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 الدورة الثانية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 73)أ( و  69البندان 

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
تعزيززززز حقزززززوق اينسززززان ومحايتهزززززا  مسززززا   حقزززززوق 
اينسان، مبا يف ذلك النُزُهج البديلزة لتسسزا التمتز  

    الفعلي حبقوق اينسان واحلرايت األساسية
يف البازززا  بيززز  األطفزززال واسزززتا، مب  نسزززيا، مبزززا يف ذلزززك اسزززتا،ل األطفزززال   

املواد ايابحية وغريها من املواد املنطوية على انتهاك  نسي  زمب  واجتازار  ويف
 ابألشخاص، وخباصة النسا  واألطفال

 
 مذكرة من األما العام  

 
يتشرف األمني العام أبن حييـ  ىل  أعاـاا اعمعيـل العامـل الت ريـر املشـقر ل م ـرةة اعايـل املعنيـل  

واستغالهلم جنسيا، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف البغاا ويف املواد اإلابحيل وغريها  مبسألل بيع األطفال
 من املواد املنطويل ع ى انتهـار جنسـهل هلـم، مـود در بـوة بوويتشـيو، وامل ـرةة اعايـل املعنيـل مبسـألل ا  ـاة

ف ـــاق ل ـــراة اعمعيـــل العامـــل ابألشـــ،او، وةايـــل النســـاا واألطفـــال، مـــاةر غراوســـيا جياماةينـــاةو، امل ـــد م و 
 .35/5 و 34/16وقراةر جم س ح وق اإلنسان  71/177
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التقرير املشرتك للمقررة اخلاصزة املعنيزة مبسز لة بيز  األطفزال واسزتا، مب  نسزيا،   

ايابحيززة وغريهززا مززن املززواد مبززا يف ذلززك اسززتا،ل األطفززال يف الباززا  ويف املززواد 
املنطويززززة علززززى انتهززززاك  نسززززي  ززززمب، واملقززززررة اخلاصززززة املعنيززززة مبسزززز لة اجتاززززار 

 ابألشخاص، وخباصة النسا  واألطفال
 

 موجز 
 34/16وقراةر جم س ح ـوق اإلنسـان  71/177يُ دَّم هذا الت رير عمال ب راة اعمعيل العامل  

ابألشـــ،او، وةايـــل النســـاا واألطفـــال،   ـــاة اعايـــل املعنيـــل مبســـألل ا ة. وقـــد ويـــفت امل ـــرة 35/5 و
وامل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل بيــع األطفــال واســتغالهلم جنســيا، مبــا يف ذلــك اســتغالل األطفــال يف البغــاا 

يف الت ريـــر أنشـــطتهما املاـــط ع  ،ويف املـــواد اإلابحيـــل وغريهـــا مـــن املـــواد املنطويـــل ع ـــى انتهـــار جنســـهل هلـــم
، A/71/261و  A/71/303و ريريهمــــا الســــاب ني امل ــــدمني ىل  اعمعيــــل ) وف ــــا لو يــــل وــــ  منهمــــا منــــذ هبــــا
 التوايل(. ع ى

ومهــا و ــدمان أياــا دةاســل عــن ىلمضانيــل وعــر   األطفــال ل بيــع وا  ــاة وغــري ذلــك مــن أشــضال  
غالل يف حــا ا النــزاأل واأل مــاا اإلنســانيل. وورمــهل وويــيا ما، الــواةدة يف إايــل الت ريــر، ىل  ا ــد ا ســت
 ىلمضانيل وعر   أولئك األطفال وىل  حتسني محايتهم. من
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 مقدمة -أوجت  
 35/5وقــراةر جم ــس ح ــوق اإلنســان  71/177يُ ــدَّم هــذا الت ريــر عمــالق ب ــراة اعمعيــل العامــل  - 1
 2017ىل  /ب/أغسـطس  2016. وهو يبني  األنشطل اليت اضط عت هبـا مـن /ب/أغسـطس 34/16 و

اســتغالهلم جنســيا، مبــا يف ذلــك اســتغالل األطفــال يف البغــاا امل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل بــني األطفــال و 
 ـاة  املعنيل مبسـألل ااملواد اإلابحيل وغريها من املواد املنطويل ع ى انتهار جنسهل هلم، وامل رةة اعايل  ويف

. وينصب  ورويز الت رير ع ى ىلمضانيل وعر   األطفال ل بيع وا  ـاة ابألش،او، وةايل النساا واألطفال
 وغري ذلك من أشضال ا ستغالل يف سياق النزاأل واأل ماا اإلنسانيل.

  
 األنشطة اليت اضطلعت هبا املقرراتن اخلاصتان -اثنيا  
 (1)املشاركة يف املؤمترات واملشاورات -ألف  

، شاةوت و تا امل رةوني اعايتني يف ح  ـل عمـ  2017شباط/فرباير  3ىل   1خالل الفقة من  - 2
 اســـقاويجيل ُع ـــدا يف وي تـــون ابةر )املم ضـــل املتحـــدة لربيطانيـــا العلمـــى وأيرلنـــدا الشـــماليل( لبـــدا وفعيـــ 

ــــوةر يف 7-8التحــــالف املعــــ  ابلغايــــل  ــــل ُأط  ــــت يف نيوي  2016/ســــبتمرب أي ول 21، وهــــو شــــراول عاملي
مــن  7-8ل  اــاا ع ــى العمــ  ال ســرر، والــرق املعايــر، وا  ــاة ابلبشــر، وعمــ  الطفــ ، امتثــا  ل غايــل 

 (.70/1مل )قراة اعمعيل العا 2030أهداف خطل التنميل املستدامل لعام 
 

األطفزززال واسزززتا، مب  نسزززيا، مبزززا يف ذلزززك اسزززتا،ل األطفزززال املقزززررة اخلاصزززة املعنيزززة مبسززز لة بيززز    
 الباا  ويف املواد ايابحية وغريها من املواد املنطوية على انتهاك  نسي  مب يف
 ، شــــاةوت امل ــــرةة اعايـــــل يف مناســــبل بشــــأن مبــــادةاا سياســـــاويل2017شــــباط/فرباير  20يف  - 3

ملعاعـــل اســـتغالل األطفـــال الالجئـــني واملشـــردين وا  ـــاة هبـــم وةق هـــم املعايـــر، نل مهـــا فـــرأل منلمـــل األمـــم 
 املتحدة ل طفولل )اليونيسيف( يف املم ضل املتحدة يف وي تون ابةر.

ـــزا امل ـــرةة اعايـــل يف و ريرهـــا الســـنور امل ـــدم ىل  جم ـــس ح ـــوق اإلنســـان يف دوةوـــ  الرابعـــل  - 4 وةو 
/ذاة/مـاة،، نظل مـت مناسـبل بشـأن  8ع ى عم ياا التب  غـري ال ـانوين. ويف  (A/HRC/34/55)ني والثالث

عم يـــاا التبـــ  غـــري ال ـــانوين وح ـــوق الاـــحار يف معرفـــل ا  ي ـــل، واملــــُسااظلل، وا صـــول ع ـــى وعـــوي ، 
 وضماانا عدم التضراة.

حزيران/يونيـ ، شــاةوت يف ح  ــل ن ــاد يف منتــدل ال مــل العامليــل  تمــع املع ومــاا لعــام  12ويف  - 5
العم  املتعدد أيحاب املص حل لوقف ا ستغالل اعنسهل لألطفال ”، وذلك يف املناسبل املعنونل 2017

 “.(WePROTECT)عرب اإلنقنت 

__________ 

مـت هبـا امل ــرةة اعايـل املعنيـل مبســألل بيـع األطفـال واســتغالهلم جنسـيا خـالل الفــقة لالطـالأل ع ـى األنشـطل الــيت قا (1) 
. ولالطـــالأل ع ـــى األنشـــطل A/HRC/34/55، انلـــر 2016ووـــانون األول/ديســـمرب  2016بـــني /ب/أغســـطس  مـــا

واألطفــال، خــالل الفــقة مــا بــني  ا  ــاة ابألشــ،او، وةايــل النســااالــيت قامــت هبــا امل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل 
 .A/HRC/35/37، انلر 2017شباط/فرباير  28 و 2016/ب/أغسطس  1

https://undocs.org/ar/A/RES/71/177
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ياحل، يف مدةيـــــــد، بشـــــــأن ل ل ســـــــمتو /يوليـــــــ ، شـــــــاةوت يف اجتمـــــــاأل ل منلمـــــــل العامليـــــــ 13ويف  - 6
التويــياا امل دمــل مــن الشــبضل الدوليــل ل  اــاا ع ــى اســتغالل األطفــال يف البغــاا ويف ىلنتــا  املــواد  ونفيــذ

عــن ا ســتغالل اعنســهل لألطفــال  ( يف دةاســتها العامليــلECPATاإلابحيــل وا  ــاة هبــم ألغــرا  جنســيل )
 .السفر والسياحل يف
 

 مبس لة اجتاار ابألشخاص، وخباصة النسا  واألطفالاملقر ِّرة اخلاصة املعنية   
، أل ـــت امل ـــرةة اعايـــل و مـــل يف مـــؤمتر بشـــأن ويفيـــل معاعـــل مســـألل 2017/ذاة/مـــاة،  20يف  - 7

 مع متحيص مماةساا سويسرا، ُع د يف برين. -ا  اة ابلبشر يف ميدان ال جوا 
  ــــس ح ــــوق اإلنســــان، عرضــــت و ريرهــــا حزيران/يونيــــ ، يف الــــدوةة اعامســــل والثالثــــني  9ويف  - 8

جهــــاا متعــــددة يــــاحبل املصــــ حل وا تالفــــاا الصــــناعل املواضــــيعهل عــــن جهــــود مبــــادةاا مشــــقول بــــني 
 .(A/HRC/35/37)ابلبشر يف سالس  اإلمداد  ل تصدر، من خالل معايري طوعيل، لال اة

ان/يونيــ ، وانــت عاــوا يف ح  ــل ن ــاد يف املــؤمتر الســنور لرابطــل التجــاةة اعاةجيــل حزير  15ويف  - 9
 يف ج سل بشأن ىلداةة اهلجرة وا ستغالل يف س س ل اإلمداد.

متو /يوليـــ ، وانـــت عاـــوا يف ح  ـــل ن ـــاد يف مناســـبل بشـــأن حتديـــد األشـــ،او املت جـــر  10ويف  - 10
، نلمتهــا مفوضــيل األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وو اةة مــن بــني م تمســهل ا مايــل الدوليــل وىلحــالتهم هبــم

 الداخ يل اإليطاليل، يف ةوما.
 

 الزايرات القطرية -اب   
ــــل الدومينيضيــــل  - 11 ــــع األطفــــال واســــتغالهلم جنســــيا اعمهوةي ــــل مبســــألل بي  اةا امل ــــرةة اعايــــل املعني
ـــاا ع ـــى دعـــوة مـــن حضومـــل ذلـــك الب ـــ2017أرة/مـــايو  15ىل   8 مـــن . وهـــهل وشـــضر حضومـــل (2)د، بن

اعمهوةيـل الدومينيضيـل ع ـى وعاوإـا قبـ  الـزرةة وأثنااهــا. وسـي دَّم و ريـر البعثـل ىل  جم ـس ح ـوق اإلنســان 
 .2018يف دوةو  اليت وُع د يف /ذاة/ماة، 

و اةا امل ـــــرةة اعايـــــل املعنيـــــل مبســـــألل ا  ـــــاة ابألشـــــ،او، وةايـــــل النســـــاا واألطفـــــال، وـــــواب  - 12
. وهـهل وشـضر حضومـل  (3)، بناا ع ـى دعـوة مـن حضومـل ذلـك الب ـد2017نيسان/أبري   14 ىل  10 من

قبــ  الــزرةة وأثنااهــا. وســي دَّم و ريــر الــزرةة ىل  جم ــس ح ــوق اإلنســان يف دوةوــ  الــيت  وــواب ع ــى وعاوإــا
 .2018وع د يف حزيران/يوني  

 

__________ 

 =www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsIDر املوقـــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــبضهل انلـــــــــــــــــــــــــــــ (2) 

21632&LangID=E. 
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21518&LangID=E. 
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من أشكال اجتستا،ل يف حاجتت  إمكانية تعر ض األطفال للبي  واجتاار وغريمها -اثلثا  
 النزاع واألزمات اينسانية

 مقدمة -ألف  
وتنـــاول هـــذا الدةاســـل املشـــقول امل دمـــل مـــن امل ـــرةة اعايـــل املعنيـــل مبســـألل ا  ـــاة ابألشـــ،او،  - 13

  وةايــل النســاا واألطفــال، وامل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل بيــع األطفــال واســتغالهلم جنســيا ىلمضانيــل وعــر  
 األطفال ل بيع وا  اة وغريمها من أشضال ا ستغالل يف حا ا النزاأل واأل ماا اإلنسانيل.

ا ســـتغالل الـــيت وتناوهلـــا الدةاســـل ا ســـتغالل اعنســـهل لألطفـــال، و وا  الطف ـــل  شـــضالأووشـــم   - 14
ل ، مــن قبيــ  والــزوا  ال ســرر، واســتغالل األطفــال يف العمــ  وعمــ  الطفــ ، مبــا يف ذلــك يف أســوأ أشــضا

 نيــد األطفــال واســـت،دامهم يف النــزاأل املســـ ل. واألطفــال الــذين يُنلـــر يف حــالتهم يف ســـياق هــذا الت ريـــر 
، وقـد يضونـون غـري مصـحوبني أو يضونـون منفصـ ني عـن أسـرهم. “متن  ـون”أولئك الذين ي ـال ىلإـم  هم

هـــاجرين الـــذين و ـــ  أعمــــاةهم وهـــذا يشـــم  األطفـــال الالجئـــني واألطفـــال املشــــردين داخ يـــا واألطفـــال امل
 ل ضتاابا اليت وتناول املواد املتاحل بشأن هذا املوضوأل.عاما. ويستند الت رير ىل  استعرا   18 عن
وينبـــع األســـا، املنط ـــهل لت ـــد  و ريـــر مشـــقر مـــن أن و تـــا املض فتـــني بـــو يتني اعتـــربات التصـــدر  - 15

ذا أولويـــل خـــالل مـــدة وعيـــني وـــ  منهمـــا. ويعضـــس  لألشـــضال املســـتجدة إلمضانيـــل وعـــر  األطفـــال جمـــا 
املض فتــــني بو يــــل امل ــــرةوني الت ريــــر املشــــقر أياــــا التــــزام امل ــــرةوني اعايــــتني بضفالــــل التضامــــ  بــــني هــــاوني 

وإبدةا  محايــل ح ــوق األطفــال وتنــاو ن مســا   شــام ل ذاا أمهيــل،  ىلطــاة اإلجــراااا اعايــل وال تــني يف
 عايل.ضمن نلام اإلجراااا ا

وميثــــــ  بيــــــع األطفــــــال وا  ــــــاة هبــــــم، ةغــــــم وشــــــاهبهما، انتهــــــاوني متميــــــزين ولضنهمــــــا مروبطــــــان  - 16
مـن  35انتهاواا ح ـوق اإلنسـان، والـدول م زمـل قـانوان ابلـاذ التـدابري الاـروةيل ملنعهمـا معـا )املـادة  من

ــــل ح ــــوق الطفــــ ( ل ا  ــــاة ابلطفــــ . . ول ــــد الــــدول عــــادة بــــني مســــألل بيــــع األطفــــال ومســــأل(4)اوفاقي
ح ي ل األمر، وشري معلم التشريعاا الوطنيل والبياانا املتاحل ىل  جرميل ا  ـاة، بينمـا يوجـد ىلغفـال  ويف

عرميل البيع. وبناا ع ى ذلك، ورو ز معلم البياانا والواث ق اليت ُح  ت لغر  هذا الدةاسل ع ى ا  ـاة، 
 ال ما  الت شحيحل.ألن املع وماا احملددة عن جرميل بيع األطف

 
 إمكانية تعر ض األطفال ل،ستا،ل يف حاجتت النزاع واألزمات اينسانية -اب   
 حملة عامة - 1 

ي ــــقن ابأل مـــــاا، ســـــواا وانـــــت انأـــــل عـــــن النـــــزاأل املســـــ ل أو الضـــــواة  الطبيعيـــــل أو ا ـــــا ا  - 17
اإلنســـانيل الطوي ـــل األمـــد، اإيـــاة يف املؤسســـاا العامـــل، وانتهاوـــاا   ـــوق اإلنســـان، و وـــ  اعـــدماا 

وا  ـــاة الاــروةيل، وأوجــ  عــدم مســاواة، وىلف ــاة. ووتفــاقم خـــالل هــذا األ مــاا اإلمضانيــل ال ا مــل ل بيــع 
__________ 

)أ( مــــن الربووووــــول ا ختيــــاةر  وفاقيــــل ح ــــوق الطفــــ  املتع ــــق ببيــــع األطفــــال  2يُعــــر ف بيــــع األطفــــال يف املــــادة  (4) 
تع ق مبنع من الربووووول امل 3واستغالل األطفال يف البغاا ويف املواد اإلابحيل. ويعرَّف ا  اة ابألش،او يف املادة 

ـــ   وفاقيـــل األمـــم املتحـــدة ملضافحـــل اعرميـــل  وقمـــع ومعاقبـــل ا  ـــاة ابألشـــ،او، وةايـــل النســـاا واألطفـــال، املضم 
 املنلمل عرب الوطنيل.
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وا ستغالل، الناأل عن عوام  وقاوح مـن العنـف اعنسـاين ىل  التمييـز وىل  عـدم وجـود فـرو اقتصـاديل. 
ــــك، وــــؤجإل األ مــــاا عــــادةق اإلفــــالا مــــن الع ــــاب، واإيــــاة ال ــــانون والنلــــام، ووــــدمري  وعــــالوة ع ــــى ذل

ضال ا ســـتغالل، مبـــا يتجـــاو  ا تمعـــاا احمل يـــل، ووعـــز  اللـــروف الـــيت ينـــتعم فيهـــا ا  ـــاة وغـــريا مـــن أشـــ
. ووـروبد عوامـ  (5)وثري من األحيان الن طل اليت وتوقف عندها األعمال ال تاليـل أو األ مـاا اإلنسـانيل يف

مشد ِّدة أخرل ابلتمييز، سواا اعنسـاين أو اإلثـ  أو العرقـهل أو الـدي  أو ا جتمـاعهل، داخـ  جمتمـع   ـهل 
 أو ع ى الصعيد الوط .

