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الدورة التاسعة والستون
البند ( 96ب) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيــز وقـــوس ا وســـان ومايتـــقاق مســـا وقـــوس
ا وسان ،مبا يف ذلك النقج البديلـة لتحسـا التمتـ
الفعلي حبقوس ا وسان واحلريات األساسية

تعزيز وقوس ا وسان ومايتقا ،مبا يف ذلك سـب ووسـا تعزيـز وقـوس
ا وسان للمقاجرين
تقرير األما العام
موجز
يُقدّم هـاا التقريـر عمـق اقـرار اجلمعيـة العامـة  ،976/96الـا للبـت هيـجل اجلمعيـة
العامــة ا األمــا العــام من يقــدم ليقــا يف سور ــا التاســعة والســتا تقريــرا عــن تنفيــا القــرار
يتضمن حتليق للسب والوسا الكفيلة اتعزيز وقوس األلفال املقاجرين ومايتـقا ،و سـيما
يف والة األلفال املقاجرين غري املصحواا واأللفال املفصولا عن مسرهم.
وورست تقــــارير ميــــة مــــن الــــدول واملنومــــات احلكوميــــة الدوليــــة واملنومــــات
غــري احلكوميــة رسا علــا املــاارة الةــفوية الــا مرســلتقا ااســم األمــا العــام مفو ــية األمــم
املتحدة حلقوس ا وسان تملب هيقا تقدمي معلومات عن تنفيا ذلك القرار.
ويتضــمن التقريــر حتلــيق للســب والوســا الكفيلــة اتعزيــز ومايــة وقــوس ا وســان
لأللفال املقاجرين ،مبن هيقم األلفال غري املصحواا واأللفال املفصـولون عـن مسـرهم ،مـ
الترايز علا املخالر الا يواجققـا املراهقـون .ويتنـاول التقريـر ميضـا التحـديات واملمارسـات
احلديثة يف جمال تعزيز وماية وقوس ا وسان جلمي املقاجرين علا احلدوس الدولية.
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مو  -مقدمة
 - 9للبت اجلمعية العامـة ا األمـا العـام يف قرارهـا  976/96من يقـدم ليقـا يف سور ـا
التاسعة والستا تقريرا عن تنفيا ذلك القرار ،مبا يف ذلك جراء حتلي اةأن السـب والوسـا
الكفيلة اتعزيز وقوس األلفال املقاجرين ومايتقا ،و سيما يف والة األلفال املقـاجرين غـري
املصحواا واأللفال املفصولا عن مسرهم .وللبـت اجلمعيـة العامـة ميضـا ،يف الفقـرة ( 4ج)
من القـرار ،من تتخـا الـدول تـدااري عمليـة للحيلولـة سون اوتـقاا وقـوس ا وسـان للمقـاجرين
مثنــاء عبــورهم مرا ــيقا ،مبــا يف ذلــك يف املــواوع واملمــارات وعلــا احلــدوس ويف وقــا تفتــي
املقاجرين ،ومن تدرب موظفي الدولة الاين يعملون يف تلـك املراهـو ويف منـالو احلـدوس علـا
معاملة املقاجرين ااوترام ووهقا للقاوون.
 - 2ور ّسًا علا ماارة شفوية مرسلتقا ااسـم األمـا العـام مفو ـية األمـم املتحـدة حلقـوس
ا وسان تملب هيقـا تقـدمي معلومـات عـن تنفيـا القـرار  ،976/96ورست تقـارير ميـة مـن
الدول واملنومات احلكومية الدولية واملنومات غري احلكومية(.)9
 - 3ويراز هاا التقرير علا التحـديات املرتبمـة حبقـوس ا وسـان الـا يواجققـا املراهقـون
غري املصحواا ااويقم واأللفال املفصولون عن مسرهم (الفـر ثاويـا) .وينوـر الفـر الثالـ
يف ا وتــقااات والتوــاواات الــا يواجققــا املقــاجرون علــا احلــدوس الدوليــة ،ويبحــ يف
املمارســات احلديثــة الراميــة ا تعزيــز ومايــة وقــوس ا وســان انااــة ــم .ويتضــمن اجلــزء
األ ري (الفر رااعا) استنتاجات وتوايات.

ثاويا  -تعزيز وماية وقوس ا وسان لأللفال واملراهقا املقاجرين
 - 4تةــري التقــديرات ا من ــة  33مليووــا مــن املقــاجرين الــدوليا يف يـ م ــاء العــا
تقــ معمـــارهم عـــن عةـــرين عامـــا ،ومن ـــة  99مليووــاً منـــقم تتـــراو معمـــارهم مـــا اـــا
 93و  96سـنة( .)2ولكــن ا هتقـار ا معــايري متواوسـة هيمــا اـا البلــدان جلمـ ا وصــاءات
واــعواة ـ البياوــات عــن األلفــال واملــراهقا املقــاجرين الــاين هــم يف و ـ غــري قــاوو
__________
( )9وصـــــــــــــــو

معوـــــــــــــــم التقـــــــــــــــارير الـــــــــــــــا ورست مُتاوـــــــــــــــة يف املوقـــــــــــــــ التـــــــــــــــا ق
.www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/WSReportGA69.aspx
( )2اووـــــــــــــــــــــرق United Nations and others, “Facts and figures: international migrant children and
 .adolescents (0-19 years)”, September 2013وميكـــــــــــن ا لـــق عليـــجل يف املـــــــــــــوق التالـــــــــــــــــــــــيق
www.un.org/esa/population/migration/documents/Factsheet%20Children%20and%20Adolescent%20Mi

.grants%2009062013.pdf
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يعيقان القدرة علـا تكـوين اـورة ماثـر سقـة عـن هـاا البعـد مـن ماعـاس اعوـرة .ووـ عنـدما
تتوهر البياوات عن السكان املقاجرين وتدهقات اعورة ،هإهنا تكون مصـنفة اصـورة مناسـبة
وسب خمتلف الفئات وواسرا ما توهر م معلومات هيما يتعلو مبدى متتعقم حبقوس ا وسان.
 - 3هاأللفــال واملراهقــون املقــاجرون ،ونااــة مــن هــم يف و ـ غــري قــاوو  ،يتعر ــون
وتقااات وجتاواات جسيمة حلقوس ا وسان يف خمتلف مراو رولتقم.

ملف  -ا لار املعيار

()3

 - 9مبوجــب ا عــقن العــاملي حلقــوس ا وســان ،والعقــد الــدو انــا اــاحلقوس املدويــة
والسياســية ،والعقــد الــدو انــا اــاحلقوس ا قتصــاسية وا جتماعيــة والثقاهيــة ،ــو جلمي ـ
البةر التمت ااحلقوس املدوية والسياسية وا قتصاسية وا جتماعية والثقاهيـة ،سون م وـو مـن
التمييز ،مبا يف ذلك ألسباب تتعلو او عقم امقاجرين.
 - 7وتتضمن ي معاهدات وقوس ا وسـان موكامـا ذات اـلة ـاا املو ـو  ،غـري من
اتفاقية وقوس المف وا تفاقية الدولية حلماية وقـوس يـ العمـال املقـاجرين ومهـراس مسـرهم
تتسـمان اأييـة ااــة .هاتفاقيـة وقــوس المفـ تعـق حبمايــة وقـوس ”اـ وسـان يتوــاوا
الثامنــة عةــرة“ (املــاسة  ،)9اصــرا النوــر عــن و ــعجل .وتــنا هــال ا تفاقيــة علــا عــدس مــن
احلقوس ذات األيية لأللفال واملراهقا املقـاجرين ،مثـ التسـوي هـور و س ـم ،و ـ ـ
األسر ،واحلماية من العنف وسوء املعاملة ،وا ستفاسة مـن ـدمات الصـحة والتعلـيم والراوـة
والترهيجل ،واحلماية من ا ستغقل ،وووـر عمالـة األلفـال ،واحلمايـة مـن ا سـتغقل اجلنسـي.
__________
( )3يةم ذلك ا عقن العاملي حلقوس ا وسان؛ وا تفاقية الدولية للقضاء علا يـ مشـكال التمييـز العنصـر ؛
والعقد الدو انا ااحلقوس املدويـة والسياسـية؛ والعقـد الـدو انـا اـاحلقوس ا قتصـاسية وا جتماعيـة
والثقاهية؛ واتفاقية القضاء علا ي مشكال التمييز د املرمة؛ واتفاقية مناهضة التعـايب وغـريل مـن ـروب
املعاملة مو العقواة القاسية مو الق وساوية مو املقينة؛ واتفاقية وقـوس المفـ ؛ وا تفاقيـة الدوليـة حلمايـة وقـوس
ي العمـال املقـاجرين ومهـراس مسـرهم؛ وا تفاقيـة الدوليـة حلمايـة يـ األشـخا مـن ا تفـاء القسـر ؛
واتفاقيـة وقــوس األشــخا ذو ا عاقــة؛ وا تفاقيــات ذات الصــلة املوقعــة يف لــار منومــة العمـ الدوليــة؛
واتفاقية عام  9639املتعلقة مبراز القجئا؛ واتفاقية عام  9634املتعلقة مبراـز األشـخا عـدميي اجلنسـية؛
واتفاقية عام  9699اةأن فـ وـا ت اوعـدام اجلنسـية؛ واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكاهحـة اجلرميـة املنومـة
عرب الولنية؛ واروتواول من وقم ومعاقبة ا جتار ااألشخا  ،ونااة النسـاء واأللفـال ،املكمـ تفاقيـة
األمم املتحدة ملكاهحة اجلرميـة املنومـة عـرب الولنيـة؛ واروتواـول مكاهحـة ريـب املقـاجرين عـن لريـو الـرب
والبحر واجلو املكم تفاقية األمم املتحدة ملكاهحة اجلرمية املنومـة عـرب الولنيـة؛ واتفاقيـات جنيـف املؤر ـة
 92آب/مغسمس 9646؛ واتفاقيـة هيينـا للعققـات القنصـلية؛ وا تفاقيـة الدوليـة حلمايـة األروا يف البحـر؛
وا تفاقية الدولية للبح وا وقـاذ يف البحـر؛ واتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـاوون البحـار؛ وووـام رومـا األساسـي
للمحكمة اجلنا ية الدوليـــة.
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وترسخ ا تفاقيـة ميضـا مراعـة مبـاسي ر يسـية هـيق عـدم التمييـز()4؛ ومصـا المفـ الفضـلا؛
ووقجل يف احلياة والنمو؛ ووقجل يف التعبري عن آرا جل ويف من تؤ ا تلك اآلراء يف احلسبان.
 - 6ومبوجب املاسة  ،)9( 3يوا ا عتبار األول ملصا المف الفضلا يف ي مـا تتخـال
الدولة مو املؤسسات انااة مـن جـراءات اةـأن األلفـال( .)3ومواـت جلنـة وقـوس المفـ ،
يف يــوم املناقةــة العامــة الــا وُومــت يف  26ميلول/ســبتمرب  2192اةــأن وقــوس األلفــال يف
ســياس اعوــرة الدوليــة ،اــأن علــا الــدول من تعلــن او ــو من مصــا المفـ الفضــلا حتوــا
ااألولوية يف تةريعا ا وسياسا ا وممارسا ا ،مبا يف ذلك يف جمال اعورة(.)7()9
 - 6وذاــرت جلنــة وقــوس المف ـ  ،يف تعليققــا العــام رقــم  9اةــأن معاملــة األلفــال غــري
املصحواا واأللفال املفصولا عن مسرهم ـارج الـدهم األاـلي ،من علـا الـدول من تتخـا
يـ التــدااري الضــرورية لتحديــد هويــة المف ـ  ،وا ــمق اأوةــمة تعقــب ،وتعــيا واــي
لكفالــة اوتــرام مصــلحة المفـ الفضــلا (الفقرتــان  93و  .)6()29وتواــي اللونــة ميضــا اــأن
تكف الدول متت ي األلفال املوجوسين يف لار و يا ا القضا ية ااحلقوس املنصو عليقـا
يف ا تفاقية ،اصرا النور عن و عقم امقاجرين (الفقرة .)92
 - 91وسُعيت الدول ميضا ا ” جراء تقييمات وتقديرات هرسية ملصـا المفـ الفضـلا يف
ي مراو جـراءات اعوـرة والقـرارات الصـاسرة قعـا“ ،و ”التوقـف متامـا عـن اوتوـاا
األلفال اسبب و عقم امقاجرين“ و ”اعتماس ادا لقوتواا“(.)6
 - 99وحتور ا تفاقية الدولية حلماية وقوس ي العمال املقاجرين ومهراس مسـرهم مصـاسرة
وثا و اعوية مو تقهقا ،وعمليات المرس اجلماعي ،وتةـدس علـا وـو املقـاجرين يف ا سـتفاسة
__________
( )4املعاملة ادون متييز وو مضمون مبوجب القاوون يف األرجنتا.

