
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-13221    020609    080609 

  جملس حقوق اإلنسان
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    من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية، والسياسية، واالقتصادية،
  ة، والثقافية، مبا فيها احلق يف التنميةواالجتماعي

  * **تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، جورج بوستامانيت

  موجز

هذا التقرير هو الرابع الذي يقّدمه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، خورخي بوستامانيت،                
ويغطي التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص        . ق اإلنسان ، إىل جملس حقو   ٢٠٠٥يوليه  /منذ تعيينه يف متوز   

ويركز املقرر اخلاص يف اجلزء املواضيعي من التقرير على محاية األطفال . ٨/١٠ عمالً بقرار اجمللس ٢٠٠٨يف عام 
ويقدم . ةيف سياق عملية اهلجرة، مذكراً بواجب الدولة ضمان محاية مجيع األطفال يف مجيع مراحل عملية اهلجر               

املقرر اخلاص حملة عامة عن اإلطار القانوين الدويل املطبق، ويقترح إطاراً مفاهيمياً، مشرياً إىل ثالث فئـات مـن             
فئة األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهـم؛ وفئـة األطفـال            : األطفال املتأثرين بعملية اهلجرة، وهي    

وخيتم املقرر اخلاص تقريره بإيراد بعض . ملهاجرين يف البلدان املضيفةاملهاجرين املتنقلني عرب احلدود؛ وفئة األطفال ا
  .التوصيات كي تواصل الدول واجلهات األخرى ذات املصلحة النظر فيها واختاذ ما تراه من إجراءات بشأهنا

  

  ــــــــــــــــ

  .تأخر تقدمي هذا التقرير لكي يتضمن أحدث املعلومات املتاحة  *  

 هذا التقرير كثرياً عدد الكلمات املسموح به حالياً مبوجب قرارات اجلمعية العامة الصادرة نظراً لتجاوز  **  
  .يف هذا الشأن، ُتعّمم احلواشي باللغة اليت وردت هبا فقط
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  ملقرر اخلاصا أنشطة - أوالً 
   الزيارات القطرية-  ألف

إسبانيا، : ، توجيه الدعوة له لزيارة البلدان التالية      ٢٠٠٥يوليه  /طلب املقرر اخلاص، منذ تكليفه بواليته يف متوز         -١
ومانيـا، والـسنغال،    وأستراليا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والبحرين، وتايلند، ومجهورية كوريا، وجنـوب أفريقيـا، ور           

وغواتيماال، والفلبني، وقطر، وكندا، وماليزيا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،               
  . وقد زار املقرر اخلاص إندونيسيا ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية. وموريتانيا، واهلند، واليابان

واملكـسيك  ) A/HRC/11/7/Add.3(سـتعراض، زار املقـرر اخلـاص غواتيمـاال          وأثناء الفتـرة قيـد اال       -٢
)A/HRC/11/7/Add.2 .(        ويـود املقـرر    . ، فال تزال املناقشات جارية بشأهنا     ٢٠٠٩أما الزيارات اليت سيقوم هبا يف عام

احلكومـات الـيت   اخلاص أن يتوجه بالشكر حلكومات البلدان اليت ردت باإلجياب على طلباته بإجراء زيارات، وحيث            
  .تستجب لطلباته بعد على أن توافيه بردودها مل

   املراسالت مع الدول األعضاء-  باء

 ٢٦، أرسل املقرر اخلاص مـا جمموعـه      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦ إىل   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١يف الفترة من      -٣
.  ردود من احلكومـات املعنيـة      ١٠  دولة عضواً يدعي فيها وقوع انتهاكات حلقوق املهاجرين، وتلقى         ١٩رسالة إىل   

ويتوجه املقرر اخلاص بالشكر جلميع احلكومات اليت ردت على رسائله على تعاوهنا، كما يذكّر احلكومات اليت مل ترد                  
د موجز عن كل رسالة أرسلت أثناء الفترة        ويرِ. بعد بأن تفعل ذلك، وأن تتصدى جلميع الشواغل اليت أُثريها يف رسائله           