الـزردة يف حـا ا النــزاأل واأل مـاا اإلنسـانيل ىل  مسـتول قياســهل مـن التشـريد،  يــ  وقـد أدا  - 18
، ووان السبب يف وشـريد 2016م يون ش،ص يف عام  24.2ب غ عدد املشردين اعدد ع ى نطاق العامل 

. ويتــأثر األطفــال ابلنــزاأل وابأل مــاا اإلنســانيل أوثــر مــن غــريهم. (6)معلمهــم هــو وــواة  مروبطــل ابلط ــس
ب ـــــدا  14وف ـــــا لألمـــــني العـــــام، عـــــا  األطفـــــال مـــــن انتهاوـــــاا   ـــــوق اإلنســـــان يف حـــــا ا النـــــزاأل يف ف
، ههل أفغانستان، وأهوةيل أفري يا الوسطى، واعمهوةيل العربيل السوةيل، وأهوةيل الضونغو 2015 عام يف

يـــا، ومـــايل، وميا ـــاة، الدمي راطيـــل، وجنـــوب الســـودان، والســـودان، والصـــومال، والعـــراق، والف بـــني، ووولومب
م يــون طفــ  قــد شــر دهم قســراق العنــف والنــزاأل،  28، وــان 2015. و  ــول إايــل عــام (7)ونيجــرير، والــيمن

. (8)ماليــــني وــــانوا  جئــــني 10 م يــــوان وــــانوا مشــــردين داخ يــــا، وم يــــون وــــانوا طــــال  عــــوا، و 17مــــنهم 
يف املا ــــل  51طـــاق العـــامل،  يـــ  وـــانوا ميث ـــون واألطفـــال ممثَّ ـــون متثـــيالق مفرطـــا يف عـــدد الالجئـــني ع ـــى ن

م يــون  جــ ، يف حــني أإــم   ميث ــون ســول ثُ ــ   22.5الــذر ب ــغ  2016عــدد الالجئــني يف  عــام  مــن
 .(9)عدد سضان العامل

وع ـــى الصـــعيدين اإلق يمــــهل والـــوط ، يتعـــر  األطفــــال املتن  ـــون أياـــا ل بيــــع وا  ـــاة وغريمهــــا  - 19
. فثمــل و ــاةير و ــدم مع ومــاا أياــا عــن أطفــال مف ــودين ي ــع بعاــهم يف أيــدر أشــضال ا ســتغالل مــن

. ويف أفري يـــا،  (10)جمـــرمني لضـــهل يوايـــ وا ةح ـــتهم مـــن أجـــ  الويـــول ىل  أقـــاةهبم أو معـــاةفهم يف ب ـــد /خـــر
،  2016. و  ـــــول منتصـــــف عـــــام (11)2015ماليـــــني طفـــــ   جئـــــني   ـــــول إايـــــل عـــــام  3 هـــــاا  وـــــان
ر قـــد نزحـــوا ىل  وشــــاد والضـــامريون والنيجـــر ا ـــاوةة، ووـــان عـــدد ىلضــــايف طفـــ  نيجـــري  390 000 وـــان
م يــون طفــ  قــد ُشــر دوا داخ يــا بســبب النــزاأل يف منط ــل حــو   ــرية وشــاد 1.1األطفــال يب ــغ  مــن

(12) .
ووعــر   أطفــال  نتهاوــاا بشــعل، أساســاق ع ــى أيــدر بووــو حــرام، الــيت ي ــال ىلإــا جن ــدا واســت،دمت 

__________ 

 (5) A/HRC/32/41 لال ــــاة ابلبشــــر واســــتغالهلم يف أوقــــاا التصــــدر ”؛ واملنلمــــل الدوليــــل ل هجــــرة، 14و  13، الف ــــراتن
 .(“2015: أدلل ووويياا من أج  الاذ مزيد من اإلجراااا  مايل السضان الاعفاا واملتن  ني )جنيف، األ ماا

 .www.internal-displacement.org/databaseانلر املوقع الشبضهل (6) 

 .S/2016/360؛ و A/70/836انلر  (7) 

 Uprooted: The Growing Crisis for Refugee and Migrantمنلمــــــــل األمــــــــم املتحــــــــدة ل طفولــــــــل )اليونيســــــــيف(،  (8) 

Children  ،18(، و 2016)نيويوةر. 

 .2 (، و2017)جنيف،  ”Global trends: forced displacement in 2016“مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  (9) 

-http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023/Europol-confirms-the-disappearance-of-10 دانلـــــــر الــــــــراب (10) 

000-migrant-children-in-Europe. 

 .8، و Uprootedمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (11) 

 .58املرجع نفس ، و  (12) 

https://undocs.org/A/HRC/32/41
http://www.internal-displacement.org/database
https://undocs.org/ar/A/70/836
https://undocs.org/S/2016/360
http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023/Europol-confirms-the-disappearance-of-10-000-migrant-children-in-Europe
http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023/Europol-confirms-the-disappearance-of-10-000-migrant-children-in-Europe
http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023/Europol-confirms-the-disappearance-of-10-000-migrant-children-in-Europe
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بيظل والشاابا،  4 000، وخطفت 2009منذ عام طف   8 000أوثر من  ع ى األق  من الصبار والصِّ
يــبيل وامــرأة، ممــا أدل يف وثــري مــن األحيــان ىل  حــا ا  7 000وماةســت عنفــاق جنســياق ع ــى أوثــر مــن 

، شــــــض   األطفــــــال نســــــبل قــــــدةها 2013. ومنــــــذ بدايــــــل النــــــزاأل يف جنــــــوب الســــــودان، يف عــــــام (13)محــــــ 
، وغالبيـل األشـ،او املشـردين داخ يـا البـالغ (14)م يـون  جـ  1.3الالجئني البـالغ املا ل من عدد  يف 66

طفـــ   17 000. ووــان مــن العواقـــب املباشــرة ل حــرب  نيــد أوثــر مــن (15)م يــون شــ،ص 1.9عــددهم 
طفــال مــن قِّبظــ  قــواا  1 130طفــال غــريهم، وا عتــداا جنســيا ع ــى  3 090واســت،دامهم، مــع خطــف 
 .(16)بني /خرين مس حل وأاعاا مس حل،

م يـــوان   ـــول إايـــل  14.8يف املا ـــل مـــن عـــدد الالجئـــني البـــالغ  48ويف /ســـيا، شـــض   األطفـــال  - 20
م يـــون  2.4. وأدل النـــزاأل املســـتمر يف اعمهوةيـــل العربيـــل الســـوةيل، الـــذر وـــان قـــد أوجـــد (17)2015 عـــام

، (19)2016ل عــــام وأوثــــر مــــن م يــــوين طفــــ  مشــــردين داخ يــــا   ــــو  (18)2015طفــــ   جئــــهل يف عــــام 
حــــــا ا وعــــــر   مفــــــرط. بــــــ  ىلن و ييمــــــاا األمــــــم املتحــــــدة وشــــــفت عــــــن حــــــا ا  نيــــــد أطفــــــال  ىل 
يف املا ــل  85املا ــل مــن املواقــع الــيت   هــا مســل يف ذلــك الب ــد وعــن حــا ا  وا  الطف ــل يف  يف 90 يف

، و  ــــول (21) م يــــون طفـــ   جـــ 1.3. وـــذلك، أوجـــد النــــزاأل يف أفغانســـتان الـــذر دام ع ـــودا (20)منهـــا
يف املا ـل  56وان قد أدل ىل  وشريد أوثـر مـن نصـف م يـون شـ،ص، وـان األطفـال ميث ـون   2016 عام

. وأولئـــك األطفـــال يشـــتد ع ـــى وجـــ  اعصـــوو خطـــر وعرضـــهم إلســـااة املعام ـــل ولالســـتغالل، (22)مـــنهم
. وـذلك، (23)املنزليـلوجود مستول مروفع جدا من  وا  الطف ل أو الزوا  ال سرر ومن ىلسـااة املعام ـل  مع

يــؤدر ا ةوفــاأل املـــُب غ عنــ  يف عــدد الطفــالا العــرا س بــني أطفــال طا فــل الروهينغــا الــذين فــر وا مــن ميا ــاة 
 .(24)ويعيشون يف ب دان جماوةة ىل  استمراة دوةة العنف والف ر اليت وتعر  هلا أولئك الطفالا

ــــذين يهربــــون وأوةواب، ابعتباةهــــا ىلحــــدل اعهــــاا الر يســــيل الــــيت ي - 21  صــــدها األطفــــال املتن  ــــون ال
العنـــف والنــزاأل واأل مـــاا اإلنســانيل، مروـــز لبيـــع األطفــال وا  ـــاة هبــم وألشـــضال أخــرل مـــن أشـــضال  نمــ

__________ 

 .A/HRC/32/32/Add.2؛ و S/2017/304انلر  (13) 

 .33-30الصفحاا  ،”Global trends“مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  (14) 

 (15) Kimberly Bennett and others, Global Report on Internal Displacement 2017, Jeremy Lennard, ed. 

(Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, 2017) 13، و. 

 .www.unicef.org/media/media_94185.htmlالشبضهل انلر املوقع  (16) 

 .78و  ،Uprootedمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (17) 

 .29املرجع نفس ، و  (18) 

 .http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2017_summary_0.pdfانلر املوقع الشبضهل  (19) 

 (20) Alum McDonald and others, “Invisible wounds: the impact of six years of war on the mental health of 

Syria’s children”  ،9(، و 2017)منلمل ىلن اذ الطفولل. 

 .29، و Uprootedمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (21) 

 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_2017_hno_english.pdf انلر الرابد . (22) 

 املرجع نفس . (23) 

 &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 21754انلـــــــــــــــر املوقـــــــــــــــع الشـــــــــــــــبضهل  (24) 

LangID=E. 

https://undocs.org/ar/S/2017/304
https://undocs.org/A/HRC/32/32/Add.2
http://www.unicef.org/media/media_94185.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2017_summary_0.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_2017_hno_english.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=%2021754&%20LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=%2021754&%20LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=%2021754&%20LangID=E
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. وُوث ت معد ا مروفعل (25)استغالهلم. ففهل أوةواب،  اد ا  اة ابألطفال  ردة وبرية بسبب أ مل اهلجرة
. (26)ابألطفال واسـتغالهلم ع ـى طريـق وسـد البحـر األبـي  املتوسـد مـن  ـال أفري يـا ىل  ىليطاليـا لال اة

وي ــع األطفــال الصــوماليون أثنــاا عبــوةهم مــن أفري يــا جنــوب الصــحراا الضــربل ىل  أوةواب ضــحار أعمــال 
. ووثـــريا (27)لعنــف متضـــرةة وخطـــرية ع ـــى أيـــدر املت جـــرين ابلبشــر، والعصـــاابا اإلجراميـــل، وأاعـــاا ليبيـــ

 .(28)دو ة و ريباق  2 000حُيتجز أولئك األطفال يف سجون ليبيا ىل  أن ُودفع فديل وب غ قيمتها  ما
مـــــن األطفـــــال غـــــري املصـــــحوبني  100 000ويف أمريضـــــا الوســـــطى والشـــــماليل، ُحـــــددا هويـــــل  - 22
ميث ــون ثُ ــ  األطفــال  املنفصــ ني عــن أســرهم ع ــى ا ــدود بــني املضســيك والــو را املتحــدة األمريضيــل، أو

 2015غــــري املصــــحوبني أو املنفصــــ ني عــــن أســــرهم الــــذين وــــانوا مســــج ني ع ــــى نطــــاق العــــامل يف عــــامهل 
. ووان أوثر من نصـف أولئـك األطفـال هـاةبني مـن حـا ا عنـف متطـرف، يـروبد عمومـا (29)2016 و

. ومظــني ي ومــون هبــذا (30)ةا،ابعرميـل املنلمــل، يف ب ــدان مــن قبيــ  الســ فادوة وغواويمـا  واملضســيك وهنــدو 
الرح ل اعطرة يتعرضون لضراهيل األجانب، والتمييز، وىلسااة املعام ل، والعنف، وا ستغالل، وينتههل األمر 
بضثــــريين مــــنهم أبن حُيتجــــزوا عنــــد ا ــــدود، حيــــ  قــــد يتعرضــــون ملزيــــد مــــن ىلســــااة املعام ــــل، وا نتهــــار، 

ل مـــن األطفـــال ال ـــادمني مـــن املضســـيك وأُل ـــهل ال ـــب  يف املا ـــ 38. ووـــان مـــا يصـــ  ىل  (31)وا ســـتغالل
وجــود نســبل عاليــل مــن ا ســتغالل ع ــيهم يف الــو را املتحــدة جمنــدين يف يــناعل التهريــب، ممــا يشــري ىل  

 .(32)منط ل ا دود يف
ويف غيـــاب قنـــواا /منـــل وقانونيـــل ل هجـــرة، فاـــال عـــن /ليـــاا دا مـــل ويســـه  الويـــول ىلليهـــا وتـــيل  - 23

رهم ا صول ع ى هجرة قانونيل أو ع ى وصاةيل ىلقامل طوي ل األج ، ياـطر األطفـال ل بحـ  لألطفال وأس
 .عن بدا    فوفل ابمل،اطر وزيد من وعرضهم ألخطاة البيع وا  اة وغريمها من أشضال ا ستغالل

 
 أو ه التعر ض احملددة - 2 

لتعــر  ل بيــع وا  ــاة وغريمهــا ل ابوــؤدر حــا ا النــزاأل واأل مــاا اإلنســانيل ىل  اــاطرة األطفــا - 24
أشضال ا ستغالل، سواا يف أوطاإم أو جمتمعا م احمل يـل أو جمـتمعهم العـام، أو يف األمـاون الـيت ي ـيم  من

__________ 

ــــل،  (25)  ، “Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings, 2016”املفوضــــيل األوةوبي
 .7 و

 A Child is a Child: Protecting Children on the Move From Violence, Abuseمنلمــل األمـــم املتحــدة ل طفولـــل،  (26) 

and Exploitation  ،15(، و 2017)نيويوةر. 

 (27) Viviana Coppola and Eva Lo lacono, eds., “Young invisible enslaved: The child victims at the heart of 

trafficking and exploitation in Italy”  ،24 و 23(، الصفحتان 2016)منلمل ىلن اذ الطفولل. 

 املرجع نفس . (28) 

 .11، و  A Child is a Childمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (29) 

 Children on the run: unaccompanied children leaving Central“مفوضــــــيل األمــــــم املتحــــــدة لشــــــؤون الالجئــــــني،  (30) 

America and Mexico and the need for international protection” ،2014 7 و 6، الصفحتان. 