( )3ينا الدستور املصر علا مبدم اوترام مصا المف الفضلا.
( )9التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  2192وـول وقـوس يـ األلفـال يف سـياس اعوـرة الدوليـة،
الفقرة  .73وميــــكن ا لـق علـــــــــــيجل يف املوقـ التالـــــــــــــــــــيق www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
.CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf
( )7ينا قـاوون اعوـرة يف املكسـيك علـا تكـريس ووـدة األسـرة ومصـلحة المفـ الفضـلا اواـفقما معيـارين
ر يسيا للقبول وا قامة.
( )6يف مملاويا ،يعيّن مكتب رعاية الةباب واـيًا ميثـ األلفـال غـري املصـحواا اـاويقم يف يـ املسـا املتصـلة
اا قامة واللووء .ويف املكسـيك ،يُكلـف موظفـو مايـة المفولـة مبقمـة مايـة سـقمة ووقـوس األلفـال غـري
املصحواا ااويقم.
( )6التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  ،2192الفقرات  72و  76و .76

4/24

14-58884

A/69/277

من احلماية واملساعدة من السلمات القنصـلية مو الدالوماسـية .وتةـدس ا تفاقيـة ميضـا اصـورة
ااة علا لة ممور من اينقا وقوس املقاجرين هيما يتعلو االتعليم والصحة.
 - 92وتةم اتفاقيات منومة العمـ الدوليـة ذات الصـلة او ـ العمـال املقـاجرين اتفاقيـة
اعوــرة للبــا للعمـ (املنقحــة) لعــام ( 9646رقــم  ،)67واتفاقيــة العمــال املقــاجرين (موكــام
تكميلية) لعام ( 9673رقـم  .)943وتـنا هاتـان ا تفاقيتـان علـا قواعـد اةـأن املسـاواة يف
املعاملة اا العمال املقـاجرين الـاين هـم يف و ـ قـاوو مـ مـوالة الدولـة المـرا ،واحلـد
األسىن لســن العم ـ  ،والتعلــيم املقــة والتــدريب .و ــاهة ا ذلــك ،توجــد اتفاقيتــان تتعلقــان
حبم ايــة وقــوس األلفــال والعمــ ويــاق اتفاقيــة احلــد األسىن لســن ا ســتخدام لعــام 9673
(رقــم  ،)936الــا تلتــزم هيقــا الــدول اإلغــاء عمالــة األلفــال ورهـ احلــد األسىن لســن العمـ ،
واتفاقيــة ووــر مســوم مشــكال عم ـ األلفــال لعــام ( 9666رقــم  )962الــا تــدعو الــدول
األلراا ا اختاذ التدااري حلور مسوم مشكال عم األلفال والقضاء عليقا ،مبا يف ذلـك يـ
مشكال الرس ،وا جتار ااأللفال ،وعبوسية الدين ،والبغاء ،واألعمال انمرة.
 - 93ورغم وجوس هاا ا لار الـدو حلقـوس ا وسـان هـإن األلفـال واملـراهقا املقـاجرين
معر ـــون ادرجـــة عاليـــة لقوتـــقااات والتوـــاواات املاســـة حبقـــوس ا وســـان .هـــالقواوا
والسياسات واملمارسات املتعلقـة اـاعورة تفتقـر يف اـثري مـن األويـان ا هنـج يراعـي وقـوس
المفـ  ،وتتواهـ مبــدم مصــا المفـ الفضــلا يف القــرارات املتعلقــة اسياســات سارة اعوــرة
هيما خيـا ا وتوـاا ،والترويـ  ،والقيـوس املفرو ـة علـا ا سـتفاسة مـن انـدمات األساسـية
األسرة.
و

ااء  -التحديات يف جمال وقوس ا وسان
 - 9تقدير سن المف
 - 94ميكن من يؤس عدم امتقا وثا و تثبت سن األلفـال واملـراهقا املقـاجرين ا اختـاذ
قرار اعتبـالي يف لـار السياسـات الولنيـة للـقورة .هفـي مثـ هـال احلـا ت ،تتبـ الـدول يف
اــثري مــن األويــان جــراءات لتقــدير الســن ،مث ـ الفحــو البدويــة ،مبــا يف ذلــك الفحــو
ا شعاعية مو المرس األ ـرى لتحديـد سرجـة اـو العوـام .ايـد من تلـك ا جـراءات ،عـدا عـن
اوهنا ذات لاا منتقك للخصواـية ،ميكـن من تكـون غـري سقيقـة ،واالتـا هإهنـا غـري مناسـبة
لتحديد السن .وميكن من ي ترتب علـا م مـأ يف هـاا الصـدس مثـر اـالط يف المفـ رمـجل مـن
تدااري احلماية ذات األيية األساسية لتحقيو رهاهجل واول.
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 - 93ووهقا ملا ذارتجل جلنة وقوس المف  ،ومادتجل مفو ـية األمـم املتحـدة حلقـوس ا وسـان
يف سراستقا وول التحديات ومهض املمارسـات يف جمـال تنفيـا ا لـار الـدو حلمايـة وقـوس
األلفــال يف ســياس اعوــرة ( ،A/HRC/15/29الفقــرة  ،)44هــإن تقــدير الســن ينبغــي من يكــون
تداريا يُتخا امقذ األ ري .وينبغي من يكون التقدير ،ذا مجـر  ،علميـا ومنصـفا وآمنـا
ومراعيا لأللفال وا عتبارات اجلنساوية .وينبغي من يتـوا جـراءل هريـو مـن انـرباء املسـتقلا
مو موظفو ماية األلفال الاين ” ينبغـي م يأ ـاوا يف ا عتبـار املوقـر اجلسـد للفـرس هقـ ،
ولكــن ميضــا سرجــة وضــوجل النفســي“ .وينبغــي من يتونــب هــاا التقــدير م مــر وتــقاا
السقمة البدوية للمف  ،ومن يو ا عتبار الواجـب للحـو يف انصواـية والكرامـة .ويف وـال
ســر الةــك لصــا المف ـ ( ،)91ومن يعام ـ وهقــا لــالك .وينبغــي من
عــدم الــيقا ،ينبغــي من يُف ّ
تُكف لجل هراةٌ للمعن يف القرار(.)99
 - 2ا وتقال ا سن الرشد
 - 99ن احلد القاوو البالط  96سنة ،املستخدم لتمبيـو تـدااري احلمايـة املنصـو عليقـا يف
اتفاقيــة وقــوس المفـ  ،يراعــي اةــك اامـ واقعــة ا وتقــال مــن مرولــة المفولــة ا ســن
الرشد .وتبا األحباث من النمو املعريف وا جتماعي والعـالفي للمـراهقا يسـتمر ملـا اعـد سـن
الثامنة عةرة اكثري(.)92
 - 97هحرمان املراهقا من احلماية رغم اوتمـال اسـتمرار واجتـقم ليقـا ميكـن من هعلـقم
ــعفاء علــا ــو ــا يف وجــجل ا وتــقااات والتوــاواات ووــا ت ا ســتغقل الــا متــس
حبقوس ا وسان ،ومن ميث مصدر حتديات ابرية علـا الصـعيد النفسـي وعلـا اـعيد النمـو يف
مرولة ورجة من ويا م.
 - 96ويةعر األلفال واملراهقون اقلـو و ـوا عمـيقا مـن مـر التعـر لقوتوـاا ومـن
عدم اليقا هيما خيا مواالة وصوعم علا اندمات واحلقوس األساسية مثـ التعلـيم والعمـ .
ويتدىن اةدة احلاهز علا مواالة التعلـيم مو التـدريب اسـبب مـر التعـر لقوتوـاا مو عـدم
األهلية لقستفاسة من التعليم والتدريب علا ااتساب املقارات واحلصول علا عمـ عنـد الـو

__________
( )91يف مالمة ،يف والـة الةـك اسـن المفـ غـري املصـحوب ااويـجل ،جـرت املمارسـة املعتـاسة علـا تفسـري الةـك
لصا المف .