  ) .A/HRC/11/7/Add.1(ض يف شكل إضافة إىل هذا التقرير قيد االستعرا

   األنشطة األخرى-  جيم

 ٦٢/١٣٢ويقدم قرارا اجلمعيـة العامـة   . ٩/٥ و٨/١٠ يضطلع املقرر اخلاص بأنشطته عمالً بقراري اجمللس       -٤
  . للمقرر اخلاص مزيداً من التوجيه املواضيعي يف هذا الصدد٦٣/١٨٤و

، نظّمته  "حتديات اهلجرة غري القانونية   " شارك املقرر اخلاص يف حدث مواز بعنوان         ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ويف    -٥
  . ت يف جنيفيربإمؤسسة فريدريك  ومكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

، شارك املقرر اخلاص يف برنامج تدرييب عـن الـُنظم الدوليـة             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ إىل   ١ويف الفترة من      -٦
معهـد   و معهد راؤول واللنربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين      قوق اإلنسان نظّمه يف السويد كل من        واإلقليمية حل 

  .البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

، حـضر املقـرر اخلـاص االجتمـاع اخلـامس عـشر             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ إىل   ٢٣ويف الفترة من      -٧
ورؤساء األفرقة العاملة العاملني يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلـس،          املمثلني اخلاصني، واخلرباء املستقلني،     /للمقررين

يف وشارك أيضاً   ). A/HRC/10/24(املعقود يف جنيف، كما شارك يف صياغة التقرير املقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة               
التعاون مع نظام اإلجراءات    " وتناولت موضوع جنيف،  يف  احللقة الدراسية اليت نظمتها املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب         
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اخلاصة لألمم املتحدة ملكافحة التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة، عن طريـق استئـصال أسـبابه االقتـصادية                   
  ."واالجتماعية والثقافية

، شارك املقرر اخلاص يف حلقة عمل عـن اهلجـرة   ٢٠٠٨أغسطس / آب٢يوليه إىل  / متوز ٣٠ويف الفترة من      -٨
  ).إسبانيا(متها جامعة خاين والتكامل، نظ

، شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر ديربان اإلقليمي املعقـود يف           ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٦ إىل   ٢٤ويف الفترة من      -٩
  .٢٠٠٩أبوجا يف إطار التحضريات ملؤمتر ديربان االستعراضي املعقود يف جنيف يف عام 

قرر اخلاص يف املنتدى االجتماعي العاملي الثالـث        ، شارك امل  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٣ إىل   ١١ويف الفترة من      -١٠
  ).إسبانيا(عن اهلجرة املعقود يف ريفاس فاسيامادريد 

، حضر املقرر اخلاص املؤمتر الدويل بشأن       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   / أيلول ٣٠ويف الفترة من      -١١
ضـية حقـوق اإلنـسان وحكومـة املكـسيك يف           محاية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة الدولية، الذي نظّمته مفو         

  .مكسيكو مدينة

، شارك املقرر اخلاص واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق         ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ و ٢٤ويف يومي     -١٢
تـدى  من،  ٢٠٠٨املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وانعكاساته، يف املشاورة اإلقليمية املشتركة اليت نظّمها يف مانيال يف عام                 

التحـالف  ومنظمة تنسيق األحباث املتعلقة باإليدز والتنقل آلسـيا،   وآسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية     
  .، وتناولت قضية العمال املرتليني املهاجرينالعاملي ملكافحة االجتار بالنساء

 اخلاص املنتدى العاملي الثاين عن اهلجرة       ، حضر املقرر  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٧ويف الفترة من      -١٣
  .والتنمية، املعقود يف مانيال

، شارك املقرر اخلاص يف املؤمتر الدويل اخلامس عن اهلجرة والتنمية، نظّمته            ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف    -١٤
  . املهاجرين يف غواتيماالاجلمعية اليسوعية خلدمة جامعة رافايل النديفار و