 .USA 10/2014انلر ةسالل ا دعاااا املشقول، ا الل ةقم  (31) 

 .11و ، ”Children on the run“مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  (32) 
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ــــك مراوــــز ا ســــت بال، أو ايمــــاا الالجئــــني، أو املســــتوطناا  فيهــــا املهــــاجرون أو الالجئــــون، مبــــا يف ذل
 لعبوة وب دان امل صد، وورد فيما ي هل مناقشل بع  و ك األشضال.العشوا يل يف ب دان املصدة وب دان ا

 
 إمكانية تعرض األطفال ل،ستا،ل يف بلدان املصدر )أ( 

يف وثــري مــن الب ــدان املتاــرةة ابلنزاعــاا، و ــع يــبار ضــحار لالســتغالل اعنســهل، مبــا يف ذلــك  - 25
ـــزوا  ال ســـرر، والـــرق اعنســـهل، والبغـــاا، وا مـــ  ال ســـرر ونشـــأ أياـــا  ـــد بشـــع يتمثـــ  يف قيـــام  .(33)ال

أاعــاا متطرفــل ةطــف يــبار مــن منـــا هلن أو مداةســهن يف البيئــاا املتاــرةة ابلنزاعــاا. ففــهل العـــراق، 
ع ــى ســبي  املثــال، مــا  الــت يــبار منتميــاا ىل  أق يــاا ىلثنيــل ودينيــل مــن قبيــ  اليزيــديني يتعرضــن ل عنــف 

العــراق والشــام. وقــل و ــاةير وفيــد أياــا اب ــاة ونلــيم الدولــل  اعنســهل ع ــى يــد ونلــيم الدولــل اإلســالميل يف
ويف الصومال، يوجد  د يتمث  يف وزويإل البناا قسرا  .(34)اإلسالميل يف العراق والشام ابألطفال وبيعهم

 .(35)م او ني من أاعاا من قبي  حرول الشباب وونليم أه  السنل واعماعل، ومن جنود اعيم الوط 
ىل  است،دام أاعاا املتطرفني اليت متاة، العنف ا ستغالل اعنسـهل لألطفـال ووسـي ل  وىلضافل - 26

لتعزيــز أعماهلــا اإلجراميــل، وســت،دم و ــك اعماعــاا ا ســتغالل اعنســهل لألطفــال أياــا إلدةاة ىليــراداا،  
نسـهل، وجزا من ا قتصاد غري الرمسهل اعاو ابلنـزاأل واإلةهـاب، مـن خـالل ا  ـاة لغـر  ا سـتغالل اع

والرق اعنسهل، وا صول ع ى فديل قسرا من األسر اليا سل. ويف بع  اللروف، وُعام  الصـبار أنفسـهن 
يُهــدين وشــض  مــن أشــضال التعــوي  العيــ  أو األجــر ل م ــاو ني، الــذين ،  يــ  “أجــوة حــرب”بصــفل 

اـــــا أن هـــــذا . ومـــــن املعت ـــــد أي(36)حيـــــق هلـــــم عند ـــــذ أن يعيـــــدوا بـــــيعهن أو اســـــتغالهلن حســـــبما يرغبـــــون
 ا سقاويجياا وشض  وسي ل لتجنيد امل او ني ومضافأ م وا حتفاظ هبم.

ةة ويف األ مــــاا اإلنســــانيل، وســــتمر أوجــــ  وعــــر   الصــــبار الــــيت وانــــت موجــــودة ســــاب ا واملتجــــذ - 27
 ـى قيـد الت اليد والعاداا التمييزيل ووؤدر ىل  /لياا أتق م س بيل. فاألطفال الذين يسعون ىل  الب اا ع يف

ا ياة وثريا ما ياطرون ىل  و د  خدماا جنسـيل، وُ ـرب الصـبار حـى ع ـى الـزوا  ل حصـول ع ـى غـذاا 
يف املا ــل  90وتــوافر ل رابــل  . ووف ــا لألمــني العــام،  (37)أو مــأول أو محايــل أو ل حصــول ع ــى مــروة /مــن

ا صــــــول ع ــــــى اعــــــدماا  النســــــاا والصــــــبار ، املتاــــــرةاا ابلنــــــزاأل يف  ــــــال شــــــرق نيجــــــرير ُســــــب  مــــــن
م ابـــ  ا صـــول ع ـــى غـــذاا وغـــريا  . ونتيجـــل لـــذلك، فـــعإن مُمـــربن ع ـــى مماةســـل اعـــنس يف(38)األساســـيل

ال ــوا م األساســيل، ووتزايــد حــا ا  وا  الطف ــل أو الــزوا  ال ســرر لصــبار مــن ةجــال مســنني، و ليــل  مــن
 محايل مفقضل وومصدة ل دخ  ابلنسبل لألسر اليا سل.

افل ىل  ذلــك، ثبــت أياــا أن نشــر قــواا حفــا الســالم والعــام ني الــدوليني يف جمــال و ــد  وىلضــ - 28
املســاعدة اإلنســانيل، يف ســياق حــا ا النــزاأل واأل مــاا اإلنســانيل بوجــ  عــام، يشــض   عامــ  خطــوةة ع ــى 

__________ 

 (33) S/2017/249 ؛ و 55و  54و  16، الف رااA/71/303 33، الف رة. 

 (34) A/71/303 29، الف رة. 

 .A/71/303انلر  (35) 

 .S/2017/249انلر  (36) 

 (37) A/71/303 ؛ واملنلمل الدوليل ل هجـرة، 56و  32، الف راتن“Addressing human trafficking and exploitation in 

times of crisis”،  19و. 

 (38) S/2017/249 90، الف رة. 
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ألمن. األطفال، وذلك ةغم ما و وم ب  و ك ال واا وي وم ب  أولئك العام ون من دوة يف يون السالم وا
أفـــاد مضتـــب منســـق األمـــم املتحـــدة اعـــاو لعم يـــل الســـالم يف الشـــرق األوســـد، وبعثـــل  2016ففـــهل عـــام 

 -األمــم املتحــدة لت ــد  املســاعدة ىل  أفغانســتان، ومضتــب األمــم املتحــدة املتضامــ  لبنــاا الســالم يف غينيــا 
تضام ــل املتعــددة األبعــاد لتح يــق بيســاو، وبعثــل األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان، وبعثــل األمــم املتحــدة امل

ا ســت راة يف مــايل، وبعثــل األمــم املتحــدة املتضام ــل املتعــددة األبعــاد لتح يــق ا ســت راة يف أهوةيــل أفري يــا 
مـــــم املتحــــدة لتح يـــــق ا ســـــت راة الوســــطى، وعم يـــــل األمـــــم املتحــــدة يف وـــــوا ديفـــــواة، وبعثــــل منلمـــــل األ

حالل ألطفـال  138ل األمم املتحدة لتح يق ا ست راة يف هاييت عن أهوةيل الضونغو الدمي راطيل، وبعث يف
 مـــــن املزعـــــوم أإـــــم وـــــانوا ضـــــحار جـــــرا م اســـــتغالل وانتهـــــار جنســـــيني اةوضبهـــــا أفـــــراد مـــــن و ـــــك ال ـــــواا

 .(39)البعثاا أو
وقــد وــؤدر أياــا حالــل الفوضــى يف أع ــاب واةثــل طبيعيــل ىل  وفــاقم ىلمضانيــل وعــر   ا تمعــاا  - 29

املتارةة لالستغالل وذلـك ععـ  األطفـال أوثـر ُعرضـل ألن ي ب ـوا، مـثال، عـرو  ووعيـف أو وع ـيم  احمل يل 
ـــــل مـــــن املتجـــــرين أو الشـــــبضاا اإلجراميـــــل. ولـــــدعم وضـــــع األســـــرة ا قتصـــــادر الصـــــعب أو لت بيـــــل  واذب

األســـــرة . وقـــــد يعهـــــد هبـــــم أفـــــراد احتياجا ـــــا، يُبـــــاأل األطفـــــال أو يت جـــــر هبـــــم لغـــــر  اســـــتغالهلم يف العمـــــ 
أش،او يعدون أبن يعثروا هلم ع ى عم  ىلما داخ  الب د أو خاةجها، أو قد يعر  األطفـال مباشـرة  ىل 

خدما م ع ى أيحاب العم  والوسـطاا. ومُمـرب أولئـك األطفـال، بعـدما ي عـون يف أيـدر املت جـرين الـذين 
 .(40)ضال عم  الطف يستغ ون و هفهم ع ى العم  وىلةسال ن ود ىل  أسرهم، ع ى مماةسل أسوأ أش

ـــاأل األطفـــال، وةايـــل غـــري املصـــحوبني أو الـــذين يعيشـــون يف منـــاطق  - 30 وىلضـــافل ىل  ذلـــك، قـــد يُب
نزاعـــاا وأ مـــاا ىلنســـانيل، أو يت جـــر هبـــم ليعم ـــوا وم ـــاو ني يف النـــزاأل املســـ ل. وُيســـت،دم األطفـــال أياـــا  

ر ونلــيم الدولــل اإلســالميل يف العــراق و نابــ  بشــريل ووــدةوأل بشــريل. فع ــى ســبي  املثــال، يف العــراق، يت جــ
األق يــل اليزيديــل،  ســتغالهلم والشــام وغــريا مــن أاعــاا املتطــرفني ابلصــبيل وابلشــباب، ومــن بيــنهم أفــراد 

النــزاأل املســ ل، وجع هــم يتجهــون ىل  التطــرف لضــهل يروضبــوا أعمــا  ىلةهابيــل، وذلــك ابســت،دام اعــداأل،  يف
. ففــهل نيجــرير، خــالل الفــقة مــا بــني عــامهل (41)ونســاا ومض فــاا أو التهديــداا ابل تــ ، أو عــر  ن ــود

( مــن الصــبيل 20مــن الصــبار و  70طفــال ) 90، اســت،دمت بووــو حــرام مــا جمموعــ  2016 و 2014
ــــ(42)وفجــــريا انتحــــاةر 56 يف الني وطبــــاخني وُحــــرا، وُســــعاة، . ومُمــــرب األطفــــال أياــــا ع ــــى العمــــ  وحم 
. وىلضـافل ىل  ذلـك،  (43)قبيـ  النهـب ومماةسـل العنـف البـدين واعنسـهلمُمربون ع ى اةوضاب جرا م، مـن  أو

 يتعر  الصبيل والصبار يف و ك ا ا ا لالستغالل اعنسهل. وثريا ما
وع ــب الضــواة  اإلنســانيل وضــون مروعــا خصــبا أياــا ل تبــ  الــدويل غــري ال ــانوين  واألوضــاأل الــيت - 31

جــود ةقابــل ع ــى ا ــدود. فع ــى ســبي  املثــال، يف أع ــاب لألطفــال، ألإــا ويســر اإيــاة املؤسســاا وعــدم و 
، اثةا اـــاوف 2015والزلـــزال الــذر حــد  يف نيبــال عــام  2010الزلــزال الــذر حــد  يف هــاييت عــام 

__________ 

 .A/71/818انلر  (39) 

 .A/71/261انلر  (40) 

 (41) A/71/303 ؛ و 29، الف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةA/HRC/32/32/Add.2 ؛ وGlobal Report on Trafficking in Persons 2016 
 .65(، و E.16.IV.6)منشوةاا األمم املتحدة، ةقم املبيع 

 .S/2017/304انلر  (42) 

 (43) A/71/303 29، الف رة. 

https://undocs.org/A/71/818
https://undocs.org/A/71/261
https://undocs.org/A/71/303
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/32/Add.2
https://undocs.org/S/2017/304
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م مــــن أجــــ  اســــتغالهلم جنســــيا أن األطفــــال املنفصــــ ني عــــن أســــرهم والــــذين ويت مــــوا ممــــرر ا  ــــاة هبــــ مــــن
. وىلضـافل (44)ي ل غري قانونيل، أحياان مـن جانـب أسـر حسظـنل النـوارالعم ، أو بيعهم، أو وبنيهم بطر  يف أو

، مبــا يشــم  أولئــك الــذين (45)ىل  ذلــك، ميثــ  التــداخ  بــني التهريــب وا  ــاة خطــرا ة يســيا ع ــى األطفــال
 يصبحون يف عداد املف ودين لرغبتهم يف الويول ىل  أقاةهبم أو معاةفهم يف ب د /خر.

 
 األطفال ل،ستا،ل يف بلدان العبورإمكانية تعرض  )ب( 

  ونتهــهل التهديــداا الــيت يتعــر  هلــا األطفــال ذوــوةا وىلاناثق عنــدما يقوــون أوطــاإم. فاألطفــال،  - 32
عنـــدما يوايـــ ون الســـفر، دافعـــني يف وثـــري مـــن ا يـــان قنـــا ملـــروةهم  عـــرب طـــرق خطـــرة ابســـت،دام شـــبضاا 

، مبــا يف ذلــك عنــد (46)العنــف وىلســااة املعام ــل وا ســتغالل ريــب وا ــاة اســتغالليل، يتعرضــون ملزيــد مــن 
اقبـــل ا ـــدود. ويواجـــ  األطفـــال ا ـــدود بســـبب وـــدابري الصـــد  وعم يـــاا ا عـــقا  مـــن جانـــب مـــوعفهل مر 

املصــــحوبني وأولئــــك الــــذين انفصــــ وا عــــن أســــرهم اــــاطر أوــــرب، ع ــــى طــــول الطريــــق وعنــــد ويــــوهلم  غــــري
 ب دان العبوة ع ى حد سواا. ىل 
ومـــن العوامـــ  الـــيت ُوســـاهم يف ا ســـتغالل اعنســـهل لألطفـــال املتن  ـــني افت ـــاةهم ىل  مـــواةد ماليـــل،  - 33

عــــر   الطويــــ  األمــــد للــــروف عــــيم وفشــــ  نُلــــم محايــــل الطفــــ  وةعايتــــ  يف أن وضــــون شــــبضل أمــــان، والت
 .(47)ىلنسانيل، ووون مساة ا صول ع ى اإلقامل يستغرق وقتا طويالق وميث  عبئا مفرطا غري
ففــهل اليــوانن، ُيســتغ  جنســيا األطفــال املوجــودين يف ايمــاا الالجئــني أو املوجــودين خاةجهــا،  - 34

عموما من خالل اعداأل بشأن املب غ الذر سيحتاجون ىل  ا صول ع يـ  لضـهل يوايـ وا ةح ـتهم. وعنـدما 
نهم يصـــبحون غـــري قــــادةين ع ـــى أـــع مــــا يضفـــهل مـــن الن ــــود لتغطيـــل موايـــ ل ةح ــــتهم، يشـــعر وثـــريون مــــ

 .(48)ابإلحباط ويتوةطون يف عامل امل،دةاا،  طمني بذلك أر أم  هلم يف أن يواي وا ةح تهم
وـــذلك، يُتجـــر ابلصــــبار مـــن أجـــ  اســــتغالهلن جنســـيا يف مراوـــز اســــت بال مؤقتـــل ومســــتوطناا  - 35

عشــوا يل. ففــهل  ــال فرنســا، نُ ــ  بعــ  األطفــال ىل  ىلســبانيا، حيــ  جــرل اســتغالهلم جنســيا مــن أجــ  
. ويف املنط ـل نفسـها، وعـر   (49)يـوةو و ريبـا 9 000وغطيل وضاليف مواي ل ةح ـتهم ىل  لنـدن الـيت وب ـغ 

__________ 

 Anna Childs, “Why child trafficking spike after natural disasters: and؛ وانلـــــــر أياــــــــا A/HRC/19/63انلـــــــر  (44) 

what we can do about it” ،22  ،وهــــــــــــــــــــــــو متــــــــــــــــــــــــاح مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــالل الــــــــــــــــــــــــرابد 2016/ذاة/مــــــــــــــــــــــــاة .
http://theconversation.com/why-child-trafficking-spikes-after-natural-disasters-and-what-we-can-do-

about-it-53464. 

ــــــول(،  (45)  ــــــل )اإلنقب ــــــول( واملنلمــــــل الدوليــــــل ل شــــــرطل اعنا ي  Migrant smuggling“مضتــــــب الشــــــرطل األوةو( )اليوةوب

networks: joint Europol-INTERPOL report” 9، و 2016، أرة/مايو. 

 .71، و Uprootedمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (46) 

 (47) Vasileia Digidiki and Jacqueline Bhabha, “Emergency within an emergency: the growing epidemic of 

sexual exploitation and abuse of migrant children in Greece” (FXB Center for Health and Human Rights, 

Harvard University, 2017)  26-24، الصفحاا. 