( )99جلنة وقوس المف  ،التعليو العام رقم  ،9الفقرة ( 39م).
( )92اووــرق ،OHCHR and others, “Human rights of undocumented adolescents and youth”, 2013, p. 12
املنةــــــور يف املوقــــ ـ التــــــا ق www.globalmigrationgroup.org/sites/default/files/uploads/gmg-topics/mig-
.data/Human-Rights-of-Undocumented-Adolescents-Youth.pdf
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سن الرشد .و ن العي يف مث هال احلالة من عدم اليقا وانوا من املستقب يـؤثر علـا متتـ
املراهقا ااحلقوس والرهال ،اا اهة ا التأثري علا قدر م علا املساية يف اجملتم .
 - 96وتبع ـًا لــالك ،هــإن احلمايــة الــا تــنا عليقــا موكــام اتفاقيــة وقــوس المف ـ ينبغــي
م تُسحب سا ما اةك تلقا ي عندما يبلط الةاب الثامنة عةرة من العمـر؛ وينبغـي من تؤ ـا
يف احلسبان التدااري املناسبة للمتااعة والدعم وتيسري ا وتقال(.)94()93
 - 3ا وتواا
 - 21يف سياس التنفيا الصارم سارة احلـدوس اسـبب تصـاعد ا جـرام ،تعمـد اعـ البلـدان
اصــورة منقويــة ا اوتوــاا املقــاجرين اســبب س ــوعم مو قامتــقم يف مرا ــيقا اةــك غــري
قاوو  .واثريا مـا هـد األلفـال واملراهقـون الـاين هـم يف و ـ غـري قـاوو موفسـقم يف هنايـة
املماا يف مماان اوتواا املقاجرين ،وموياوا اسبب الو غري القاوو لاويقم.
 - 29وتنا اتفاقية وقوس المف علا ”م رم م لفـ مـن وريتـجل اصـورة غـري قاووويـة
مو تعسفية“ (املاسة (-37ب)) .ولقد موات جلنة وقوس المف اأن ”اوتوـاا لفـ اسـبب
و عجل مو و والديجل من منوور قـاوون اعوـرة يةـك اوتـقااًا حلقـوس المفـ ويتنـا سا مـا
م مبدم مصـا المفـ الفضـلا  ...وينبغـي للـدول من تتوقـف علـا ـو عاجـ واامـ عـن
اوتواا األلفال اسبب و عقم امقاجرين“(.)99()93
 - 22ومواــت اللونــة اــالك اــأن ”ينبغــي للــدول اعتمــاس اــدا لقوتوــاا تل ـ مصــا
المف الفضلا ،ا جاوب وقجل يف احلرية ويف احلياة األسـرية“( .)97وعـقوة علـا ذلـك ،متـن
ا تفاقية المف َ احلو يف م يُفص عن والديجل علا ارل منقما (املاسة  .))9(-6وتةم اعـ
اــدا ا وتوــاا ا هــراج اــدون هــر شــرو مرهقــة تقتضــي املثــول سوريــا ممــام الســلمات،
وا شراا من قبـ منومـات غـري وكوميـة ،مو ا والـة ا املقجـع .وينبغـي للسـلمات عنـد
__________
( )93التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  ،2192الفقرة .96

( )94تقدم البلديات يف النرويج ـدمات الرعايـة وـ يبلـط األلفـال غـري املصـحواا اـاويقم سـن العةـرين ،مـن
مج افالة هراة ا ستقرار اصورة مناسبة ألولئك الاين يُمنحون تصاري قامة.
( )93التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  ،2192الفقرة .76
( )99وــر القــاوون يف ســباويا اوتوــاا األلفــال .ويف ســتوويا ،يُحتوــز األلفــال املقيمــون اةــك غــري قــاوو
وليسوا مصحواا ااويقم ،ولكنـقم يُحـالون عـن لريـو جملـس الضـمان ا جتمـاعي ا سور الرعايـة البديلـة
مو ا مسر تتكف ارعايتقم.
( )97التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  ،2192الفقرة .76
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النور يف ادا ا وتوـاا من تأ ـا يف ا عتبـار تأثريهـا علـا التمتـ حبقـوس ا وسـان ،وافالـة
اتساققا ،يف لة ممور ،م مبـدم الضـرورة والتناسـب .لـاا همـن الضـرور تقيـيم الوـروا
الفرسية لأللفال واملراهقا ،وتأثري هال التدااري علا وقوققم ورهاهقم.
 - 23ويعدّ اختاذ قرار ااوتواا م لف مو مراهو سون جراء تقييم هرس ومناسب مسـألة
تثري القلو الةديد .وعلا السلمات ا سارية وغريهـا مـن السـلمات ذات الصـلة ااملو ـو من
تأ ا يف ا عتبار الضماوات ا جرا ية املناسبة و ماوات مراعاة ا جراءات القاوووية الواجبة.
 - 24ومثلما ذار املقرر انـا املعـة حبقـوس ا وسـان للمقـاجرين ،تةـري البحـوث ا من
اوتو اا األلفال واملراهقا ،ولو لفتـرات قصـرية ،ميكـن من يكـون اـالط الضـرر علـا اـحتقم
البدويـــة والعقليـــة ( ،A/HRC/20/24الفقـــرة  .)96()46وغالبـــا مـــا يكـــون األلفـــال يف ممـــاان
اوتواا املقاجرين مصدوما من تلك التوراة ويصعب عليقم هقـم سـبب ”معاقبتـقم“ رغـم
مهنم يرتكبوا م جرمية ( ،A/HRC/15/29الفقرة .)39
 - 23وتترتب علا ظـروا ا وتوـاا ،الـا ميكـن من تةـم ا اتوـان ،وا وفصـال قسـرًا
عن األسرة ،ومةاراة الزوزاوات م البالغا ،والتعـر لقعتـداء اجلنسـي والعنـف ،وا هتقـار
ا المعام املناسب ،آثار سلبية سواءً من منوور وقوس ا وسـان مو مـن منوـور اـو األلفـال.
واا اهة ا ذلك ،يكون األلفـال اتتوـزون وـروما يف اـثري مـن األويـان مـن ا سـتفاسة
من التعليم ،والصحة ،ومراهو اللعب والترهيجل.
 - 29وتــنا املــاسة  37م ـن اتفاقيــة وقــوس المف ـ علــا من اوتوــاا المف ـ تــداري ينبغــي
م يُلوأ ليجل امـقذ م ـري وألقصـر مـدة امنيـة ممكنـة .وينبغـي من يُعامـ األلفـال امريقـة
وساوية تأ ا يف ا عتبار اوتياجـا م اتـدسة املرتبمـة اأعمـارهم .وينبغـي اوتوـااهم هقـ يف
ظـروا تلـ معــايري ا وتوـاا الـدويا ،علــا النحـو املـبا يف قــاوون وقـوس ا وسـان .ويةــم
ذلك افالة ايئة مؤاتية للمف  ،وهص األلفال عن البالغا الاين ليسوا مـن ذويـجل ،و ـماوات
حلماية األلفال ،والراد املستق (.)96
 - 4التمت ااحلقوس ا قتصاسية وا جتماعية والثقاهية
 - 27جلميــ األلفـــال احلـــو يف التمتــ حبقـــوققم ا قتصـــاسية وا جتماعيـــة والثقاهيـــة سون
م متييز ألسباب تةم العمر مو و عقم امقاجرين .ومـ ذلـك ،هـإن اعـ الـدان املقصـد
__________
( )96اوورق .OHCHR and others, “Human rights of undocumented adolescents and youth”, p. 9

( )96التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  ،2192الفقرة .61
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تقّيــد مكاويــة احلصــول علــا انــدمات ،مبــا يف ذلــك التعلــيم ،والصــحة ،والســكن ،والعم ـ
الق و ،مو متن احلصول عليقا متاما .وميكن من يترتب علا هاا احلرمان من احلقوس مثـر سـل
علا احة األلفال اجلسدية والعقلية وعلا اوهم يف وء اوتياجا م النفسـية  -ا جتماعيـة
انااة اوافقم هئة مستضعفة.
 - 26ووـ عنــدما تتــا لأللفــال واملــراهقا املقــاجرين مكاويــة احلصــول علــا انــدمات
العامة ،هإن من اتتم م يكون يف وسعقم ا ستفاسة منقا عمليـا ،و سـيما عنـدما يكووـون
يف و غري قاوو  ،وذلك اسبب احلواجز الا خيلققا انوا من اةف ممـرهم وترويلـقم؛
واملتملبــات ا ساريــة (شــقاسة املــيقس ،ووثــا و اعويــة ،ورقــم الضــمان ا جتمــاعي ،مو ثبــات
العنوان)؛ وا هتقار ا املعلومات عن وقوققم ومستحقا م؛ والعقبات املالية واللغوية.
 - 26ويتمث مود احلواجز الر يسية الا يواجققا املقاجرون الاين هم يف و غـري قـاوو
يف انوا من التروي ذا مـا جـرى ا اـق عنـقم لسـلمات اعوـرة مثنـاء سـعيقم لقسـتفاسة
من اندمات العامة .هبع الدول يفـر علـا املـوظفا العمـوميا مثـ املرشـدين الصـحيا
مو املعلما اق السلمات املختصة عن املقاجرين الاين هـم يف و ـ غـري قـاوو  .واالتـا ،
هــإن عــدم وجــوس وــواجز واقيــة اــا مقــدمي انــدمات العامــة وســلمات اعوــرة يعــد عــامق
مساسياً يف احلرمان من احلقوس األساسية ( ،A/68/292الفقرة .)21()93
 - 31وويـ ن وقــوس ا وســان متراامــة وتعتمــد علــا اعضــقا اعضــا ،هــإن احلرمــان مــن
م وــو ســيكون لــجل مثــر ســل علــا التمت ـ اــاحلقوس األ ــرى .وو ـ لــو متيحــت للمف ـ
مو املراهــو املقــاجر هراــة ا لتحــاس ااملدرســة ،هــإن عــدم ا ســتفاسة مــن الرعايــة الصــحية،
مو المعــام املناســب ،مو امليــال ،مو املراهــو الصــحية ،مو الســكن الق ــو ،ميكــن من يــؤس يف
مهض األووال ،ا التمت جز ياً ااحلو يف التعليم.
التعليم
 - 39ينبغي من يكون التعليم ا اتدا ي جماويا و لزاميا ومتاوا جلمي األلفال .وحتـ اتفاقيـة
وقوس المف (املاسة  ) 26والعقـد الـدو انـا اـاحلقوس ا قتصـاسية وا جتماعيـة والثقاهيـة
(املاسة  )93الدولَ علا جع التعليم الثاوو والعا يف متنـاول اجلميـ ( .)29وينبغـي من يتمتـ

__________
( )21هر ــت قوريــة اوريــا وــاجزًا واقي ـًا اــا ســلمات اعوــرة واجلقــات الــا تقــدم التعلــيم والعــقج الم ـ
و دمات الـدعم ا املقـاجرين الـاين هـم يف و ـ غـري قـاوو  .وهر ـت الربتغـال ميضـا وـاجزًا واقيـاً اـا
املؤسسات التعليمية والصحية وسلمات وفاذ القاوون مو سلمات احلدوس.