 يف ٢٠٠٨لعـام   .Robert G. Mead Jr، شارك املقرر اخلاص يف حماضرة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣ويف   -١٥
  ).الواليات املتحدة األمريكية( جبامعة هارفارد، كونكتيكت الكارييبومركز دراسات أمريكا الالتينية 

 املعين باهلجرة بني الواليات     ، حضر املقرر اخلاص فعاليات الفريق العامل      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف    -١٦
  .املتحدة واملكسيك يف مركز وودرو ويلسون بواشنطن العاصمة

  .٢٠٠٨وأصدر املقرر اخلاص أربعة بيانات مشتركة يف عام   -١٧
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  محاية األطفال يف سياق عملية اهلجرة:  املسائل املواضيعية-  ثانياً
  الدولية املمنوحة لألطفالاحلماية اهلجرة و -  ألف

  عن اهلجرة واألطفال عامة خلفية -١

فاألطفال الـذين هـاجر     . لقد كان األطفال على الدوام جزءاً من عملية اهلجرة وتأثروا هبا بشكل أو بآخر               -١٨
ويتأثر األطفال املتنقلون عـرب احلـدود يف        . ذووهم وتركوهم خلفهم يتأثرون باهلجرة يف البلدان األصلية للمهاجرين        

أما . يل يف بلداهنم األصلية ويف بلدان العبور ويف البلدان اليت قصدوها يف مرحلة املرور والوصول              املرحلة اليت تسبق الرح   
األطفال يف البلدان املضيفة فيتأثرون يف املراحل اليت متيز عملية اهلجرة وهو مرحلة ما بعد الوصول إىل هـذه البلـدان                     

  .ومرحلة املكوث الطويل األجل ومرحلة االندماج

فاألطفال ينتقلون عرب احلدود مع آبائهم أو يرافقهم أفراد من األسـرة            . أن يهاجر األطفال بطرق شىت    وميكن    -١٩
كما أن األطفال بصدد البحث أكثر فـأكثر  . )١(الواسعة أو أشخاص كبار آخرون ضمن تدفقات خمتلطة من املهاجرين      

كل جزءاً من جتربة اهلجرة اليت مير هبا العديـد     ومما قد يش  . عن فرص للهجرة لالنتقال عرب احلدود مبفرهم وبدون مرافق        
من األطفال وقوعهم فريسة للجرمية املنظمة عرب الوطنية وممارسات االستغالل مبا فيها التهريب واالجتار باألشـخاص                 

  .)٢(وأشكال الرق املعاصرة، مما ينعت يف بعض احلاالت بأشكال اهلجرة املهينة

كمـا  . )٣(دقيقة عن عدد األطفال الذين تشملهم عملية اهلجـرة الدوليـة          وال توجد أية معلومات إحصائية        -٢٠
، وهو يظـل أكثـر العناصـر        )٤(للبيانات اإلحصائية املفصلة عن اهلجرة الدولية     يشكل السن عامالً متغرياً مشتركاً       ال

  .)٥(صعوبة على القياس يف التغري السكاين

ويـدخل  . باحلالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية    وتتأثر هجرة األطفال، شأهنا شأن هجرة الكبار،          -٢١
ومثـة ظـواهر مالزمـة    . )٦(يف ذلك الظواهر العاملية اجلديدة مثل تغري املناخ، وأزمة الغذاء، واألزمة املالية واالقتصادية            

  .فال عرب احلدودلألطفال، كإساءة معاملتهم وتعرضهم للعنف املرتيل، قد تؤثر هي األخرى على حركة انتقال األط
                                                      

(1) Mixed migratory flows are defined as “complex population movements, including refugees, 
asylum-seekers, economic migrants and other migrants”. See International Migration Law, Glossary on 
Migration, International Organization for Migration, 2004, p. 42. 