 .25-23املرجع نفس ، الصفحاا  (48) 

 Neither safe nor sound: unaccompanied children on the coastline of the“منلمــــــل األمـــــــم املتحــــــدة ل طفولـــــــل،  (49) 

English Channel and the North Sea”  80، و 2016، حزيران/يوني. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/19/63
http://theconversation.com/why-child-trafficking-spikes-after-natural-disasters-and-what-we-can-do-about-it-53464
http://theconversation.com/why-child-trafficking-spikes-after-natural-disasters-and-what-we-can-do-about-it-53464
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لالستغالل اعنسهل بع  األطفال الذين يزعمون أإم ابلغون يف م ابـ  وعـد ابلعبـوة ىل  املم ضـل املتحـدة 
ون فيهـــا خـــدماا يـــوةو و ريبـــا يف وـــ  مـــرة ي ـــدم 5أو مـــن أجـــ  دفـــع وضـــاليف ةح ـــتهم اب صـــول ع ـــى 

يـــقاوح  رضـــون لـــ  مـــن أجـــ  أـــع مـــاجنســـيل، األمـــر الـــذر يضشـــف عـــن مســـتول الاـــغد الـــذر وـــانوا يتع
 .(50)يوةو وتض فل لعبوةهم 7 000ىل   5 000 من
وووجــد د  ــ  أياــا ع ــى أن شــض  ا ســتغالل اعنســهل األوثــر شــيوعا ل صــبيل األفغــان املتن  ــني  - 36

 .(51)، وهو أمر يتحم ون  بدون أن يُب غوا عن “أيدقا هم” هو ا غتصاب من املت جرين هبم و
والعــيم يف حالــل انتلــاة لفــقاا طوي ــل بســبب التــأخرياا أو أوجــ  عــدم الضفــااة يف املســاةاا  - 37

ال انونيـل ل هجـرة أو غياهبــا قـد يـدفع األطفــال الـذين اســتنفدوا مـواةدهم املاليـل ىل  الســعهل ىل  طـرق بدي ــل، 
قانونيل أو غري قانونيل، لضسب مال ىلما من أج  الب اا ع ـى قيـد ا يـاة أو مـن أجـ  موايـ ل سواا وانت 

ةحال ــم. وعــالوة  ع ــى ذلــك، عنــدما يل ــون خــاة  املدةســل لفــقاا طوي ــل، ويعــانون مــن ن ــص التغذيــل 
ل تزايــــد ق  هــــم مـــع اســــتمراة حالــــويفت ـــرون ىل  ةعايــــل يـــحيل، ويعــــانون مــــن الف ـــر ومــــن الضــــرب نتيجـــل ل

 .(52)الي ني، وتزايد ىلمضانيل وعر   األطفال لالستغالل ويصيبهم اليأ، عدم
وقــد ياــطر األطفــال ل عمــ  مــن أجــ  ىلعالــل أنفســهم أو مــن أجــ  و بيــل ا حتياجــاا األساســيل  - 38

ألسرهم، وةايل حيثما وان الولدان   يستطيعان العم  بطري ل قانونيـل أو   يسـتطيعان فحسـب العثـوة 
لعراقيـــون والســـوةيون املوجـــودون ســـواا بطري ـــل قانونيـــل أو غـــري قانونيـــل. فاألطفـــال الالجئـــون ا ع ـــى عمـــ ،

و يف يـــناعل اعـــدماا الغذا يـــل، لبنـــان، ع ـــى ســـبي  املثـــال، يعم ـــون يف مصـــانع النســـيإل، أو البنـــاا، أ يف
وف ــــا . و (53)وعمـــال  ةاعيــــني أو وبــــا عني يف الشــــواةأل يف عــــ  عـــروف وصــــ  ىل  حــــد العمــــ  ال ســــرر أو

ملنلمــل األمـــم املتحــدة ل طفولـــل، يوع ـــف أيــحاب احملـــال التجاةيـــل واملزاةعــون واملصـــن عون يف األةدن وورويـــا 
ولبنــان األطفــال الالجئــني الســوةيني ألإــم يســتطيعون أن يــدفعوا هلــم أجــرا أقــ  ممــا يدفعونــ  ل ضبــاة. ويُنلــر 

هلـــم أو م اضـــا م ملماةســـل عمـــ  ل ىل  األطفـــال، وةايـــل الطفـــالا، ع ـــى أن احتمـــال اســـتهداف الشـــرط
قــانوين ي ـــ  عــن احتمـــال حــدو  ذلــك يف حالـــل الضبــاة، ممـــا يُزيــد مــن احتمـــا ا أن وُرســ  األســـر  غــري

أطفاهلا ل عمـ . وهـذا األنـواأل مـن عمـ  الطفـ ، الـيت وثـريا مـا ُلفـهل أشـضا  أخـرل لالسـتغالل، مـن قبيـ  
 يمل ابلنسبل لألطفال.ا  اة من أج  اإلجباة ع ى العم ، هلا عواقب وخ

وعالوة ع ـى ذلـك، يف ب ـدان العبـوة مـن قبيـ  ليبيـا، وثـريا مـا وتعـر  الصـبار املهـاجراا ل عنـف  - 39
. (54)اعنسهل ع ى يد أطراف النزاأل، ووذلك ع ـى يـد املهـربني واملتجـرين وغـريهم مـن اعماعـاا اإلجراميـل

__________ 

 املرجع نفس . (50) 

ــــ  وأ ي ــــت املســــتوطناا العشــــوا يل يف وشــــرين 81املرجــــع نفســــ ، و  (51)  . وقــــد أُغ ــــق ةمسيــــا مروــــز ا ســــت بال يف والي
شـ،او وثـريون، مـن بيـنهم أطفـال غـري مصـحوبني، وقـاموا ببنـاا ايمـاا . ومع ذلك، عـاد أ2016األول/أوتوبر 

، ”Anne Guillard, “Refugees start to gather in Calais again, month after camp was closedيــــــــــــــغرية. انلــــــــــــــر 
ــــــــــــــــاح. وهــــــــــــــــ2017نيســــــــــــــــان/أبري   Guardian“ ،2”يــــــــــــــــحيفل  مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل املوقــــــــــــــــع الشــــــــــــــــبضهل  و مت

www.theguardian.com/world/2017/apr/02/refugees-gather-calais-camp-unaccompanied-children. 

 .41و  40، الصفحتان A Child is a Childمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (52) 

 (53) A/71/303 23، الف رة. 

 .S/2017/249انلر  (54) 

http://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/refugees-gather-calais-camp-unaccompanied-children
http://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/refugees-gather-calais-camp-unaccompanied-children
https://undocs.org/A/71/303
https://undocs.org/S/2017/249
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أشــــــهر، يف مراوــــــز احتجـــــــا    ملــــــدةوهــــــن يــــــواجهن  ديــــــداا وعنفــــــا جنســــــيا عنـــــــدما حُيتجــــــزن، أحيــــــاان
و ا لتنلـــيم الدولـــل اإلســـالميل ســـيئل، ولطفهـــن وونـــتهضهن جنســـيا أياـــا أاعـــاا وتعهـــد ابلـــ عـــروف ويف
 .(55)العراق والشام يف
أو ال ســـرر ىلحـــدل /ليـــاا التـــأق م اعطـــرة الـــيت “ املؤقـــت”وأخـــريا، وشـــض  مماةســـل  وا  الطف ـــل  - 40

ففــهل مواجهـل األعبــاا ا قتصــاديل ايمــاا الالجئــني يف ب ـدان العبــوة.  يف نوواجههـا الصــبار أثنــاا وجـوده
الناأل عن التشرد الطوي  األمد و دوديـل فـرو العمـ  أو انعـدام وجودهـا، يتجـ  بعـ  امابا واألمهـاا 
الالجئني واملهاجرين، ويتج  األطفال أنفسـهم يف وثـري مـن األحيـان، ىل  و ـك التـدابري ألإـم يشـعرون أإـا 

. فع ـى سـبي  املثـال،  (56)ث  اعياة الوحيد لامان مست ب  الطف  أو لت بيل ا حتياجاا املباشرة لألسـرةمت
وثريا ما ي وم /ابا وأمهاا الصبار الالجئاا السـوةرا بتـزوممهن قسـرا، اعت ـادا مـنهم أن هـذا القويبـاا 
ههل سبي  لتأمني سالمل بنا م وضمان ة ق األسرة مـن خـالل املهـر. ومـن املـرجل أن ينتهـهل األمـر هبـؤ ا 

 و  ســـــافرن ىل  اعـــــاة  وةااا. مـــــن جانـــــب  الصـــــبار بعـــــد  واجهـــــن يف حالـــــل اســـــتغالل جنســـــهل ومنـــــزيل
 .(57)الشا ع أياا استغالل الطف ل ووزوممها ال سرر لال اة هبا يف البغاا يف ب د /خر ومن
وفيما يتع ق ابلصبار املعنياا، وقوب ع ى /لياا التأق م هذا /اثة قصرية األج  وطوي ل األج   - 41

والعاطفهل. وحتد  هذا املياا أياـا مـن احتمـال أن ُوضمـ  خطرية وُزيد من خطر وعرضهن لإليذاا البدين 
الصظبيَّل وع يمها املدةسهل، وهذا ح ي ل ميضن أن وضون هلا وـداعياا سـ بيل طي ـل حيا ـا، مـن بينهـا ا مـ  

 .(58)يف وقت أبضر، ونتا إل يحيل سيئل، وا صول ع ى دخ  أق 
شطل ىلجراميل. فع ـى سـبي  املثـال، يف ايمـاا وُيضرا وباة أو أقران أياا األطفال ع ى مماةسل أن - 42

الالجئـــني يف العـــراق ولبنـــان، يـُت جـــر ابألطفـــال الالجئـــني الســـوةيني مـــن أجـــ  ىلجبـــاةهم ع ـــى التســـو ل وبيـــع 
ال املت جــر هبــم أولئــك األطفــال . وعــالوة ع ــى ذلــك، وثــريا مــا مُمــرب مســتغ و األطفــ(59)باــا ع يف الشــاةأل

. وع ـى الطريـق (60)من قبي  النش ، والسرقل، و ةاعل امل،ـدةاا ون  هـا حير ضوإم ع ى اةوضاب جرا م، أو
من ال رن األفري هل ىل   ال شرقهل أفري يا، وانت هنار أياا حـا ا ا  ـاة ابألطفـال لغـر  نـزأل أعاـاا 

تن  ــــني الــــذين يســــافرون وحــــدهم . ومــــع أن مــــدل هــــذا اعــــرا م لــــيس معروفــــا، فــــعن األطفــــال امل(61)مــــنهم
 ُعرضل أياا لت ك اعرا م. هذا الطرق ع ى
 

 إمكانية تعر ض األطفال ل،ستا،ل يف بلدان املقصد )ج( 
عند ويول األطفـال ىل  الب ـدان الـيت ي صـدوإا فـعإم قـد يواجهـون طا فـل ات فـل مـن الع بـاا،  - 43

افرة مـــن بينهـــا ا حتجـــا ، والعم يـــاا املطو لـــل إلعـــادة أـــع  ـــ  األســـرة )مـــى وانـــت و ـــك العم يـــاا متـــو 
__________ 

 .43املرجع نفس ، الف رة  (55) 

 .38، و Uprootedملتحدة ل طفولل، منلمل األمم ا (56) 

 (57) A/HRC/32/41 33و  32، الف راتن. 

 .38، و Uprooted ،2016منلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (58) 

 املرجع نفس . (59) 

 (60) A/HRC/29/38 20، الف رة. 

 (61) Global Report on Trafficking in persons 2016 62، و. 

https://undocs.org/A/HRC/32/41
https://undocs.org/A/HRC/29/38
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ـــل، و دوديـــل ىلمضانيـــل ا صـــول ع ـــى اعـــدماا  ـــاا التواجـــد يف ةعايـــل الدول أيـــال(، واملعام ـــل التمييزيـــل أثن
ــــــد ــــــق ابإلقامــــــل يف الب  ــــــل، وعــــــدم الي ــــــني فيمــــــا يتع  ــــــيم والفــــــرو الوعيفي . (62)ا جتماعيــــــل، وفــــــرو التع 

 ُأ  ــوا أبفــراد أســرهم الــو را املتحــدة، وانــت هنــار حــا ا ا  ــاة أبطفــال مهــاجرين غــري مصــحوبني ويف
واعـــــدماا اإلنســـــانيل حـــــا  م. يف الب ـــــد بعـــــد أن عاعـــــت ووـــــا ا و اةة األمـــــن الـــــوط  وو اةة الصـــــحل 

بعــ  األحيــان، وــان قــد جــرل ا  ــاة أبولئــك األطفــال  ســتغالهلم جنســيا ويف العمــ  مــن جانــب  ويف
 .(63)تسول أو ع ى  ريب امل،دةااشبضاا ىلجراميل اد عت أإا من أفراد األسرة أو أجرب م ع ى ال

وعنــد ويــول األطفــال ىل  الب ــدان الــيت ي صــدوإا فــعإم يضونــون قــد أيــبحوا مــدينني ملســتغ يهم  - 44
الذين يستولون ع ى واث  هم ويست،دمون التهديداا أو العنف إلخااعهم لالستغالل يف العم . فع ـى 

ذين عـربوا ال نـال ا نض يزيـل أإـم حتـت ضـغد ألن ع ـيهم سبي  املثال، ممد األطفال اإليرانيـون واألفغـان الـ
. وهــذا العــبا املــايل الضبــري (64)أن يرســ وا ن ــودا ألســرهم مــع ســدادهم أياــا ديــوان وبــرية وتع ــق بــرحال م

يـــدفع األطفـــال ىل  قبـــول عـــروف عمـــ  وشـــض  أســـوأ أشـــضال عمـــ  الطفـــ ، مـــن بينهـــا ا  ـــاة. ويـُت جـــر 
ــــريين مــــنهم يف الب ــــدان   ــــيت ي صــــدوإا لضــــهل مياةســــوا عمــــال قســــرر واســــبضث تغالليا يف املــــزاةأل واملصــــانع ال

 واةق يــيد األمســار. فع ــى ســبي  املثــال، يف فرنســا واملم ضــل املتحــدة، ُيســتغ  يــغاة الســن يف مــزاةأل  ويف
 ، بينما يُ ال ىلن /خرين ُيستغ ون يف ال طاأل الزةاعهل يف أوةواب.(65)ال ن ب
جـــا  األطفـــال املتن  ـــني يف ب ـــدان العبـــوة وب ـــدان امل صـــد ع ـــى الســـواا، وأخـــريا، قـــد حيـــد  احت - 45

ألغرا  حتديد هويتهم أو ألغرا  أمنيل بوج  عام. وبصرف النلر عن السياق، يتأثر األطفال احملتجزون 
أتثراق ابلغـا وسـ بيا هبـذا ا حتجـا . وقـد وعـر   أطفـال يف مراوـز احتجـا  املهـاجرين لالنتهـار، والتعـذيب، 

. ويف ب ــدان امل صــد، يوضــع األطفــال احملتجــزون يف (66)وا املعام ــل أو شــهدوا أعمــا  مــن هــذا ال بيــ وســ
مرافـق غـري مال مـل، ممـا يــدفعهم ىل  الوقـوأل ضـحيل لالنتهـار وا سـتغالل اعنســيني. وهـذا العنـف، مـع أنــ  

 .(67) جيضا وورويا والسويديُب غ عن  ىلبالغا وافيا، حد  يف أماون ىليواا طال  ال جوا يف أملانيا وب  
 

ل يف سزززززياق حزززززاجتت النززززززاع أنشزززززطة اجتسزززززتةابة املتاحزززززة للتصزززززد  جتسزززززتا،ل األطفزززززا - يمب  
 اينسانية واألزمات

ابلنلر ىل  ىلمضانيل وعر   األطفال ألشضال متعددة من ا ستغالل، مبا يف ذلك البيع وا  ـاة،  - 46
و ــزم اســتجابل شــام ل ومســتندة ىل  ح ــوق الطفــ . وحتــدد يف ســياق حــا ا النــزاأل واأل مــاا اإلنســانيل، 

 فاال عن الثغراا. ،اعطواا التاليل التدابري املط وبل وُورب  املماةساا اعيدة ال ا مل
 

__________ 

 .39، و Uprootedمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (62) 

 (63) A/HRC/35/37/Add.2 ، 18الف رة. 

 .39، و Uprootedمنلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (64) 

 .46، و ”Neither safe nor sound“منلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (65) 

 .A/HRC/28/68انلر  (66) 

 Falling Through the Cracks: Refugee Women and Girls in Germany andمفوضــــــــــــيل الالجئــــــــــــني النســــــــــــا يل،  (67) 

Sweden  ،جم ــــــــس أوةواب، عنـــــــــل 7(، و 2016)نيويــــــــوةر ،Lanzarote ،“Special report: protecting children 

affected by the refugee crisis from sexual exploitation and sexual abuse” ،13  ،2017/ذاة/ماة. 

https://undocs.org/A/HRC/35/37/Add.2
https://undocs.org/A/HRC/28/68
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 حتديد هوية الضسااي والضسااي احملتملا - 1 
و املســـتـظغظ ني املت جـــر هبـــم أ مـــن الـــال م وجـــود ىلجـــراااا فعالـــل لتحديـــد هويـــل األطفـــال املبـــاعني أو - 47
حنو /خر أو الاحار احملتم ني يف األماون اليت ي يم فيها املهاجرون أو الالجئون، مبا يف ذلك مراوز  ع ى

ويف منـــــــاطق ويـــــــول وـــــــدف اا وبـــــــرية  ا ســــــت بال، أو ايمـــــــاا الالجئـــــــني، أو املســـــــتوطناا العشــــــوا يل،
ُوالحــــا حــــا ا    ا ل غايــــل مـــااألشــــ،او الفـــاةين مــــن حــــا ا النـــزاأل واأل مــــاا اإلنســـانيل. ووثــــري  مـــن

 .(68)األطفال املف ودين، الذين قد يضونون ضحار لال اة هبم، وذلك لعدم وجود ىلجراااا لإلبالغ
ويتزايـــد اة ـــان أنشــــطل ا ســـتجابل لأل مــــاا اإلنســـانيل ا اليــــل ابلعمـــ  الطــــوعهل ونتيجـــل لــــذلك  - 48
مناســـبا دا مـــا أو يضونـــون غـــري قـــادةين ع ـــى اوتشـــاف يت  ـــى العـــام ون ع ـــى اعطـــوط األماميـــل وـــدةيبا   

. ومـا أن انعـدام (69)ا ا ا املع دة من قبي  ا  اة ابألش،او أو األشضال األخرل  ستغالل الطفـ 
اون الـــــيت ي ـــــيم فيهـــــا املهـــــاجرون الســـــري ل أو األمـــــاون املناســـــبل ل طفـــــ  و/ليـــــاا و ـــــد  شـــــضاول يف األمـــــ

ا ســـت بال، وايمـــاا الالجئـــني، واملســـتوطناا العشـــوا يل، يعيـــق أياـــا الالجئـــون، مبـــا يف ذلـــك مراوـــز  أو
ىلقامل ي ل ث ل مع األطفال متض نهم من التعبري عن شـواغ هم وامل،ـاطر الـيت يواجهوإـا. وىلضـافل ىل  ذلـك، 
 فعن انعدام ث ـل األطفـال يف نلـام ا مايـل واملسـاعدة املتـاح هلـم يـدفعهم ىل  ىلخفـاا اسـتغالهلم مـن العـام ني

. وأخـريا، فـعن  ربـل ا نتهـار وا سـتغالل الـيت يتعـر  هلـا األطفـال (70)يف جمال و ـد  املسـاعدة اإلنسـانيل
ووذلك أقواهلم بشأن أعماةهم و  ى عـدم وصـديق مـن جانـب الـدوا ر العامـل، ممـا يُزيـد مـن و ـوي  عم يـل 

 .(71)حتديد اهلويل
شـواغ  أياـا بشـأن حـدو  خطـأ يف حتديـد واست،دام شبضاا  ريب املهاجرين لألطفال يثـري  - 49

و ـوم عصـاابا ىلجراميـل بتجنيـد األطفـال  هويل األطفال. ففهل املث   الشـمايل أبمريضـا الوسـطى، غالبـا مـا
ل عم  ومهربني ل مهاجرين. ومن املشضور في  أإـم يت،ـذون طوعـا قـراةهم ابملشـاةول يف  ريـب املهـاجرين 

الا وشــفت أن األطفــال بــدأوا طوعــا، يف بعــ  ا ــا ا، العمــ   عــرب ا ــدود املضســيضيل. ومــع أن امل ــاب
ومرشدين لتهريب البشر، فعإم مل يستطيعوا، بعد أن أيبحوا جزاا من ا حتاداا اليت وسيطر ع ى طـرق 

يُتعـرف ع ـى  التهريب، أن يقووا مستغ يهم. ووثريا ما وُغف  السـ طاا ا ضوميـل مؤشـراا ا سـتغالل، و 
 .(72)لال اة هبماألطفال واحار 

ــــك، وع ــــى الــــرغم مــــن املبــــاد  التوجيهيــــل ال ا مــــل - 50 ، أاثةا الــــُنهإل املتع  ــــل (73)وعــــالوة ع ــــى ذل
بتحديــــد ُعمـــــر األطفــــال وانتمـــــا هم شــــواغ  وثـــــرية. فغالبــــا مـــــا وضــــون ىلجـــــراااا حتديــــد الُعمـــــر اقتحاميـــــل 

__________ 

 .7، و The protection of children in migration” ،2017“املفوضيل األوةوبيل،  (68) 

 (69) Gustav Lindskog and Lotte Clasessens, “Child and adolescent friendly spaces: providing child protection 

and education in emergencies — a case study from the 2015 Nepal earthquake response” اعطــــــــل ، )منلمــــــــل
 .70، و ”Neither safe nor sound“ ، ومنلمل األمم املتحدة، 14(، و 2016الدوليل، 

 (70) Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency”. 

