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الدورة الثانية والسبعون
البندان ( 69أ) و ( 73ب) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
تعزيز ززز حقز ززوق اينسز ززان ومحايتهز ززا مسز ززا حقز ززوق
اينسان ،مبا يف ذلك النُز ُهج البديلزة لتسسزا التمتز
الفعلي حبقوق اينسان واحلرايت األساسية

بيز ز األطف ززال واس ززتا ،مب نس ززيا ،مب ززا يف ذل ززك اس ززتا،ل األطف ززال يف البا ززا
ويف املواد ايابحية وغريها من املواد املنطوية على انتهاك نسي زمب واجتازار
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
مبسألل بيع األطفال واستغالهلم جنسيا ،مبا يف ذلك استغالل األطفال يف البغاا ويف املواد اإلابحيل وغريها
من املواد املنطويل ع ى انتهـار جنسـهل هلـم ،مـود در بـوة بوويتشـيو ،وامل ـرةة اعايـل املعنيـل مبسـألل ا ـاة
ابألشــ،او ،وةاي ــل النس ــاا واألطف ــال ،م ــاةر غراوس ــيا جياماةينــاةو ،امل ــدم وف ـاق ل ـراة اعمعي ــل العام ــل
 177/71وقراةر جم س ح وق اإلنسان  16/34و .5/35

* .A/72/150
)17-12122 X (A

100817

**1712122

150817

A/72/164

التقرير املشرتك للمقررة اخلاصزة املعنيزة مبسز لة بيز األطفزال واسزتا ،مب نسزيا،
مبززا يف ذلززك اسززتا،ل األطفززال يف الباززا ويف املززواد ايابحيززة وغريهززا مززن املززواد
املنطويز ززة علز ززى انتهز ززاك نسز ززي ز ززمب ،واملقز ززررة اخلاصز ززة املعنيز ززة مبس ز ز لة اجتاز ززار
ابألشخاص ،وخباصة النسا واألطفال
موجز
يُ دَّم هذا الت رير عمال ب راة اعمعيل العامل  177/71وقراةر جم س ح ـوق اإلنسـان 16/34
و  .5/35وقــد ويــفت امل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل ا ــاة ابألشــ،او ،وةايــل النســاا واألطفــال،
وامل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل بيــع األطفــال واســتغالهلم جنســيا ،مبــا يف ذلــك اســتغالل األطفــال يف البغــاا
ويف امل ـواد اإلابحيــل وغريهــا مــن امل ـواد املنطويــل ع ــى انتهــار جنســهل هلــم ،يف الت ريــر أنشــطتهما املاــط ع
هب ــا وف ــا لو ي ــل وـ ـ منهم ــا من ــذ و ريريهم ــا الس ــاب ني امل ــدمني ىل اعمعي ــل ( A/71/303و ،A/71/261
ع ى التوايل).
ومهــا و ــدمان أياــا دةاســل عــن ىلمضانيــل وعــر األطفــال ل بيــع وا ــاة وغــري ذلــك مــن أشــضال
ا ســت غالل يف حــا ا الن ـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل .وورمــهل وويــيا ما ،ال ـواةدة يف إايــل الت ريــر ،ىل ا ــد
من ىلمضانيل وعر أولئك األطفال وىل حتسني محايتهم.
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أوجت  -مقدمة
 - 1يُ ــدَّم هــذا الت ريــر عمـالق ب ـراة اعمعيــل العامــل  177/71وقـراةر جم ــس ح ــوق اإلنســان 5/35
و  .16/34وهو يبني األنشطل اليت اضط عت هبـا مـن /ب/أغسـطس  2016ىل /ب/أغسـطس 2017
امل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل بــني األطفــال واســتغالهلم جنســيا ،مبــا يف ذلــك اســتغالل األطفــال يف البغــاا
ويف املواد اإلابحيل وغريها من املواد املنطويل ع ى انتهار جنسهل هلم ،وامل رةة اعايل املعنيل مبسـألل ا ـاة
ابألش،او ،وةايل النساا واألطفال .وينصب ورويز الت رير ع ى ىلمضانيل وعر األطفال ل بيع وا ـاة
وغري ذلك من أشضال ا ستغالل يف سياق النزاأل واأل ماا اإلنسانيل.

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

()1

 - 2خالل الفقة من  1ىل  3شباط/فرباير  ،2017شاةوت و تا امل رةوني اعايتني يف ح ـل عمـ
اس ـقاويجيل ُع ــدا يف وي تــون ابةر (املم ض ــل املتحــدة لربيطانيــا العلمــى وأيرلن ــدا الشــماليل) لبــدا وفعي ـ
التح ــالف املع ـ ـ ابلغاي ــل  ،7-8وه ــو ش ـ ـراول عاملي ــل أُط ــت يف نيوي ــوةر يف  21أي ول/س ــبتمرب 2016
ل اــاا ع ــى العم ـ ال ســرر ،والــرق املعايــر ،وا ــاة ابلبشــر ،وعم ـ الطفـ  ،امتثــا ل غايــل  7-8مــن
أهداف خطل التنميل املستدامل لعام ( 2030قراة اعمعيل العامل .)1/70
املقززررة اخلاصززة املعنيززة مبس ز لة بي ز األطفززال واسززتا ،مب نسززيا ،مبززا يف ذلززك اسززتا،ل األطفززال
يف الباا ويف املواد ايابحية وغريها من املواد املنطوية على انتهاك نسي مب
 - 3يف  20شـ ــباط/فرباير  ،2017شـ ــاةوت امل ـ ــرةة اعايـ ــل يف مناسـ ــبل بشـ ــأن مبـ ــادةاا سياسـ ــاويل
ملعاع ــل اس ــتغالل األطف ــال الالجئ ــني واملش ــردين وا ــاة هب ــم وةقه ــم املعاي ــر ،نلمه ــا ف ـرأل منلم ــل األم ــم
املتحدة ل طفولل (اليونيسيف) يف املم ضل املتحدة يف وي تون ابةر.
 - 4وةوــزا امل ــرةة اعاي ــل يف و ريرهــا الس ــنور امل ــدم ىل جم ــس ح ــوق اإلنس ــان يف دوةو ـ الرابع ــل
والثالثني ) (A/HRC/34/55ع ى عم ياا التب غـري ال ـانوين .ويف / 8ذاة/مـاة ،،نظلمـت مناسـبل بشـأن
عم ي ــاا التب ـ غ ــري ال ــانوين وح ــوق الا ــحار يف معرف ــل ا ي ــل ،وامل ــُسااظلل ،وا ص ــول ع ــى وع ــوي ،
وضماانا عدم التضراة.
 - 5ويف  12حزيران/يونيـ  ،شــاةوت يف ح ــل ن ــاد يف منتــدل ال مــل العامليــل تمــع املع ومــاا لعــام
 ،2017وذلك يف املناسبل املعنونل ”العم املتعدد أيحاب املص حل لوقف ا ستغالل اعنسهل لألطفال
عرب اإلنقنت ).“(WePROTECT
__________
( )1لالطـالأل ع ـى األنشـطل الــيت قامـت هبـا امل ــرةة اعايـل املعنيـل مبســألل بيـع األطفـال واســتغالهلم جنسـيا خـالل الفــقة
مــا بــني /ب/أغســطس  2016ووــانون األول/ديســمرب  ،2016انلــر  .A/HRC/34/55ولالطــالأل ع ــى األنشــطل
الــيت قامــت هبــا امل ــرةة اعايــل املعنيــل مبســألل ا ــاة ابألشــ،او ،وةايــل النســاا واألطفــال ،خــالل الفــقة مــا بــني
/ 1ب/أغسطس  2016و  28شباط/فرباير  ،2017انلر .A/HRC/35/37
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 - 6ويف  13متو /يوليـ ـ ـ ـ  ،ش ـ ـ ــاةوت يف اجتم ـ ـ ــاأل ل منلم ـ ـ ــل العامليـ ـ ـ ـل ل سـ ـ ـ ـياحل ،يف مدةي ـ ـ ــد ،بش ـ ـ ــأن
ونفيــذ التويــياا امل دمــل مــن الشــبضل الدوليــل ل اــاا ع ــى اســتغالل األطفــال يف البغــاا ويف ىلنتــا امل ـواد
اإلابحيــل وا ــاة هبــم ألغ ـرا جنســيل ( )ECPATيف دةاســتها العامليــل عــن ا ســتغالل اعنســهل لألطفــال
يف السفر والسياحل.
ِّ
املقررة اخلاصة املعنية مبس لة اجتاار ابألشخاص ،وخباصة النسا واألطفال
 - 7يف / 20ذاة/مــاة ، 2017 ،أل ــت امل ــرةة اعايــل و مــل يف م ـؤمتر بشــأن ويفيــل معاعــل مســألل
ا اة ابلبشر يف ميدان ال جوا  -مع متحيص مماةساا سويسراُ ،ع د يف برين.
 - 8ويف  9حزيران/يونيـ ـ  ،يف ال ــدوةة اعامس ــل والثالث ــني ــس ح ــوق اإلنس ــان ،عرض ــت و ريره ــا
املواضـ ــيعهل عـ ــن جهـ ــود مبـ ــادةاا مشـ ــقول بـ ــني جهـ ــاا متعـ ــددة يـ ــاحبل املص ـ ـ حل وا تالفـ ــاا الصـ ــناعل
ل تصدر ،من خالل معايري طوعيل ،لال اة ابلبشر يف سالس اإلمداد ).(A/HRC/35/37
 - 9ويف  15حزيران/يونيـ  ،وانــت عاـوا يف ح ــل ن ــاد يف املـؤمتر الســنور لرابطــل التجــاةة اعاةجيــل
يف ج سل بشأن ىلداةة اهلجرة وا ستغالل يف س س ل اإلمداد.
 - 10ويف  10متو /يولي ـ  ،وانــت عا ـوا يف ح ــل ن ــاد يف مناســبل بشــأن حتديــد األشــ،او املتجــر
هبــم مــن بــني م تمســهل ا مايــل الدوليــل وىلحــالتهم ،نلمتهــا مفوضــيل األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وو اةة
الداخ يل اإليطاليل ،يف ةوما.

اب  -الزايرات القطرية
 - 11اةا امل ــرةة اعاي ــل املعني ــل مبسـ ــألل بي ــع األطف ــال واسـ ــتغالهلم جنس ــيا اعمهوةي ــل الدومينيضيـ ــل
م ــن  8ىل  15أرة/م ــايو  ،2017بن ــاا ع ــى دع ــوة م ــن حضوم ــل ذل ــك الب ـد( .)2وه ــهل وش ــضر حضوم ــل
اعمهوةيـل الدومينيضيـل ع ـى وعاوإـا قبـ الـزرةة وأثنااهــا .وسـي دَّم و ريـر البعثـل ىل جم ـس ح ـوق اإلنســان
يف دوةو اليت وُع د يف /ذاة/ماة.2018 ،
 - 12و اةا امل ـ ــرةة اعايـ ــل املعنيـ ــل مبسـ ــألل ا ـ ــاة ابألشـ ــ،او ،وةايـ ــل النسـ ــاا واألطفـ ــال ،وـ ــواب
من  10ىل  14نيسان/أبري  ،2017بناا ع ـى دعـوة مـن حضومـل ذلـك الب ـد( .)3وهـهل وشـضر حضومـل
وــواب ع ــى وعاوإــا قب ـ الــزرةة وأثنااهــا .وســي دَّم و ريــر الــزرةة ىل جم ــس ح ــوق اإلنســان يف دوةو ـ الــيت
وع د يف حزيران/يوني .2018

__________
( )2انل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبضهل
.21632&LangID=E

( )3انلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبضهل
.21518&LangID=E
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اثلثا  -إمكانية تعرض األطفال للبي واجتاار وغريمها من أشكال اجتستا،ل يف حاجتت
النزاع واألزمات اينسانية
ألف  -مقدمة
 - 13وتنــاول ه ــذا الدةاس ــل املش ــقول امل دم ــل م ــن امل ــرةة اعاي ــل املعني ــل مبس ــألل ا ــاة ابألش ــ،او،
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.
 - 14ووشــم أشــضال ا ســتغالل الــيت وتناوهلــا الدةاســل ا ســتغالل اعنســهل لألطفــال ،و وا الطف ــل
والــزوا ال ســرر ،واســتغالل األطفــال يف العم ـ وعم ـ الطف ـ  ،مبــا يف ذلــك يف أس ـوأ أشــضال  ،مــن قبي ـ
نيــد األطفــال واســت،دامهم يف الن ـزاأل املس ـ ل .واألطفــال الــذين يُنلــر يف حــالتهم يف ســياق هــذا الت ريــر
هم أولئك الذين ي ـال ىلإـم ”متن ـون“ ،وقـد يضونـون غـري مصـحوبني أو يضونـون منفصـ ني عـن أسـرهم.
وه ــذا يش ــم األطف ــال الالجئ ــني واألطف ــال املش ــردين داخ ي ــا واألطف ــال امله ــاجرين ال ــذين و ـ ـ أعم ــاةهم
عن  18عاما .ويستند الت رير ىل استعرا ل ضتاابا اليت وتناول املواد املتاحل بشأن هذا املوضوأل.
 - 15وينبــع األســا ،املنط ــهل لت ــد و ريــر مشــقر مــن أن و ت ــا املض فتــني بــو يتني اعتــربات التص ــدر
لألشــضال املســتجدة إلمضانيــل وعــر األطفــال جمــا ذا أولويــل خــالل مــدة وعيــني و ـ منهمــا .ويعضــس
الت ري ــر املش ــقر أيا ــا التـ ـزام امل ــرةوني اعاي ــتني بضفال ــل التضامـ ـ ب ــني ه ــاوني امل ــرةوني املض فت ــني بو ي ــل
يف ىلطــاة اإلج ـراااا اعايــل وال تــني وتنــاو ن مســا شــام ل ذاا أمهيــل ،وإبدةا محايــل ح ــوق األطفــال
ضمن نلام اإلجراااا اعايل.
 - 16وميثـ ـ ـ بي ـ ــع األطف ـ ــال وا ـ ــاة هب ـ ــم ،ةغ ـ ــم وش ـ ــاهبهما ،انته ـ ــاوني متميـ ـ ـزين ولضنهم ـ ــا مروبط ـ ــان
من انتهاواا ح ـوق اإلنسـان ،والـدول م زمـل قـانوان ابلـاذ التـدابري الاـروةيل ملنعهمـا معـا (املـادة  35مـن
اوفاقي ــل ح ـ ــوق الطف ـ ـ )( .)4ول ـ ــد الـ ــدول عـ ــادة بـ ــني مسـ ــألل بيـ ــع األطفـ ــال ومسـ ــألل ا ـ ــاة ابلطف ـ ـ .
ويف ح ي ل األمر ،وشري معلم التشريعاا الوطنيل والبياانا املتاحل ىل جرميل ا ـاة ،بينمـا يوجـد ىلغفـال
عرميل البيع .وبناا ع ى ذلك ،وروز معلم البياانا والواث ق اليت ُح ت لغر هذا الدةاسل ع ى ا ـاة،
ألن املع وماا احملددة عن جرميل بيع األطفال ما الت شحيحل.