(2) for example, the introduction by the United Nations High Commissioner for Human Rights 
to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking 
(E/2002/68/Add.1). 

(3) The United Nations Global Migration Database includes data from official statistical 
sources, that do not always include age as a variable for disaggregating data 
(http://esa.un.org/unmigration/). 

(4) Information available at the World Migrant Stock database includes five variables; age was 
not included among them. See World Migrant Stock: the 2005 Revision Population Database, available at 
http://esa.un.org/migration/. 

(5) See World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy, 
International Organization for Migration, 2008. 
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على أن هناك أشـكاالً     . )٧(وتنطوي اهلجرة على إمكانية حتسني الفرص واخليارات املستقبلية املتاحة لألطفال           -٢٢
عديدة من املعاناة يف اهلجرة، مثل معاملة األطفال أثناء عملية اهلجرة، ميكن أن تعرض حقوق األطفال أيضاً ألخطـار                   

ل املثال إىل أن الفوائد الكامنة يف عملية اهلجرة قد تتبخر بالنسبة لألطفـال الـذين                وتشري اإلثباتات على سبي   . جسيمة
؛ وهؤالء يتعرضون للحرمان مـن      )٨(ميلكون الوثائق الالزمة واألطفال الذين يقيمون كمهاجرين يف وضع غري قانوين           ال

على خدمات الرعاية الصحية وعلـى       أو ال يكادون حيصلون      التمتع حبقوقهم، كأن يكونوا حمرومني من احلرية تعسفاً       
  .التعليم أو ال حيصلون عليها مطلقاً

واألطفال الذين ال مرافق هلم أو املنفصلني عن آبائهم هم أشد عرضة النتهاكات حقوق اإلنـسان ولـسوء                    -٢٣
  خيرجون طلباً  وقد وثّقت بعض اإلجراءات، على سبيل املثال، أن األطفال الذين         . املعاملة يف مجيع مراحل عملية اهلجرة     

. اليت حيق هلم التمتع هبـا      ما يتهددهم خطر اإلبعاد دون حصوهلم على تدابري احلماية            غالباً )٩(يف اللجوء وال مرافق هلم    
 منهم مثل ضحايا بيـع األطفـال أو         ، وال سيما الفئات األكثر ضعفاً     )١٠( أن األطفال الذين ال مرافق هلم      ووثّقت أيضاً 

  ).E/CN.4/1999/71( ما يعاملوا معاملة املهاجرين غري الشرعيني الكبار االجتار باألشخاص، كثرياً

 ال يزال يتعني على عدد مـن الـدول           كبرياً وعليه، يشكل عدم التمييز بني املهاجرين الكبار واألطفال حتدياً          -٢٤
 ما تفتقر إىل أحكـام      غالباً وهي   وال تشمل القوانني الوطنية املتعلقة باهلجرة منظور حقوق األطفال دائماً         . التغلب عليه 

 على االحتياجـات    يضاف إىل ذلك أن معظم السياسات العامة املتعلقة باألطفال ال تنص حالياً           . ختص األطفال حمددة  
وقد يؤدي معاملة األطفال املهاجرين كمعاملـة    . احلماية اليت متنح هلم يف سياق عملية اهلجرة       على  اخلاصة لألطفال وال    
تثال إجـراءات   ، أو عند عدم ام    )A/HRC/7/12 ( ضارة كما يف حالة جترمي اهلجرة غري القانونية مثالً         الكبار إىل ممارسات  

  .حلماية اليت ينبغي منحها لألطفال يف مثل هذه الظروفاإلبعاد واالحتجاز ملتطلبات ا

نونية، على اعتبار أن هذه     وتتطلب محاية األطفال أثناء عملية اهلجرة النظر يف القضايا املتعلقة باهلجرة غري القا              -٢٥
ومن ذلك على سبيل املثال، تبّين أن مـسألة جتـرمي اهلجـرة غـري             . القضايا قد تؤثر يف متتع األطفال حبقوق اإلنسان       

، هي أصل ممارسات سوء املعاملـة وغريهـا مـن           )A/HRC/7/12(القانونية، اليت تناوهلا املقرر اخلاص يف تقرير سابق         
ويشكل ذلك مصدر قلق بالغ يف حالة األطفال، وخاصة أولئك الـذين ال مرافـق               . انالتجاوزات على حقوق اإلنس   

                                                                                                                                                                           
(6) See The State of the World’s Refugees. Human Displacement in the New Millennium, Office 

of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2006. 