( )29يتمت ي األلفال يف الربتغال وقرب  ،اصـرا النوـر عـن و ـعقم امقـاجرين ،حبـو احلصـول جماوـا علـا
التعليم العام.
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ي األلفال ،مبن هيقم الاين هـم يف و ـ غـري قـاوو  ،اـاحلو يف التعلـيم( .)22هعـدم التحـاس
األلفال واملراهقا املقاجرين ااملدار سيترا يف مستقبلقم مثراً سلبياً علا مدى احلياة.
 - 32وتةدس جلنـة وقـوس المفـ علـا من األلفـال غـري املصـحواا اـاويقم مو املفصـولا
عن مسرهم ،ميا اان و عقم ،ينبغي من صلوا علا التعليم اصورة ااملة .وينبغي تسـويلقم
ومساعد م علا ا ستفاسة ا مقصا ودّ من الفر التعليمية وينبغي السما عـم االتسـوي
يف ارامج التدريب املقة/احلريف(.)23
 - 33ويف اع البلدان ،يُسم لأللفال مو املراهقا املقاجرين الاين هـم يف و ـ غـري
قاوو االاهاب ا املدار العامة؛ ويف وا ت م رى يُتا عـم احلصـول علـا التعلـيم
ا اتدا ي .ووـ يف البلـدان الـا ميـن القـاوون هيقـا احلـو لأللفـال مو املـراهقا املقـاجرين يف
احلصــول علــا التعلــيم ،هــإن احلــواجز غــري الركيــة ،مبــا يف ذلــك ا هتقــار ا الوثــا و اململواــة
لقلتحــاس ااملــدار  ،وارتفــا التكــاليف املاليــة (رســوم التســوي  ،واللبــا املدرســي ،واملــواس
املدرسية) وا هتقار ا املعلومات عن استحقاقا م مو عن ووام القبـول يف املـدار  ،وا هتقـار
ا املقارات اللغوية ،ميكن من تعيو هعليا متتعقم ااحلو يف التعليم.
 - 34وتةــم التحــديات األ ــرى الــا يواجققــا األلفــال واملراهقــون املقــاجرون اــرل
األجاوب ،و ماب الكراهية ،وا ستبعاس والعنصرية يف املدار  ،وعـدم وجـوس وـواجز واقيـة
اا املعلما وسلمات اعورة ،والضغ الا متارسجل األسـر علـيقم لكسـب الـد مو رعايـة
و م ومساء األعمال املزنلية.
 - 33ويثري احلصول علا التعليم الثاوو شكالية يف اثري مـن األويـان .هحـ وـا يكـون
ا لتحــاس اــالتعليم الثــاوو مُتاوــا ،هــإن مــن اتتم ـ م يكــون يف وس ـ املــراهقا ا لتحــاس
اــدورات التــدريب مو اــربامج التــدريب الــدا لي ألهنــا ميكــن من تعتــرب عمــق ،االتــا تكــون
ووــورة علــا املقــاجرين ،و ســيما ذا اــاووا يف و ــ غــري قــاوو ( .)24وميكــن ميضــًا من
يواجقوا العقبات لدى جراء ا متحاوات الركية اسبب اهتقارهم ا وثا و اعوية املناسبة.
__________
( )22جلنــة احلقــوس ا قتصــاسية وا جتماعيــة والثقاهيــة ،التعليــو العــام رقــم  ،21الفقــرة 31ق ”ينبغــي م تكــون
اجلنسية سببا يف من احلصول علا احلقوس الا ينا عليقا العقـد ،هعلـا سـبي املثـال ،يـ األلفـال سا ـ
سولـة مـا ،مبــن هـيقم مولئــك الـاين ليســت لـديقم وثـا و ركيــة تثبـت و ــعقم ،يتمتعـون حبــو احلصـول علــا
التعليم ،و مكاوية احلصول علا المعام املناسب والرعاية الصحية امليسورة التكلفة“.

( )23جلنة وقوس المف  ،التعليو العام رقم  ،9الفقرتان  49و .42
( )24يف سـباويا ،ميكـن لأللفـال الــاين ملـون وثـا و من يةـاراوا يف اــرامج التـدريب الـدا لي .ويف يماليــا،
ميكــن لأللفــال املقــاجرين احلصــول علــا التعلــيم واملةــاراة يف الت ـدريب املقــة وااتســاب انــربة املقنيــة.
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 - 39يواجـجل املراهقــون الــاين تزيــد معمــارهم عــن  96ســنة حتــديات مماثلــة يف الواــول ا
هر التدريب املقة مو التعليم العا  .واا اهة ا العقبات ا سارية ،هإهنم يواجقون عوا ـو
ذات الة االتةريعات والسياسات وورا ألن التعليم العا يف العديد من البلـدان يسـم اـجل
للمقاجرين الاين هـم يف و ـ قـاوو  .امـا يواجقـون عوا ـو ماليـة مثـ ارتفـا الرسـوم
اتصــلة منــقم اواــفقم لقاــا سولــيا ،وعــدم مهليــة احلصــول علــا املســاعدة املاليــة مو املــن
الدراسية وعدم مكاوية الواول ا سوس العمـ الركيـة لتمويـ الدراسـة .وتكتسـي املسـا
املالية ميية ااة ألن من اتتم من يُسـحب مـن الةـاب املقـاجر ،لـدى الوغـجل سـن الرشـد،
احلو يف السكن واملساعدة ا جتماعية مو اندمات األساسية األ رى.
 - 37وتعترب العقبات املستمرة واملتتااعة الا تواجـجل املـراهقا املقـاجرين ،وودوسيـة الفـر
التعليمية واملقنية املتاوة عم ( سيما ملن هم يف و غري قاوو ) عوام ر يسـية تكمـن وراء
معد ت ا وقما عن الدراسة يف وقـت مبكـر .ويـزساس هـاا الو ـ تفاقمـا يف والـة الفتيـات
املراهقات اسبب التحيز اجلنسا السا د.
الصحة
 - 36متن اتفاقية وقـوس المفـ (املـاسة  ،)24والعقـد الـدو انـا اـاحلقوس ا قتصـاسية
وا جتماعيــة والثقاهيــة (املــاسة  )92األلفــال واملــراهقا املقــاجرين احلــو يف التمتــ اــأعلا
مستوى ممكن من الصحة البدوية والعقلية(.)23
 - 36واثريا ما يتعـر األلفـال واملراهقـون املقـاجرون ألوـداث ختلـف اـدمة وفسـية يف
الداهنم األالية قب مغاسر ا ،وسوء املعاملـة والعنـف مثنـاء رولـة وفوهـة ااملخـالر ،وظـروا
معيةية غري مستقرة وا ستغقل يف الدان املقصد .واناء علا ذلك ،قـد تتـأثر اـحتقم البدويـة
والعقليــة ادرجــة مــرية .وتةــم شــواغ الصــحة العقليــة والنفســية لألشــخا اتتوــزين
ا اتئاب والقلو ومتقامـة ا جقـاس القوـو لباـااة و حلـاس األذى اـالنفس .وهنـاا العديـد

__________
و دا حتقيو ا ودماج الفرس  ،يُمن األلفال الاين هم يف و
الوغقم سن الثامنة عةرة ألسباب تةم الدراسة مو العم .

غري قاوو هراـة البقـاء يف يماليـا مبوـرس

( )23يف الربتغال ،يتمت األلفال املقاجرون انفس ما يتمت اجل األلفال الولنيون مـن اسـتحقاقات متعلقـة نـدمات
الرعاية الصحية .ويف األرجنتا واملكسيك ،تقضـي التةـريعات الولنيـة ااملسـاواة يف احلصـول علـا ـدمات
الرعاية الصحية للمقاجرين الاين هم يف و غري قاوو  .ويف املغرب ،تقدم اندمات الصـحية جماوـا جلميـ
املقاجرين.

14-58884

11/24

A/69/277

مــن وــا ت الوهــاة مثنــاء ا وتوــاا اســبب ا وتحــار مو ا هتقــار ا انــدمات الصــحية(.)29
وتتملــب األاعــاس اجلنســاوية للصــحة البدويــة والعقليــة اهتمامــا ااــا ألن الــروقت اتفوهــة
ااملخــالر قــد تتســم اا عتــداء اجلنســي ،مبــا يف ذلــك ا غتصــاب ،وغــريل مــن مشــكال العنــف
اجلنسا املرتكب د الفتيات والفتيان.
 - 41واــثريا مــا يصــعب علــا األلفــال واملــراهقا املقــاجرين الواــول الكامـ ا املراهــو
الصحية والسل واندمات .هقـم يواجقـون عوا ـو تةـريعية وسياسـاتية وعمليـة ،مبـا يف ذلـك
منعقم من احلصول علا اندمات اسبب اجلنسية مو و ـعقم امقـاجرين ،وارتفـا تكـاليف
اندمات والتكاليف المبية ،وعدم وجوس وواجز واقية وعدم توهر معلومـات اةـأن احلقـوس،
والعوا و اللغوية وا ستبعاس مـن ووـم التـأما الصـحي والضـمان ا جتمـاعي (،A/HRC/15/29
الفقرة  .) 93وقد ماد هاا الرم يف مةـاورة للخـرباء اةـأن احلصـول علـا األسويـة اعنصـر
 ،A/HRC/17/43الفقــرة  .)34وميكــن من يــؤس عــدم
ِ
مساســي مــن عنااــر احلــو يف الصــحة (
وجــوس انــدمات الــا تراعــي النــواوي الثقاهيــة ،مبــا يف ذلــك وقــا املوظفــات المبيــات ،ا
ورمان الفتيات والةااات من احلو يف الصحة واندمات المبية.
 - 49ويف الوروا الا تتواهر هيقا الرعاية الصـحية اجملاويـة يف وـا ت ”المـواري“،
اثريا ما ينتوـر األلفـال واملراهقـون وـ تتـدهور اـحتقم ا وـد اـبري ،مو يعتمـدون علـا
التمبيــب الــاا مو انــدمات الصــحية غــري املر صــة مو غــري ذلــك مــن القنــوات غــري املأمووــة.
وتتعلو القضايا األ رى ذات األيية االتحصا د األمرا الـا ميكـن الوقايـة منـقا ورعايـة
ــحايا العنــف اجلنســي وهــريو وقــا املناعــة البةــرية وا يــدا ،والرعايــة الصــحية ا باايــة
و دمات الرعاية املتخصصة مو املستمرة.
 - 42والدول ملزمة اضمان متت يـ األلفـال ،اصـرا النوـر عـن و ـعقم امقـاجرين،
انفس هر احلصول علا اندمات الصحية املتاوة لأللفال الاين ملـون جنسـية البلـد(.)27
__________
( )29اووـرق Carolyn Hamilton and others, “Administrative detention of children: a global report”, discussion
 .paper (University of Essex, UNICEF and Children’s Legal Centre, 2011), pp. 95-96ميكـن ا لـق عليـجل
يف املوقـــ التــــا ق www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf؛
و .OHCHR and others, “Human rights of undocumented adolescents and youth”, p. 31