اب  -إمكانية تعرض األطفال ل،ستا،ل يف حاجتت النزاع واألزمات اينسانية
 - 1حملة عامة
 - 17ي ـ ــقن ابأل مـ ــاا ،س ـ ـواا وانـ ــت انأـ ــل عـ ــن الن ـ ـزاأل املس ـ ـ ل أو الض ـ ـواة الطبيعيـ ــل أو ا ـ ــا ا
اإلنســانيل الطوي ــل األم ــد ،اإي ــاة يف املؤسس ــاا العام ــل ،وانتهاو ــاا ــوق اإلنس ــان ،و و ـ اع ــدماا
الاــروةيل ،وأوج ـ عــدم مســاواة ،وىلف ــاة .ووتفــاقم خــالل هــذا األ مــاا اإلمضانيــل ال ا مــل ل بيــع وا ــاة
__________
( )4يُع ــرف بي ــع األطف ــال يف امل ــادة ( 2أ) م ــن الربوووو ــول ا ختي ــاةر وفاقي ــل ح ــوق الطف ـ ـ املتع ــق ببي ــع األطف ــال
ويعرف ا اة ابألش،او يف املادة  3من الربووووول املتع ق مبنع
واستغالل األطفال يف البغاا ويف املواد اإلابحيلَّ .
وقمــع ومعاقبــل ا ــاة ابألشــ،او ،وةايــل النســاا واألطفــال ،املضم ـ وفاقيــل األمــم املتحــدة ملضافحــل اعرميــل
املنلمل عرب الوطنيل.
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وا ستغالل ،الناأل عن عوام وقاوح مـن العنـف اعنسـاين ىل التمييـز وىل عـدم وجـود فـرو اقتصـاديل.
وع ــالوة ع ــى ذل ــك ،وـ ــؤجإل األ م ــاا ع ــاد قة اإلفـ ــالا م ــن الع ــاب ،واإيـ ــاة ال ــانون والنل ــام ،ووـ ــدمري
ا تمعــاا احمل يــل ،ووعــز اللــروف الــيت ينــتعم فيهــا ا ــاة وغــريا مــن أش ـضال ا ســتغالل ،مبــا يتجــاو
يف وثري من األحيان الن طل اليت وتوقف عندها األعمال ال تاليـل أو األ مـاا اإلنسـانيل( .)5ووـروبد عوامـ
ِّ
مشددة أخرل ابلتمييز ،سواا اعنسـاين أو اإلثـ أو العرقـهل أو الـدي أو ا جتمـاعهل ،داخـ جمتمـع ـهل
أو ع ى الصعيد الوط .
 - 18وقـد أدا الـزردة يف حـا ا النـزاأل واأل مـاا اإلنسـانيل ىل مسـتول قياســهل مـن التشـريد ،يـ
ب غ عدد املشردين اعدد ع ى نطاق العامل  24.2م يون ش،ص يف عام  ،2016ووان السبب يف وشـريد
معلمهــم هــو وـواة مروبطــل ابلط ــس( .)6ويتــأثر األطفــال ابلنـزاأل وابأل مــاا اإلنســانيل أوثــر مــن غــريهم.
فوف ـ ــا لألمـ ــني العـ ــام ،عـ ــا األطفـ ــال مـ ــن انتهاوـ ــاا ـ ــوق اإلنسـ ــان يف حـ ــا ا الن ـ ـزاأل يف  14ب ـ ــدا
يف عام  ، 2015ههل أفغانستان ،وأهوةيل أفري يا الوسطى ،واعمهوةيل العربيل السوةيل ،وأهوةيل الضونغو
الدمي راطيــل ،وجنــوب الســودان ،والســودان ،والصــومال ،والع ـراق ،والف بــني ،ووولومبيــا ،ومــايل ،وميا ــاة،
ونيجــرير ،والــيمن( .)7و ــول إايــل عــام  ،2015وــان  28م يــون طفـ قــد شــردهم قسـراق العنــف والنـزاأل،
م ــنهم  17م ي ــوان و ــانوا مش ــردين داخ ي ــا ،وم ي ــون و ــانوا ط ــال ع ــوا ،و  10مالي ــني و ــانوا جئ ــني(.)8
واألطف ــال ممثَّ ــون متث ــيالق مفرط ــا يف ع ــدد الالجئ ــني ع ــى نط ــاق الع ــامل ،يـ ـ و ــانوا ميث ــون  51يف املا ــل
مــن عــدد الالجئــني يف عــام  2016الــذر ب ــغ  22.5م يــون جـ  ،يف حــني أإــم ميث ــون ســول ثُ ـ
عدد سضان العامل(.)9
 - 19وع ــى الص ــعيدين اإلق يم ــهل وال ــوط  ،يتع ــر األطف ــال املتن ــون أيا ــا ل بي ــع وا ــاة وغريمه ــا
مــن أشــضال ا ســتغالل  .فثمــل و ــاةير و ــدم مع ومــاا أياــا عــن أطفــال مف ــودين ي ــع بعاــهم يف أيــدر
جمــرمني لضــهل يواي ـ وا ةح ــتهم مــن أج ـ الويــول ىل أقــاةهبم أو معــاةفهم يف ب ــد /خــر( .)10ويف أفري يــا،
وـ ــان هـ ــاا  3ماليـ ــني طف ـ ـ جئـ ــني ـ ــول إايـ ــل عـ ــام  .)11(2015و ـ ــول منتصـ ــف عـ ــام ،2016
و ــان  390 000طفـ ـ نيج ــرير ق ــد نزحـ ـوا ىل وش ــاد والض ــامريون والنيج ــر ا ــاوةة ،وو ــان ع ــدد ىلض ــايف
مــن األطفــال يب ــغ  1.1م يــون طف ـ قــد ُشــردوا داخ يــا بســبب الن ـزاأل يف منط ــل حــو ــرية وشــاد(.)12
ووعــر أطفــال نتهاوــاا بشــعل ،أساس ـاق ع ــى أيــدر بووــو ح ـرام ،الــيت ي ــال ىلإــا جنــدا واســت،دمت

__________
( ،A/HRC/32/41 )5الف ـ ـراتن  13و 14؛ واملنلم ــل الدولي ــل ل هج ــرة” ،التص ــدر لال ــاة ابلبش ــر واس ــتغالهلم يف أوق ــاا
األ ماا :أدلل ووويياا من أج الاذ مزيد من اإلجراااا مايل السضان الاعفاا واملتن ني (جنيف.“)2015 ،

( )6انلر املوقع الشبضهل.www.internal-displacement.org/database
( )7انلر A/70/836؛ و .S/2016/360
( )8منلم ـ ـ ــل األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة ل طفول ـ ـ ــل (اليونيس ـ ـ ــيف)Uprooted: The Growing Crisis for Refugee and Migrant ،
( Childrenنيويوةر ،)2016 ،و .18
( )9مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني( “Global trends: forced displacement in 2016” ،جنيف ،)2017 ،و .2
( )10انل ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـرابد http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023/Europol-confirms-the-disappearance-of-10-
.000-migrant-children-in-Europe
( )11منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .8
( )12املرجع نفس  ،و .58

17-12122

7/29

A/72/164

أوثر من  8 000طف منذ عام  ،2009وخطفت  4 000ع ى األق من الصبار و ِّ
الصبيظل والشاابا،
وماةســت عنفـاق جنســياق ع ــى أوثــر مــن  7 000يــبيل وامـرأة ،ممــا أدل يف وثــري مــن األحيــان ىل حــا ا
محـ ـ ـ ( .)13ومن ـ ــذ بداي ـ ــل النـ ـ ـزاأل يف جن ـ ــوب الس ـ ــودان ،يف ع ـ ــام  ،2013ش ـ ــض األطف ـ ــال نس ـ ــبل ق ـ ــدةها
 66يف املا ل من عدد الالجئني البـالغ  1.3م يـون جـ ( ،)14وغالبيـل األشـ،او املشـردين داخ يـا البـالغ
عــددهم  1.9م يــون شــ،ص( .)15ووــان مــن العواقــب املباشــرة ل حــرب نيــد أوثــر مــن  17 000طف ـ
واســت،دامهم ،مــع خطــف  3 090طفــال غــريهم ،وا عتــداا جنســيا ع ــى  1 130طفــال مــن قِّبظـ قـواا
مس حل وأاعاا مس حل ،بني /خرين(.)16
 - 20ويف /س ــيا ،ش ــض األطف ــال  48يف املا ــل م ــن ع ــدد الالجئ ــني الب ــالغ  14.8م ي ــوان ــول إاي ــل
عــام  .)17(2015وأدل الن ـزاأل املســتمر يف اعمهوةيــل العربيــل الســوةيل ،الــذر وــان قــد أوجــد  2.4م يــون
طفـ ـ جئ ــهل يف ع ــام  )18(2015وأوث ــر م ــن م ي ــوين طف ـ ـ مش ــردين داخ ي ــا ــول ع ــام ،)19(2016
ىل ح ـ ــا ا وع ـ ــر مف ـ ــرط .ب ـ ـ ـ ىلن و ييم ـ ــاا األم ـ ــم املتح ـ ــدة وش ـ ــفت ع ـ ــن ح ـ ــا ا ني ـ ــد أطف ـ ــال
يف  90يف املا ــل مــن املواقــع الــيت هــا مســل يف ذلــك الب ــد وعــن حــا ا وا الطف ــل يف  85يف املا ــل
منه ــا( .)20و ــذلك ،أوج ــد النـ ـزاأل يف أفغانس ــتان ال ــذر دام ع ــودا  1.3م ي ــون طفـ ـ جـ ـ ( ،)21و ــول
عام  2016وان قد أدل ىل وشريد أوثـر مـن نصـف م يـون شـ،ص ،وـان األطفـال ميث ـون  56يف املا ـل
م ــنهم( .)22وأولئ ــك األطف ــال يش ــتد ع ــى وج ـ اعص ــوو خط ــر وعرض ــهم إلس ــااة املعام ــل ولالس ــتغالل،
مع وجود مستول مروفع جدا من وا الطف ل أو الزوا ال سرر ومن ىلسـااة املعام ـل املنزليـل( .)23وـذلك،
يــؤدر ا ةوفــاأل املـُب غ عنـ يف عــدد الطفــالا العـرا س بــني أطفــال طا فــل الروهينغــا الــذين فــروا مــن ميا ــاة
ويعيشون يف ب دان جماوةة ىل استمراة دوةة العنف والف ر اليت وتعر هلا أولئك الطفالا(.)24
 - 21وأوةواب ،ابعتباةه ــا ىلح ــدل اعه ــاا الر يس ــيل الـ ــيت ي ص ــدها األطف ــال املتن ــون ال ــذين يهربـ ــون
م ـن العنــف والن ـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل ،مروــز لبيــع األطفــال وا ــاة هبــم وألشــضال أخــرل مــن أشــضال

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

( )14مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،“Global trends” ،الصفحاا .33-30
(Kimberly Bennett and others, Global Report on Internal Displacement 2017, Jeremy Lennard, ed. )15
) ،(Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, 2017و .13
( )16انلر املوقع الشبضهل .www.unicef.org/media/media_94185.html
( )17منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .78
( )18املرجع نفس  ،و .29
( )19انلر املوقع الشبضهل .http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2017_summary_0.pdf
(Alum McDonald and others, “Invisible wounds: the impact of six years of war on the mental health of )20
”( Syria’s childrenمنلمل ىلن اذ الطفولل ،)2017 ،و .9
( )21منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .29
( )22انلر الرابد http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_2017_hno_english.pdf.
( )23املرجع نفس .
( )24انل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبضهل &www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 21754
.LangID=E
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ووث ت معد ا مروفعل
استغالهلم .ففهل أوةواب ،اد ا اة ابألطفال ردة وبرية بسبب أ مل اهلجرة(.)25
ُ
لال اة ابألطفال واسـتغالهلم ع ـى طريـق وسـد البحـر األبـي املتوسـد مـن ـال أفري يـا ىل ىليطاليـا(.)26
وي ــع األطفــال الصــوماليون أثنــاا عبــوةهم مــن أفري يــا جنــوب الصــحراا الضــربل ىل أوةواب ضــحار أعمــال
عنــف متضــرةة وخطــرية ع ــى أيــدر املتج ـرين ابلبشــر ،والعصــاابا اإلجراميــل ،وأاعــاا ليبي ـل( .)27ووث ـريا
ما ُحيتجز أولئك األطفال يف سجون ليبيا ىل أن وُدفع فديل وب غ قيمتها  2 000دو ة و ريباق(.)28
 - 22ويف أمريضـ ــا الوسـ ــطى والشـ ــماليلُ ،حـ ــددا هويـ ــل  100 000مـ ــن األطفـ ــال غـ ــري املصـ ــحوبني
أو املنفصـ ني عــن أســرهم ع ــى ا ــدود بــني املضســيك والــو را املتحــدة األمريضيــل ،ميث ــون ثُ ـ األطفــال
غ ــري املص ــحوبني أو املنفصـ ـ ني ع ــن أس ــرهم ال ــذين و ــانوا مس ــج ني ع ــى نط ــاق الع ــامل يف ع ــامهل 2015
و  . )29(2016ووان أوثر من نصـف أولئـك األطفـال هـاةبني مـن حـا ا عنـف متطـرف ،يـروبد عمومـا
()30
ومـ يـن ي ومــون هبــذا
ابعرميـل املنلمــل ،يف ب ــدان مــن قبيـ السـ فادوة وغواويمـا واملضســيك وهنــدوةا . ،ظ
الرح ل اعطرة يتعرضون لضراهيل األجانب ،والتمييز ،وىلسااة املعام ل ،والعنف ،وا ستغالل ،وينتههل األمر
بضث ــريين م ــنهم أبن ُحيتج ــزوا عن ــد ا ــدود ،حي ـ ـ ق ــد يتعرض ــون ملزي ــد م ــن ىلس ــااة املعام ــل ،وا نته ــار،
وا ســتغالل( .)31ووــان مــا يص ـ ىل  38يف املا ـل مــن األطفــال ال ــادمني مــن املضســيك وأُل ــهل ال ــب
ع ــيهم يف الــو را املتحــدة جمنــدين يف يــناعل التهريــب ،ممــا يشــري ىل وجــود نســبل عاليــل مــن ا ســتغالل
يف منط ل ا دود(.)32
 - 23ويف غيــاب قن ـواا /منــل وقانونيــل ل هجــرة ،فاــال عــن /ليــاا دا مــل ويســه الويــول ىلليهــا وتــيل
لألطفال وأسرهم ا صول ع ى هجرة قانونيل أو ع ى وصاةيل ىلقامل طوي ل األج  ،ياـطر األطفـال ل بحـ
عن بدا فوفل ابمل،اطر وزيد من وعرضهم ألخطاة البيع وا اة وغريمها من أشضال ا ستغالل.
 - 2أو ه التعرض احملددة
 - 24وــؤدر حــا ا الن ـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل ىل اــاطرة األطفــال ابلتعــر ل بيــع وا ــاة وغريمهــا
من أشضال ا ستغالل ،سواا يف أوطاإم أو جمتمعا م احمل يـل أو جمـتمعهم العـام ،أو يف األمـاون الـيت ي ـيم
__________
( )25املفوض ــيل األوةوبي ــل،“Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings, 2016” ،
و .7