(7) For an in-depth study of the positive impact of migration on human development, see 
Human Development on the Move, Human Development Report, United Nations Development Programme 
(forthcoming in September 2009). 

(8) Irregular migration remains as low as 10 to 15 per cent of the global international migration 
stock. See Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy, Report VI, International 
Labour Organization, 2004, para. 37. 

(9) Children referred to as “unaccompanied” are those separated from parents or other 
relatives, or as not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so. See 
Committee on the Rights of the Child, general comment No. 6 on treatment of unaccompanied and separated 
children outside their country of origin (HRI/GEN/1/Rev.8), para 7. 

(10) Children referred as “separated” are those that may be accompanied by adult family 
members or caregivers. See Committee on the Rights of the Child, general comment No. 6, para. 8. 
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املوجودين يف بلدان العبور وبلدان املقصد اليت تعاقب على اهلجرة غري القانونية بالسجن، وال سيما يف                ووثائق هلم،    وال
  .احلاالت اليت مل تأخذ فيها سياسات إدارة اهلجرة بعد بالنهج املراعي لألطفال

 ألن النـساء والفتيـات      ثناء عملية اهلجرة تقتضي بالضرورة األخذ بالبعد اجلنساين، نظراً        إن محاية األطفال أ     -٢٦
وتتجلى احلاجة إىل مراعاة تعرض الفتيات بوجه خاص للعنـف  . )١١( من جمموع اهلجرة الدولية يف املائة تقريباً  ٥٠ ميثلن

ر منها األثر الذي قد خيلفه فرض قيود إضافية على الـسفر، بـسبب               يف مجلة أمو   )١٢(والتمييز على أساس نوع اجلنس    
ويـشمل البعـد    . احلاجة إىل وجود املرافق الذكر، على عدد الفتيات الالئي يلجأن إىل قنوات اهلجرة غري الـشرعية               

ن أشكال   قضايا االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي، والعمل القسري، وغري ذلك م           اجلنساين للهجرة أيضاً  
 عن التجاوزات اليت تكون الفتيات أكثر عرضة هلا أثناء عملية اهلجرة، مثل طلب عالقات جنسية                ، فضالً )١٣(االستغالل

  .)١٤(مقابل توفري احلماية أو الوعد بعبور احلدود

ويف ضوء ما سبق، يرى املقرر اخلاص أن من الضروري عقد مناقشة حول مسألة محاية األطفـال يف سـياق                      -٢٧
ويشري يف تقريره هذا إىل اإلطار القانوين الدويل املطبق على األطفال يف سياق تنقل السكان عرب احلدود                 . لية اهلجرة عم

  .الوطنية، مذكّراً الدول بواجبها ضمان احلماية جلميع األطفال يف مجيع مراحل عملية اهلجرة

  يف عملية اهلجـرة،    دة اليت يعانيها األطفال   جوانب الضعف احملد   على بعض    ويسلّط املقرر اخلاص الضوء أيضاً      -٢٨
 عن آبائهم، ويقّدم حملة عامة عن بعض املسائل اليت تؤثر يف إعمـال حقـوق                املنفصلنيسيما الذين ال مرافق هلم أو        ال

  . اإلنسان لألطفال يف سياق عملية اهلجرة

  اإلطار القانون الدويل ومسؤولية الدولة -٢

وتقر . ائمة يف جمال حقوق اإلنسان إىل محاية حقوق الناس كافة، مبن فيهم األطفال            هتدف األدوات الدولية الق     -٢٩
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال     ، منها  )١٥( عدة معاهدات دولية حلقوق اإلنسان     حبقوق الطفل أيضاً  

  . )١٦(، اليت حتتوي على عدة أحكام عن حقوق أطفال العمال املهاجريناملهاجرين وأفراد أسرهم

                                                      

(11) International Migration Report 2006: A Global Assessment, Department of Economic and 
Social Affairs, 2009. 