،  ”Children in crisis: unaccompanied migrant children in the EU“ جم ــــــس ال ــــــوةداا، عنــــــل ا حتــــــاد األوةو(،  (71) 
 .15، و 34، وةقل جم س ال وةداا ةقم 2017-2016ير الثاين لدوةة الت ر 

 .11، و ”Children on the run“مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  (72) 

، ”Guidelines on the protection of child victims of trafficking“انلــــر، مــــثال، منلمــــل األمــــم املتحــــدة ل طفولــــل،  (73) 
 .15، و 2006أي ول/سبتمرب 
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الــــيت يتعــــر  هلــــا الضبــــاة  هاوــــااموثوقــــل ووثــــريا مــــا وعــــر   األطفــــال غــــري املصــــحوبني لــــنفس ا نت وغــــري
املــــوث ني. وأدل عــــدم دقــــل و ييمــــاا الُعمــــر وعــــدم ا عــــقاف ابلوضــــع ال ــــانوين ل طفــــ  ىل  مواجهــــل  غــــري

 .(74)األطفال غري املصحوبني ااطر ا حتجا ، والقحي ، والعنف
 

 احلماية - 2 
ها أو اعاضــــعني وتحمــــ  الــــدول املســــؤوليل األو  عــــن محايــــل األطفــــال املوجــــودين داخــــ  أةاضــــي - 51

لو يتها ال اا يل، بصرف النلر عن وضعهم ال انوين. ويف بع  ا ا ا، عندما وضون الدول غري قادةة 
ع ــــى محايــــل ح ــــوق اإلنســــان لألطفــــال أو ليســــت ع ــــى اســــتعداد لــــذلك، قــــد ي ــــدم ا تمــــع الــــدويل يــــد 

 .(75)املساعدة
لطفـ  ووطبي هـا، ممـب ع ـى الـدول أن وضفـ  و حقام ا  وق املنصوو ع يها يف اوفاقيل ح ـوق ا - 52

ـــاة والب ـــاا  ـــز، واملصـــاق الفاـــ ى، وا ـــق يف ا ي ـــل املبـــاد  العامـــل املتمث ـــل يف عـــدم التميي اوبـــاأل وـــدابري ا ماي
 .والتنميل، واحقام /ةاا الطف . ولألطفال ا ق أياا يف ا صول ع ى املع وماا، والسريل، وا مايل الدوليل

جهــود دوليــل وىلق يميــل وطنيــل لتنفيــذ اســتجابل دوليــل فعالــل لأل مــاا ا اليــل، يشــض   وةغــم بــذل  - 53
وزايد عدد األطفال غري املصحوبني واملنفصـ ني عـن أسـرهم حتـدرا شـديدة لب ـدان العبـوة وب ـدان امل صـد 

ويــؤدر  ول ووـا ا اإلنســانيل فيمـا يتع ــق  مايـل األطفــال الالجئـني واملهــاجرين ودعمهـم ع ــى حنـو مال ــم.
عــدم وجــود نُلــم  مايــل الطفــ  أو قصــوة و ــك الــنلم، وعــدم التنســيق بــني الــدوا ر امل،ت فــل املعنيــل  مايــل 
الطفــ ، و دوديــل ال ــدةة يف امل،يمــاا ع ــى استاــافل األطفــال يف مرافــق مت،صصــل ومنفصــ ل ىل  وفــاقم 

 ـــل إلعـــادة أــع  ـــ  األســـرة . واإلجــراااا الطوي(76)اــاطر ا ســـتغالل الــيت يتعرضـــون هلـــا خــالل ةح ـــتهم
و  ول ىلعادة التوطني أو عدم وفااة ىلجراااا ىلعادة أع    األسرة، ىلضـافل ىل  سـوا اللـروف املعيشـيل 
اليت يتعر  هلا األطفال يف امل،يماا واحتمال احتجا هم، ههل و ها عوام  ودفع األطفال املهـاجرين ىل  

. وعـــالوة ع ـــى ذلـــك، ميثـــ  ن ـــص املعرفـــل (77)ان امل صـــد ن ـــب نلـــام محايـــل الطفـــ  يف ب ـــدان العبـــوة وب ـــد
والــوعهل لــدل العــام ني يف جمــال و ــد  املســاعدة اإلنســانيل بشــأن أوجــ  الاــعف الــيت يتعــر  هلــا الصــبيل 
والصبار املتن  ون، ىل  جانب افت اة األطفال ىل  مع وماا عن وضعهم، ميثالن ع بتني ىلضـافيتني حتـو ن 

. ووشــم  الثغــراا األخــرل (78)بفعاليــل يف حــا ا النــزاأل واأل مــاا اإلنســانيل دون محايــل ح ــوق األطفــال
__________ 

يعقف ا حتاد األوةو( يف بالغ  بشأن محايل األطفال املهاجرين بوجود وفاوا يف اإلجراااا وبوجود عدم اوساق  (74) 
يف املعــايري ا اليــل إلجــراااا حتديــد الُعمــر. وهــو يثــري شــواغ  بشــأن مــا قــد يقوــب ع ــى حــدو  أخطــاا يف حتديــد 

ن الطعــن يف التحديــد غــري الصــحيل مــن عواقــب فيمــا يتع ــق بويــول ُعمــر طفــ  أو بشــأن ا ــواجز الــيت حتــول دو 
 الطف  ىل  /لياا ا مايل.

 .41، و ”Children on the run“مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  (75) 

األمـم انلر، مثال،  ربل األطفال يف امل،يماا الفرنسيل املوجـودة حـول منط ـل ال نـال ا نض يزيـل يف منشـوة منلمـل  (76) 
 .”Neither safe nor sound“املتحدة ل طفولل، 

 (77) Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” منلمــــــــــل األمــــــــــم املتحــــــــــدة ل طفولــــــــــل،  ؛ و33، و
Uprooted104 ، و. 

 (78) A/HRC/33/53 دة ل طفولـــل، ؛ ومنلمـــل األمـــم املتحـــ34، الف ـــرةUprooted ؛ ومفوضـــيل األمـــم املتحـــدة 104، و
 Forced“؛ واملروـــــز الـــــدويل   ـــــوق اإلنســـــان ل مهـــــاجرين، 49، و ”Children on the run“ لشـــــؤون الالجئـــــني، 

displacement and protection needs produced by new forms of violence and criminality in Central 

America” 2012أعد ا مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أرة/مايو ، دةاسل. 

https://undocs.org/A/HRC/33/53
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ومشــوةة قانونيــل، وعــدم ال يــام يف  عــدم وــوافر مع ومــاا يف الوقــت املناســب، وعــدم وــوافر خيــاةاا قانونيــل
الوقت املناسب بتعيني أويياا وحواجز أمان بني الس طاا املعنيل  مالل الطف  وس طاا اهلجرة ووسي ل 

 فعالل ل حفاظ ع ى مصاق األطفال ومحايل ح وقهم، مبا يف ذلك ال جوا ىل  العدالل وُسب  ا نتصاف.
 

 احلصول على خدمات الدعمب  الرعاية املؤقتة - 3 
لألطفال ا ق يف مضان ىلقامل مناسب، مع ىلعطـاا األولويـل ل ح ـول ال ا مـل ع ـى األسـرة والشـبيهل  - 54

ن أســــرهم يف ايمـــــاا مت،صصـــــل ألطفـــــال غـــــري املصــــحوبني أو املنفصـــــ ني عـــــ. وينبغـــــهل ىليــــواا ا(79)ابألســــرة
األقــــ  يف منــــاطق معزولــــل عــــن الضبــــاة. ولضــــن وــــوافر خــــدماا  ــــددة لت بيــــل احتياجــــاا األطفــــال  ع ــــى أو

 .واللروف العامل اليت يواجهها األطفال مها أمران يعتمدان ىل  حد وبري ع ى املرفق الذر يؤور األطفال
املماةساا اعيدة املتع  ل آبلياا محايل الطفـ  املناسـبل يف أنشـطل ا سـتجابل لأل مـاا ومن بني  - 55

ىلممــاد أمــاون مناســبل ل طفــ  يف ىلطــاة خــدماا الرعايــل املؤقتــل. ووشــم  األمث ــل الواعــدة و ــك اعهــود الــيت 
م نفســــهل وبــــذهلا منلمــــل األمــــم املتحــــدة ل طفولــــل ومفوضــــيل األمــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــني لت ــــد  دعــــ

اجتمـــاعهل وخـــدماا أخـــرل  مايـــل الطفـــ  مـــن خـــالل مراوـــز دعـــم الطفـــ  واألســـرة )املعروفـــل أياـــا ابســـم 
خــــــرل، مع ومـــــــاا مراعيـــــــل لطفـــــــولتهم ، الـــــــيت و ــــــدم لألطفـــــــال، ضـــــــمن خـــــــدماا أ“(الن ــــــاط الزةقـــــــاا”

ل ســيما ةصـــوو ا مايــل الدوليــل واإلحــا ا ىل  اعـــدماا عنــد الاــروةة. ومــن األمث ـــ ح ــوقهم،   عــن
الواعدة األخرل ذلك املضان املناسب ل طف  الذر أنشأو  منلمـل اعطـل الدوليـل يف أع ـاب الزلـزال الـذر 

لتزويــد األطفــال ابلــدعم النفســهل وويســري عــود م ىل  املدةســل. وقــد أُدجمــت  2015حــد  يف نيبــال عــام 
لطفــ ، ممــا يتــيل لألطفــال هــذا األمــاون املناســبل ل طفــ  يف مراوــز وع  ــم مؤقتــل، وهــهل وســتند ىل  مشــاةول ا

 التعبري عن شواغ هم وال اار املتع  ل  مايتهم.
أجـ   د فيها مرافـق منفصـ ل مـنومع أن بع  ايماا الالجئني واألش،او املشردين داخ يا ووج - 56

  ح ـــول قا مـــل ع ـــى األســـرة  األطفـــال غـــري املصـــحوبني أو املنفصـــ ني عـــن أســـرهم، فعإـــا وثـــريا مـــا وفت ـــر ىل
قــدة ا ع ـى مواجهــل وزايــد عـدد األطفــال غــري املصـحوبني أو املنفصــ ني عــن أسـرهم  ــدودة ل غايــل.  أن ومـا

ونتيجــل لــذلك، يت اســم األطفــال ا ي ــز الــذر يعيشــون فيــ  مــع الضبــاة أو حُيتجــزون احتجــا ا مطــو  . وىلضــافل 
الســـه  ابلنســـبل  ىل  ذلـــك، حـــى عنـــدما وُتـــاح لألطفـــال مســـاحل منفصـــ ل ل عـــيم فيهـــا وثـــريا مـــا يضـــون مـــن

وـــوفر بعـــ  امل،يمـــاا  ل جميـــع الويـــول ىل  و ـــك املســـاحل،   ســـيما أثنـــاا ال يـــ . وعـــالوة ع ـــى ذلـــك،  
املرافق األساسـيل، مـن قبيـ  خـدماا الرعايـل الصـحيل املناسـبل أو مرافـق الصـرف الصـحهل املراعيـل ل جنسـني.  

فـراد األمـن هـهل أمـوة وــؤدر ىل   ردة ومـا أن عـدم وـوافر ىلضـااة وافيـل، ووصـميم بعـ  امل،يمـاا، ون ـص أ
. وأخــــريا، مــــا  ال ةفــــ  الضثــــري مــــن ب ــــدان أوةواب وزويــــد األطفــــال (80)ىلمضانيــــل وعــــر  األطفــــال لالنتهــــار

 .(81)الالجئني مبنزل /من ودا م يؤدر ىل  وفاقم ا الل إبطالل مدة ب اا األطفال يف مرافق اإليواا
راا يف ىلداةة ا ــــــا ا، ىلضــــــافل ماا ووجــــــود ثغــــــووبــــــني  أياــــــا عــــــدم وجــــــود ونســــــيق بــــــني اعــــــد - 57
 دوديـــل ال ـــدةة ع ــــى التصـــدر لالنتهـــار اعنســــهل ل طفـــ  يف املستشـــفياا العامــــل املوجـــودة ابل ــــرب  ىل 

__________ 

 .64/142انلر قراة اعمعيل العامل  (79) 

 (80) Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” 30، و. 

 .15املرجع نفس ، و  (81) 
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امل،يماا، أو عدم وجود قواعد ل تصدر لذلك. ويشض   عدم وجود مقأـاا مـدة ابا وعـدم وـوافر  من
/ليــاا ا مايــل ووقوــب ع يهمــا عواقــب هامــل يف اوتشــاف دعــم نفســهل مال ــم ع بتــني ىلضــافيتني يف ونفيــذ 
 .(82)حا ا ا  اة ابألطفال واستغالهلم وىلحالتها

وقل جانب /خر من جوانب فش  الدول يف محايل األطفال يف سياق أنشطل ا ستجابل اإلنسـانيل  - 58
ال  ــق. ف ــد شــددا عنــل يتمثــ  يف مماةســل احتجــا  الطفــ  بســبب هجروــ  غــري ال انونيــل، وهــهل مماةســل وثــري 

ميضـن  ح وق الطف  وغريها من املياا اعايل   وق الطف  ع ى أن احتجا  األطفـال املتصـ  ابهلجـرة  
أســرهم، يشــض   ا وــانوا غــري مصــحوبني أو وــانوا مــعأبــدا أن حي ــق مصــا هم الفاــ ى وأن احتجــا هم، ســوا

ــــني (83)“يب وىلســــااة املعام ــــلالتعــــذ”انتهاوــــا   ــــوقهم قــــد يصــــ ، يف بعــــ  األوقــــاا، ىل  حــــد  . ومــــن ب
األسباب اليت وتذةأل هبا الدول ل جوا ىل  احتجا  األطفال املتص  ابهلجرة الفر  الصـحهل واألمـ ، والتح ـق 

. وينبغـهل (84)من اهلويل، وا مايـل، وويسـري الن ـ  مـن الب ـد. وينبغـهل السـعهل ىل  ىلممـاد بـدا    حتجـا  الطفـ 
ــــني  ــــاا ىلممــــاد حــــ  لوضــــعهم مــــن حيــــ  اهلجــــرة. ومــــن ب الســــماح لألطفــــال ابإلقامــــل يف ســــياق جمتمعــــهل أثن

 .(85)املماةساا اعيدة هلذا البدا    وذ  الت ييم واإليداأل ا تمعيني املراعيني ل طف 
 

 اعتماد حلول دا مة - 4 
األطفــال، ومــن بيــنهم األطفــال  عا ــ  الــدا م هــو حــ  طويــ  األجــ  ومســتدام يضفــ  قــدةة أيــ - 59
املصحوبني واألطفال املنفص ني عن أسرهم، ع ى النماا  ي  يصريون وبـاةا يف بيئـل و ـ  احتياجـا م  غري

يف ذلــك ا نتعــاد واإلدمــا  )وىلعــادة اإلدمــا (. وقــد وشــم  هــذا ا  ــول اإلعــادة الطوعيــل  وح ــوقهم، مبــا
 ـــهل، واملســـاةاا التضمي يـــل ل حمايـــل، وغـــري ذلـــك مـــن ا  ـــول ىل  الـــوطن، وىلعـــادة التـــوطني، واإلدمـــا  احمل

الدا مـــل. ولضـــن املماةســـل الشـــا عل وتمثـــ  يف ىلعـــادة الطفـــ  ىل  أســـرو  أو ىل  ب ـــدا األيـــ هل و،يـــاة أول. 
وينبغهل ل دول أ  وعيـد األطفـال غـري املصـحوبني ىل  أسـرهم أو وعيـدهم ىل  أوطـاإم ىل  وتـدبري مـن وـدابري 

لضفالــل ىلعــادة أــع  ــ  األســرة يف ا ــا ا الــيت حي ــق فيهــا ذلــك مصــ حل الطفــ  الفاــ ى ا مايــل، مــثال 
. ومن دواعهل األسف أن  يف الب ـدان الـيت وواجـ  فيهـا شـبضاا (86)وبعد الاذ اإلجراااا ال انونيل الواجبل

صـــاق الطفـــ  ا ســـت بال عـــددا متزايـــدا مـــن األطفـــال املتن  ـــني   وؤخـــذ يف ا عتبـــاة الت ييمـــاا الفرديـــل مل
ا يف نلـــام ا مايـــل وُزيـــد أياـــا . وأوجـــ  ال صـــوة هـــذ(87)الفاـــ ى ويـــودأل األطفـــال يف مرافـــق غـــري مال مـــل

ىلمضانيــل وعــرأل  األطفــال لالســتغالل ولال ــاة. ويف مواجهــل فشــ  الــدول يف وــوفري اســتجابل مال مـــل  مــن

__________ 

 (82) Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” ؛ ومنلمــــــــــــل األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة ل طفولــــــــــــل، 35، و
“Neither safe nor sound” 22، و. 