( )27مشارت اللونة املعنية ااحلقوس ا قتصاسية وا جتماعيـة والثقاهيـة ،يف الفقـرة  37مـن تعليققـا العـام رقـم ،96
موجل ” و لك شخا ،اصرا النوـر عـن  ...و ـعجل امقـاجر ،من يتمتـ االرعايـة المبيـة األوليـة والرعايـة
يف وا ت المواري“ .ويف الفقرة  34مـن التعليـو العـام رقـم  ،94شـدست اللونـة علـا من ”الـدول ملزمـة
اــاوترام احلــو يف الصــحة عــن لريــو لــة ممــور منــقا عــدم منــ مو تقييــد تاوــة هــر متكاهئــة جلميــ
األشخا “ اوور ميضا اللونة املعنية حبقوس المف  ،التعليو العام رقم  ،9الفقرة .49
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ويف الواقـ  ،قـد تـاج األلفــال غـري املصـحواا واأللفـال املفصــولون عـن مسـرهم ا رعايــة
ـــاهية لبنـــاء الثقـــة اأوفســـقم ،و ا ـــدمات سعـــم اســـبب اوفصـــاعم عـــن مهـــراس مســـرهم،
وما تعرّ وا ليجل من هقدان وادمات وفسية وا مرااات وعنف(.)26
السكن الالئق
 - 43يواجــجل األلفــال واملراهقــون املقــاجرون الــاين هــم يف و ـ غــري قــاوو العديــد مــن
ال تحديات هيما يتعلو االتمت ااحلو يف سكن ـو .وتـده عوامـ مـن قبيـ القيـوس املفرو ـة
علــا مكاويــة الواــول ا ا ســكان العــام وعمليــات ا ــقء القســر  ،و ــعف مكاويــة
الواول ا السوس انااة اسبب العقواـات املفرو ـة علـا تـوهري ا قامـة للمقـاجرين الـاين
هم يف و غري قاوو  ،وا هتقار ا السكن امليسور التكلفـة املقـاجرين الـاين هـم يف و ـ
غــري قــاوو ا ا قامــة يف مســاان غــري مأمووــة ومنخفضــة اجلــوسة ،مبــا يف ذلــك األاــوا
املتقالكة الا تفتقر ا معوم اندمات األساسية.
 - 44واالتا  ،هإن املقاجرين الاين هم يف و غري قاوو هدون موفسقم يف وـا ت مـن
الضــعف الةــديد .ويق ـ الــبع هريســة لعــدميي الضــمري مــن مــقا املســاان الــاين يفر ــون
رسوما ااهوة يف مقاا مماان قامة غري احية ومكتوـة .و يبلـط املقـاجرون السـلمات عـن
هال املمارسات املسيئة وهـا مـن الترويـ والمـرس .و ذا ماـبحوا اـق مـأوى ،هـإهنم يصـريون
عر ة ادرجة مارب للقومات النا ة عن اراهية األجاوب وغريها من مشـكال العنـف ،مبـا يف
ذلك العنف اجلنسي الا تتعر لجل الفتيات واملراهقات نااة.
 - 43ويف اع ـ البلــدان يقــدم املــأوى لأللفــال واملــراهقا سون مســرهم ويــؤس ذلــك ا
ا وفصال القسر  ،وهي والة تتعار هعلياً مـ اتفاقيـة وقـوس المفـ (املـاسة  .)6وقـد هـد
املراهقون ،و سيما غري املصحواا مو املنفصلون عن مسرهم ،موفسقم اـق مـأوى عـم عنـدما
يتم لرسهم من مماان ا قامة لدى الوغقم سن الرشد.
 - 49ويف اع األويان تنحصر قامة مولئك األلفـال واملـراهقا الـاين يعيةـون ويعملـون
يف املعامـ ومصــاو الةــقاء ،مو يعملـون اخــدم منــاال غالبــا يف مبـا اــاوب العمـ ويـ
يعملون لساعات لويلة سون راوة تاار .واما وـ املقـرر انـا املعـة حبقـوس ا وسـان
للمقـــاجرين ،هـــإهنم يواجقـــون مـــر املزيـــد مـــن ا عتـــداءات البدويـــة والنفســـية واجلنســـية
( ،A/HRC/26/35الفقرة  ،)33وورا وعزال مماان عملقم.
__________
( )26اللونة املعنية حبقوس المف  ،التعليو العام رقم  ،9الفقرة .47
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توفري العمل الالئق
 - 47للمراهقا املقاجرين احلو يف ظروا عم عاسلة وآمنة ،وا وتـرام الكامـ حلقـوققم
العماليــة وهقــا للمعــايري والصــكوا الدوليــة حلقــوس ا وســان واتفاقيــات منومــة العمـ الدوليــة
ذات الصلة(.)26
 - 46ويواججل املقاجرون ،و سيما من هم يف و غري ووامي ،العديـد مـن التحـديات يف
سبي الواول ا سوس العم الركي ألوـجل خيضـ لقيـوس شـديدة ،و سـيما االنسـبة ألولئـك
الاين يفتقرون ا املؤهقت مو يعوـزون عـن ا متثـال للترتيبـات القاووويـة والتعاقديـة .اـ ن
امل ؤهلا منقم يواجقون عقبات حتول سون ا عتراا ادرجا م العلميـة و ـربا م املقنيـة .ويف
املمارسة العملية ،يسـتمي احلصـول علـا عمـ مـر ا اـجل يف سـوس العمـ الركـي سـوى
عدس قلي جدا من املقاجرين.
 - 46ايد من املراهقا املقاجرين الاين هم يف و ـ غـري ووـامي حباجـة ا عالـة موفسـقم،
ومســرهم يف اــثري مــن األويــان ،وـ و ن ااوــت ظــروا العم ـ ســيئة وتتســم اا ســتغقل.
ويتعر ــون ملمارســات جمحفــة (مبــا يف ذلــك عم ـ األلفــال والســخرة) ،والتمييــز وتقا ــي
مرتبات تق عن احلد األسىن لألجور وعـدم سهـ األجـور ومصـاسرة جـوااات السـفر والفصـ
التعسفي وظروا العم انمرة .امـا ميكـن من يتعر ـوا ميضـا ا ا عتـداء البـد واجلنسـي
واألوةمة غري املةـروعة .ويـؤس عـدم قـدر م علـا الواـول ا آليـات جـرب الضـرر اسـبب
انوا من التروي ا اياسة عفقم .ويسـتغ الكـثري مـن ماـحاب العمـ مـوالن الضـعف
هال و يةعرون اـأ التـزام اتـوهري ظـروا عمـ مـأمون ومنصـف( )31ويضـيف التمييـز اـا
اجلنسا اعدا جديدا عاا الضعف.

__________
( )26تعترا املاسة  7من العقد الدو انـا اـاحلقوس ا قتصـاسية وا جتماعيـة والثقاهيـة ”حبـو اـ شـخا يف
التمت اةرو عم عاسلة ومواتية“ وتقر الل ونـة املعنيـة االقضـاء علـا التمييـز العنصـر  ،يف الفقـرة  33مـن
تعليققا العام رقم  ،31اأوجل ” ذا اان هوا للدول األلراا من تره من هر عمـ لغـري املـوالنا الـاين
صلوا علا تصاري عم  ،هإوجل و جلمي األشخا التمت حبقوس العمـ وا سـتخدام“ وتـنا اتفاقيـة
منومة العم الدولية اةأن التمييز (يف ا ستخدام واملقنـة) لعـام ( 9636ا تفاقيـة رقـم  ،)999يف املـاسة ،2
علــا من تتعقــد ي ـ الــدول األلــراا ”اصــياغة وتمبيــو سياســة ولنيــة ترمــي ا تةــوي تكــاهؤ الفــر
واملساواة يف املعاملة يف ا ستخدام واملقنة“.

( )31يف ا مـــارات العرايـــة املتحـــدة ،تنفيـــا اـــرامج اـــق املـــوظفا حبقـــوققم وواجبـــا م يف جمـــال العمـ ـ
وا جراءات الواجب اتباعقا يف والة ساءة معاملتقم.
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 - 3املساواة اا اجلنسا
 - 31ميكن من تكون اعورة جتراة تساعد علا متكـا الفتيـات واملراهقـات ،اـالنور ا مهنـا
تفــت ممــامقن آهاق ـاً و مكاويــات جديــدة .ولكنــقا ميكــن من تعر ــقن ميضــا نمــر اوتــقااات
وقــوس ا وســان وا ســاءات .وقــد يــواجقن عقبــات يف ســبي الواــول ا وقــوققن اســبب
التمييز اا اجلنسا ،واألسوار اتدسة .وتعما األولوية لتعليم البنا يف اثري من األويـان علـا
وساب تعليم الفتيات يف جمتمعات املقـاجرين ويف اعـ األويـان مـن جاوـب الـدان املقصـد.
وتتــأثر الفتيــات ميضــا مبحدوسيــة هــر وصــوعن علــا انــدمات الصــحية ،و ســيما الرعايــة
الصحية اجلنسية وا بااية.
 - 39وتواججل الفتيات خمالر اهية اسبب ا مكاوية اتـدوسة حلصـوعن علـا هـر العمـ
واثريا ما يعملن يف قماعات تعترب غـري منومـة ا وـد اـبري ،مثـ الزراعـة ومصـاو الةـقاء،
واــناعة التره يــجل واجلــنس مو اندمــة املزنليــة ،يف ظــ ظــروا عمــ ســيئة والتعــر نمــر
ا ستغقل وا عتداء اجلنسيا .وحتص املراهقات اةك روتـية علـا مرتبـات مقـ مـن تلـك
الا يتقا اها الرجال املقاجرون والنساء املولوسات يف البلد(.)39
 - 32وتواجــجل الفتيــات املراهقــات ميضــا مــرا مــن وــو ــا عنــدما يعتمــد و ــعقن
امقاجرات علا رب العم مو الزوج/الزوجة .هقد يصرن عر ـة لقسـتغقل وسـوء املعاملـة
مــن جاوــب رب العم ـ  ،مو للعنــف العــا لي علــا يــد ماواجقــن( .)32امــا قــد خيةــا هقــدان
و عقن امقاجرات عند اوفصام العققة.
 - 9اراهية األجاوب
 - 33اثريا ما ترتب اوتقااات وجتاواات وقوس ا وسـان اـالقواوا واملمارسـات التمييزيـة
واملواقف املتحيزة وارل األجاوب .وميكـن من تتولـا اراهيـة األجاوـب يف اـثري مـن األويـان
يف اورة متييز غري مباشر ،وي يكون للقواوا مو السياسات مو املمارسات الا تبـدو وايـدة
تأثري غري متناسب علا اعات معينة.
 - 34هالتوجقــات الــا جتــرم املقــاجرين وحتملــقم مســؤولية ارتكــاب األعمــال ا جراميــة
وا رهاب والصعواات ا قتصاسية تؤس ا جرا م الكراهية وتةوّ هـر املزيـد مـن القيـوس
علا وقوققم ا قتصاسية وا جتماعية والثقاهية.

__________
( )39اللونة املعنية االقضاء علا التمييز د املرمة ،التواية العامة رقم  ،29الفقرة .93

( )32يف ميرلنــدا ،ميكــن لضــحايا العنــف العــا لي مــن املقــاجرين ا وتفــان اا قامــة يف احلــا ت الــا يعتمــد اــدار
تصري اعورة هيقا علا املعتد الا قد يكون رب العم مو الزوج مو الزوجة.
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 - 33ويتعر األلفال واملراهقون نمر اراهية األجاوب علا و ـا
مما يكون لجل مثر سل علا تعليمقم واحتقم ،مبا يف ذلك احتقم العقلية.