( )26منلمــل األمــم املتحــدة ل طفولــل،
( and Exploitationنيويوةر ،)2017 ،و .15
(Viviana Coppola and Eva Lo lacono, eds., “Young invisible enslaved: The child victims at the heart of )27
”( trafficking and exploitation in Italyمنلمل ىلن اذ الطفولل ،)2016 ،الصفحتان  23و .24
( )28املرجع نفس .
( )29منلمل األمم املتحدة ل طفولل ، A Child is a Child ،و .11
( )30مفوض ـ ــيل األم ـ ــم املتح ـ ــدة لش ـ ــؤون الالجئ ـ ــني“Children on the run: unaccompanied children leaving Central ،
” ،2014 ،America and Mexico and the need for international protectionالصفحتان  6و .7
( )31انلر ةسالل ا دعاااا املشقول ،ا الل ةقم .USA 10/2014
( )32مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،“Children on the run” ،و .11
A Child is a Child: Protecting Children on the Move From Violence, Abuse
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فيه ــا امله ــاجرون أو الالجئ ــون ،مب ــا يف ذل ــك مراو ــز ا س ــت بال ،أو ايم ــاا الالجئ ــني ،أو املس ــتوطناا
العشوا يل يف ب دان املصدة وب دان العبوة وب دان امل صد ،وورد فيما ي هل مناقشل بع و ك األشضال.
(أ) إمكانية تعرض األطفال ل،ستا،ل يف بلدان املصدر
 - 25يف وثــري مــن الب ــدان املتاــرةة ابلنزاعــاا ،و ــع يــبار ضــحار لالســتغالل اعنســهل ،مبــا يف ذلــك
ال ــزوا ال س ــرر ،وال ــرق اعنس ــهل ،والبغ ــاا ،وا مـ ـ ال س ــرر( .)33ونش ــأ أيا ــا ــد بش ــع يتمث ـ يف قي ــام
أاعــاا متطرفــل ةطــف يــبار مــن منــا هلن أو مداةســهن يف البيئــاا املتاــرةة ابلنزاعــاا .ففــهل الع ـراق،
ع ــى ســبي املثــال ،مــا الــت يــبار منتميــاا ىل أق يــاا ىلثنيــل ودينيــل مــن قبيـ اليزيــديني يتعرضــن ل عنــف
اعنســهل ع ــى يــد ونلــيم الدولــل اإلســالميل يف العـراق والشــام .وقــل و ــاةير وفيــد أياــا اب ــاة ونلــيم الدولــل
اإلسالميل يف العراق والشام ابألطفال وبيعهم( .)34ويف الصومال ،يوجد د يتمث يف وزويإل البناا قسرا
م او ني من أاعاا من قبي حرول الشباب وونليم أه السنل واعماعل ،ومن جنود اعيم الوط (.)35
 - 26وىلضافل ىل است،دام أاعاا املتطرفني اليت متاة ،العنف ا ستغالل اعنسـهل لألطفـال ووسـي ل
لتعزيــز أعماهلــا اإلجراميــل ،وســت،دم و ــك اعماعــاا ا ســتغالل اعنســهل لألطفــال أياــا إلدةاة ىلي ـراداا،
وجزا من ا قتصاد غري الرمسهل اعاو ابلنـزاأل واإلةهـاب ،مـن خـالل ا ـاة لغـر ا سـتغالل اعنسـهل،
والرق اعنسهل ،وا صول ع ى فديل قسرا من األسر اليا سل .ويف بع اللروف ،وُعام الصـبار أنفسـهن
بصــفل ”أجــوة حــرب“ ،ي ـ يُهــدين وشــض مــن أشــضال التعــوي العي ـ أو األجــر ل م ــاو ني ،الــذين
حي ـ ــق هل ـ ــم عند ـ ــذ أن يعي ـ ــدوا ب ـ ــيعهن أو اس ـ ــتغالهلن حس ـ ــبما يرغب ـ ــون( .)36وم ـ ــن املعت ـ ــد أيا ـ ــا أن ه ـ ــذا
ا سقاويجياا وشض وسي ل لتجنيد امل او ني ومضافأ م وا حتفاظ هبم.
 - 27ويف األ م ــاا اإلنس ــانيل ،وس ــتمر أوجـ ـ وع ــر الص ــبار ال ــيت وان ــت موج ــودة س ــاب ا واملتج ــذةة
يف الت اليد والعاداا التمييزيل ووؤدر ىل /لياا أتق م س بيل .فاألطفال الذين يسعون ىل الب اا ع ـى قيـد
ا ياة وثريا ما ياطرون ىل و د خدماا جنسـيل ،وُ ـرب الصـبار حـى ع ـى الـزوا ل حصـول ع ـى غـذاا
أو مــأول أو محايــل أو ل حصــول ع ــى مــروة /مــن( .)37ووف ــا لألمــني العــام ،وت ـوافر ل رابــل  90يف املا ــل
م ـ ــن النس ـ ــاا والص ـ ــبار  ،املتا ـ ــرةاا ابلن ـ ـ ـزاأل يف ـ ــال ش ـ ــرق نيج ـ ــرير ُس ـ ــب ا ص ـ ــول ع ـ ــى اع ـ ــدماا
األساس ــيل( .)38ونتيج ــل ل ــذلك ،ف ــعإن ُمم ــربن ع ــى مماةس ــل اع ــنس يف م اب ـ ا ص ــول ع ــى غ ــذاا وغ ــريا
مــن ال ـوا م األساســيل ،ووتزايــد حــا ا وا الطف ــل أو الــزوا ال ســرر لصــبار مــن ةجــال مســنني ،و ليــل
محايل مفقضل وومصدة ل دخ ابلنسبل لألسر اليا سل.
 - 28وىلضـ افل ىل ذلــك ،ثبــت أياــا أن نشــر ق ـواا حفــا الســالم والعــام ني الــدوليني يف جمــال و ــد
املســاعدة اإلنســانيل ،يف ســياق حــا ا النـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل بوجـ عــام ،يشــض عامـ خطــوةة ع ــى

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

( ،A/71/303 )34الف رة .29
( )35انلر .A/71/303
( )36انلر .S/2017/249
( ،A/71/303 )37الف راتن  32و 56؛ واملنلمل الدوليل ل هجـرة،
” ،times of crisisو .19
( ،S/2017/249 )38الف رة .90
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األطفال ،وذلك ةغم ما و وم ب و ك ال واا وي وم ب أولئك العام ون من دوة يف يون السالم واألمن.
ففــهل عــام  2016أفــاد مضتــب منســق األمــم املتحــدة اعــاو لعم يــل الســالم يف الشــرق األوســد ،وبعثــل
األمــم املتحــدة لت ــد املســاعدة ىل أفغانســتان ،ومضتــب األمــم املتحــدة املتضامـ لبنــاا الســالم يف غينيــا -
بيســاو ،وبعثــل األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان ،وبعثــل األمــم املتحــدة املتضام ــل املتعــددة األبعــاد لتح يــق
ا ســت راة يف مــايل ،وبعثــل األمــم املتحــدة املتضام ــل املتعــددة األبعــاد لتح يــق ا ســت راة يف أهوةيــل أفري يــا
الوسـ ــطى ،وعم يـ ــل األمـ ــم املتحـ ــدة يف وـ ــوا ديف ـ ـواة ،وبعثـ ــل منلمـ ــل األمـ ــم املتحـ ــدة لتح يـ ــق ا سـ ــت راة
يف أهوةيل الضونغو الدمي راطيل ،وبعثل األمم املتحدة لتح يق ا ست راة يف هاييت عن  138حالل ألطفـال
مـ ــن املزعـ ــوم أإـ ــم وـ ــانوا ضـ ــحار ج ـ ـرا م اسـ ــتغالل وانتهـ ــار جنسـ ــيني اةوضبهـ ــا أف ـ ـراد مـ ــن و ـ ــك ال ـ ـواا
أو البعثاا(.)39
 - 29وقــد وــؤدر أياــا حالــل الفوضــى يف أع ــاب واةثــل طبيعيــل ىل وفــاقم ىلمضانيــل وعــر ا تمعــاا
احمل يل املتارةة لالستغالل وذلـك ععـ األطفـال أوثـر ُعرضـل ألن ي ب ـوا ،مـثال ،عـرو ووعيـف أو وع ـيم
واذب ـ ــل م ـ ــن املتجـ ـ ـرين أو الش ـ ــبضاا اإلجرامي ـ ــل .ول ـ ــدعم وض ـ ــع األس ـ ــرة ا قتص ـ ــادر الص ـ ــعب أو لت بي ـ ــل
احتياجا ـ ــا ،يُبـ ــاأل األطفـ ــال أو يتجـ ــر هبـ ــم لغـ ــر اسـ ــتغالهلم يف العم ـ ـ  .وقـ ــد يعهـ ــد هبـ ــم أف ـ ـراد األسـ ــرة
ىل أش،او يعدون أبن يعثروا هلم ع ى عم ىلما داخ الب د أو خاةجها ،أو قد يعر األطفـال مباشـرة
وممـرب أولئـك األطفـال ،بعـدما ي عـون يف أيـدر املتجـرين الـذين
خدما م ع ى أيحاب العم والوسـطااُ .
()40
يستغ ون و هفهم ع ى العم وىلةسال ن ود ىل أسرهم ،ع ى مماةسل أسوأ أشضال عم الطف .
 - 30وىلض ــافل ىل ذل ــك ،ق ــد يُب ــاأل األطف ــال ،وةاي ــل غ ــري املص ــحوبني أو ال ــذين يعيش ــون يف من ــاطق
نزاع ــاا وأ م ــاا ىلنس ــانيل ،أو يتج ــر هب ــم ليعم ـوا وم ــاو ني يف الن ـزاأل املس ـ ل .ويُس ــت،دم األطف ــال أيا ــا
و ناب ـ بش ـريل ووــدةوأل بش ـريل .فع ــى ســبي املثــال ،يف الع ـراق ،يتج ـر ونلــيم الدولــل اإلســالميل يف الع ـراق
والشــام وغــريا مــن أاعــاا املتط ـرفني ابلصــبيل وابلشــباب ،ومــن بيــنهم أف ـراد األق يــل اليزيديــل ،ســتغالهلم
يف النـزاأل املسـ ل ،وجع هــم يتجهــون ىل التطــرف لضــهل يروضبـوا أعمــا ىلةهابيــل ،وذلــك ابســت،دام اعــداأل،
أو التهديــداا ابل تـ  ،أو عــر ن ــود ونســاا ومض فــاا( .)41ففــهل نيجــرير ،خــالل الفــقة مــا بــني عــامهل
 2014و  ،2016اســت،دمت بووــو حـرام مــا جمموعـ  90طفــال ( 70مــن الصــبار و  20مــن الصــبيل)
()42
وس ــعاة،
ومم ــرب األطف ــال أيا ــا ع ــى العم ـ ـ وحم ـ ـالني وطب ـ
يف  56وفج ـ ـريا انتح ــاةر ُ .
وح ـ ـراُ ،
ـاخني ُ
أو ُممربون ع ى اةوضاب جرا م ،مـن قبيـ النهـب ومماةسـل العنـف البـدين واعنسـهل( .)43وىلضـافل ىل ذلـك،
وثريا ما يتعر الصبيل والصبار يف و ك ا ا ا لالستغالل اعنسهل.
 - 31واألوضــاأل الــيت وع ــب الض ـواة اإلنســانيل وضــون مروعــا خصــبا أياــا ل تب ـ الــدويل غــري ال ــانوين
لألطفــال ،ألإــا ويســر اإيــاة املؤسســاا وعــدم وجــود ةقابــل ع ــى ا ــدود .فع ــى ســبي املثــال ،يف أع ــاب
الزل ـزال الــذر حــد يف هــاييت عــام  2010والزل ـزال الــذر حــد يف نيبــال عــام  ،2015اثةا اــاوف
__________
( )39انلر .A/71/818

( )40انلر .A/71/261
( ، A/71/303 )41الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة 29؛ و A/HRC/32/32/Add.2؛ و Global Report on Trafficking in Persons 2016
(منشوةاا األمم املتحدة ،ةقم املبيع  ،)E.16.IV.6و .65
( )42انلر .S/2017/304
( ،A/71/303 )43الف رة .29
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م ــن أن األطف ــال املنفصـ ـ ني ع ــن أس ــرهم وال ــذين ويتمـ ـوا مم ــرر ا ــاة هبـ ـم م ــن أجـ ـ اس ــتغالهلم جنس ــيا
حسـنل النـوار( .)44وىلضـافل
أو يف العم  ،أو بيعهم ،أو وبنيهم بطري ل غري قانونيل ،أحياان مـن جانـب أسـر
 )45ظ
ىل ذلــك ،ميثـ التــداخ بــني التهريــب وا ــاة خطـرا ة يســيا ع ــى األطفــال(  ،مبــا يشــم أولئــك الــذين
يصبحون يف عداد املف ودين لرغبتهم يف الويول ىل أقاةهبم أو معاةفهم يف ب د /خر.
(ب) إمكانية تعرض األطفال ل،ستا،ل يف بلدان العبور
 - 32ونتهــهل التهديــداا الــيت يتعــر هلــا األطفــال ذوــوةا وىلاناثق عنــدما يقوــون أوطــاإم .فاألطفــال،
عنــدما يواي ـ ون الســفر ،دافعــني يف وثــري مــن ا يــان قنــا ملــروةهم عــرب طــرق خطــرة ابســت،دام شــبضاا
ريــب وا ــاة اســتغالليل ،يتعرضــون ملزيــد مــن العنــف وىلســااة املعام ــل وا ســتغالل( ،)46مبــا يف ذلــك عنــد
ا ــدود بســبب وــدابري الصــد وعم يــاا ا ع ـقا مــن جانــب مــوعفهل مراقبــل ا ــدود .ويواج ـ األطفــال
غ ــري املص ــحوبني وأولئ ــك ال ــذين انفصـ ـ وا ع ــن أس ــرهم ا ــاطر أو ــرب ،ع ــى ط ــول الطري ــق وعن ــد ويـ ـوهلم
ىل ب دان العبوة ع ى حد سواا.
 - 33ومــن العوام ـ الــيت وُســاهم يف ا ســتغالل اعنســهل لألطفــال املتن ــني افت ــاةهم ىل م ـواةد ماليــل،
وفشـ ـ نُل ــم محاي ــل الطفـ ـ وةعايتـ ـ يف أن وض ــون ش ــبضل أم ــان ،والتع ــر الطويـ ـ األم ــد لل ــروف ع ــيم
غري ىلنسانيل ،ووون مساة ا صول ع ى اإلقامل يستغرق وقتا طويالق وميث عبئا مفرطا(.)47
 - 34ففــهل اليــوانن ،يُســتغ جنســيا األطفــال املوجــودين يف ايمــاا الالجئــني أو املوجــودين خاةجهــا،
عموما من خالل اعداأل بشأن املب غ الذر سيحتاجون ىل ا صول ع يـ لضـهل يوايـ وا ةح ـتهم .وعنـدما
يص ــبحون غ ــري ق ــادةين ع ــى أ ــع م ــا يضف ــهل م ــن الن ــود لتغطي ــل موايـ ـ ل ةح ــتهم ،يش ــعر وث ــريون مـ ـنهم
ابإلحباط ويتوةطون يف عامل امل،دةاا ،طمني بذلك أر أم هلم يف أن يواي وا ةح تهم(.)48
 - 35و ــذلك ،يُتج ــر ابلص ــبار م ــن أجـ ـ اس ــتغالهلن جنس ــيا يف مراو ــز اس ــت بال مؤقت ــل ومس ــتوطناا
عش ـوا يل .ففــهل ــال فرنســا ،نُ ـ بع ـ األطفــال ىل ىلســبانيا ،حي ـ جــرل اســتغالهلم جنســيا مــن أج ـ
وغطيل وضاليف مواي ل ةح ـتهم ىل لنـدن الـيت وب ـغ  9 000يـوةو و ريبـا( .)49ويف املنط ـل نفسـها ،وعـر
__________
( )44انل ـ ـ ــر A/HRC/19/63؛ وانل ـ ـ ــر أيا ـ ـ ــا Anna Childs, “Why child trafficking spike after natural disasters: and
”/ 22 ،what we can do about itذاة/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة . 2016 ،وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابد
http://theconversation.com/why-child-trafficking-spikes-after-natural-disasters-and-what-we-can-do-

.about-it-53464
( )45مضت ـ ــب الش ـ ــرطل األوةو) (اليوةوب ـ ــول) واملنلم ـ ــل الدولي ـ ــل ل ش ـ ــرطل اعنا ي ـ ــل (اإلنقب ـ ــول)“Migrant smuggling ،
” ،networks: joint Europol-INTERPOL reportأرة/مايو  ،2016و .9
( )46منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .71
(Vasileia Digidiki and Jacqueline Bhabha, “Emergency within an emergency: the growing epidemic of )47
sexual exploitation and abuse of migrant children in Greece” (FXB Center for Health and Human Rights,