(12) See General Assembly resolution 62/140. 

(13) See General Assembly resolution 63/156. 

(14) See “The girl child and armed conflict: recognizing and addressing grave violations of 
girls’ human rights”, prepared by Dyan Mazurana and Kristopher Carlson, Expert Group Meeting, 
Elimination of All Forms of Discrimination and Violence against the Girl Child, Florence, Italy, 25-28 
September 2006. 

(15) See the International Covenant on Civil and Political Rights, arts. 14.1, 18.4, 23.4, 24; the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 10.1 and 3, 12.2 (a), 13.3; the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, arts. 5 (b), 9.2, 11.2 (c), 16.1 
(d)-(f), 16.2; and the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, arts. 3 (h), 4.3, 7, 
8.2 (b), 16.5, 18.2, 23.1 (b), 23.2-5; 24.2 (a), 24.3 (c), 25 (b), 30.5 (d). 

(16) Arts. 4, 12.4, 17.6, 29, 30, 44.2, 45.2-4. 
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وُتعد اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوين األكثر مشولية يف تناول مسألة محاية األطفال إذ تكرس جمموعة من                   -٣٠
احلقوق العاملية اليت متثل املعايري الدنيا اليت يتعني على الدول كفالتها لكل طفل تشمله واليتها، دون متييز من أي نـوع                     

 أو اجلنسية أو حالة الطفل كمهاجر أو وضعه كشخص عدمي اجلنسية أو بسبب              كان، كالتمييز بسبب السن أو اجلنس     
  ).٢ من املادة ١الفقرة (أبويه أو وصيه القانوين، على سبيل املثال ال احلصر 

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل            "، تعّرف هذه االتفاقية الطفل بأنه       ١ففي املادة     -٣١
، األطفال وال تعّرف الطفل املهـاجر     ورغم أن هذه االتفاقية ال تركز على هجرة         . " القانون املنطبق عليه   ذلك مبوجب 

فإن أحكامها وثيقة الصلة بضمان احلماية املناسبة جلميع األطفال ويف مجيع الظروف، مبا يف ذلك بالتايل مجيع مراحـل                   
  .عملية اهلجرة

تفاقية أن تضمن إدراج األحكام واملبـادئ الـواردة يف االتفاقيـة يف             ويتعني على الدول األطراف يف هذه اال        -٣٢
 أن تسترشد، يف مجيع اإلجراءات الـيت تتخـذها خبـصوص            ويتعني على الدول أيضاً   . )١٧()٤املادة  (تشريعاهتا احمللية   

، )٣املـادة   (لفـضلى   مصاحل الطفل ا  ، و )٢املادة  ( وهي عدم التمييز     األطفال، بأمسى املبادئ اليت نصت عليها االتفاقية      
 وأن تؤخـذ    ،ختصهاليت  ، وحقوق الطفل يف التعبري عن آرائه يف مجيع املسائل           )٦املادة  (واحلق يف احلياة والبقاء والنمو      

  ).٥ والتعليق العام رقم ١٢املادة (آراؤه بعني االعتبار 

تأثرين باهلجرة، كاألطفال الـذين      بشدة ضعف فئات بعينها من األطفال امل       ويقر اإلطار القانوين الدويل أيضاً      -٣٣
  . عن األطفال ضحايا اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية عن آبائهم، فضالًاملنفصلنيمرافق هلم أو  ال