يف املـدار (،)33

ثالثا  -وقوس ا وسان علا احلدوس الدولية
 - 39تصف اع الدول اعورة الدولية ،و سيما اعوـرة غـري النواميـة ،ااعتبارهـا ديـدا
لألمــن الــولة ( ،A/HRC/20/24الفقــرة  .)6ومــن ف هــإن الــدول تعمــي األولويــة للةــواغ
األمنيــة وملنـ واــول املقــاجرين ا احلــدوس الدوليــة( .)34ومشــار املقــرر انــا املعــة حبقــوس
ا وسان للمقاجرين ا من هاا املنوور يتناق مـ النـقج القـا م علـا وقـوس ا وسـان الـا
يرى من املقاجرين هم اةر يف املقام األول ،ومهنم ماحاب وقوس وليسوا مـرا يقـدس األمـن
( ،A/HRC/23/46الفقرة .)39
 - 37و سارة احلــدوس ،ذا تكــن مدهوعــة ســوى ااعتبــارات األمــن الــولة سون ــماوات
حلقوس ا وسان ،قد تؤس ا اوتقااات حلقوس ا وسان و رس ملبـاسي سوليـة مـن قبيـ عـدم
ا عاسة القسرية .وغالبا ما تُدار احلدوس يف ايئة تفتقر ا الةفاهية واملساءلة ،ممـا يسـقم اـدورل
يف ظروا ا هـقت مـن العقـاب وايـاسة ـعف املقـاجرين .وتعتـرب اعـ الـدول ،سون وجـجل
وو ،املنالو احلدوسية منالو سولية مو مقاليم ذات ووام استثنا ي (مث املمارات واملناها الربيـة
واجلزر الواقعة قبالة سواو الرب الر يسي) ،وي ميكنقا التصرا امـا لـو ااوـت غـري ملزمـة
االتقيد االنوم القاوووية مو االتزاما ا يف جمال وقوس ا وسان(.)33
 - 36وم ذلك ،هوا قاووواً ا اقاء علا منالو تُسـتثق مـن سـياسة القـاوون وا لتزامـات
الدولية حلقوس ا وسان علا احلـدوس الدوليـة .هالـدول ملزمـة مبوجـب القـاوون الـدو حلقـوس
__________
( )33يف سباويا ،وةاء مراد ملكاهحـة العنصـرية واراهيـة األجاوـب يراـز موـد مةـاريعجل علـا منـ ومكاهحـة
العنصرية واراهية األجاوب يف املدار .

( )34ألغرا هاا التقرير ،يُفقم مصمل ”احلدوس الدولية“ مبعنال الواس اأوجل احلدوس املعرهة سياسيا الا تفص اا
األرا ي واملنالو البحريـة اـا الكياوـات السياسـية واملنـالو الـا متـار هيقـا الكياوـات السياسـية تـدااري سارة
احلدوس يف مرا يقا مو يف األرا ي ارج احلدوس ا قليمية (وتتضمن هال املنالو وقا التفتي الربية ،والنقـا
احلدوسيــة يف ومــات الســكك احلديديــة واملــواوع واملمــارات ،واملنــالو املخصصــة جــراءات اعوــرة العبــور،
ومعا البحار ،وما يسما ”املنمقة احلرام“ اا النقا احلدوسية ،اا اهة ا السفارات والقنصليات).
( )33اووـرق Background paper prepared by OHCHR, in cooperation with the Global Alliance Against Traffic in
.Women, for the expert consultation on human rights at international borders, 22 and 23 March 2012, p. 14
www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/
ميـــــــــــــــــــكن ا لــــــــــــــــق عليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يفق
.OHCHRExpertconsultationExploringGapsinPolicyandPractice.aspx
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ا وســان( )39اتمبيــو هــاا ا لــار علــا ي ـ البةــر ،مبــن هــيقم املقــاجرون ،يف ي ـ املنــالو
انا عة لو يتقا مو سيمر ا الفعلية.
 - 36وقـــد ذاـــر املقـــرر انـــا املعـــة حبقـــوس ا وســـان للمقـــاجرين (،A/HRC/20/24
الفقرة  )93واللونة املعنية حبماية وقوس ي العمـال املقـاجرين ومهـراس مسـرهم( )37او ـو
من عبور احلدوس الولنية امريقة غري مأذون ا مو جتاوا مدة تصري ا قامة يةـك جرميـة.
وليس من املقبول تعريف الد ول وا قامة غري القاووويا ااعتباريا جرمية ـد األشـخا مو
املمتلكات ،و د األمن القومي .ويف اع الوروا ميكـن من يةـك ذلـك خمالفـة ساريـة،
ولكنجل رم املقاجرين من استحقاقات وقـوس ا وسـان انااـة ـم .وذاـر الفريـو العامـ
املعة اا وتوـاا التعسـفي ميضـا من ”املقـاجرين الـاين يقيمـون اصـورة غـري وواميـة ينبغـي
وافقم مو معاملتقم ااعتبـارهم جمـرما ،و النوـر لـيقم مـن منوـور األمـن الـولة غـري“
( ،A/HRC/10/21الفقرة .)96
 - 91وتؤس اياسة مراقبة احلدوس وتأمينـقا ،والتضـييو الةـديد لسـب اعوـرة القاووويـة ،ا
ا ــمرار املقــاجرين ا البح ـ عــن اــدا  .ومــن مج ـ الــد ول ا الــدان املقصــد ،غالبــا
ما يضمرون ا السفر ااستخدام وسا وقـ غـري مأمووـة ،و ا ا عتمـاس علـا املقـراا؛ ويف
اع األويان ،يقعون هريسة للمتاجرين ااألشخا  .ووتيوـة لـالك ،هـإهنم يصـبحون عر ـة
لتوــاواات واوتــقااات حلقــوس ا وســان ،مبــا يف ذلــك ا ســتغقل وا جتــار وســوء املعاملــة
والعنف اجلنسي .ويترتب علا الـدول التـزام مبنـ ا وتـقااات والتحقيـو هيقـا ومعاقبـة مولئـك
املسؤولا عنقا ،واتوهري احلماية للفئات الضعيفة وسب ا وتصاا لألشخا املتضررين.

ملف  -التحديات يف جمال وقوس ا وسان
 - 99ميــوت اآل ا مــن املقــاجرين اةــك مأســاو ا ـ عــام وهــم ــاولون عبــور احلــدوس
الدولية( .)36ويقعون حايا اقدر متفاوت ستخدام القوة املميتة مو املفرلة من جاوـب السـلمات
احلدوسية  ،مو لعنف العصـااات ا جراميـة ،مو لعمليـات اعترا ـقم مو سهعقـم للعـوسة ،مو لق تفـاء
القســر  ،مو لــره الســفن وقــاذهم عنــدما يكووــون يف ونــة ،مو لوــروا ســفر االغــة الصــعواة
(من قبي عبور الصحارى سريا علا األقدام) مو للحواسث القاتلة ،مبا يف ذلك غرس السفن.
__________
( )39لقلق علا الصكوا القاوووية الدولية ذات الصلة ااعورة ووقوس ا وسان ،اوور احلاشية  3معقل.

( )37التعليو العام رقم  ،2الفقرة .24
( )36يقــدم املســؤولون القنصــليون للســلفاسور وغواتيمــا املســاعدة يف البحـ عــن املقــاجرين املفقــوسين .وجــرى
حتديد مماان اع املقاجرين املفقوسين وجرى التعرا علا رهات اآل رين.
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 - 92و ذا متكــن املقــاجرون مــن الواــول ا احلــدوس الدوليــة ،هغالبــا مــا يعــاوون مــن ســوء
املعاملة علا ميد موظفي احلدوس ،اوسا من قبي ا ستخدام غري املتناسب للقـوة مـن مجـ
من الد ول ،مو عند ا عاسة القسـرية( .)36والنسـاء واأللفـال معر ـون اةـك ـا نمـر
التعــر ملختلــف مشــكال العنــف ،مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي .وتةــم املمارســات الســيئة
للــدول يف جمــال سارة احلــدوس ،الــا تنــدرج يف اع ـ األويــان حتــت مســما سارة اعوــرة،
ا وتوـــاا املنـــقوي والتعســـفي للمقـــاجرين ،وســـوء املعاملـــة ،والمـــرس اجلمـــاعي والتعســـفي
(مبا يف ذلك ا عاسة القسرية) ،وا هتقار ا ماوات مراعاة األاـول القاووويـة مو الضـماوات
ا جرا ية( ،)41والتمييز ،وعدم تقدمي املساعدة ا وسـاوية الـا رمينـا موـجل قـد يـؤس ا سـا ر
يف األروا يف وا ت اتن ا وساوية.
 - 93ويتزايـد ا اـق عـن ا وتوــاا املنـتوم والتعسـفي للمقــاجرين الـاين هـم يف مو ــا
غــري قاووويــة امــال ا جــراءات الركيــة للــقورة .وتــاار التقــارير من اوتوــاا املقــاجرين لــجل
تأثري ار علا احتقم اجلسدية والعقليـة ،وقـد تـبا من ا وتوـاا لفتـرات لويلـة يـؤس ا
اياسة ودة اآلثار الضارة لقوتواا ( ،A/HRC/20/24الفقرة  .)46ا و ن الضـرر النـاجم عـن
ا وتواا مارب من ذلك االنسبة لبع الفئات ،مبا يف ذلك األسـر واأللفـال و ـحايا ا جتـار
مو العنف اجلنسي مو التعايب.
 - 94ويــنا ا لــار القــاوو الــدو علــا موــجل ينبغــي من يكــون ا وتوــاا منصوا ـاً عليــجل
قاووواً و رورياً ومعقو ً ومتناسـباً ( ،A/HRC/20/24الفقـرة  .)6وينبغـي تـوهري مكاويـة جـراء
مراجعات قضا ية منتومة ويف الوقت املناسب تتي هراا لـقس سـرا اتتوـزين .ومهااـت
اجلمعية العامـة ،يف قرارهـا  ،964/93جبميـ الـدول من تتخـا ،عنـد ا قتضـاء ،تـدااري م ـرى
اد من ا وتواا .وذار الفريـو العامـ املعـة اا وتوـاا التعسـفي ميضـا موـجل ينبغـي التمـا
تـــدااري اديلـــة وتوـــاا املقـــاجرين الـــاين هـــم يف و ـ ـ غـــري قـــاوو ويثمـــا ممكـــن ذلـــك
( ،A/HRC/10/21الفقرة  )97وقد موات اللونة املعنية حبقوس المف اأوجل ينبغـي التوقـف عـن
اوتواا األلفال املقاجرين(.)49
__________
( )36تقدم عدّة الـدان ،مبـا يف ذلـك ميرلنـدا ولبنـان ومالمـة واليووـان ،التـدريب يف جمـال وقـوس ا وسـان يف لـار
مراقبة احلدوس واعورة.