) ، Harvard University, 2017الصفحاا .26-24
( )48املرجع نفس  ،الصفحاا .25-23
( )49منلمـ ـ ــل األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة ل طفولـ ـ ــل“Neither safe nor sound: unaccompanied children on the coastline of the ،
” ،English Channel and the North Seaحزيران/يوني  ،2016و .80
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لالستغالل اعنسهل بع األطفال الذين يزعمون أإم ابلغون يف م ابـ وعـد ابلعبـوة ىل املم ضـل املتحـدة
أو م ــن أج ـ دف ــع وض ــاليف ةح ــتهم اب ص ــول ع ــى  5ي ــوةو و ريب ــا يف و ـ م ــرة ي ــدمون فيه ــا خ ــدماا
جنســيل ،األمــر الــذر يضشــف عــن مســتول الاــغد الــذر وــانوا يتعرضــون ل ـ مــن أج ـ أــع مــا ي ـقاوح
من  5 000ىل  7 000يوةو وتض فل لعبوةهم(.)50
 - 36وووجــد د ـ أياــا ع ــى أن شــض ا ســتغالل اعنســهل األوثــر شــيوعا ل صــبيل األفغــان املتن ــني
هو ا غتصاب من املتجرين هبم و ”أيدقا هم“ ،وهو أمر يتحم ون بدون أن يُب غوا عن (.)51

 - 37والعــيم يف حالــل انتلــاة لف ـقاا طوي ــل بســبب التــأخرياا أو أوج ـ عــدم الضفــااة يف املســاةاا
ال انونيـل ل هجـرة أو غياهبــا قـد يـدفع األطفــال الـذين اســتنفدوا مـواةدهم املاليـل ىل الســعهل ىل طـرق بدي ــل،
سواا وانت قانونيل أو غري قانونيل ،لضسب مال ىلما من أج الب اا ع ـى قيـد ا يـاة أو مـن أجـ موايـ ل
ةحال ــم .وعــالوة ع ــى ذلــك ،عنــدما يل ــون خــاة املدةســل لف ـقاا طوي ــل ،ويعــانون مــن ن ــص التغذيــل
ويفت ــرون ىل ةعاي ــل ي ــحيل ،ويع ــانون م ــن الف ــر وم ــن الض ــرب نتيج ــل لتزاي ــد ق ه ــم م ــع اس ــتمراة حالـ ـل
عدم الي ني ،وتزايد ىلمضانيل وعر األطفال لالستغالل ويصيبهم اليأ.)52(،
 - 38وقــد ياــطر األطفــال ل عمـ مــن أجـ ىلعالــل أنفســهم أو مــن أجـ و بيــل ا حتياجــاا األساســيل
ألسرهم ،وةايل حيثما وان الولدان يستطيعان العم بطري ل قانونيـل أو يسـتطيعان فحسـب العثـوة
ع ــى عم ـ  ،س ـواا بطري ــل قانونيــل أو غ ــري قانونيــل .فاألطفــال الالجئــون العراقيــون والســوةيون املوج ــودون
يف لبنــان ،ع ــى س ــبي املث ــال ،يعم ــون يف مص ــانع النس ــيإل ،أو البن ــاا ،أو يف ي ــناعل اع ــدماا الغذا ي ــل،
أو وعم ــال ةاعي ــني أو وب ــا عني يف الشـ ـواةأل يف عـ ـ ع ــروف وصـ ـ ىل ح ــد العمـ ـ ال س ــرر( .)53ووف ــا
ملنلمــل األمــم املتحــدة ل طفولــل ،يوعــف أيــحاب احملــال التجاةيــل واملزاةعــون واملصــنعون يف األةدن وورويــا
ولبنــان األطفــال الالجئــني الســوةيني ألإــم يســتطيعون أن يــدفعوا هلــم أجـرا أقـ ممــا يدفعونـ ل ضبــاة .ويُنلــر
ىل األطفــال ،وةايــل الطفــالا ،ع ــى أن احتمــال اســتهداف الشــرطل هلــم أو م اضــا م ملماةســل عم ـ
غــري قــانوين ي ـ عــن احتمــال حــدو ذلــك يف حالــل الضبــاة ،ممــا يُزيــد مــن احتمــا ا أن وُرس ـ األســر
أطفاهلا ل عمـ  .وهـذا األنـواأل مـن عمـ الطفـ  ،الـيت وثـريا مـا ُلفـهل أشـضا أخـرل لالسـتغالل ،مـن قبيـ
ا اة من أج اإلجباة ع ى العم  ،هلا عواقب وخيمل ابلنسبل لألطفال.
 - 39وعالوة ع ـى ذلـك ،يف ب ـدان العبـوة مـن قبيـ ليبيـا ،وثـريا مـا وتعـر الصـبار املهـاجراا ل عنـف
اعنسهل ع ى يد أطراف النزاأل ،ووذلك ع ـى يـد املهـربني واملتجـرين وغـريهم مـن اعماعـاا اإلجراميـل(.)54
__________
( )50املرجع نفس .

( )51املرج ــع نفس ـ ـ  ،و  .81وق ــد أُغ ــق ةمسي ــا مرو ــز ا س ــت بال يف والي ـ ـ وأ ي ــت املس ــتوطناا العشـ ـوا يل يف وش ـ ـرين
األول/أوتوبر  .2016ومع ذلك ،عـاد أشـ،او وثـريون ،مـن بيـنهم أطفـال غـري مصـحوبني ،وقـاموا ببنـاا ايمـاا
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرية .انلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ”،Anne Guillard, “Refugees start to gather in Calais again, month after camp was closed
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفل ” 2 ،“Guardianنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري  .2017وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبضهل
.www.theguardian.com/world/2017/apr/02/refugees-gather-calais-camp-unaccompanied-children
( )52منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،A Child is a Child ،الصفحتان  40و .41
( ،A/71/303 )53الف رة .23
( )54انلر .S/2017/249
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وهـ ـ ــن ي ـ ـ ـواجهن ديـ ـ ــداا وعنفـ ـ ــا جنسـ ـ ــيا عنـ ـ ــدما ُحيتجـ ـ ــزن ،أحيـ ـ ــاان ملـ ـ ــدة أشـ ـ ــهر ،يف مراوـ ـ ــز احتجـ ـ ــا
ويف عــروف ســيئل ،ولطفهــن وونــتهضهن جنســيا أياــا أاعــاا وتعهــد ابل ـو ا لتنلــيم الدولــل اإلســالميل
يف العراق والشام(.)55
 - 40وأخ ـريا ،وشــض مماةســل وا الطف ــل ”املؤقــت“ أو ال ســرر ىلحــدل /ليــاا التــأق م اعطــرة الــيت
وواجههـا الصــبار أثنــاا وجـودهن يف ايمــاا الالجئــني يف ب ـدان العبــوة .ففــهل مواجهـل األعبــاا ا قتصــاديل
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
مت ث اعياة الوحيد لامان مست ب الطف أو لت بيل ا حتياجاا املباشرة لألسـرة( .)56فع ـى سـبي املثـال،
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
الصـ ــبار بع ـ ــد واجه ـ ــن يف حال ـ ــل اس ـ ــتغالل جنسـ ــهل ومن ـ ــزيل م ـ ــن جان ـ ــب و س ـ ــافرن ىل اع ـ ــاة وةااا.
ومن الشا ع أياا استغالل الطف ل ووزوممها ال سرر لال اة هبا يف البغاا يف ب د /خر(.)57
 - 41وفيما يتع ق ابلصبار املعنياا ،وقوب ع ى /لياا التأق م هذا /اثة قصرية األج وطوي ل األج
خطرية وُزيد من خطر وعرضهن لإليذاا البدين والعاطفهل .وحتد هذا املياا أياـا مـن احتمـال أن وُضمـ
الصبيَّل وع يمها املدةسهل ،وهذا ح ي ل ميضن أن وضون هلا وـداعياا سـ بيل طي ـل حيا ـا ،مـن بينهـا ا مـ
ظ
يف وقت أبضر ،ونتا إل يحيل سيئل ،وا صول ع ى دخ أق (.)58
 - 42ويُضرا وباة أو أقران أياا األطفال ع ى مماةسل أنشطل ىلجراميل .فع ـى سـبي املثـال ،يف ايمـاا
الالجئــني يف الع ـراق ولبنــان ،يـُتجــر ابألطفــال الالجئــني الســوةيني مــن أج ـ ىلجبــاةهم ع ــى التســول وبيــع
باــا ع يف الشــاةأل( .)59وعــالوة ع ــى ذلــك ،وث ـريا مــا ُممــرب مســتغ و األطف ـال املتجــر هبــم أولئــك األطفــال
أو حيرضوإم ع ى اةوضاب جرا م ،من قبي النش  ،والسرقل ،و ةاعل امل،ـدةاا ون هـا( .)60وع ـى الطريـق
من ال رن األفري هل ىل ال شرقهل أفري يا ،وانت هنار أياا حـا ا ا ـاة ابألطفـال لغـر نـزأل أعاـاا
م ــنهم( .)61وم ــع أن م ــدل ه ــذا اعـ ـرا م ل ــيس معروف ــا ،ف ــعن األطف ــال املتن ــني ال ــذين يس ــافرون وح ــدهم
ع ى هذا الطرق ُعرضل أياا لت ك اعرا م.
(ج) إمكانية تعرض األطفال ل،ستا،ل يف بلدان املقصد
 - 43عند ويول األطفـال ىل الب ـدان الـيت ي صـدوإا فـعإم قـد يواجهـون طا فـل ات فـل مـن الع بـاا،
مــن بينهــا ا حتجــا  ،والعم يــاا املطولــل إلعــادة أــع ـ األســرة (مــى وانــت و ــك العم يــاا متــوافرة
__________
( )55املرجع نفس  ،الف رة .43

( )56منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .38
( ،A/HRC/32/41 )57الف راتن  32و .33
( )58منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،2016 ،Uprooted ،و .38
( )59املرجع نفس .
( ،A/HRC/29/38 )60الف رة .20
( ،Global Report on Trafficking in persons 2016 )61و .62
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أي ــال) ،واملعام ــل التمييزي ــل أثن ــاا التواج ــد يف ةعاي ــل الدول ــل ،و دودي ــل ىلمضاني ــل ا ص ــول ع ــى اع ــدماا
ا جتماعي ـ ــل ،وف ـ ــرو التع ـ ــيم والف ـ ــرو الوعيفي ـ ــل ،وع ـ ــدم الي ـ ــني فيم ـ ــا يتع ـ ــق ابإلقام ـ ــل يف الب ـ ــد(.)62
ويف الــو را املتحــدة ،وانــت هنــار حــا ا ا ــاة أبطفــال مهــاجرين غــري مصــحوبني أُ ـوا أبفـراد أســرهم
يف الب ـ ــد بعـ ــد أن عاعـ ــت ووـ ــا ا و اةة األمـ ــن الـ ــوط وو اةة الصـ ــحل واعـ ــدماا اإلنسـ ــانيل حـ ــا م.
ويف بع ـ األحيــان ،وــان قــد جــرل ا ــاة أبولئــك األطفــال ســتغالهلم جنســيا ويف العم ـ مــن جانــب
شبضاا ىلجراميل ادعت أإا من أفراد األسرة أو أجرب م ع ى التسول أو ع ى ريب امل،دةاا(.)63
 - 44وعنــد ويــول األطفــال ىل الب ــدان الــيت ي صــدوإا فــعإم يضونــون قــد أيــبحوا مــدينني ملســتغ يهم
الذين يستولون ع ى واث هم ويست،دمون التهديداا أو العنف إلخااعهم لالستغالل يف العم  .فع ـى
سبي املثال ،ممد األطفال اإليرانيـون واألفغـان الـذين عـربوا ال نـال ا نض يزيـل أإـم حتـت ضـغد ألن ع ـيهم
أن يرس ـ وا ن ــودا ألســرهم مــع ســدادهم أياــا ديــوان وبــرية وتع ــق بــرحال م( .)64وهــذا العــبا املــايل الضبــري
ي ــدفع األطف ــال ىل قب ــول ع ــروف عم ـ وش ــض أس ـوأ أش ــضال عم ـ الطف ـ  ،م ــن بينه ــا ا ــاة .ويـُتج ــر
بضث ــريين مـ ــنهم يف الب ـ ــدان ال ــيت ي صـ ــدوإا لضـ ــهل مياةس ـ ـوا عمـ ــال قسـ ــرر واس ـ ـتغالليا يف امل ـ ـزاةأل واملصـ ــانع
ويف واةق يــيد األمســار .فع ــى ســبي املثــال ،يف فرنســا واملم ضــل املتحــدة ،يُســتغ يــغاة الســن يف مـزاةأل
ال نب( ،)65بينما يُ ال ىلن /خرين يُستغ ون يف ال طاأل الزةاعهل يف أوةواب.
 - 45وأخ ـريا ،ق ــد حيــد احتج ــا األطفــال املتن ــني يف ب ــدان العبــوة وب ــدان امل صــد ع ــى الس ـواا،
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،
وس ـوا املعام ــل أو شــهدوا أعمــا مــن هــذا ال بي ـ ( .)66ويف ب ــدان امل صــد ،يوضــع األطفــال احملتجــزون يف
مرافـق غـري مال مـل ،ممـا يــدفعهم ىل الوقـوأل ضـحيل لالنتهـار وا سـتغالل اعنســيني .وهـذا العنـف ،مـع أنـ
يُب غ عن ىلبالغا وافيا ،حد يف أماون ىليواا طال ال جوا يف أملانيا وب جيضا وورويا والسويد(.)67

يمب  -أنشز ززطة اجتس ز ززتةابة املتاح ز ززة للتص ز ززد جتسز ززتا،ل األطف ز ززال يف س ز ززياق ح ز ززاجتت النز ز ززاع
واألزمات اينسانية
 - 46ابلنلر ىل ىلمضانيل وعر األطفال ألشضال متعددة من ا ستغالل ،مبا يف ذلك البيع وا ـاة،
يف ســياق حــا ا الن ـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل ،و ــزم اســتجابل شــام ل ومســتندة ىل ح ــوق الطف ـ  .وحتــدد
اعطواا التاليل التدابري املط وبل ووُرب املماةساا اعيدة ال ا مل ،فاال عن الثغراا.
__________
( )62منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .39