 .A/HRC/28/68انلر  (83) 

 .A/HRC/20/24انلر  (84) 

 (85) David Corlett and others, Captured Childhood: Introducing a New Model to Ensure The Rights and 

Liberty of Refugee, Asylum Seeker and Irregular Migrant Children Affected by Immigration Detention 
 .58(، و 2012)التحالف الدويل املع  اب حتجا ، 

 (86) A/71/285 104، الف رة. 

 (87) A/HRC/33/53 39، الف رة. 

https://undocs.org/A/HRC/28/68
https://undocs.org/A/HRC/20/24
https://undocs.org/A/71/285
https://undocs.org/A/HRC/33/53
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ســباب، ىل  جانــب الثغــراا . وهــذا األ(88)ينلــر األطفــال ىل  املتجــرين واملهــربني ومصــدة مفاــ  ل ــدعم
احملــددة يف نلــام محايــل الطفــ  وعــدم وــوافر بيــاانا موثوقــل وونســيق بــني الــدوا ر املعنيــل وع ــى نطــاق ب ــدان 

. وىلضـــافل ىل  ذلـــك، قـــد   يرغـــب (89)العبـــوة وب ـــدان امل صـــد، ُوســـهم يف ةفـــع أعـــداد األطفـــال املف ـــودين
( الـــــــذر يدخ ونـــــــ  وذلـــــــك لإلفـــــــالا حتـــــــاد األوةو األطفـــــــال يف التعـــــــر ف ع ـــــــيهم يف الب ـــــــد األول يف ا 

( الـيت وـنص ع ـى معـايري و/ليـاا 604/2013وـداعياا   حـل دب ـن )  حـل )ا حتـاد األوةو(( ةقـم  من
يف ىلحــدل الــدول األعاــاا مــواطن  لتحديــد الــدول العاــو املســؤولل عــن دةاســل ط ــب محايــل دوليــل ي دمــ 

 ب د اثل  أو ش،ص عد  اعنسيل. من
ضـــافل ىل  ذلـــك، وتبـــاين قـــدةاا الـــدول ونـُُهجهـــا فيمـــا يتع ـــق بتنفيـــذ ح ـــول دا مـــل لألطفـــال. وىل - 60

فبينما يعطـهل بعاـها األولويـل  مايـل الطفـ ، ونلـر دول أخـرل ىل  و ـك ا مايـل  ع ـى أإـا مسـألل أمنيـل، 
  يف املنـاطق وعترب هذا ا ـا ا ضـمن مسـؤوليتها أو   وضـون لـديها ال ـدةة ع ـى وـوفري ا مايـل ل طفـ و 

املتاــرةة  ــا ا النــزاأل وابلضــواة . وقــد أثــريا شــواغ  بشــأن السياســل الــيت وعتمــدها بعــ  الــدول لثــ  
د  ط ـــــب ل حصـــــول ع ـــــى ال جـــــوا األطفـــــال غـــــري املصـــــحوبني الـــــذين يضونـــــون يف حالـــــل عبـــــوة عـــــن و ـــــ

اسـتجاابا الـدول ، ع ـى وجـ  اعصـوو، أـد أن (90)شض  /خر مـن أشـضال ا مايـل. ويف أوةواب أر أو
جمزأة ىل  حـد وبـري. ففـهل األمـاون الـيت ي ـيم فيهـا املهـاجرون أو الالجئـون، مبـا يف ذلـك مراوـز ا سـت بال، 

غــــري املصــــحوبني ع ــــى أإــــم شــــباب  وايمــــاا الالجئــــني أو مســــتوطنا م العشــــوا يل، يُنلــــر ىل  األطفــــال
ومـع أن مبـدأ ىلعـادة أـع  ـ  األسـرة ينطبـق  .(91)ميثـ  اإلدمـا  احمل ـهل خيـاةا مناسـبا هلـم حالل عبـوة   يف

يطب ـــق عم يـــا، لعـــدة أســـباب مـــن بينهـــا مفهـــوم األســـرة امل ي ـــد )الـــذر  ، فعنـــ  اندةا مـــا(92)يف هــذا ا ـــا ا
أيخـــذ يف ا عتبـــاة ونـــو أل  ـــد األســـر ووضوينهـــا عـــرب املنـــاطق.    ي تصـــر ع ـــى األقـــاةب األولـــني( وهـــو مـــا

 م يل ىلعادة أع    األسرة عم يل مطولل ومع دة.وىلضافل ىل  ذلك، وثريا ما وضون ع
غــــريا مــــن أشــــضال ا ســــتغالل ا ــــق وبصــــرف النلــــر عــــن الســــياق، لألطفــــال ضــــحار ا  ــــاة و  - 61
التعــر ف ع ــيهم، وا مايــل، واملســاعدة والــدعم، والعــودة اممنــل، وعــدم ىلعــادة ا  ــاة هبــم واضــطهادهم،  يف

ح ــوق ومتط بــاا  ــددة فيمــا يتع ــق ابلرعايــل والتعــايف وىلعــادة  والويــول ىل  ُســب  انتصــاف. وهلــم أياــا
اإلدمـــا . فهـــم حيتـــاجون ىل  ةعايـــل شـــام ل و ـــدَّم ع ـــى أســـا، و يـــيم فـــردر، مـــع استشـــاة م، ومـــع جعـــ  

. وممـــب أياـــا أن وضـــافل الـــدول ع ـــى حنـــو اســـتباقهل (93)مصـــا هم الفاـــ ى يف يـــميم وـــ  ىلجـــراا يُت،ـــذ
وغـريا مـن أشـضال ا سـتغالل وأن و ـدم مـروض  و ـك األعمـال ل عدالـل  اإلفالا من الع اب ع ى ا  ـاة

__________ 

-http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/ eu-home انلــر الــرابد (88) 

affairs-subcommittee/unaccompanied-minors-in-the-eu/written/30427.html; 

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-home-affairs-

subcommittee/unaccompanied-minors-in-the-eu/written/30321.html  (.2017/يولي  متو  4)ابلرجوأل ىللي  يف 

 .59، و ”Children in crisis“جم س ال وةداا، عنل ا حتاد األوةو(،  (89) 
 .24املرجع نفس ، و  (90) 

 .10، و ”Neither safe nor sound“منلمل األمم املتحدة ل طفولل،  (91) 

)انلـــر  2013حزيران/يونيـــ   26املؤةخـــل  604/2013األوةو(،   حـــل ا  ـــس )ا حتـــاد األوةو(( ةقـــم الربملـــان  (92) 
 أعالا(. 59الف رة 
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وذلك من خالل ونفيذ الصضور الدوليل ونفيذا اتمـا وفعـا  )انلـر ال سـم دال أدانا(، والتصـدر ل ع بـاا 
 احملددة اليت قد يواجهها األطفال نتيجل لوضعهم من حي  اهلجرة، وحتسني التعاون بني الب دان.

فــــراد مــــن قــــواا حفــــا الســــالم ســــتغالل األطفــــال وانتهــــاوهم جنســــيا مــــن جانــــب أووصــــدر   - 62
العام ني الدوليني يف جمال و د  املساعدة اإلنسانيل، عنيَّ األمـني العـام منسـ ا خايـا معنيـا بتحسـني  ومن

جيل استجابل األمم املتحدة لالستغالل وا نتهـار اعنسـيني وأنشـأ فرقـل عمـ  ةفيعـل املسـتول لوضـع اسـقاوي
جديــدة ملنــع و ــك اعــرا م البشــعل والتصــدر هلــا. وأهــاب األمــني العــام حتديــدا ابلــدول األعاــاا أن وطب ــق 
و يتهـــا ال اـــا يل خـــاة  اإلق ـــيم، ووعيـــد األفـــراد املـــذنبني، ووـــؤدب األفـــراد املعـــادين ىل  أوطـــاإم، وُلاـــع 

ل ُمسااظلظل املوعفني املسؤولني حسب التس س  ال يادر
(94). 

 
 ايطار القانوين الدويل وايقليمي -دال  

يســتند اإلطــاة ال ـــانوين الــدويل بشـــأن بيــع األطفـــال وا  ــاة هبـــم وغريمهــا مـــن أشــضال اســـتغالل  - 63
األطفـــال يف حـــا ا النـــزاأل واأل مـــاا اإلنســـانيل ىل  فـــروأل متعـــددة مـــن فـــروأل ال ـــانون الـــدويل. ويف بعـــ  

ل انطباق ودابري معينل ل حمايل )مثال، ملضافحل بيع الطفـ  ا ا ا، وعم  قواعد مشقول ومتداخ ل لضفال
وا  اة ب  واسققاق  واستغالل  جنسيا و وا  الطف ل والزوا  ال سرر والعم  ال سرر( يف أيع ا ـا ا، 

 مبا يف ذلك يف حا ا النزاأل املس ل واأل ماا اإلنسانيل.
م وغريمها مـن أشـضال اسـتغالهلم يف حـا ا النـزاأل فال انون الدويل حيلر بيع األطفال وا  اة هب - 64

واأل مـــاا اإلنســـانيل، ويضفـــ  محايـــل األطفـــال مـــن و ـــك األعمـــال. وهـــو يتاـــمن اوفاقيـــل ح ـــوق الطفـــ  
وبروووووليها ا ختياةيني املتع  ني ببيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاا ويف املـواد اإلابحيـل وإبشـرار 

ل، ال ــــذين ي تاــــيان مــــن الــــدول األطــــراف منــــع اســــتغالل األطفــــال وانتهــــاوهم األطفــــال يف النــــزاأل املســــ 
وحلرمهــا و رميهمــا. ويــنص العهــد الــدويل اعــاو اب  ــوق ا قتصــاديل وا جتماعيــل والث افيــل أياــا ع ــى 
محايـــل األطفـــال مـــن ا ســـتغالل ا قتصـــادر وا جتمـــاعهل. وعـــالوة ع ـــى ذلـــك، يشـــدد ذلـــك العهـــد، ىل  

ل اــــاا ع ــــى أيـــع أشــــضال التمييــــز دويل اعــــاو اب  ــــوق املدنيـــل والسياســــيل واوفاقيـــل اجانـــب العهــــد الـــ
 املرأة، ع ى ضروةة أن ي وم الزوا  ع ى املواف ل ا رة والضام ل. ضد
وىلضــافل ىل  ذلــك، فــعن ا لــر املط ــق ل ــرق، وهــو قاعــدة /مــرة مبوجــب ال ــانون الــدويل، ينطبــق  - 65

ضال عمـــ  الطفـــ ، وا  ــــاة ابلطفـــ  واســـققاق  واملماةســـاا الشــــبيهل أياـــا يف هـــذا الســـياق. فأســــوأ أشـــ
. (95)ابسققاق  قد ُلفهل، ابلفع ، ح ا ق مماث ل، حى وىلن وانت هلـا خصويـياا مبوجـب ال ـانون الـدويل

وعــالوة ع ـــى ذلـــك، فــعن الـــزوا  ال ســـرر  لـــوة يــراحل مبوجـــب ا وفاقيـــل التضمي يــل بشـــأن ىللغـــاا الـــرق، 
والـُنلم واملماةسـاا الشـبيهل ابلـرق، الـيت وـنص ع ـى أن  وا  الطف ـل والـزوا  ال سـرر ميضـن و اةة الرقيـق، 

 اعتباةمها شضال من أشضال الرق.
واوفاقيل األمم املتحدة ملضافحل اعرميل املنلمل  عرب الوطنيل وبروووووهلا ملنع وقمع ومعاقبل ا  اة  - 66

وفاقيل األمم املتحدة ملضافحل الفساد، ونطبـق أياـا ع ـى ابألش،او، وةايل النساا واألطفال، ووذلك ا
 ا  اة وغريا من أشضال ا ستغالل يف أيع السياقاا.

__________ 
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ووـــنص يـــضور ال ـــانون الـــدويل ل عمـــ  ع ـــى محايـــل ىلضـــافيل لألطفـــال الفـــاةين مـــن حـــا ا النـــزاأل  - 67
 ـل  لـر أسـوأ أشـضال عمـ  الطفـ  واأل ماا اإلنسانيل. وابلفعـ ، وـدعو اوفاقيـل منلمـل العمـ  الدوليـل املتع 

( واوفاقيتهـا بشـأن العمـ  ال سـرر أو اإللزامـهل 182)ةقـم  1999والاذ ىلجراااا فوةيـل ل  اـاا ع يهـا لعـام 
( ىل  حلر ا  اة ابألطفال وغريا من أشضال استغالهلم وال ااا ع يـ ، ضـمن أ ـل 29)ةقم  1930لعام 

 2011ل ابلعمـــــ  الال ـــــق ل عـــــام ني يف اعدمـــــل املنزليـــــل لعـــــام أمـــــوة أخـــــرل. وونطبـــــق أياـــــا ا وفاقيـــــل املتع  ـــــ
 (، ألن األطفال املستـظغظ ني املتن  ني ينتههل األمر هبم عادة يف مماةسل عم  من هذا ال بي .189 )ةقم
وينطبـق أياــا العديــد مــن املعاهــداا املربمــل ع ـى الصــعيد اإلق يمــهل انطباقــا مباشــرا. ففــهل أوةواب،  - 68

ا جم ــس أوةواب بشــأن مضافحــل ا  ــاة ابلبشــر وبشــأن محايــل األطفــال مــن ا ســتغالل اعنســهل وُعتـرب اوفاقيتــ
وا نتهــــار اعنســــهل، ووــــذلك ووجيهــــاا ا حتــــاد األوةو( بشــــأن منــــع ا  ــــاة ابلبشــــر ومضافحتــــ  ومحايــــل 

ســــــهل لألطفــــــال واســــــتغالهلم جنســــــيا ( وبشــــــأن مضافحــــــل ا نتهــــــار اعنEU/2011/36ضــــــحارا )التوجيــــــ  
( أداوـني حيــويتني. ويـنص ع ــى ا مايـل أياــا يف منـاطق أخــرل EU/2011/92املـواد اإلابحيـل )التوجيــ   ويف

امليثــاق األفري ــهل   ــوق الطفــ  وةفاهــ ، واوفاقيــل ةابطــل جنــوب /ســيا ل تعــاون اإلق يمــهل بشــأن منــع ا  ــاة 
 ا  اة الدويل ابل ص ر.ابلنساا واألطفال  ستغالهلم يف البغاا، واوفاقيل الب دان األمريضيل بشأن 

ويتنــاول نلــام ةومــا األساســهل ل محضمــل اعنا يــل الدوليــل، يف أ ــل أمــوة، جــرا م ا ــرب واعــرا م  - 69
ضـــد اإلنســـانيل، و نيـــد األطفـــال واســـت،دامهم يف النـــزاأل املســـ ل، واةوضـــاب أعمـــال ا غتصـــاب، والـــرق 

رر وأر شض  /خر من أشضال العنف اعنسهل اعنسهل، والبغاا ال سرر، وا م  ال سرر، والتع يم ال س
 1949وا سققاق. وونطبق أياا اوفاقياا جنيف املتع  ل  مايل ضحار النزاعاا املس حل الدوليل لعـام 

، احمللوة فيها أيعاق ىلويان س ور معني يف سياق النزاأل املس ل الـدويل 1977وبرووووو ها اإلضافيان لعام 
 ، والرق اعنسهل، والعنف اعنسهل، والعم  ال سرر.وغري الدويل، من بين  الرق