( )41يف يماليـــا ،يقـــدم مةـــرو  Praesidiumاملةـــورة القاووويـــة للمقـــاجرين ،و ـــدس الفئـــات الضـــعيفة ويراـــد
جراءات ا ستقبال.
( )49التقرير الصاسر اةأن يوم املناقةة العامة لعام  ،2192الفقرة .76
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 - 93ووــ عنــدما يتمتــ اتتوــزون مبوجــب القــاوون اجلنــا ي االكفــا ت والضــماوات
املرتبمــة حبقــوس ا وســان ،هــإن املقــاجرين يف مرااــز ا وتوــاا ا سار غالبــا مــا يكووــون
وـ ـروما منـــقا .ويصـــعب مو ينـــدر مكاويـــة وصـــوعم علـــا املعلومـــات املتعلقـــة اأســـباب
اوتوـــااهم ،واملســـاعدة القنصـــلية( ،)43()42و مكاويـــة ا تصـــال اأســـرهم ،و ـــدمات التر ـــة
الةــفوية ،واملةــورة القاووويــة ،والتقيــيم الفــرس واملناســب حلــا م ،و مكاويــات املراجعــة
القاووويـة( )44والواــول ا ســب ا وتصــاا مو هيئــات اــن القــرار املســتقلة .واعتمــد الفريــو
العامــ املعــة اا وتوــاا التعســفي قا مــة االضــماوات املتاوــة للمقــاجرين ولــال اللوــوء
اتتوزين ( ،E/CN.4/2000/4املرهو الثا ).
 - 99وظروا ا وتواا يف املنالو احلدوسية هي ميضا مـثرية للقلـو .وقـد مشـارت التقـارير
ا موجــجل القصــور ،مبــا يف ذلــك عــدم تــوهر الرعايــة المبيــة ،وعــدم افايــة األغايــة وووعيتــقا
الســـيئة ،وســـوء املراهـــو الصـــحية ،وا اتوـــان املفـــر وا هتقـــار ا املراهـــو منفصـــلة لكـــق
اجلنسا .ويق املقاجرون اتتوزون ميضا حايا لسوء املعاملة ،وا عتداء اجلنسـي( )43وغـريل
مــن مشــكال العنــف علــا ميــد مــوظفي احلــدوس مو اتتوــزين اآل ــرين .ويــؤس عــدم راــد
ظروا ا وتواا ،وسلوا اعـ مـوظفي احلـدوس ،وا هتقـار ا آليـات تقـدمي الةـكاوى ا
تفاقم ونة املقاجرين اتتوزين.
 - 97ولك مقاجر احلو يف احلصـ ول علـا تقيـيم هـرس ومق ـم لوروهـجل علـا يـد مسـؤول
ركي خمتا ،مبا يةم اوتياجات احلماية ووقوس ا وسـان وا عتبـارات األ ـرى ،اا ـاهة
ا مســباب الــد ول .غــري من املقــاجرين اــثريا مــا يعــاوون مــن عمليــات المــرس اجلمــاعي،
وعمليــات ا عــاسة القســرية ،الــا تكــون تعســفية وتــؤس ا املزيــد مــن ا وتــقااات املتعــدسة
حلقوس ا وسان .وهـي تنتـقك احلـو يف ا عتـرا علـا قـرار المـرس ،ويف من يُنوـر يف القضـية

__________
( )42يتنا ذلك م املاسة  39من اتفاقية هيينا للعققات القنصلية.

( )43مارمت اجلمقوريـة الدومينيكيـة ،والسـلفاسور ،وغواتيمـا  ،وويكـاراغوا ،وهنـدورا  ،مـاارة تفـاهم اعـدا
منـقا وةـاء شـبكة مـن مجـ تـوهري احلمايـة القنصـلية يف املكسـيك .وتةـترا هـال الةـبكة يف اـرامج احلمايــة
القنصلية للمقاجرين مثناء عبورهم ويف هترة اقا قم يف املكسيك.
( )44يف مالمة يتم تزويد املقاجرين الاين هم يف و غري قـاوو اكتيـب يعـرهقم حبقـوققم ،مبـا يف ذلـك مكاويـة
المعن يف موامر ا اعاس ،وتقدمي للب جلوء.
( )43ذاــرت املقــررة انااــة املعنيــة مبســألة العنــف ــد املــرمة ومســبااجل وعواقبــجل موــجل ”قــد مالــط عــن وــا ت مــن
ا غتصاب وغريل من مشكال العنف اجلنسي يف السوون د املقاجرات غري احلـا زات علـا الوثـا و القامـة
وهـن رهـن ا وتوـاا ألغــرا ا اعـاس“ ( ،E/CN.4/2000/68الفقـرة  )99وموــجل ”وـ ذا ماـب املقــاجرون
غــري احلــا زين للوثــا و القامــة ــحايا ،يســتمر تصــنيفقم اواــفقم جمــرما اســبب مراــزهم املتعلــو اــاعورة
وما يراهقجل من جرا م قد ينسب ليقم ارتكا ا“ (املرج السااو ،الفقرة .)44
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اةــك هــرس  ،ويف التمتـ اســا ر الضــماوات ا جرا يــة والضــماوات املتعلقــة مبراعــاة األاــول
القاووويـة( .)49و ن لـرس املقــاجرين الـاين خيةــون التعـايب مو ســوء املعاملـة مو غــري ذلـك مــن
اوتــقااات وقــوس ا وســان ،مو لــرس ملتمســي اللوــوء الــاين خيةــون ا ــمقاس ،مو عــاس م
قسرا ،ميكن من يؤس ا اوتقاا مبدم عدم ا عاسة القسرية(.)47
 - 96وميكــن من تكــون ممارســات ا عتــرا  ،الــا يــتم مــن قعــا سهـ اعــات املقــاجرين
للعــوسة ا الــداهنم األاــلية مو الــدان املــرور العــاار ،تعســفية ومن تــؤس ا اوتــقااات حلقــوس
ا وســان ،مبــا يف ذلــك ملبــدم عــدم ا عــاسة القســرية( .)46و تعــاه هــال املمارســات اوتياجــات
املقاجرين ا احلماية ،وتعر ويا م للمزيد من انمر وتتواه اوتياجات املساعدة ا وساوية
القامة للمقاجرين الاين رمبا قد قضوا روقت وفوهة ااملخالر( )46لفترة امنية لويلة.
 - 96وقد مارمت اع الدان املقصد اتفاقـات لبعـاسة والسـما االـد ول مـن جديـد مـ
الدان األاـ والـدان املـرور العـاار ،ـدا تيسـري القيـام علـا وجـجل السـرعة امـرس املقـاجرين
الاين هم يف مو ـا غـري قاووويـة وملتمسـي اللوـوء الـاين رهضـت للبـا م .وا تفاقـات مـن
هاا القبي يف اثري مـن األويـان تةـم ـماوات حلقـوس ا وسـان ،وقـد تـؤس ا معـداس
اــبرية مــن عمليــات ا عــاسة القســرية ،اــالنور ا مهنــا تتضــمن آليــات لراــد مــدى هعاليــة
احلماية املقدمة مو ماوات وقوس ا وسان يف الدان العوسة.
 - 71ويقــوم اعـ مــوظفي احلــدوس مبصــاسرة املمتلكــات الةخصــية للمقــاجرين ،مــن قبيـ
وثا و اعوية واألموال واعواتف النقالة سون عاس ا ليقم عنـد لـرسهم .واـدون هـال الوثـا و،
قــد يــزساس اوتمــال تعــر املقــاجرين لقوتوــاا مــرة م ــرى ،مو قــد يســتميعون ا تصــال
اأقار م ،مو يفتقرون ا وسا البدء يف رولة العوسة.
 - 79واملقــاجرون معر ــون ميضــا ألعمــال ا ســتغقل وانمــف وا اتــزاا والعنــف والقتـ
علا ميد العصااات واملتورين .وم ذلك ،هـإهنم اـثريا مـا يبلغـون عـن هـال ا وتـقااات

__________
( )49اللونة املعنية حبقوس ا وسان ،التعليو العام رقم  ،93الفقرة .91

( )47اووـــرق

OHCHR, “Migration and human rights: improving human rights-based governance of

.international migration”, p. 19
( )46عملــت يماليــا علــا التخلــي عــن ممارســات سهـ املقــاجرين للعــوسة وملزمــت وفســقا اقــوة من تقــوم اأوةــمة
البح وا وقاذ يف البحر من قل عمليتقا لبوقاذ املسـماة  ،Mare Nostrumالـا اـدمت عقـب غـرس سـفينة
قبالة جزيرة مبيدواا يف عام  2193مست ا وهاة مئات من املقاجرين.
( )46موةأت اولومبيا مكاتب يف املنالو احلدوسية وهي تقوم ،االتعاون مـ جلنـة الصـليب األمـر الدوليـة ،اتقـدمي
املســاعدة ا وســاوية ا الفئــات الضــعيفة مــن املقــاجرين العا ــدين .وقــد موةــأت الســلفاسور ارواجمــا سمــاج
املقاجرين الـمُعاسين من مج تقدمي املساعدة يف عاسة سماج الفتيات والفتيان واملراهقا الـمُعاسين.
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ا السلمات وها من تعر قم لقوتقام علـا ميـد هـؤ ء األشـخا مو ألن السـلمات قـد
تكــون متوالئــة مـ املتوــرين .واالتــا  ،هــإن اعـ املنــالو احلدوسيــة هــي منــالو يســوس هيقــا
ا هقت من العقاب.

ااء  -املباسي األساسية واملباسي التوجيقية
 - 72دا التصد عال ا وتقااات وغريها من ا وتـقااات املاسـة حبقـوس ا وسـان الـا
يتعــر عــا املقــاجرون علــا احلـدوس الدوليــة ،وســد الثغــرات يف جمــال متــتعقم الفعلــي حبقــوس
ا وسان ،معدّت مفو ية وقـوس ا وسـان جمموعـة مـن املبـاسي األساسـية واملبـاسي التوجيقيـة
املواــا ــا هيمــا يتعلــو اإعمــال وقــوس ا وســان علــا احلــدوس الدوليــة( .)31وهــال املبــاسي
األساســية واملبــاسي التوجيقيــة ،املنبثقــة عــن الصــكوا الدوليــة األساســية حلقــوس ا وســان،
ممرووة علا الدول يف املقام األول ملساعد ا يف الوهاء اا لتزامات املنولـة ـا يف جمـال سارة
ودوسها وهقا للقاوون الدو حلقوس ا وسان وغريل من املعايري ذات الصلة .ويواا ـا ميضـا
للوقات املعنية األ رى.
 - 73وترسخ املباسي األساسية مولوية وقوس ا وسان يف جمال سارة اعورة ،ومنـقا واجـب
اوترام وقوس ا وسان ومايتـقا و عماعـا ويثمـا متـار و يـة قضـا ية مو رقااـة هعليـة ،مبـا يف
ذلــك ــارج احلــدوس ا قليميــة ،واحلــو يف مراعــاة األاــول القاووويــة ،ومبــدم مصــلحة المف ـ
الفضلا .وتُةري ميضا ا وجـوب من تنـأى جـراءاتُ سارة احلـدوس عـن التمييـز ،و ا ا لتـزام
اتــوهري املســاعدة واحلمايــة مــن األذى ،اســب منــقا علــا األ ــا اوتــرا ُم مبــدم عــدم ا عــاسة
القسرية ،ووور المـرس التعسـفي واجلمـاعي ،و ـرورة مراعـاة الوـروا الفرسيـة للمقـاجرين،
وتــقااات مو جتــاواات متــس
واحلــو يف اللوــوء ا العدالــة وســب ا وتصــاا و ـا التعــر
حبقوس ا وسان.
 - 74وتةدس املباسي التوجيقية علا رورة تعزيز وقوس ا وسان ومايتقا يف سـياس سارة
احلدوس ،وعلا سراج هال احلقـوس يف التةـريعات الولنيـة وا تفاقـات الدوليـة وموةـمة تنميـة
القدرات .وتقـدم ميضـا توجيقـات اةـأن ايفيـة تنفيـا ا لتزامـات املتعلقـة حبقـوس ا وسـان يف
خمتلــف عمليــات سارة احلــدوسق ا وقــاذ وا عتــرا  ،وتقــدمي املســاعدة ،والتفتــي و جــراء
املقااقت ،وحتديد اعوية وا والة ،وا وتواا ،وا عاسة وا اعاس.