( ،A/HRC/35/37/Add.2 )63الف رة .18
( )64منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،Uprooted ،و .39
( )65منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،“Neither safe nor sound” ،و .46
( )66انلر .A/HRC/28/68
( )67مفوض ـ ـ ـ ـ ــيل الالجئ ـ ـ ـ ـ ــني النس ـ ـ ـ ـ ــا يلFalling Through the Cracks: Refugee Women and Girls in Germany and ،
( Swedenنيويـ ـ ـ ــوةر ،)2016 ،و  ،7جم ـ ـ ـ ــس أوةواب ،عنـ ـ ـ ــل “Special report: protecting children ،Lanzarote
”/ 13 ،affected by the refugee crisis from sexual exploitation and sexual abuseذاة/ماة.2017 ،
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 - 1حتديد هوية الضسااي والضسااي احملتملا
 - 47مــن الــال م وجــود ىلج ـراااا فعالــل لتحديــد هويــل األطفــال املبــاعني أو املتجــر هبــم أو املس ـتظـغظ ني
ع ى حنو /خر أو الاحار احملتم ني يف األماون اليت ي يم فيها املهاجرون أو الالجئون ،مبا يف ذلك مراوز
ا سـ ـ ــت بال ،أو ايمـ ـ ــاا الالجئـ ـ ــني ،أو املسـ ـ ــتوطناا العش ـ ـ ـوا يل ،ويف منـ ـ ــاطق ويـ ـ ــول وـ ـ ــدف اا وبـ ـ ــرية
م ــن األش ــ،او الف ــاةين م ــن ح ــا ا النـ ـزاأل واأل م ــاا اإلنس ــانيل .ووث ــريا ل غاي ــل م ــا وُالح ــا ح ــا ا
األطفال املف ودين ،الذين قد يضونون ضحار لال اة هبم ،وذلك لعدم وجود ىلجراااا لإلبالغ(.)68
 - 48ويتزاي ــد اة ــان أنش ــطل ا س ــتجابل لأل م ــاا اإلنس ــانيل ا الي ــل ابلعمـ ـ الط ــوعهل ونتيج ــل ل ــذلك
يت ــى العــام ون ع ــى اعطــوط األماميــل وــدةيبا مناس ــبا دا مــا أو يضونــون غــري قــادةين ع ــى اوتش ــاف
ا ا ا املع دة من قبي ا اة ابألش،او أو األشضال األخرل ستغالل الطفـ ( .)69ومـا أن انعـدام
الس ـ ـريل أو األم ـ ــاون املناسـ ــبل ل طف ـ ـ و/ليـ ــاا و ـ ــد شـ ــضاول يف األم ـ ـاون الـ ــيت ي ـ ــيم فيهـ ــا امله ـ ــاجرون
أو الالجئــون ،مبــا يف ذلــك مراوــز ا ســت بال ،وايمــاا الالجئــني ،واملســتوطناا العش ـوا يل ،يعيــق أياــا
ىلقامل ي ل ث ل مع األطفال متضنهم 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
يف جمال و ـد املسـاعدة اإلنسـانيل( .)70وأخـريا ،فـعن ربـل ا نتهـار وا سـتغالل الـيت يتعـر هلـا األطفـال
ووذلك أقواهلم بشأن أعماةهم و ى عـدم وصـديق مـن جانـب الـدوا ر العامـل ،ممـا يُزيـد مـن و ـوي عم يـل
حتديد اهلويل(.)71
 - 49واست،دام شبضاا ريب املهاجرين لألطفال يثـري شـواغ أياـا بشـأن حـدو خطـأ يف حتديـد
هويل األطفال .ففهل املث الشـمايل أبمريضـا الوسـطى ،غالبـا مـا و ـوم عصـاابا ىلجراميـل بتجنيـد األطفـال
ل عم ومهربني ل مهاجرين .ومن املشضور في أإـم يت،ـذون طوعـا قـراةهم ابملشـاةول يف ريـب املهـاجرين
عــرب ا ــدود املضســيضيل .ومــع أن امل ــابالا وشــفت أن األطفــال بــدأوا طوعــا ،يف بعـ ا ــا ا ،العمـ
ومرشدين لتهريب البشر ،فعإم مل يستطيعوا ،بعد أن أيبحوا جزاا من ا حتاداا اليت وسيطر ع ى طـرق
التهريب ،أن يقووا مستغ يهم .ووثريا ما وُغف السـ طاا ا ضوميـل مؤشـراا ا سـتغالل ،و يُتعـرف ع ـى
األطفال واحار لال اة هبم(.)72
 - 50وع ــالوة ع ــى ذل ــك ،وع ــى ال ــرغم م ــن املب ــاد التوجيهي ــل ال ا م ــل( ،)73أاثةا ال ــنُهإل املتع ــل
العمـ ــر اقتحاميـ ــل
بتحديـ ــد ُعمـ ــر األطفـ ــال وانتمـ ــا هم ش ـ ـواغ وثـ ــرية .فغالبـ ــا مـ ــا وضـ ــون ىلج ـ ـراااا حتديـ ــد ُ

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

()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 responseمنلم ـ ـ ــل اعط ـ ـ ــل
الدوليل ،)2016 ،و  ،14ومنلمل األمم املتحدة ، “Neither safe nor sound” ،و .70
(.Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” )70
( )71جم ـ ــس ال ـ ــوةداا ،عن ـ ــل ا حت ـ ــاد األوةو)، “Children in crisis: unaccompanied migrant children in the EU” ،
الت رير الثاين لدوةة  ،2017-2016وةقل جم س ال وةداا ةقم  ،34و .15
( )72مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،“Children on the run” ،و .11
( )73انل ــر ،م ــثال ،منلم ــل األم ــم املتح ــدة ل طفول ــل،“Guidelines on the protection of child victims of trafficking” ،
أي ول/سبتمرب  ،2006و .15
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وغ ــري موثوق ــل ووثـ ـريا م ــا وع ــر األطف ــال غ ــري املص ــحوبني ل ــنفس ا نتهاو ــاا ال ــيت يتع ــر هل ــا الضب ــاة
العم ــر وع ــدم ا عـ ـقاف ابلوض ــع ال ــانوين ل طفـ ـ ىل مواجه ــل
غ ــري امل ــوث ني .وأدل ع ــدم دق ــل و ييم ــاا ُ
()74
األطفال غري املصحوبني ااطر ا حتجا  ،والقحي  ،والعنف .
 - 2احلماية
 - 51وتحمـ ـ ال ــدول املس ــؤوليل األو ع ــن محاي ــل األطف ــال املوج ــودين داخـ ـ أةاض ــيها أو اعاض ــعني
لو يتها ال اا يل ،بصرف النلر عن وضعهم ال انوين .ويف بع ا ا ا ،عندما وضون الدول غري قادةة
ع ــى محاي ــل ح ــوق اإلنس ــان لألطف ــال أو ليس ــت ع ــى اس ــتعداد ل ــذلك ،ق ــد ي ــدم ا تم ــع ال ــدويل ي ــد
املساعدة(.)75
 - 52و حقام ا وق املنصوو ع يها يف اوفاقيل ح ـوق الطفـ ووطبي هـا ،ممـب ع ـى الـدول أن وضفـ
اوب ــاأل و ــدابري ا ماي ــل املب ــاد العام ــل املتمث ــل يف ع ــدم التميي ــز ،واملص ــاق الفا ـ ى ،وا ــق يف ا ي ــاة والب ــاا
والتنميل ،واحقام /ةاا الطف  .ولألطفال ا ق أياا يف ا صول ع ى املع وماا ،والسريل ،وا مايل الدوليل.
 - 53وةغــم بــذل جهــود دوليــل وىلق يميــل وطنيــل لتنفيــذ اســتجابل دوليــل فعالــل لأل مــاا ا اليــل ،يشــض
وزايد عدد األطفال غري املصحوبني واملنفصـ ني عـن أسـرهم حتـدرا شـديدة لب ـدان العبـوة وب ـدان امل صـد
ول ووـا ا اإلنســانيل فيمـا يتع ــق مايـل األطفــال الالجئـني واملهــاجرين ودعمهـم ع ــى حنـو مال ــم .ويــؤدر
عــدم وجــود نُلــم مايــل الطفـ أو قصــوة و ــك الــنلم ،وعــدم التنســيق بــني الــدوا ر امل،ت فــل املعنيــل مايــل
الطفـ  ،و دوديــل ال ــدةة يف امل،يمــاا ع ــى استاــافل األطفــال يف مرافــق مت،صصــل ومنفصـ ل ىل وفــاقم
اــاطر ا ســتغالل الــيت يتعرضــون هلــا خــالل ةح ــتهم( .)76واإلج ـراااا الطوي ــل إلعــادة أــع ـ األســرة
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
نــب نلــام محايــل الطف ـ يف ب ــدان العبــوة وب ــدان امل صــد( .)77وعــالوة ع ــى ذلــك ،ميث ـ ن ــص املعرفــل
والــوعهل لــدل العــام ني يف جمــال و ــد املســاعدة اإلنســانيل بشــأن أوج ـ الاــعف الــيت يتعــر هلــا الصــبيل
والصبار املتن ون ،ىل جانب افت اة األطفال ىل مع وماا عن وضعهم ،ميثالن ع بتني ىلضـافيتني حتـو ن
دون محايــل ح ــوق األطفــال بفعاليــل يف حــا ا النـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل( .)78ووشــم الثغـراا األخــرل

__________
( )74يعقف ا حتاد األوةو) يف بالغ بشأن محايل األطفال املهاجرين بوجود وفاوا يف اإلجراااا وبوجود عدم اوساق
العمــر .وهــو يثــري شـواغ بشــأن مــا قــد يقوــب ع ــى حــدو أخطــاا يف حتديــد
يف املعــايري ا اليــل إلجـراااا حتديــد ُ
ُعمــر طف ـ أو بشــأن ا ـواجز الــيت حتــول دون الطعــن يف التحديــد غــري الصــحيل مــن عواقــب فيمــا يتع ــق بويــول
الطف ىل /لياا ا مايل.
( )75مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،“Children on the run” ،و .41
( )76انلر ،مثال ،ربل األطفال يف امل،يماا الفرنسيل املوجـودة حـول منط ـل ال نـال ا نض يزيـل يف منشـوة منلمـل األمـم
املتحدة ل طفولل.“Neither safe nor sound” ،
( ،Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” )77و 33؛ و منلم ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ــدة ل طفولـ ـ ـ ـ ــل،
 ،Uprootedو .104
( ،A/HRC/33/53 )78الف ــرة 34؛ ومنلم ــل األم ــم املتحـ ـدة ل طفول ــل ،Uprooted ،و 104؛ ومفوض ــيل األم ــم املتح ــدة
ـ ــوق اإلنس ـ ــان ل مه ـ ــاجرين“Forced ،
لش ـ ــؤون الالجئ ـ ــني ، “Children on the run” ،و 49؛ واملرو ـ ــز ال ـ ــدويل
displacement and protection needs produced by new forms of violence and criminality in Central

” ،Americaدةاسل أعد ا مفوضيل األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أرة/مايو .2012
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عــدم وـوافر مع ومــاا يف الوقــت املناســب ،وعــدم و ـوافر خيــاةاا قانونيــل ومشــوةة قانونيــل ،وعــدم ال يــام يف
الوقت املناسب بتعيني أويياا وحواجز أمان بني الس طاا املعنيل مالل الطف وس طاا اهلجرة ووسي ل
وسب ا نتصاف.
فعالل ل حفاظ ع ى مصاق األطفال ومحايل ح وقهم ،مبا يف ذلك ال جوا ىل العدالل ُ
 - 3احلصول على خدمات الدعمب الرعاية املؤقتة
 - 54لألطفال ا ق يف مضان ىلقامل مناسب ،مع ىلعطـاا األولويـل ل ح ـول ال ا مـل ع ـى األسـرة والشـبيهل
ابألسـ ــرة( .)79وينبغـ ــهل ىلي ـ ـواا األطفـ ــال غـ ــري املصـ ــحوبني أو املنفص ـ ـ ني ع ـ ـن أسـ ــرهم يف ايمـ ــاا مت،صصـ ــل
أو ع ــى األقـ ـ يف من ــاطق معزول ــل ع ــن الضب ــاة .ولض ــن وـ ـوافر خ ــدماا ــددة لت بي ــل احتياج ــاا األطف ــال
واللروف العامل اليت يواجهها األطفال مها أمران يعتمدان ىل حد وبري ع ى املرفق الذر يؤور األطفال.
 - 55ومن بني املماةساا اعيدة املتع ل آبلياا محايل الطفـ املناسـبل يف أنشـطل ا سـتجابل لأل مـاا
ىلممــاد أمــاون مناســبل ل طف ـ يف ىلطــاة خــدماا الرعايــل املؤقتــل .ووشــم األمث ــل الواعــدة و ــك اعهــود الــيت
وب ــذهلا منلم ــل األم ــم املتح ــدة ل طفول ــل ومفوض ــيل األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالجئ ــني لت ــد دعـ ـم نفس ــهل
اجتمــاعهل وخــدماا أخــرل مايــل الطف ـ مــن خــالل مراوــز دعــم الطف ـ واألســرة (املعروفــل أياــا ابســم
”الن ـ ـ ــاط الزةقـ ـ ــاا“) ،الـ ـ ــيت و ـ ـ ــدم لألطفـ ـ ــال ،ضـ ـ ــمن خـ ـ ــدماا أخـ ـ ــرل ،مع ومـ ـ ــاا مراعيـ ـ ــل لطفـ ـ ــولتهم
عــن ح ــوقهم ،ســيما ةصــوو ا مايــل الدوليــل واإلحــا ا ىل اعــدماا عنــد الاــروةة .ومــن األمث ـل
الواعدة األخرل ذلك املضان املناسب ل طف الذر أنشأو منلمـل اعطـل الدوليـل يف أع ـاب الزلـزال الـذر
حــد يف نيبــال عــام  2015لتزويــد األطفــال ابلــدعم النفســهل وويســري عــود م ىل املدةســل .وقــد أُدجمــت
هــذا األمــاون املناســبل ل طفـ يف مراوــز وع ــم مؤقتــل ،وهــهل وســتند ىل مشــاةول الطفـ  ،ممــا يتــيل لألطفــال
التعبري عن شواغ هم وال اار املتع ل مايتهم.
 - 56ومع أن بع ايماا الالجئني واألش،او املشردين داخ يا ووجد فيها مرافـق منفصـ ل مـن أجـ
األطف ــال غ ــري املص ــحوبني أو املنفصـ ـ ني ع ــن أس ــرهم ،فعإ ــا وثـ ـريا م ــا وفت ــر ىل ح ــول قا م ــل ع ــى األس ــرة
ومـا أن قــدة ا ع ـى مواجهــل وزايــد عـدد األطفــال غــري املصـحوبني أو املنفصـ ني عــن أسـرهم ــدودة ل غايــل.
ونتيجــل لــذلك ،يت اســم األطفــال ا يــز الــذر يعيشــون فيـ مــع الضبــاة أو ُحيتجــزون احتجــا ا مطــو  .وىلضــافل
ىل ذلــك ،حــى عنــدما وُتــاح لألطفــال مســاحل منفص ـ ل ل عــيم فيهــا وث ـريا مــا يضــون مــن الســه ابلنســبل
ل جميــع الويــول ىل و ــك املســاحل ،ســيما أثنــاا ال ي ـ  .وعــالوة ع ــى ذلــك ،وــوفر بع ـ امل،يمــاا
املرافق األساسـيل ،مـن قبيـ خـدماا الرعايـل الصـحيل املناسـبل أو مرافـق الصـرف الصـحهل املراعيـل ل جنسـني.
ومـا أن عـدم وـوافر ىلضـااة وافيـل ،ووصـميم بعـ امل،يمـاا ،ون ـص أفـراد األمـن هـهل أمـوة وــؤدر ىل ردة
ىلمضاني ــل وع ــر األطف ــال لالنته ــار( .)80وأخ ـ ـريا ،م ــا ال ةف ـ ـ الضث ــري م ــن ب ــدان أوةواب وزوي ــد األطف ــال
الالجئني مبنزل /من ودا م يؤدر ىل وفاقم ا الل إبطالل مدة ب اا األطفال يف مرافق اإليواا(.)81
 - 57ووب ـ ــني أيا ـ ــا ع ـ ــدم وج ـ ــود ونس ـ ــيق ب ـ ــني اع ـ ــدماا ووج ـ ــود ثغـ ـ ـراا يف ىلداةة ا ـ ــا ا ،ىلض ـ ــافل
ىل دودي ــل ال ــدةة ع ــى التص ــدر لالنته ــار اعنس ــهل ل طفـ ـ يف املستش ــفياا العام ــل املوج ــودة ابل ــرب
__________
( )79انلر قراة اعمعيل العامل .142/64