ع ــــى ح ــــوق  1967وبروووووهلــــا لعــــام  1951ووــــنص ا وفاقيــــل املتع  ــــل مبروــــز الالجئــــني لعــــام  - 70
أساسيل ىلضـافيل لألطفـال الالجئـني. ويتمثـ  ُحضـم أساسـهل يف عـدم اإلعـادة ال سـريل، وحُتـدَّد أياـا معـايري 

ىلعـالن واةاتخينـا أساسيل فيما يتع ق ابلرفاا. وع ى الصعيد اإلق يمهل، يتسم ابألمهيـل أياـا يف هـذا الصـدد 
وانــــب اعايــــل مبشــــضالا الالجئــــني بشــــأن الالجئــــني، واوفاقيــــل منلمــــل الوحــــدة األفري يــــل الــــيت وــــنلم اع

 أفري يا، وشريعاا ا حتاد األوةو( بشأن ال جوا. يف
ووتناول قراةاا شى يادةة عن األمم املتحدة هذا املسألل أيااق. فع ى سبي  املثال، ونـاول جم ـس  - 71

إلنســــــــان  وا  الطف ــــــــل والــــــــزوا  املبضــــــــر وال ســــــــرر يف الســــــــياقاا اإلنســــــــانيل يف مشــــــــروأل قــــــــراةا ح ــــــــوق ا
A/HRC/35/L.26 أن ياــــم ِّن ، ىل  األمــــني العــــام (2015) 2225، بينمــــا ط ــــب جم ــــس األمــــن، يف قــــراةا

مرف اا و اةيرا عن األطفال والنزاعاا املس حل األطراف املتوةطـل يف أ ـاط خطـف األطفـال يف حالـل النـزاأل 
 ، ل مرة األو ، ع ى ا  اة ابألش،او يف سياق النزاأل املس ل.(2016) 2331املس ل، وةو ز، يف قراةا 

ووشــم  األدواا األخـــرل الــيت وضـــافل ا  ـــاة وغــريا مـــن أشـــضال اســتغالل األطفـــال يف ســـياق  - 72
حــا ا النــزاأل املســ ل واأل مــاا اإلنســانيل املبــاد  واملبــاد  التوجيهيــل املويــى هبــا بشــأن ح ــوق اإلنســان 

التوجيهيـــل ملفوضـــيل ؛ واملبـــاد  (96)وضـــيل األمـــم املتحـــدة   ـــوق اإلنســـانوا  ـــاة ابلبشـــر الصـــادةة عـــن مف
__________ 

 (96) See https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/401/68/pdf/N0240168.pdf? 
OpenElement. 

https://undocs.org/A/HRC/35/L.26
https://undocs.org/A/HRC/35/L.26
https://undocs.org/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/S/RES/2331(2016)


A/72/164 
 

 

17-12122 23/29 

 

؛ (97)األمــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــني بشــــأن ضــــحار ا  ــــاة واألشــــ،او املعرضــــني عطــــر ا  ــــاة هبــــم
؛ (98)2006واملباد  التوجيهيل ملنلمل األمم املتحـدة ل طفولـل بشـأن محايـل األطفـال ضـحار ا  ـاة لعـام 

اليت وضعتها ا موعل العامليـل ل حمايـل. واملعـايري  (99)واملعايري الدنيا  مايل الطف  يف ىلطاة العم  اإلنساين
ــــــل والزةاعــــــل األساســــــيل  ــــــاا األطفــــــال يف ىلطــــــاة العمــــــ   ــــــ  التزامــــــاا منلمــــــل األغذي األخــــــرل، مــــــن قبي

واملبــاد  التوجيهيــل ل جنــل الدوليــل ل صــ يب  (101)، واملعــايري املهنيــل ل عمــ  يف جمــال ا مايــل(100)اإلنســاين
وضم ـ  ىلطـاة ا مايـل ال انونيـل الدوليــل  (102)صـحوبني واملنفصـ ني عـن أسـرهماألمحـر بشـأن األطفـال غـري امل

مــــن ا  ــــاة وغــــريا مــــن أشــــضال اســــتغالل الطفــــ . ووــــوفر أياــــا املبــــاد  التوجيهيــــل الــــيت وضــــعها ا  ــــس 
 (103)ا قتصــادر وا جتمــاعهل بشــأن العدالــل يف األمــوة املتع  ــل ابألطفــال ضــحار اعرميــل والشــهود ع يهــا

 ا مايل لألطفال الاحار ووامن مصا هم الفا ى. مزيدا من
ـــــل - 73 ـــــل، مـــــن قبيـــــ  خطـــــل التنمي ـــــب مبـــــادةاا عاملي ، ابلـــــدول 2030املســـــتدامل لعـــــام  وأخـــــريا،  ي
 7-8 و 3-5و اهل، يف أ ل أموة، ع ـى ا  ـاة ابألطفـال وغـريا مـن أشـضال اسـتغالهلم يف غار ـا  أن
ـــزم ىلعـــالن ن2-16 و ( 71/1مـــل يويـــوةر لالجئـــني واملهـــاجرين )قـــراة اعمعيـــل العا. وىلضـــافل ىل  ذلـــك، يُ 

الــدول  مايــل ح ــوق اإلنســان عميــع األطفــال الالجئــني واملهــاجرين، بغــ  النلــر عــن وضــعهم، وينطبــق 
مـــا أع ـــب ذلـــك عـــن أســـرهم. ويشـــض   هـــذا بصـــفل خايـــل ع ـــى األطفـــال غـــري املصـــحوبني أو املنفصـــ ني

ىلعــداد ا وفــاق العــاملهل مــن أجــ  اهلجــرة اممنــل واملنلمــل وال انونيــل وا وفــاق العــاملهل بشــأن الالجئــني  مــن
 مع ماق ىلضافياق ممضناق   مايل األطفال املتن  ني من ا  اة وغريا من أشضال ا ستغالل.

  
 خامتة -رابعا  

ض األطفزززال، وابألخزززا األطفزززال واينسزززانية تعزززر ِّ إن حزززاجتت النززززاع والكزززوارة الطبيعيزززة  - 74
املصززسوبا بززذويهمب أو املنفصززلا عززن أسززرهمب، ألو ززه ضززعف متعززددة وتُزيززد مززن تعر ضززهمب خلطززر  غززري

اجتاززززززار هبززززززمب وبززززززيعهمب واسززززززتا، مب  نسززززززيا، وإكززززززراههمب علززززززى زواج الطفلززززززة أو الزززززززواج القسززززززر ، 
 من األر   أن يقعن ضسااي ل،سزتا،ل واستخدامهمب يف أسوأ أشكال عم  الطف . وم  أن الصبااي
 اجلنسي، تو د م  ذلك حاجتت يُنتهك فيها الصبية أيضا.

__________ 

 .www.refworld.org/docid/443679fa4.htmlانلر املوقع الشبضهل  (97) 

 .www.unicef.org/protection/Unicef_Victims_Guidelines_en.pdfانلر الرابد  (98) 

 +https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/80321/Child+Protection+Workingانلـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــرابد  (99) 

Group+-+Minimum+Standards+for+Child+Protection+in+Humanitarian+Action+2012/ 

701dcb31-54b8-4db9-aa89-9130dc25e41a. 

 .https://www.unicef.org/publications/files/CCC_042010.pdfانلر املوقع الشبضهل  (100)

 .www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdfانلر الرابد  (101)

-https://www.icrc.org/en/publication/1101-inter-agency-guiding-principles-unaccompanied-andانلــــــــــــــــــــــــــــــــر  (102)

separated-children. 

 .2005/20 وا جتماعهل ا قتصادر ا  س قراة (103)

https://undocs.org/A/RES/71/1
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واآلليات القا مة ملن  خمتلزف أشزكال اسزتا،ل األطفزال يف سزياق حزاجتت النززاع واألزمزات  - 75
اينسزززانية وأنشزززطة اجتسزززتةابة لتلزززك األشزززكال غزززري فعالزززة إ  حزززد كبزززري وتزززؤد  إ  عزززدم اسزززتقرار 

أو انعدامززه، والتسززدايت  أوضززاعهمب. فبالفعزز ، يعيزز  قصززور تززدريع العززاملا علززى اخلطززو  األماميززة
الزززيت ينطزززو  عليهزززا حتديزززد الُعمزززر واجتنتمزززا ، وعزززدم التواصززز  والتنسزززي  فيمزززا بزززا خمتلزززف اجلهزززات 

وعلزى  الفاعلة، التسديد الدقي   وية األطفال ضسااي البي  واجتاار وغريمها من أشكال اجتسزتا،ل.
الزززرغمب مزززن و زززود بعزززل املمارسزززات الواعزززدة، كثزززريا مزززا جت تراعزززي الرعايزززة املؤقتزززة واحللزززول الدا مزززة 
لألطفال املتنقلا املعر ضا لتلك اجتنتهاكات احتيا ات األطفال احملددة، جت سيما أولئك املنفصزلا 

جت ئزا مزن الكبزار عن أسرهمب أو غزري املصزسوبا الزذين يعيشزون يف أمزاكن خمتلطزة مز  مهزا رين أو 
يف منزززاط  أو خميمزززات تفتقزززر إ  املرافززز  األساسزززية. وو زززود حزززاجتت متعزززددة ل،سزززتا،ل اجلنسزززي 

 لألطفال هو مؤشر إضايف على فش  نظام احلماية املقصود به أن يصوهنمب.
والعيش يف حالة انتظار لفرتات طويلة بسبع الت خريات أو أو ه القصور يف القنوات القانونية  - 76

السززعي ين اسززتنفدوا مززواردهمب املاليززة إ  للهةززرة أو عززدم و ززود تلززك القنززوات قززد يززدف  األطفززال الززذ
قيزد احليزاة  لكسزع مزال إمزا مزن أ ز  البقزا  علزى ُسب  بديلة، سزوا  كانزت قانونيزة أو غزري قانونيزة، إ 
ادرين علزى تيسزري من أ   مواصلة رح،هتمب. وهذا الوض  يدفعهمب إ  الوقوع بزا أيزد  امزرما القز أو

هنززززج احتةززززاز األطفززززال املتنقلزززززا مززززرورهمب إ  بلززززدان أخززززر . وعززززز،وة علززززى ذلززززك، يتعززززارض اتبزززززاع 
حقوقهمب، ويلس  الضرر على و ه اخلصوص برفاههمب، وينباي عدم اللةو  إليه. وإضافة إ  ذلك،  م 

ةزززرين ومقاضزززاهتمب، و زززع  واملت  فممزززا لزززه أمهيزززة أساسزززية مواصزززلة اجلهزززود اجلاريزززة للتسقيززز  مززز  املهزززربا
 .الوقت نفسه زايدة التشديد على احلد من أو ه ضعف األطفال املتنقلا يف
وأخزززريا، ومززز  أن املقزززررتا اخلاصزززتا هتزززدفان، يف هزززذا التقريزززر، إ  إذكزززا  الزززوعي الزززدويل  - 77

لنززززاع إبمكانيزززة تعزززرض األطفزززال للبيززز  واجتازززار وغريمهزززا مزززن أشزززكال اجتسزززتا،ل املرتبطزززة حبزززاجتت ا
واألزمززات اينسزززانية املعقزززدة، فتهنمززا جت يتنزززاوجتن ش  حزززال تنزززاوجت شززام،  يززز  أشزززكال اجتسزززتا،ل 

 هذه، ويقدم التقرير فسسع حملة عامة عن إمكانية تعرض األطفال لتلك اجتنتهاكات.
  

 التوصيات -خامسا  
ضزززسااي البيززز  واجتازززار فزززال ابلنظزززر إ  املسزززؤولية القانونيزززة للزززدول عزززن حتديزززد هويزززة األط - 78

مسزززاعدهتمب يف  يززز  الظزززرو ، املعرضزززا ألشزززكال أخزززر  مزززن اجتسزززتا،ل وعزززن محزززايتهمب و  وأولئزززك
ذلززززك حززززاجتت النزززززاع واألزمززززات اينسززززانية، وكفالززززة املزززززُساتا اتلة عززززن اجلززززرا مب، تقززززدم املقززززرراتن  يف مبززززا

 .اخلاصتان التوصيات التالية
ول الزيت   تفعز  ذلزك بعزد إ  التصزدي  علزى اتفاقيزة توصي املقزرراتن اخلاصزتان بزدعوة الزد - 79

حقوق الطفز ، وبروتوكو زا اجتختيزار  املتعلز  ببيز  األطفزال واسزتا،ل األطفزال يف البازا  ويف املزواد 
ايابحية وبروتوكو ا اجتختيار  املتعل  إبشراك األطفال يف النزاعات املسلسة، وبروتوكول منز  وقمز  

زز  جتتفاقيززة األمززمب املتسززدة ملكافسززة ومعاقبززة اجتاززار ابألشزز خاص، وخباصززة النسززا  واألطفززال، املكم ِّ
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ونظام روما األساسي للمسكمة اجلنا ية الدولية، وصكوك منظمة العم  

 الدولية املنطبقة.
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اجت فيمزززا يتعلززز  بتسديزززد ا ويزززة، ينبازززي جلميززز  الزززدول، جت سزززيما تلزززك الزززيت تستضزززيف أطفززز - 80
ضزززسااي ل،سزززتا،ل يف حزززاجتت النززززاع واألزمزززات اينسزززانية، أن تقزززوم، ابلتعزززاون مززز  وكزززاجتت األمزززمب 

 املتسدة وبراجمها واملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم  املدين، مبا يلي 
كفالززة حتديززد هويززة األطفززال غززري املصززسوبا واملنفصززلا عززن أسززرهمب وتسززةيلهمب  )أ( 
 إ  نظام محاية الطف  على الفور  وإحالتهمب
كفالزززة مراعزززاة إ زززرا ات حتديزززد ا ويزززة هزززذه لُعمزززر الطفززز  ونزززوع  نسزززه وخلفيتزززه  )ب( 

ذا الززززنهج إ  إقامززززة ع،قززززة  قززززة الثقافيززززة ونضززززةه، وكززززذلك وززززرو  رحلتززززه. وينباززززي أن يهززززد  هزززز
باي عزدم إ زرا  تقيزيمب األطفال، وكفالة مساع آرا همب وأخذها يف اجتعتبار على النسو الوا ع. وين م 

ُعمزززر  مزززراعل للطفززز  إجت يف حزززاجتت الشزززك يف ُعمزززر الطفززز . ويف حالزززة عزززدم التزززيقن، ينبازززي اعتبزززار 
الشخا طف،. وينباي أيضا إحاطة األطفال علمزا ابلازرض مزن إ زرا ات تقيزيمب أعمزارهمب وخبطزوات 

 تلك اي را ات بلاة يفهموهنا 
احلزدود وإنفزاذ القزانون،  حتسا قدرة  يز  أصزساب املصزلسة، مبزا يشزم  مزووفي ) ( 

والعززاملا علززى اخلطززو  األماميززة، واملتطززوعا، يف األمززاكن الززيت يقززيمب فيهززا املهززا رون أو ال، ئززون، 
ومراكز اجتستقبال، وخميمزات ال، ئزا أو مسزتوطناهتمب العشزوا ية، ويف منزاط  وصزول تزدفقات كبزرية 

ألشزززخاص الفزززارين مزززن حزززاجتت النززززاع واألزمزززات اينسزززانية، علزززى كفالزززة التسزززةي  املنهةزززي مزززن ا
 للةمي ، مبا يشم  األطفال، وحتديد حاجتت اجتاار ابألطفال واستا، مب وخماطرمها.