__________
( )31سيُتا النا قريبا يف املوق الةبكيق
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رااعا  -ا ستنتاجات والتوايات
ملف  -ا ستنتاجات

 - 73رغــم وجــوس ا لــار الــدو حلقــوس ا وســان الرامــي ا تــوهري احلمايــة لأللفــال
واملــراهقا ،يقـ املقــاجرون ،و ســيما مــن هــم يف و ـ غــري قــاوو  ،ــحايا يف اــثري مــن
األويان وتقااات وجتاواات حلقـوس ا وسـان علـا ميـد مـوظفي احلـدوس ومـوظفي وفـاذ
القـاوون علـا احلـدوس الدوليــة .ويواجقـون ميضـا مثنـاء رولتــقم اتفوهـة ااملخـالر اوتــقااات
متعدسة حلقوس ا وسان ترتكبقا جقات م رى ،من اينقا املقراون واملتّورون وجتار البةر.
 - 79وهــم اــثريا مــا يُحتوــزون اســبب و ــعقم غــري القــاوو  ،ويكــون ذلــك موياوــا يف
ظــروا يرثــا عــا .وتةــك عمليــات ا وتوــاا هــال اوتــقااا حلقــوققم وتتعــار مـ مبــدم
مصلحة المف الفضلا .ويُعترب ا وتواا ذا مثر سيع علا الصحة العامة لأللفال واملراهقا
املقاجرين .وتتفاقم هال املخاوا يف سياس التمييز وسوء املعاملة القا ما علا وو اجلنس.
 - 77ويف العديد من البلدان ،يواججل األلفال واملراهقون ،و سيما من هم يف و ـ هوـرة
غـــري قاووويـــة ،قيـــوسا اـــبرية ،حبكـــم القـــاوون مو الواقــ  ،تعيـــو متـــتعقم حبقـــوققم ا قتصـــاسية
وا جتماعيــة والثقاهيــة .ومــن اــا العوامـ الــا حتــول سون متــتعقم حبقــوققم التمييـزُ واراهيــة
األجاوب وعدم وجوس وواجز واقية تفص مقدمي اندمات عن سلمات اعورة .ومن األمـور
الا تبع علا القلو اوججل ا الوقـف الفوـا ي للعمـ اتـدااري احلمايـة املنصـو عليقـا يف
اتفاقية وقوس المف هـور الـو األلفـال  96عامـا .هفـي هـال السـن ،يكـون ا وتقـال مـن
مرولة المفولة ا سن الرشد قد ااتمـ علـا م وجـجل ،ورمبـا تكـون ا وتياجـات املعرهيـة
وا جتماعية والوجداوية ال ا تتملب احلماية مبا يتماشا م ا تفاقية قد لبيّت اعدُ.
 - 76وتنوــر الــدان املقصــد يف اــثري مــن األويــان ا املقــاجرين ،و ســيما مــن هــم يف و ـ
غري قاوو  ،علا مسا اهترا مهنم يةكلون ديدات ممنية .ويتعر املقاجرون عاسة للتمييـز،
وا وتوـــاا املنـــقوي والتعســـفي ،وســـوء املعاملـــة ،واملمارســـات انمـــرة الراميـــة ا تـــوقيفقم،
وتصــنيفقم اةــك غــري قــاوو انــاءً علــا كــا م ،والمــرس اجلمــاعي ،وا عــاسة القســرية .وغالبــا
مــا هــر تقــدير ظــروا س ــوعم ا البلــد واألســباب الداعيــة لــالك (مبــا يف ذلــك احلمايــة
مو غريها من رورات تأما وقوس ا وسـان) علـا النحـو املناسـب ،ا جاوـب يـقء قليـ مـن
ا هتمام ا الضـماوات ا جرا يـة و ـماوات مراعـاة األاـول القاووويـة .ويقـ عـدس متزايـد مـن
املقاجرين ميضا حايا وتقااات جسيمة علـا ميـد العصـااات ا جراميـة واملتّوـرين .وتكـون
هال ا وتقااات شنيعة اوججل ا يف ماعاسها املتصلة انو اجلنس والسن.
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ااء  -التوايات
 - 76ن األمـــا العـــام يروـــب ااملعلومـــات الـــا ورست مـــن الـــدول األعضـــاء اةـــأن
التةـــريعات واألوومـــة والسياســـات الراميـــة ا تعزيـــز مايـــة وقـــوس ا وســـان جلميـ ـ
املقاجرين ،ويف هاا الصدسق
يةوّ الدول األعضاء علا التصديو علا ي الصكوا الدوليـة حلقـوس
(م)
ا وسان ذات الصلة ،ومنقا ا تفاقية الدولية حلماية وقوس ي العمال املقـاجرين ومهـراس
مسرهم ،واتفاقية وقوس المف ؛
(ب) يةدس علا من الدول ملزمة ،مبوجب الصـكوا الدوليـة األساسـية حلقـوس
ا وســان ،حبمايــة وقــوس ا وســـان جلميــ األشــخا املوجـــوسين ــمن ومــاس و يا ـــا
القضا ية مو حتت رقااتقا الفعلية ،اصرا النو ر عن جنسيتقم مو و عقم القاوو ؛
(ج) ُيــاار الــدول اــأن تةــريعا ا وسياســا ا وممارســا ا ذات الصــلة ااأللفــال
ينبغي من تسترشد مببدم مصلحة المفـ الفضـلا ،مبـا يف ذلـك يف سـياس اعوـرة ،واصـرا
النوـر عــن الو ـ القــاوو لأللفـ ال .وينبغــي عــدم اوتوـاا األلفــال ،امـا ينبغــي اوتــرام
وقوققم يف احلرية ووودة األسرة؛
(س) يقيب االدول من حتدس املصلحة الفضلا لأللفال غـري املصـحواا اـاويقم
عن لريو تقييم و عقم واوتياجا م للحماية تقييما شامق وهرسيـا علـا مسـا اـ والـة
علــا وــدة .وينبغــي من يُنوــز التقيــي م اصــورة مراعيــة حلقــوس المف ـ علــا ميــد مقنــيا
مؤهلا .وينبغي تعيا واي افء عقب ذلك؛
(هـ) يةو الدول علا تنفيا التواـيات الـا اعتمـد ا جلنـة وقـوس المفـ يف
يوم املناقةة العامة لعام  2192اةأن وقوس ي األلفال يف سياس اعورة الدولية؛
(و) يــدعو الــدول ا تــوهري تــد ااري املتااعــة والــدعم املناســبة لأللفــال/املراهقا
لدى الوغقم  96عاما ،وعلا األ ا ألولئك الاين ينتـقي وققـم يف ا سـتفاسة مـن ملـر
تقــدمي الرعايــة ،وذلــك عــن لريــو ــمان لــة ممــور منــقا تاوــة مكاويــة تســوية و ــعقم
امقاجرين وتوهري هر معقولة عم امال تعليمقم وس ول سوس العم ؛
(ا) يةــو الــدول علــا و ـ ــماوات هعالــة ووــواجز واقيــة اــا مقــدمي
اندمات العامة وسلمات وفاذ قـواوا اعوـرة .وينبغـي عـدم ممالبـة مؤسسـات انـدمات
العامة اتقدمي تقارير ا سلمات اعورة مو تباسل اياوات معقا؛
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( ) يـــدعو الـــدول ا اوتـــرام وقـــوس ا وســـان جلميـ ـ املقـــاجرين ومايتـــقا
و عماعا ،مبا يف ذلك من قل املمارسات الا تتبعقا يف سارة احلدوس .وينبغـي للـدول من
تنور يف تمبيو املباسي األساسية واملباسي التوجيقية املواا ا اةأن وقوس ا وسـان علـا
احلدوس الدولية الا معد ا مفو ية األمم املتحدة حلقوس ا وسان؛
( ) يــدعو الــدو ل ا مكاهحــة اراهيــة األجاوــب والعنصــرية والتمييــز ــد
املقاجرين ،مبا يف ذلك التمييز علا مسا وو اجلنس .وينبغـي للـدول ميضـا من متتنـ عـن
جترمي اون املقاجرين يف و غري قاوو  ،ألهنم يرتكبوا م هع جرامي؛
( ) يةـــدس علـــا وـــو املقـــاجرين يف من هـــر تقيـــيم ظـــروهقم (مبـــا يف ذلـــك
ا وتياجات يف جمال احلماية ،واعتبارات وقوس ا وسان ،وا عتبارات اجلنساوية) علا مسـا
هرس واةك سليم ،م توهري الضماوات ا جرا ية و ماوات مراعاة األاول القاوووية؛
(ا) يةــو الــدول علــا تمبيــو تــدااري اديلــة لقوتوــاا ا سار اا سترشــاس
ااعتبــارات وقــوس ا و ســان .وينبغــي عــدم اللوــوء ا ا وتوــاا امــقذ م ــري ،وهــب
حتديد األسباب املستدعية لجل او و يف القاوون .وينبغي من يكون ا وتواا ودوس املـدى
واملــدة و ــروريا ومتناســبا ،ومن يصــحبجل تــوهري مكاويــة للــب جــراء مراجعــات قضــا ية
منتومة يف الوقت املناسب تُتي هراا لـقس سـر ا اتتوـزين .وينبغـي من تفـي ظـروا
ا وتواا اا لتزامات يف جمال وقوس ا وسان ومن ختض للراد املستق ؛
(ل) يقيب االدول من متتن عـن القيـام اعمليـات لـرس ـاعي مو عـاسة قسـرية
اعيــة .وينبغــي من تتضــمن ا تفاقــات املتعلقــة اا عــاسة والســما االــد ول مــن جديــد
ماوات تتعل و حبقوس ا وسان واوترام مبدم عدم ا عاسة القسرية؛
(م) يدعو الدول ا من ي ا وتقااات والتوـاواات حلقـوس ا وسـان الـا
يتعــر عــا املقــاجرون مثنــاء رولتــقم وعنــد احلــدوس ،والتحقيــو هيقــا ومعاقبــة مرتكبيقــا.
وينبغي من تُتا للمقاجرين مكاوية اللووء ا سب ا وتصاا الفعالة يف الوقت املناسب؛
(ن) يةو الـدول علـا ايـاسة الفـر املتاوـة للـقورة القاووويـة ،مبـا يف ذلـك
للعمال ذو املقارات اتدوسة ،م مراعاة ا وتياجات الفعلية من األيد العاملة.

24/24

14-58884