( ،Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” )80و .30
( )81املرجع نفس  ،و .15
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من امل،يماا ،أو عدم وجود قواعد ل تصدر لذلك .ويشض عدم وجود مقأـاا مـدةابا وعـدم وـوافر
دعــم نفســهل مال ــم ع بتــني ىلضــافيتني يف ونفيــذ /ليــاا ا مايــل ووقوــب ع يهمــا عواقــب هامــل يف اوتشــاف
حا ا ا اة ابألطفال واستغالهلم وىلحالتها(.)82
 - 58وقل جانب /خر من جوانب فش الدول يف محايل األطفال يف سياق أنشطل ا ستجابل اإلنسـانيل
يتمثـ يف مماةســل احتجــا الطفـ بســبب هجروـ غــري ال انونيــل ،وهــهل مماةســل وثــري ال ــق .ف ــد شــددا عنــل
ح وق الطف وغريها من املياا اعايل وق الطف ع ى أن احتجا األطفـال املتصـ ابهلجـرة ميضـن
أبــدا أن حي ــق مصــا هم الفاـ ى وأن احتجــا هم ،سـواا وــانوا غــري مصــحوبني أو وــانوا مــع أســرهم ،يشــض
انتهاو ــا ــوقهم ق ــد يص ـ ـ  ،يف بع ـ ـ األوق ــاا ،ىل ح ــد ”التع ــذيب وىلس ــااة املعام ــل“( .)83وم ــن ب ــني
األسباب اليت وتذةأل هبا الدول ل جوا ىل احتجا األطفال املتص ابهلجرة الفر الصـحهل واألمـ  ،والتح ـق
من اهلويل ،وا مايـل ،وويسـري الن ـ مـن الب ـد .وينبغـهل السـعهل ىل ىلممـاد بـدا حتجـا الطفـ ( .)84وينبغـهل
الس ــماح لألطف ــال ابإلقام ــل يف س ــياق جمتمع ــهل أثن ــاا ىلمم ــاد ح ـ ـ لوض ــعهم م ــن حي ـ ـ اهلج ــرة .وم ــن ب ــني
املماةساا اعيدة هلذا البدا وذ الت ييم واإليداأل ا تمعيني املراعيني ل طف (.)85
 - 4اعتماد حلول دا مة
 - 59ا ـ الــدا م هــو ح ـ طوي ـ األج ـ ومســتدام يضف ـ قــدةة أي ـع األطفــال ،ومــن بيــنهم األطفــال
غري املصحوبني واألطفال املنفص ني عن أسرهم ،ع ى النماا ي يصريون وبـاةا يف بيئـل و ـ احتياجـا م
وح ــوقهم ،مبــا يف ذلــك ا نتعــاد واإلدمــا (وىلعــادة اإلدمــا ) .وقــد وشــم هــذا ا ــول اإلعــادة الطوعيــل
ىل ال ــوطن ،وىلع ــادة الت ــوطني ،واإلدم ــا احمل ــهل ،واملس ــاةاا التضمي ي ــل ل حماي ــل ،وغ ــري ذل ــك م ــن ا ــول
الدا م ــل .ولض ــن املماةس ــل الش ــا عل وتمث ـ يف ىلع ــادة الطف ـ ىل أس ـرو أو ىل ب ــدا األي ـ هل و،ي ــاة أول.
وينبغهل ل دول أ وعيـد األطفـال غـري املصـحوبني ىل أسـرهم أو وعيـدهم ىل أوطـاإم ىل وتـدبري مـن وـدابري
ا مايــل ،مــثال لضفالــل ىلعــادة أــع ـ األســرة يف ا ــا ا الــيت حي ــق فيهــا ذلــك مصـ حل الطفـ الفاـ ى
وبعد الاذ اإلجراااا ال انونيل الواجبل( .)86ومن دواعهل األسف أن يف الب ـدان الـيت وواجـ فيهـا شـبضاا
ا س ــت بال ع ــددا متزاي ــدا م ــن األطف ــال املتن ــني وؤخ ــذ يف ا عتب ــاة الت ييم ــاا الفردي ــل ملص ــاق الطف ـ
الفا ـ ى وي ــودأل األطف ــال يف مراف ــق غ ــري مال م ــل( .)87وأوجـ ـ ال ص ــوة ه ــذا يف نل ــام ا ماي ــل وُزي ــد أيا ــا
مــن ىلمضانيــل وعـ ألـر األطفــال لالســتغالل ولال ــاة .ويف مواجهــل فش ـ الــدول يف وــوفري اســتجابل مال مــل
__________
( ،Digidiki and Bhabha, “Emergency within an emergency” )82و 35؛ ومنلم ـ ـ ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ــدة ل طفول ـ ـ ـ ـ ــل،
” ،“Neither safe nor soundو .22

( )83انلر .A/HRC/28/68
( )84انلر .A/HRC/20/24
(David Corlett and others, Captured Childhood: Introducing a New Model to Ensure The Rights and )85

Liberty of Refugee, Asylum Seeker and Irregular Migrant Children Affected by Immigration Detention

(التحالف الدويل املع اب حتجا  ،)2012 ،و .58
( ،A/71/285 )86الف رة .104
( ،A/HRC/33/53 )87الف رة .39
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ينلــر األطفــال ىل املتج ـرين وامله ـربني ومصــدة مفا ـ ل ــدعم( .)88وهــذا األســباب ،ىل جانــب الثغ ـراا
احملــددة يف نلــام محايــل الطفـ وعــدم وـوافر بيــاانا موثوقــل وونســيق بــني الــدوا ر املعنيــل وع ــى نطــاق ب ــدان
العبــوة وب ــدان امل صــد ،وُســهم يف ةفــع أعــداد األطفــال املف ــودين( .)89وىلضــافل ىل ذلــك ،قــد يرغــب
األطف ـ ـ ــال يف التع ـ ـ ــرف ع ـ ـ ــيهم يف الب ـ ـ ــد األول يف ا حت ـ ـ ــاد األوةو) ال ـ ـ ــذر يدخ ونـ ـ ـ ـ وذل ـ ـ ــك لإلف ـ ـ ــالا
من وـداعياا حـل دب ـن ( حـل (ا حتـاد األوةو)) ةقـم  )2013/604الـيت وـنص ع ـى معـايري و/ليـاا
لتحديــد الــدول العاــو املســؤولل عــن دةاســل ط ــب محايــل دوليــل ي دمـ يف ىلحــدل الــدول األعاــاا مـواطن
من ب د اثل أو ش،ص عد اعنسيل.
 - 60وىلضــافل ىل ذلــك ،وتبــاين قــدةاا الــدول ونـُ ُهجهــا فيمــا يتع ــق بتنفيــذ ح ــول دا مــل لألطفــال.
فبينما يعطـهل بعاـها األولويـل مايـل الطفـ  ،ونلـر دول أخـرل ىل و ـك ا مايـل ع ـى أإـا مسـألل أمنيـل،
و وعترب هذا ا ـا ا ضـمن مسـؤوليتها أو وضـون لـديها ال ـدةة ع ـى وـوفري ا مايـل ل طفـ يف املنـاطق
املتاــرةة ــا ا النـزاأل وابلض ـواة  .وقــد أثــريا ش ـواغ بشــأن السياســل الــيت وعتمــدها بعـ الــدول لث ـ
األطفـ ــال غـ ــري املصـ ــحوبني الـ ــذين يضونـ ــون يف حالـ ــل عب ـ ــوة عـ ــن و ـ ـد ط ـ ــب ل حصـ ــول ع ـ ــى ال ج ـ ــوا
أو أر شض /خر مـن أشـضال ا مايـل .ويف أوةواب( ،)90ع ـى وجـ اعصـوو ،أـد أن اسـتجاابا الـدول
جمزأة ىل حـد وبـري .ففـهل األمـاون الـيت ي ـيم فيهـا املهـاجرون أو الالجئـون ،مبـا يف ذلـك مراوـز ا سـت بال،
وايم ــاا الالجئ ــني أو مس ــتوطنا م العش ـ ـوا يل ،يُنل ــر ىل األطف ــال غ ــري املص ــحوبني ع ــى أإ ــم ش ــباب
يف حالل عبـوة ميثـ اإلدمـا احمل ـهل خيـاةا مناسـبا هلـم( .)91ومـع أن مبـدأ ىلعـادة أـع ـ األسـرة ينطبـق
يف هــذا ا ــا ا( ،)92فعن ـ اندةا مــا يطبــق عم يــا ،لعــدة أســباب مــن بينهــا مفهــوم األســرة امل يــد (الــذر
ي تصــر ع ــى األقــاةب األول ــني) وهــو م ــا أيخ ــذ يف ا عتبــاة ون ــوأل ــد األس ــر ووضوينهــا ع ــرب املن ــاطق.
وىلضافل ىل ذلك ،وثريا ما وضون عم يل ىلعادة أع األسرة عم يل مطولل ومع دة.
 - 61وبص ــرف النل ــر ع ــن الس ــياق ،لألطف ــال ض ــحار ا ــاة وغ ــريا م ــن أش ــضال ا س ــتغالل ا ــق
يف التعــرف ع ــيهم ،وا مايــل ،واملســاعدة والــدعم ،والعــودة اممنــل ،وعــدم ىلعــادة ا ــاة هبــم واضــطهادهم،
والويــول ىل ُســب انتصــاف .وهلــم أياــا ح ــوق ومتط بــاا ــددة فيمــا يتع ــق ابلرعايــل والتعــايف وىلعــادة
اإلدمــا  .فه ــم حيتــاجون ىل ةعاي ــل شــام ل و ــدَّم ع ــى أســا ،و ي ــيم فــردر ،م ــع استشــاة م ،وم ــع جع ـ
مصــا هم الفا ـ ى يف ي ــميم و ـ ىلج ـراا يُت ،ــذ( .)93وممــب أيا ــا أن وض ــافل ال ــدول ع ــى حن ــو اس ــتباقهل
اإلفالا من الع اب ع ى ا ـاة وغـريا مـن أشـضال ا سـتغالل وأن و ـدم مـروض و ـك األعمـال ل عدالـل
__________
( )88انلــر ال ـرابد http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/ eu-home-
;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.htmlابلرجوأل ىللي يف  4متو /يولي .)2017
( )89جم س ال وةداا ،عنل ا حتاد األوةو) ،“Children in crisis” ،و .59
( )90املرجع نفس  ،و .24
( )91منلمل األمم املتحدة ل طفولل ،“Neither safe nor sound” ،و .10
( )92الربمل ــان األوةو) ،ح ــل ا ــس (ا حت ــاد األوةو)) ةق ــم  2013/604املؤةخ ــل  26حزيران/يونيـ ـ ( 2013انل ــر
الف رة  59أعالا).
( )93انلر .A/70/222
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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.
 - 62ووص ــدر س ــتغالل األطف ــال وانته ــاوهم جنس ــيا م ــن جان ــب أف ـ ـراد م ــن ق ـ ـواا حف ــا الس ــالم
عني األمـني العـام منسـ ا خايـا معنيـا بتحسـني
ومن العام ني الدوليني يف جمال و د املساعدة اإلنسانيلَّ ،
استجابل األمم املتحدة لالستغالل وا نتهـار اعنسـيني وأنشـأ فرقـل عمـ ةفيعـل املسـتول لوضـع اسـقاويجيل
جديــدة ملنــع و ــك اع ـرا م البشــعل والتصــدر هلــا .وأهــاب األمــني العــام حتديــدا ابلــدول األعاــاا أن وطبــق
ولا ــع
و يته ــا ال ا ــا يل خ ــاة اإلق ــيم ،ووعي ــد األف ـراد امل ــذنبني ،وو ــؤدب األف ـراد املع ــادين ىل أوط ــاإمُ ،
ل ُمسااظلظل املوعفني املسؤولني حسب التس س ال يادر(.)94

دال  -ايطار القانوين الدويل وايقليمي
 - 63يســتند اإلطــاة ال ــانوين الــدويل بشــأن بيــع األطفــال وا ــاة هبــم وغريمهــا مــن أشــضال اســتغالل
األطفــال يف حــا ا الن ـزاأل واأل مــاا اإلنســانيل ىل فــروأل متعــددة مــن فــروأل ال ــانون الــدويل .ويف بع ـ
ا ا ا ،وعم قواعد مشقول ومتداخ ل لضفال ل انطباق ودابري معينل ل حمايل (مثال ،ملضافحل بيع الطفـ
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.
 - 64فال انون الدويل حيلر بيع األطفال وا اة هبم وغريمها مـن أشـضال اسـتغالهلم يف حـا ا النـزاأل
واأل م ــاا اإلنس ــانيل ،ويضف ـ محاي ــل األطف ــال م ــن و ــك األعم ــال .وه ــو يتا ــمن اوفاقي ــل ح ــوق الطفـ ـ
وبروووووليها ا ختياةيني املتع ني ببيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاا ويف املـواد اإلابحيـل وإبشـرار
األطف ــال يف النـ ـزاأل املسـ ـ ل ،ال ــذين ي تا ــيان م ــن ال ــدول األطـ ـراف من ــع اس ــتغالل األطف ــال وانته ــاوهم
وحلرمهــا و رميهمــا .ويــنص العهــد الــدويل اعــاو اب ــوق ا قتصــاديل وا جتماعيــل والث افيــل أياــا ع ــى
محايــل األطفــال مــن ا ســتغالل ا قتصــادر وا جتمــاعهل .وعــالوة ع ــى ذلــك ،يشــدد ذلــك العهــد ،ىل
جان ــب العه ــد الـ ـدويل اع ــاو اب ــوق املدني ــل والسياس ــيل واوفاقي ــل ال ا ــاا ع ــى أي ــع أش ــضال التميي ــز
ضد املرأة ،ع ى ضروةة أن ي وم الزوا ع ى املواف ل ا رة والضام ل.
 - 65وىلضــافل ىل ذلــك ،فــعن ا لــر املط ــق ل ــرق ،وهــو قاعــدة /مــرة مبوجــب ال ــانون الــدويل ،ينطبــق
أيا ــا يف ه ــذا الس ــياق .فأسـ ـوأ أشـ ـضال عمـ ـ الطفـ ـ  ،وا ــاة ابلطفـ ـ واس ــققاق واملماةس ــاا الش ــبيهل
ابسققاق قد ُلفهل ،ابلفع  ،ح ا ق مماث ل ،حى وىلن وانت هلـا خصويـياا مبوجـب ال ـانون الـدويل(.)95
وعــالوة ع ــى ذلــك ،فــعن الــزوا ال ســرر لــوة ي ـراحل مبوجــب ا وفاقيــل التضمي يــل بشــأن ىللغــاا الــرق،
و اةة الرقيـق ،والـنُلم واملماةسـاا الشـبيهل ابلـرق ،الـيت وـنص ع ـى أن وا الطف ـل والـزوا ال سـرر ميضـن
اعتباةمها شضال من أشضال الرق.
 - 66واوفاقيل األمم املتحدة ملضافحل اعرميل املنلمل عرب الوطنيل وبروووووهلا ملنع وقمع ومعاقبل ا اة
ابألش،او ،وةايل النساا واألطفال ،ووذلك اوفاقيل األمم املتحدة ملضافحل الفساد ،ونطبـق أياـا ع ـى
ا اة وغريا من أشضال ا ستغالل يف أيع السياقاا.