فيما يتعل  ابحلماية واملساعدة، ينباي للدول أن تقوم، ابلتعاون مز  وكزاجتت األمزمب املتسزدة  - 81
 ملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم  املدين، مبا يلي وبراجمها وا
اعتماد تدابري استباقية للسماية تسزتند إ  مصزاا الطفز  الفضزلى، واحلزرص، متاشزيا  )أ( 

م  القانون الدويل اينساين والقانون الدويل حلقوق اينسان والقزانون الزدويل ل، ئزا، وكزذلك التعليز  
( للةنززة حقززوق الطفزز ، علززى مراعززاة مصززاا الطفزز  الفضززلى كاعتبززار أساسززي 2013) 14العززام رقززمب 

عنززد اكتشززا  دجت زز  علززى البيزز  أو اجتاززار أو غريمهززا مززن أشززكال اجتسززتا،ل  وا ززاذ  يزز  التززدابري 
  الضرورية ملن  التبين غري القانوين وبي  األطفال يف سياق حاجتت النزاع واألزمات اينسانية

ا  ابحتيا ات احلماية الدوليزة، الفعليزة واحملتملزة، لألطفزال واعتمزاد قواعزد اجتعرت  )ب( 
موحدة للفرز مراعية للطف ، فض، عن آليات مناسبة للطف  لإلب،غ على حنو منهةي عزن حزاجتت 

 األطفال املفقودين واجتستةابة  ا، مبا يف ذلك إبب،غ الشرطة 
ألغززززراض تقززززدا خززززدمات املسززززاعدة إنشززززا  أو تكييززززف آليززززات وطنيززززة لإلحالززززة  ) ( 

واحلماية، مبا يشم  تدابري مراعية لنزوع اجلزنو وللطفز ، لضزسااي البيز  واجتازار وغريمهزا مزن أشزكال 
اجتسززتا،ل وللضززسااي احملتملززا  ززذه اجتنتهاكززات، مزز  إشززراك السززلطات الوطنيززة ومنظمززات امتمزز  

 املدين يف عملية صن  القرار 
ات الصززسية والنفسززية اجت تماعيززة يف األمززاكن الززيت يقززيمب فيهززا كفالززة تززوفري اخلززدم )د( 

املها رون أو ال، ئون، مبا يف ذلك مراكز اجتستقبال، وخميمات ال، ئا أو مستوطناهتمب العشوا ية، 
وكذلك الوصول إ  التعليمب واملمارسات الدينية والثقافية. وينباي أيضا كفالة تدريع املمارسا علزى 
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ول،سزززتا،ل ودعمهزززمب يف ذلززززك.  مكزززروبا ومصزززابا بصززززدمة وضزززسااي ل،ازززار العمززز  مززز  أطفزززال
أن تكون اخلزدمات مناسزبة للطفز  وأن تزويل اعتبزارا ألعزرا  هزؤجت  األطفزال وقزياتمهمب الثقافيزة  و ع

 والدينية واجت تماعية 
اكن الزززززيت يقزززززيمب فيهزززززا املهزززززا رون مسزززززاحة آمنزززززة ومناسزززززبة للطفززززز  يف األمزززززهتيئزززززة  )هـ( 

ئزززون، مبزززا يف ذلزززك مراكزززز اجتسزززتقبال أو خميمزززات ال، ئزززا أو مسزززتوطناهتمب العشزززوا ية الزززيت ال،  أو
تستضزيف األطفززال وتزوفر  ززمب حي زززا للرتفيزه والدراسززة والراحزة، تكززون منفصززلة عزن املرافزز  األخززر ، 

 وكفالة أن تكون تلك املساحات ذات طاب  أسر  وأشبه ابلبيئة األسرية، حيثما أمكن 
دوا زززر اخلزززدمات الزززيت  زززر  فيهزززا مرت زززا مزززدربا ومسزززتقلا يف املنزززاط  و تعيزززا  )و( 

ميكن أن  ر  فيها احتكاك م  أطفزال ضزعفا  مزن املهزا رين وال، ئزا وذلزك لتيسزري التواصز   أو
 الفعال وإمكانية احلصول على اخلدمات 

كفالزززة ُسزززب  حصزززول األطفزززال ابلكامززز  علزززى املعلومزززات عزززن حقزززوقهمب وخزززدمات  ) ( 
حلمايززة والززدعمب املتاحززة  ززمب، وكفالززة دقززة هززذه املعلومززات وُحسززن توقيتهززا و و ززا وتقززدميها علززى حنززو ا

 يراعي ُعمر األطفال ولاتهمب وخلفيتهمب الثقافية.
فيمززا يتعلزز  ابحللززول الدا مززة، ينباززي للززدول أن تقززوم، ابلتعززاون مزز  وكززاجتت األمززمب املتسززدة  - 82

 ان املضيفة ومنظمات امتم  املدين، مبا يلي وبراجمها واملنظمات الدولية والبلد
كفالة أن يكون لك  األطفال الضسااي احل  يف احلصول على رعايزة ومحايزة طويلزة  )أ( 

األ  ، مبزا يف ذلزك الوصزول الكامز  إ  الرعايزة الصزسية، والزدعمب النفسزي اجت تمزاعي، واخلزدمات 
رات احلياة. وينباي اعتماد خطة فردية، ابلتشاور اجت تماعية، والتعليمب، والتدريع املهين، وتعليمب مها

م  الطف  وابلتنسي  م  النظمب احمللية لرعاية الطفز ، ومزن الز،زم إ زاد ترتيبزات حتب زذ احللزول القا مزة 
 على األسرة وامتم  احمللي 

كفالززززة القيززززام، حرصززززا علززززى مصززززاا الطفزززز  الفضززززلى، بتخصززززيا مززززوارد كافيززززة  )ب( 
   األسرة لضزمان القزدرة التشزايلية علزى إ زرا  التقييمزات يف وقزت معقزول ي را ات إعادة    

واحلززد مززن طززول العمليززة املفزززر   واعتمززاد تفسززري واسزز  النطزززاق لألسززرة، مزز  مراعززاة اجتخت،فزززات 
 الثقافية ومصاا الطف  الفضلى 

يل حلقزوق بعزدم ايعزادة القسزرية املنبثقزة مزن القزانون الزدو  التقيد متامزا ابجتلتزامزات ) ( 
سززيما  اينسززان، والقززانون الززدويل اينسززاين، والقززانون الززدويل ل، ئززا، والقززانون الززدويل العززريف، جت

مززن  3واملززادة  1951مززن اجتتفاقيززة املتعلقززة مبركززز ال، ئززا لعززام  33اجتلتزامززات املدونززة يف املززادة 
ة أو ال،إنسززانية أو املهينززة. اتفاقيززة مناهضززة التعززذيع وغززريه مززن ضززروب املعاملززة أو العقوبززة القاسززي

ميكززن البززت يف إعززادة أ  طفزز  إ  وطنززه إجت إذا تبززا  علززى أسززاة كزز  حالززة علززى حززدة أن ذلززك  وجت
يصززع  يف مصززاحله الفضززلى وبعززد كفالززة أن الطفزز  سززيكون، عنززد عودتززه، آمنززا و صزز  علززى الرعايززة 

 سبة واحلضانة املناسبتا، وذلك بواسطة إ را  ينطو  على ضماانت منا
مززن  غززري املززواطنا مززن ضززسااي اجتاززار ايقامززة واملسززاعدة، غززري املشززروطتا ببززد   )د( 

 .إ را ات  نا ية أو بتعاوهنمب م  سلطات إنفاذ القانون
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نبازززي للزززدول أن تقزززوم، ابلتعزززاون فيمزززا يتعلززز  ابللةزززو  إ  العدالزززة واملقاضزززاة واجلززززا ات، ي - 83
املنظمززات الدوليزة والبلزدان املضزيفة ومنظمزات امتمز  املززدين، وكزاجتت األمزمب املتسزدة وبراجمهزا و  مز 
 يلي  مبا

كفالزززة حظزززر التشزززريعات الوطنيزززة وارميهزززا لبيززز  األطفزززال واجتازززار هبزززمب بوصزززفهما  )أ( 
  رميتا منفصلتا، م  النا على عقوابت تعكو  سامة هاتا اجلرميتا 

ملمارسزززات اتبزززاع اي زززرا ات كفالزززة ضزززمان التشزززريعات والسياسزززات والتزززدابري وا )ب( 
القانونيززة الوا بززة املراعيززة للطفزز  يف  يزز  اي ززرا ات ايداريززة والقضززا ية املتعلقززة اب ةززرة الززيت متززو 

ومززززن بيززززنهمب املصززززسوبون بوالززززديهمب حقززززوق األطفززززال أو والززززديهمب. و ززززع معاملززززة  يزززز  األطفززززال، 
ا، و ززع النظززر يف احتيا ززاهتمب شوصززيا  قززانونيا آخززرين، ك صززساب حقززوق فززرديا، جت كمةززرم أو

اخلاصة ك طفال على قدم املسزاواة وفزرداي و زع مسزاع آرا هزمب علزى النسزو الوا زع. و زع أن يتزا  
 ززمب الوصززول إ  ُسززب  انتصززا  إداريززة وقضززا ية مززن القززرارات املتعلقززة بوضززعهمب أو وضزز  والززديهمب 

 قز  مصزاحلهمب الفضزلى. وينبازي  وتؤ ر عليهمب وذلك من أ   ضمان ا اذ  ي  القرارات علزى حنزو
لقانونيزززززة أو إ زززززرا ات احملزززززاكمب أن يكزززززون مبقزززززدور األطفزززززال تقزززززدا شزززززكاو  تتةزززززاوز اي زززززرا ات ا

مسزززتوايت أقززز  يكزززون مزززن السزززه  وصزززو مب إليهزززا، مزززن قبيززز  تلزززك املتعلقزززة حبمايزززة الطفززز ،  علزززى
مبقزدورهمب احلصزول علزى مشزورة املدارة، أو أما املظا ، وينباي أن يكزون  ومؤسسات الشباب، أو

 من مهنيا على حنو مراعل للطف  عند انتهاك حقوقهمب 
كفالززة سززهولة الوصززول إ  آليززات تقززدا الشززكاو  وايبزز،غ املراعيززة للطفزز  فيمززا  ) ( 

ظزززمب شزززاملة حلمايزززة الطفززز   صزززا يتعلززز  ابنتهزززاك الطفززز  واسزززتا،له  نسزززيا، وذلزززك مزززن خززز،ل نُ 
 موارد كافية   ا

لة تعيا ممث  قانوين جلمي  األطفال )مبا يشم  األسر( ووصي مدرَّب لألطفال كفا )د( 
 غري املصسوبا واملنفصلا عن أسرهمب يف أقرب وقت ممكن لد  وصو مب، وجماان 

اجتحتةزاز ايدار  لألطفزال، جت سزيما فيمزا يتعلز  ابنتهاكزات قزوانا ولزوا   حظر  )هز( 
يزز  واجتاززار وغريمهززا كفالززة عززدم احتةززاز األطفززال ضززسااي البا ةززرة ولكززن فيمززا جت يقتصززر عليهززا  و 

أشزززكال اجتسزززتا،ل أو املعرضزززا لتلزززك اجتنتهاكزززات أو مقاضزززاهتمب أو معزززاقبتهمب بتهمزززة ارتكزززاب  مزززن
انتهاكزززات لقزززوانا ا ةزززرة أو بتهمزززة ممارسزززة أنشزززطة غزززري قانونيزززة كنتيةزززة مباشزززرة لوضزززعهمب كضزززسااي 

طف  الفضلى إبقا  األسرة معًا، ينبازي أن ميتزد املطلزع احلتمزي ل،ستا،ل. وعندما تقتضي مصاا ال
املتمث  يف عدم حرمان الطف  مزن احلريزة إ  والديزه وأن يقتضزي اختيزار السزلطات بزدا   ل،حتةزاز 

 من أ   األسرة شكملها 
م واألفزززراد الزززدوليا العزززاملا كفالزززة خضزززوع القزززوات العسزززكرية وقزززوات حفززز  السززز، )و( 

ا املساعدة اينسانية للُمسا اتلاتة يف حاجتت انتهاك الطف  واستا،له  نسيا بتطبي  مبدأ عزدم جمال تقد يف
التسام  إط،قا م  هذه اجلرا مب، وإ را  حتقيقات وحماكمات سريعة وفعالة، وتنفيذ عقوابت متناسبة فيما 

ادة إ  الوطن وإهنا  النشزر، يتعل  مبن تثبت إدانتهمب ابرتكاب هذه اجلرا مب، م  ا اذ تدابري من قبي  ايع
واجتمتناع عن دف  األموال املستسقة، وتقدا تعويل للضسااي. وينباي أيضا توفري تدابري للرعاية والتعايف 

 .وإعادة ايدماج لألطفال الضسااي كةز  من حقهمب يف احلصول على انتصا 
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جتنتهاكزززات وايسزززا ات ينبازززي أن تكفززز  األمزززمب املتسزززدة ربزززال بيززز  األطفزززال واجتازززار هبزززمب اب - 84
. فهذه اجتنتهاكات تكون، عند ارتباطها ابجتاار، شزديدة البشزاعة وينبازي (104)اجلسيمة الستة لألطفال

النظر فيها بو ه خاص ك ساة ملن  البلدان اليت ذُكر امسها مرارا ابعتبارها متورطزة يف تلزك اجتنتهاكزات 
والنزززاع املسززل  مززن املسززامهة بقززوات يف عمليززات األمززمب يف تقززارير األمززا العززام السززنوية عززن األطفززال 

املتسزززدة. وإضزززافة إ  ذلزززك، عنزززدما تشزززك  هزززذه اجتنتهاكزززات  زززرا مب دوليزززة، ينبازززي أن يكفززز  امتمززز  
الززدويل إخضززاع مرتكبيهززا للُمسززا اتلاتة رملززة أمززور مززن بينهززا إحالززة القضززااي إ  احملكمززة اجلنا يززة الدوليززة،  

 .من العقاب وكفالة أجت متر هذه اجلرا مب البشعة دون عقابكوسيلة ملكافسة ايف،ت 
فيمززا يتعلزز  ابلوقايززة وتعزيززز احلقززوق، ينباززي للززدول أن تقززوم، ابلتعززاون مزز  وكززاجتت األمززمب  - 85

 املتسدة وبراجمها واملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم  املدين، مبا يلي 
غريمهزززا لصززبااي بو زززه خززاص للتعززرض للبيززز  واجتاززار و اجتعززرتا  بقابليززة الصزززبية وا )أ( 

 أشكال اجتستا،ل يف حاجتت النزاع وما بعد انتها  النزاع واألزمات اينسانية  من
من  بي  األطفال واجتاار هبزمب، مز  اسزتهدا  األطفزال غزري املصزسوبا علزى و زه  )ب( 

همب هراب من النزاع، واألطفزال الزذين اخلصوص، من قبي  األيتام، واألطفال الذين خل فهمب أهلهمب ورا 
 يتنقلون وحدهمب هراب من مناط  النزاع واألزمات اينسانية 

من  اجتستا،ل اجلنسزي مزن العسزكريا، أو  اعزات املتطزرفا، أو أفزراد األسزرة،  ) ( 
وكذلك زواج الطفلة أو الزواج القسر ، سوا  يف خميمات ال، ئزا أو األشزخاص املشزردين داخليزا 

 يف البلد املضيف  أو
حتديد تدابري ملن  استا،ل األطفال  نسيا ويف العم ، مبا يف ذلك إبنشزا  قنزوات  )د( 

ميكززن الوصززول إليهززا وآمنززة وقانونيززة للهةززرة، واحززرتام مبززدأ عززدم ايعززادة القسززرية، وكفالززة إمكانيززة 
البلزززد املضزززيف، حيثمزززا  لعمززز  يف وصزززول األطفزززال املهزززا رين وال، ئزززا بطريقزززة قانونيزززة إ  سزززوق ا

 ذلك أمرا مهم ا  كان
األطفززززال واجتاززززار هبززززمب وغريمهززززا  زززز  وحتليزززز  بيززززاانت مفصززززلة عززززن  ززززرا مب بيزززز   )هـ( 

أشززكال اسززتا،ل األطفززال، مززن أ زز  اجتسرتشززاد هبززا يف تصززميمب وتنفيززذ سياسززات فعالززة للوقايززة  مززن
 واحلماية ملكافسة تلك الظواهر 

إ  زايدة األسززباب اجلذريززة يمكانيززة تعززر ض األطفززال معاجلززة العوامزز  الززيت تززؤد   )و( 
للبيز  واجتازار وغريمهزا مززن أشزكال اجتسزتا،ل يف سزياق حززاجتت النززاع واألزمزات اينسزانية ابعتمززاد 
وتنفيززذ اسززرتاتيةيات تعززاع، بززا عوامزز  أخززر ، انعززدام املسززاواة، والفقززر، و يزز  أشززكال التمييززز، 

 .2030ت تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يف ذلك يف سياق اسرتاتيةيا مبا
فيما يتعل  ابلتعاون والتنسي ، ينباي للزدول أن تقزوم، ابلتعزاون مز  وكزاجتت األمزمب املتسزدة  - 86

 وبراجمها ومنظماهتا الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم  املدين، مبا يلي 

__________ 

-https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six(؛ 2005) 1612انلــــر قـــــراة جم ـــــس األمـــــن  (104)

grave-violations/. 
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رسزات اجليززدة فيمزا بززا احلكومززات تعزيزز التعاضززد، وتبزادل البيززاانت، وتبززادل املما )أ( 
والوكزززاجتت اينسزززانية وامتمززز  املزززدين بشززز ن حتديزززد هويزززة األطفزززال املعرضزززا خلطزززر البيززز  واجتازززار 

 واجتستا،ل، وإحالتهمب وتقييمب وضعهمب 
 7-8املشزززاركة بنشزززا  يف املبزززادرات الدوليزززة، مزززن قبيززز  التسزززالف املعزززين ابلاايزززة  )ب( 

ترمي إ  حتقيز  أهزدا  التنميزة املسزتدامة، ودعزمب  العنف ضد األطفال، اليتوالشراكة العاملية يهنا  
تلك املبادرات، لكفالة أن ينمو األطفال يف مز من مزن العنزف واجتسزتا،ل، وأن يشزاركوا يف اجتتفزاق 

 العاملي للهةرة اآلمنة واملنظمة والقانونية ويف اجتتفاق العاملي بش ن ال، ئا 
املعززا  مززن األمززا العززام لقيززادة العمزز  املتعلزز  بدراسززة   املسززتق دعززمب عمزز  اخلبززري ) ( 

عامليززة متعمقززة  ديززدة بشزز ن حالززة األطفززال احملززروما مززن احلريززة وذلززك بتزويززده مبززا يلزززم مززن وسززا   
مززن خزز،ل  2030ومززوارد للوفززا  بوجتيتززه، كوسززيلة فعالززة لززدعمب حتقيزز  خطززة التنميززة املسززتدامة لعززام 

 ز األطفال.إ اد بدا   جتحتةا
 