__________
( )94انلر .A/71/818

( )95انلر .A/71/261
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 - 67ووــنص يــضور ال ــانون ال ــدويل ل عم ـ ع ــى محاي ــل ىلضــافيل لألطفــال الف ــاةين مــن حــا ا الن ـزاأل
واأل ماا اإلنسانيل .وابلفعـ  ،وـدعو اوفاقيـل منلمـل العمـ الدوليـل املتع ـل لـر أسـوأ أشـضال عمـ الطفـ
والاذ ىلجراااا فوةيـل ل اـاا ع يهـا لعـام ( 1999ةقـم  )182واوفاقيتهـا بشـأن العمـ ال سـرر أو اإللزامـهل
لعام ( 1930ةقم  )29ىل حلر ا اة ابألطفال وغريا من أشضال استغالهلم وال ااا ع يـ  ،ضـمن أ ـل
أمـ ــوة أخـ ــرل .وونطبـ ــق أياـ ــا ا وفاقيـ ــل املتع ـ ـل ابلعم ـ ـ الال ـ ــق ل عـ ــام ني يف اعدمـ ــل املنزليـ ــل لعـ ــام 2011
(ةقم  ،)189ألن األطفال املستظـغظ ني املتن ني ينتههل األمر هبم عادة يف مماةسل عم من هذا ال بي .
 - 68وينطبـق أياــا العديــد مــن املعاهــداا املربمــل ع ـى الصــعيد اإلق يمــهل انطباقــا مباشـرا .ففــهل أوةواب،
وُعتـرب اوفاقيتـا جم ــس أوةواب بشــأن مضافحــل ا ــاة ابلبشــر وبشــأن محايــل األطفــال مــن ا ســتغالل اعنســهل
وا نته ــار اعنس ــهل ،وو ــذلك ووجيه ــاا ا حت ــاد األوةو) بش ــأن من ــع ا ــاة ابلبش ــر ومضافحتـ ـ ومحاي ــل
ض ـ ــحارا (التوجيـ ـ ـ  )2011/36/EUوبش ـ ــأن مضافح ـ ــل ا نته ـ ــار اعنس ـ ــهل لألطف ـ ــال واس ـ ــتغالهلم جنس ـ ــيا
ويف املـواد اإلابحيـل (التوجيـ  )2011/92/EUأداوـني حيــويتني .ويـنص ع ــى ا مايـل أياــا يف منـاطق أخــرل
امليثــاق األفري ــهل ــوق الطفـ وةفاهـ  ،واوفاقيــل ةابطــل جنــوب /ســيا ل تعــاون اإلق يمــهل بشــأن منــع ا ــاة
ابلنساا واألطفال ستغالهلم يف البغاا ،واوفاقيل الب دان األمريضيل بشأن ا اة الدويل ابل صر.
 - 69ويتنــاول نلــام ةومــا األساســهل ل محضمــل اعنا يــل الدوليــل ،يف أ ــل أمــوة ،جـرا م ا ــرب واع ـرا م
ض ــد اإلنس ــانيل ،و ني ــد األطف ــال واس ــت،دامهم يف النـ ـزاأل املسـ ـ ل ،واةوض ــاب أعم ــال ا غتص ــاب ،وال ــرق
اعنسهل ،والبغاا ال سرر ،وا م ال سرر ،والتع يم ال سرر وأر شض /خر من أشضال العنف اعنسهل
وا سققاق .وونطبق أياا اوفاقياا جنيف املتع ل مايل ضحار النزاعاا املس حل الدوليل لعـام 1949
وبرووووو ها اإلضافيان لعام  ،1977احمللوة فيها أيعاق ىلويان س ور معني يف سياق النزاأل املس ل الـدويل
وغري الدويل ،من بين الرق ،والرق اعنسهل ،والعنف اعنسهل ،والعم ال سرر.
 - 70وو ــنص ا وفاقي ــل املتع ــل مبرو ــز الالجئ ــني لع ــام  1951وبروووووهل ــا لع ــام  1967ع ــى ح ــوق
وحتـدَّد أياـا معـايري
أساسيل ىلضـافيل لألطفـال الالجئـني .ويتمثـ ُحضـم أساسـهل يف عـدم اإلعـادة ال سـريلُ ،
أساسيل فيما يتع ق ابلرفاا .وع ى الصعيد اإلق يمهل ،يتسم ابألمهيـل أياـا يف هـذا الصـدد ىلعـالن واةاتخينـا
بش ــأن الالجئ ــني ،واوفاقي ــل منلم ــل الوح ــدة األفري ي ــل ال ــيت و ــنلم اعوان ــب اعاي ــل مبش ــضالا الالجئ ــني
يف أفري يا ،وشريعاا ا حتاد األوةو) بشأن ال جوا.
 - 71ووتناول قراةاا شى يادةة عن األمم املتحدة هذا املسألل أيااق .فع ى سبي املثال ،ونـاول جم ـس
ح ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان وا الطف ـ ـ ــل وال ـ ـ ــزوا املبض ـ ـ ــر وال س ـ ـ ــرر يف الس ـ ـ ــياقاا اإلنس ـ ـ ــانيل يف مش ـ ـ ــروأل قـ ـ ـ ـراةا
 ،A/HRC/35/L.26بينم ــا ط ــب جم ــس األم ــن ،يف قـ ـراةا  ،)2015( 2225ىل األم ــني الع ــام أن يا ـ ِّـمن
مرف اا و اةيرا عن األطفال والنزاعاا املس حل األطراف املتوةطـل يف أ ـاط خطـف األطفـال يف حالـل النـزاأل
املس ل ،وةوز ،يف قراةا  ،)2016( 2331ل مرة األو  ،ع ى ا اة ابألش،او يف سياق النزاأل املس ل.
 - 72ووشــم األدواا األخــرل الــيت وضــافل ا ــاة وغــريا مــن أشــضال اســتغالل األطفــال يف ســياق
حــا ا النـزاأل املسـ ل واأل مــاا اإلنســانيل املبــاد واملبــاد التوجيهيــل املويــى هبــا بشــأن ح ــوق اإلنســان
وا ــاة ابلبشــر الصــادةة عــن مفوضــيل األمــم املتحــدة ــوق اإلنســان()96؛ واملبــاد التوجيهيــل ملفوضــيل
__________
(See https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/401/68/pdf/N0240168.pdf? )96
.OpenElement
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األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالجئ ــني بش ــأن ض ــحار ا ــاة واألش ــ،او املعرض ــني عط ــر ا ــاة هب ــم()97؛
واملباد التوجيهيل ملنلمل األمم املتحـدة ل طفولـل بشـأن محايـل األطفـال ضـحار ا ـاة لعـام )98(2006؛
واملعايري الدنيا مايل الطف يف ىلطاة العم اإلنساين( )99اليت وضعتها ا موعل العامليـل ل حمايـل .واملعـايري
األخ ـ ــرل ،م ـ ــن قبي ـ ـ ـ التزامـ ـ ــاا منلم ـ ــل األغذي ـ ــل والزةاع ـ ــل األساسـ ـ ــيل ـ ــاا األطف ـ ــال يف ىلط ـ ــاة العم ـ ـ ـ
اإلنســاين( ،)100واملعــايري املهنيــل ل عم ـ يف جمــال ا مايــل( )101واملبــاد التوجيهيــل ل جنــل الدوليــل ل ص ـ يب
األمحـر بشـأن األطفـال غـري املصـحوبني واملنفصـ ني عـن أسـرهم( )102وضمـ ىلطـاة ا مايـل ال انونيـل الدوليــل
م ــن ا ــاة وغ ــريا م ــن أش ــضال اس ــتغالل الطفـ ـ  .وو ــوفر أيا ــا املب ــاد التوجيهي ــل ال ــيت وض ــعها ا ــس
()103
ا قتصــادر وا جتمــاعهل بشــأن العدالــل يف األمــوة املتع ــل ابألطفــال ضــحار اعرميــل والشــهود ع يهــا
مزيدا من ا مايل لألطفال الاحار ووامن مصا هم الفا ى.
 - 73وأخ ـ ـريا ،ي ـ ــب مب ـ ــادةاا عاملي ـ ــل ،م ـ ــن قبيـ ـ ـ خط ـ ــل التنمي ـ ــل املس ـ ــتدامل لع ـ ــام  ،2030ابل ـ ــدول
أن و اهل ،يف أ ل أموة ،ع ـى ا ـاة ابألطفـال وغـريا مـن أشـضال اسـتغالهلم يف غار ـا  3-5و 7-8
و  .2-16وىلض ــافل ىل ذل ــك ،يُ ــزم ىلع ــالن نيوي ــوةر لالجئ ــني وامله ــاجرين (ق ـراة اعمعي ــل العام ــل )1/71
الــدول مايــل ح ــوق اإلنســان عميــع األطفــال الالجئــني واملهــاجرين ،بغـ النلــر عــن وضــعهم ،وينطبــق
هــذا بصــفل خايــل ع ــى األطفــال غــري املصــحوبني أو املنفص ـ ني عــن أســرهم .ويشــض مــا أع ــب ذلــك
مــن ىلعــداد ا وفــاق العــاملهل مــن أج ـ اهلجــرة اممنــل واملنلمــل وال انونيــل وا وفــاق العــاملهل بشــأن الالجئــني
مع ماق ىلضافياق ممضناق مايل األطفال املتن ني من ا اة وغريا من أشضال ا ستغالل.

رابعا  -خامتة

 - 74إن ح ززاجتت النز ززاع والك ززوارة الطبيعي ززة واينس ززانية تع ز ِّزرض األطف ززال ،وابألخ ززا األطف ززال
غززري املصززسوبا بززذويهمب أو املنفصززلا عززن أسززرهمب ،ألو ززه ضززعف متعززددة وتُزيززد مززن تعرضززهمب خلطززر
اجتا ز ززار هب ز ززمب وب ز ززيعهمب واس ز ززتا ،مب نس ز ززيا ،وإكز ز زراههمب عل ز ززى زواج الطفل ز ززة أو ال ز زززواج القس ز ززر ،
واستخدامهمب يف أسوأ أشكال عم الطف  .وم أن الصبااي من األر أن يقعن ضسااي ل،سزتا،ل
اجلنسي ،تو د م ذلك حاجتت يُنتهك فيها الصبية أيضا.

__________
( )97انلر املوقع الشبضهل .www.refworld.org/docid/443679fa4.html

( )98انلر الرابد .www.unicef.org/protection/Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
( )99انل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابد https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/80321/Child+Protection+Working+
Group+-+Minimum+Standards+for+Child+Protection+in+Humanitarian+Action+2012/

.701dcb31-54b8-4db9-aa89-9130dc25e41a
( )100انلر املوقع الشبضهل .https://www.unicef.org/publications/files/CCC_042010.pdf
( )101انلر الرابد .www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
( )102انل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر https://www.icrc.org/en/publication/1101-inter-agency-guiding-principles-unaccompanied-and-
.separated-children
( )103قراة ا س ا قتصادر وا جتماعهل .20/2005
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 - 75واآلليات القا مة ملن خمتلزف أشزكال اسزتا،ل األطفزال يف سزياق حزاجتت النززاع واألزمزات
اينسززانية وأنش ززطة اجتس ززتةابة لتل ززك األش ززكال غ ززري فعالززة إ ح ززد كب ززري وت ززؤد إ ع ززدم اس ززتقرار
أوضززاعهمب .فبالفع ز  ،يعي ز قصززور تززدريع العززاملا علززى اخلطززو األماميززة أو انعدامززه ،والتسززدايت
العم ززر واجتنتم ززا  ،وع ززدم التواصز ز والتنس ززي فيم ززا ب ززا خمتل ززف اجله ززات
ال ززيت ينط ززو عليه ززا حتدي ززد ُ
الفاعلة ،التسديد الدقي وية األطفال ضسااي البي واجتاار وغريمها من أشكال اجتسزتا،ل .وعلزى
الززرغمب م ززن و ززود بع ززل املمارس ززات الواع ززدة ،كث زريا م ززا جت تراع ززي الرعاي ززة املؤقت ززة واحلل ززول الدا م ززة
لألطفال املتنقلا املعرضا لتلك اجتنتهاكات احتيا ات األطفال احملددة ،جت سيما أولئك املنفصزلا
عن أسرهمب أو غزري املصزسوبا الزذين يعيشزون يف أمزاكن خمتلطزة مز مهزا رين أو جت ئزا مزن الكبزار
يف من ززاط أو خميم ززات تفتق ززر إ املرافز ز األساس ززية .وو ززود ح ززاجتت متع ززددة ل،س ززتا،ل اجلنس ززي
لألطفال هو مؤشر إضايف على فش نظام احلماية املقصود به أن يصوهنمب.
 - 76والعيش يف حالة انتظار لفرتات طويلة بسبع الت خريات أو أو ه القصور يف القنوات القانونية
للهةززرة أو عززدم و ززود تلززك القنززوات قززد يززدف األطفززال الززذين اسززتنفدوا مززواردهمب املاليززة إ السززعي
إ ُسب بديلة ،سزوا كانزت قانونيزة أو غزري قانونيزة ،لكسزع مزال إمزا مزن أ ز البقزا علزى قيزد احليزاة
أو من أ مواصلة رح،هتمب .وهذا الوض يدفعهمب إ الوقوع بزا أيزد امزرما القزادرين علزى تيسزري
مز ززرورهمب إ بلز ززدان أخز ززر  .وعز زز،وة علز ززى ذلز ززك ،يتعز ززارض اتبز ززاع هنز ززج احتةز ززاز األطفز ززال املتنقلز ززا
م حقوقهمب ،ويلس الضرر على و ه اخلصوص برفاههمب ،وينباي عدم اللةو إليه .وإضافة إ ذلك،
فممززا لززه أمهيززة أساسززية مواصززلة اجلهززود اجلاريززة للتسقي ز م ز امله زربا واملتة زرين ومقاضززاهتمب ،و ززع
يف الوقت نفسه زايدة التشديد على احلد من أو ه ضعف األطفال املتنقلا.
 - 77وأخز زريا ،ومز ز أن املق ززررتا اخلاص ززتا هت ززدفان ،يف ه ززذا التقري ززر ،إ إذك ززا ال ززوعي ال ززدويل
إبمكاني ززة تع ززرض األطف ززال للبيز ز واجتا ززار وغريمه ززا م ززن أش ززكال اجتس ززتا،ل املرتبط ززة حب ززاجتت النز ززاع
واألزمززات اينسززانية املعقززدة ،فتهنمززا جت يتنززاوجتن ش حززال تنززاوجت شززام ،ي ز أشززكال اجتسززتا،ل
هذه ،ويقدم التقرير فسسع حملة عامة عن إمكانية تعرض األطفال لتلك اجتنتهاكات.

خامسا  -التوصيات
 - 78ابلنظ ززر إ املس ززؤولية القانوني ززة لل ززدول ع ززن حتدي ززد هوي ززة األطف ززال ض ززسااي البيز ز واجتا ززار
وأولئ ززك املعرض ززا ألش ززكال أخ ززر م ززن اجتس ززتا،ل وع ززن مح ززايتهمب ومس ززاعدهتمب يف يز ز الظ ززرو ،
سا اتلة ع ززن اجلز زرا مب ،تق ززدم املق ززرراتن
مب ززا يف ذل ززك ح ززاجتت النز ززاع واألزم ززات اينس ززانية ،وكفال ززة امل ز زُ ات
اخلاصتان التوصيات التالية.
 - 79توصي املقزرراتن اخلاصزتان بزدعوة الزدول الزيت تفعز ذلزك بعزد إ التصزدي علزى اتفاقيزة
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
ومعاقبززة اجتاززار ابألش زخاص ،وخباصززة النسززا واألطفززالِّ ،
املكم ز جتتفاقيززة األمززمب املتسززدة ملكافسززة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،ونظام روما األساسي للمسكمة اجلنا ية الدولية ،وصكوك منظمة العم
الدولية املنطبقة.
24/29

17-12122

A/72/164

 - 80فيمززا يتعل ز بتسديززد ا ويززة ،ينباززي جلمي ز الززدول ،جت سززيما تلززك الززيت تستضززيف أطف زاجت
ضززسااي ل،سززتا،ل يف حززاجتت الن ززاع واألزمززات اينسززانية ،أن تقززوم ،ابلتعززاون م ز وكززاجتت األمززمب
املتسدة وبراجمها واملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم املدين ،مبا يلي
كفالززة حتديززد هويززة األطفززال غززري املصززسوبا واملنفصززلا عززن أسززرهمب وتسززةيلهمب
(أ)
وإحالتهمب إ نظام محاية الطف على الفور
(ب) كفال ززة مراع ززاة إ ز زرا ات حتدي ززد ا وي ززة ه ززذه ُلعم ززر الطفز ز ون ززوع نس ززه وخلفيت ززه
الثقافي ززة ونض ززةه ،وك ززذلك و ززرو رحلت ززه .وينبا ززي أن يه ززد هز زذا ال ززنهج إ إقام ززة ع،ق ززة ق ززة
م األطفال ،وكفالة مساع آرا همب وأخذها يف اجتعتبار على النسو الوا ع .وينباي عزدم إ زرا تقيزيمب
ُعمززر م زر لاع للطف ز إجت يف حززاجتت الشززك يف ُعمززر الطف ز  .ويف حالززة عززدم التززيقن ،ينباززي اعتبززار
الشخا طف .،وينباي أيضا إحاطة األطفال علمزا ابلازرض مزن إ زرا ات تقيزيمب أعمزارهمب وخبطزوات
تلك اي را ات بلاة يفهموهنا
( ) حتسا قدرة يز أصزساب املصزلسة ،مبزا يشزم مزووفي احلزدود وإنفزاذ القزانون،
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
م ززن األش ززخاص الف ززارين م ززن ح ززاجتت النز ززاع واألزم ززات اينس ززانية ،عل ززى كفال ززة التس ززةي املنهة ززي
للةمي  ،مبا يشم األطفال ،وحتديد حاجتت اجتاار ابألطفال واستا ،مب وخماطرمها.
 - 81فيما يتعل ابحلماية واملساعدة ،ينباي للدول أن تقوم ،ابلتعاون مز وكزاجتت األمزمب املتسزدة
وبراجمها واملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم املدين ،مبا يلي
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
العززام رقززمب  )2013( 14للةنززة حقززوق الطفز  ،علززى مراعززاة مصززاا الطفز الفضززلى كاعتبززار أساسززي
عنززد اكتشززا دجت ز علززى البي ز أو اجتاززار أو غريمهززا مززن أشززكال اجتسززتا،ل وا ززاذ ي ز التززدابري
الضرورية ملن التبين غري القانوين وبي األطفال يف سياق حاجتت النزاع واألزمات اينسانية
(ب) اجتعرتا ابحتيا ات احلماية الدوليزة ،الفعليزة واحملتملزة ،لألطفزال واعتمزاد قواعزد
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
( ) إنشز ززا أو تكييز ززف آليز ززات وطنيز ززة لإلحالز ززة ألغ ز زراض تقز ززدا خز ززدمات املسز ززاعدة
واحلماية ،مبا يشم تدابري مراعية لنزوع اجلزنو وللطفز  ،لضزسااي البيز واجتازار وغريمهزا مزن أشزكال
اجتسززتا،ل وللضززسااي احملتملززا ززذه اجتنتهاكززات ،م ز إش زراك السززلطات الوطنيززة ومنظمززات امتم ز
املدين يف عملية صن القرار
(د) كفالززة تززوفري اخلززدمات الصززسية والنفسززية اجت تماعيززة يف األمززاكن الززيت يقززيمب فيهززا
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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العمز ز مز ز أطف ززال مك ززروبا ومص ززابا بص ززدمة وض ززسااي ل،ا ززار ول،س ززتا،ل ودعمه ززمب يف ذل ززك.
و ع أن تكون اخلزدمات مناسزبة للطفز وأن تزويل اعتبزارا ألعزرا هزؤجت األطفزال وقزياتمهمب الثقافيزة
والدينية واجت تماعية
(هـ) هتيئز ززة مسز ززاحة آمنز ززة ومناسز ززبة للطف ز ز يف األم ز زاكن الز ززيت يقز ززيمب فيهز ززا املهز ززا رون
أو ال ،ئززون ،مبززا يف ذلززك مراكززز اجتس ززتقبال أو خميمززات ال ،ئززا أو مسززتوطناهتمب العشززوا ية ال ززيت
تستضزيف األطفززال وتزوفر ززمب حيززا للرتفيزه والدراسززة والراحزة ،تكززون منفصززلة عزن املرافز األخززر ،
وكفالة أن تكون تلك املساحات ذات طاب أسر وأشبه ابلبيئة األسرية ،حيثما أمكن
(و) تعي ززا مرت ززا م ززدربا ومس ززتقلا يف املن ززاط ودوا ززر اخل ززدمات ال ززيت ززر فيه ززا
أو ميكن أن ر فيها احتكاك م أطفزال ضزعفا مزن املهزا رين وال ،ئزا وذلزك لتيسزري التواصز
الفعال وإمكانية احلصول على اخلدمات
( ) كفالززة ُسززب حصززول األطفززال ابلكام ز علززى املعلومززات عززن حقززوقهمب وخززدمات
وحسززن توقيتهززا و و ززا وتقززدميها علززى حنززو
احلمايززة والززدعمب املتاحززة ززمب ،وكفالززة دقززة هززذه املعلومززات ُ
يراعي ُعمر األطفال ولاتهمب وخلفيتهمب الثقافية.

 - 82فيمززا يتعلز ابحللززول الدا مززة ،ينباززي للززدول أن تقززوم ،ابلتعززاون مز وكززاجتت األمززمب املتسززدة
وبراجمها واملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم املدين ،مبا يلي
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
اجت تماعية ،والتعليمب ،والتدريع املهين ،وتعليمب مهارات احلياة .وينباي اعتماد خطة فردية ،ابلتشاور
م الطف وابلتنسي م النظمب احمللية لرعاية الطفز  ،ومزن الز،زم إ زاد ترتيبزات حتبزذ احللزول القا مزة
على األسرة وامتم احمللي
(ب) كفالزززة القيز ززام ،حرصزززا علز ززى مصز ززاا الطف ز ز الفضز ززلى ،بتخص ززيا م ززوارد كافيز ززة
األسرة لضزمان القزدرة التشزايلية علزى إ زرا التقييمزات يف وقزت معقزول
ي را ات إعادة
واحلززد مززن طززول العمليززة املفززر واعتمززاد تفسززري واس ز النطززاق لألسززرة ،م ز مراعززاة اجتخت،فززات
الثقافية ومصاا الطف الفضلى
( ) التقيد متامزا ابجتلتزامزات بعزدم ايعزادة القسزرية املنبثقزة مزن القزانون الزدويل حلقزوق
اينسززان ،والقززانون الززدويل اينسززاين ،والقززانون الززدويل ل ،ئززا ،والقززانون الززدويل العززريف ،جت سززيما
اجتلتزامززات املدونززة يف املززادة  33مززن اجتتفاقيززة املتعلقززة مبركززز ال ،ئززا لعززام  1951واملززادة  3مززن
اتفاقيززة مناهضززة التعززذيع وغززريه مززن ضززروب املعاملززة أو العقوبززة القاسززية أو ال،إنسززانية أو املهينززة.
وجت ميكززن البززت يف إعززادة أ طفز إ وطنززه إجت إذا تبززا علززى أسززاة كز حالززة علززى حززدة أن ذلززك
يصززع يف مصززاحله الفضززلى وبعززد كفالززة أن الطفز سززيكون ،عنززد عودتززه ،آمنززا و صز علززى الرعايززة
واحلضانة املناسبتا ،وذلك بواسطة إ را ينطو على ضماانت مناسبة
(د) مززن غززري املززواطنا مززن ضززسااي اجتاززار ايقامززة واملسززاعدة ،غززري املشززروطتا ببززد
إ را ات نا ية أو بتعاوهنمب م سلطات إنفاذ القانون.
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 - 83فيمززا يتعل ز ابللةززو إ العدالززة واملقاضززاة واجل ززا ات ،ينباززي للززدول أن تقززوم ،ابلتعززاون
مز وكزاجتت األمزمب املتسزدة وبراجمهزا واملنظمززات الدوليزة والبلزدان املضزيفة ومنظمزات امتمز املززدين،
مبا يلي
كفالززة حظززر التشززريعات الوطنيززة وارميه ززا لبي ز األطفززال واجتاززار هبززمب بوص ززفهما
(أ)
رميتا منفصلتا ،م النا على عقوابت تعكو سامة هاتا اجلرميتا
(ب) كفال ززة ض ززمان التش ززريعات والسياس ززات والت ززدابري واملمارس ززات اتب ززاع اي ز زرا ات
القانونيززة الوا بززة املراعيززة للطفز يف يز اي زرا ات ايداريززة والقضززا ية املتعلقززة اب ةززرة الززيت متززو
حق ززوق األطف ززال أو وال ززديهمب .و ززع معامل ززة يز ز األطف ززال ،وم ززن بي ززنهمب املص ززسوبون بوال ززديهمب
أو شوصززيا قززانونيا آخززرين ،ك صززساب حقززوق فززرديا ،جت كمةززرما ،و ززع النظززر يف احتيا ززاهتمب
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 الق زرارات املتعلقززة بوضززعهمب أو وض ز والززديهمب
وتؤ ر عليهمب وذلك من أ ضمان ا اذ ي القرارات علزى حنزو قز مصزاحلهمب الفضزلى .وينبازي
أن يكز ززون مبقز ززدور األطفز ززال تقز ززدا ش ز ززكاو تتةز ززاوز اي ز زرا ات القانونيز ززة أو إ ز زرا ات احمل ز ززاكمب
عل ززى مس ززتوايت أقز ز يك ززون م ززن الس ززه وص ززو مب إليه ززا ،م ززن قبيز ز تل ززك املتعلق ززة حبماي ززة الطفز ز ،
ومؤسسات الشباب ،أو املدارة ،أو أما املظا  ،وينباي أن يكزون مبقزدورهمب احلصزول علزى مشزورة
من مهنيا على حنو مر لاع للطف عند انتهاك حقوقهمب
( ) كفالززة سززهولة الوصززول إ آليززات تقززدا الشززكاو وايبزز،غ املراعيززة للطفز فيمززا
يتعلز ز ابنته ززاك الطفز ز واس ززتا،له نس ززيا ،وذل ززك م ززن خ زز،ل نُظ ززمب ش ززاملة حلماي ززة الطفز ز ص ززا
ا موارد كافية
مدرب لألطفال
(د) كفالة تعيا ممث قانوين جلمي األطفال (مبا يشم األسر) ووصي َّ
غري املصسوبا واملنفصلا عن أسرهمب يف أقرب وقت ممكن لد وصو مب ،وجماان
(هز) حظر اجتحتةزاز ايدار لألطفزال ،جت سزيما فيمزا يتعلز ابنتهاكزات قزوانا ولزوا
ا ةززرة ولكززن فيمززا جت يقتصززر عليهززا وكفالززة عززدم احتةززاز األطفززال ضززسااي البي ز واجتاززار وغريمهززا
مززن أشززكال اجتسززتا،ل أو املعرضززا لتلززك اجتنتهاكززات أو مقاضززاهتمب أو معززاقبتهمب بتهمززة ارتكززاب
انتهاكززات لقززوانا ا ةززرة أو بتهمززة ممارسززة أنشززطة غززري قانونيززة كنتيةززة مباشززرة لوضززعهمب كضززسااي
ل،ستا،ل .وعندما تقتضي مصاا الطف الفضلى إبقا األسرة معاً ،ينبازي أن ميتزد املطلزع احلتمزي
املتمث يف عدم حرمان الطف مزن احلريزة إ والديزه وأن يقتضزي اختيزار السزلطات بزدا ل،حتةزاز
من أ األسرة شكملها
(و) كفالززة خضززوع القززوات العسززكرية وقززوات حف ز السزز،م واألف زراد الززدوليا العززاملا
للمسا اتلاتة يف حاجتت انتهاك الطف واستا،له نسيا بتطبي مبدأ عزدم
يف جمال تقدا املساعدة اينسانية ُ
التسام إط،قا م هذه اجلرا مب ،وإ را حتقيقات وحماكمات سريعة وفعالة ،وتنفيذ عقوابت متناسبة فيما
يتعل مبن تثبت إدانتهمب ابرتكاب هذه اجلرا مب ،م ا اذ تدابري من قبي ايعادة إ الوطن وإهنا النشزر،
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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 - 84ينبا ززي أن تكفز ز األم ززمب املتس ززدة رب ززال بيز ز األطف ززال واجتا ززار هب ززمب ابجتنتهاك ززات وايس ززا ات
اجلسيمة الستة لألطفال( .)104فهذه اجتنتهاكات تكون ،عند ارتباطها ابجتاار ،شزديدة البشزاعة وينبازي
النظر فيها بو ه خاص ك ساة ملن البلدان اليت ذُكر امسها مرارا ابعتبارها متورطزة يف تلزك اجتنتهاكزات
يف تقززارير األمززا العززام السززنوية عززن األطفززال والن ززاع املسززل مززن املسززامهة بقززوات يف عمليززات األمززمب
املتسززدة .وإضززافة إ ذلززك ،عنززدما تشززك هززذه اجتنتهاكززات زرا مب دوليززة ،ينباززي أن يكف ز امتم ز
للمسززا اتلاتة رملززة أمززور مززن بينهززا إحالززة القضززااي إ احملكمززة اجلنا يززة الدوليززة،
الززدويل إخضززاع مرتكبيهززا ُ
كوسيلة ملكافسة ايف،ت من العقاب وكفالة أجت متر هذه اجلرا مب البشعة دون عقاب.
 - 85فيمززا يتعل ز ابلوقايززة وتعزيززز احلقززوق ،ينباززي للززدول أن تقززوم ،ابلتعززاون م ز وكززاجتت األمززمب
املتسدة وبراجمها واملنظمات الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم املدين ،مبا يلي
اجتع زرتا بقابليززة الصززبية والصززبااي بو ززه خززاص للتعززرض للبي ز واجتاززار وغريمهززا
(أ)
من أشكال اجتستا،ل يف حاجتت النزاع وما بعد انتها النزاع واألزمات اينسانية
(ب) من بي األطفال واجتاار هبزمب ،مز اسزتهدا األطفزال غزري املصزسوبا علزى و زه
اخلصوص ،من قبي األيتام ،واألطفال الذين خلفهمب أهلهمب ورا همب هراب من النزاع ،واألطفزال الزذين
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
أو يف البلد املضيف
حتديد تدابري ملن استا،ل األطفال نسيا ويف العم  ،مبا يف ذلك إبنشزا قنزوات
(د)
ميكززن الوصززول إليهززا وآمنززة وقانونيززة للهةززرة ،واح زرتام مبززدأ عززدم ايعززادة القسززرية ،وكفالززة إمكانيززة
وصززول األطفززال املهززا رين وال ،ئ ززا بطريقززة قانونيززة إ سززوق العمز ز يف البلززد املضززيف ،حيثم ززا
كان ذلك أمرا مهما
ز ز وحتلي ز ز بيز ززاانت مفصز ززلة عز ززن ز زرا مب بي ز ز األطفز ززال واجتاز ززار هبز ززمب وغريمهز ززا
(هـ)
مززن أشززكال اسززتا،ل األطفززال ،مززن أ ز اجتسرتشززاد هبززا يف تصززميمب وتنفيززذ سياسززات فعالززة للوقايززة
واحلماية ملكافسة تلك الظواهر
(و) معاجلززة العوام ز الززيت تززؤد إ زايدة األسززباب اجلذريززة يمكانيززة تعززرض األطفززال
للبيز واجتازار وغريمهزا مززن أشزكال اجتسزتا،ل يف سزياق حززاجتت النززاع واألزمزات اينسزانية ابعتمززاد
وتنفيززذ اس زرتاتيةيات تعززاع ،بززا عوام ز أخززر  ،انعززدام املسززاواة ،والفقززر ،و ي ز أشززكال التمييززز،
مبا يف ذلك يف سياق اسرتاتيةيات تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 - 86فيما يتعل ابلتعاون والتنسي  ،ينباي للزدول أن تقزوم ،ابلتعزاون مز وكزاجتت األمزمب املتسزدة
وبراجمها ومنظماهتا الدولية والبلدان املضيفة ومنظمات امتم املدين ،مبا يلي
__________
( )104انلـ ــر ق ـ ـراة جم ـ ــس األمـ ــن )2005( 1612؛ https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-
.grave-violations/
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تعزيزز التعاضززد ،وتبزادل البيززاانت ،وتبززادل املمارسزات اجليززدة فيمزا بززا احلكومززات
(أ)
والوك ززاجتت اينس ززانية وامتمز ز امل ززدين بشز ز ن حتدي ززد هوي ززة األطف ززال املعرض ززا خلط ززر البيز ز واجتا ززار
واجتستا،ل ،وإحالتهمب وتقييمب وضعهمب
(ب) املشززاركة بنشززا يف املبززادرات الدوليززة ،مززن قبي ز التسززالف املعززين ابلاايززة 7-8
والشراكة العاملية يهنا العنف ضد األطفال ،اليت ترمي إ حتقيز أهزدا التنميزة املسزتدامة ،ودعزمب
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
( ) دعززمب عم ز اخلبززري املسززتق املعززا مززن األمززا العززام لقيززادة العم ز املتعل ز بدراسززة
عامليززة متعمقززة ديززدة بشز ن حالززة األطفززال احملززروما مززن احلريززة وذلززك بتزويززده مبززا يلزززم مززن وسززا
ومززوارد للوفززا بوجتيتززه ،كوسززيلة فعالززة لززدعمب حتقيز خطززة التنميززة املسززتدامة لعززام  2030مززن خزز،ل
إ اد بدا جتحتةاز األطفال.
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