ففيما يتعلق باألطفال الذين ال مرافق هلم واملنفصلني عن آبائهم، تذكر جلنة حقوق الطفل يف تعليقهـا العـام             -٣٤
اإلعادة إىل الـوطن    مسألة  قوق الطفل يف الوصي أثناء اإلجراءات املتصلة مبراقبة احلدود، و         حب، على سبيل املثال،     ٦رقم  

واإلبعاد، وحقه يف تعيني ممثل قانوين له؛ ومبدأ عدم اإلعادة القسرية الذي ينبغي فهمه يف حالة األطفال على أنه يشمل                    
  .ق يف مل مشل األسر يف البلدان األصلية وبلدان املقصدمراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية يف البلدان األصلية؛ واحل

 التدابري الدنيا اليت ينبغي مراعاهتا يف عملية التقييم األويل مبجرد دخـول         ٦كما يتناول التعليق العام رقم        - ٣٥
تحديد ل وهي تشمل إعطاء األولوية ه بلد من بلدان العبور أو املقصد،الطفل الذي ال مرافق له أو املنفصل عن ذوي

صفة الطفل على أنه منفصل أو بدون مرافق حال وصوله إىل أحد موانئ الدخول أو مبجرد علم السلطات بوجوده 
بتسجيل الطفل وحتديد هويته على حنو يراعي سـن         ؛ والتعجيل   )٨املادة  (يف البلد، مبا يف ذلك تقدير سن الطفل         

 فنياً؛ وتدوين املعلومات اإلضـافية بغيـة تلبيـة          الطفل وجنسه، وبلغة يفهمها الطفل، من ِقبل أشخاص مؤهلني        
احتياجات الطفل اخلاصة، مبا يف ذلك األسباب اليت جعلت من الطفل طفالً منفصالً عن ذويه أو بدون مرافـق؛                   
وتقييم أوجه الضعف اخلاصة، مبا فيها األوجه الصحية والبدنية والنفسية واملادية، وغريها من االحتياجات يف جمال  

  .الصدمات النفسيةاإلصابة بة، مبا فيها االحتياجات الناشئة عن العنف األسري أو االجتار باألشخاص أو احلماي

                                                      

(17) See also Committee on the Rights of the Child, general comment No. 5 on general measures 
of implementation for the Convention on the Rights of the Child, paras. 18-25, and general comment No. 6, 
para. 14. 
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ـ    وينبغي حتديد األطفال ضحايا اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية بصفتهم تلك وفقاً             - ٣٦  ة للمعـايري الدولي
بل اعتبـارهم   م جمرمني أو مهاجرين غري قانونيني،       وبالتايل، ينبغي أال ينظر إىل األطفال الضحايا على أهن        . القائمة

الربوتوكـول  ومثة صكوك قانونية مطبقة، مثل . ضحايا حمقني يف تلقي املساعدة املناسبة ويف التمتع بتدابري احلماية     
 األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة   االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل

 مماثلة  ، تتضمن أحكاماً   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية         نياملكملالربوتوكولني  و
تشدد على ضرورة اختاذ الدول األطراف تدابري مالئمة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا تلك املمارسـات                

وباإلضافة إىل ذلك، يشري . وجه الضعف اليت يعانون منهاواعتماد إجراءات تراعي االحتياجات اخلاصة لألطفال وأ
 ملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار باألشـخاص               املبدأ األول من ا   

)E/2002/68/Add.1 (باختاذ تدابري ٨ ضرورة حتديد األطفال ضحايا االجتار بصفتهم تلك، يف حني يوصي املبدأ إىل 
  . حلمايتهم ودعمهمخاصة

 أن يف   ومن ذلك مثالً  . وقد ُيكمَّل اإلطار القانوين العام بصكوك قانونية دولية إضافية يف ظروف حمددة             - ٣٧
حاالت احتجاز األطفال املهاجرين ممن ال مرافق هلم، ميكن أن تؤدي الصكوك القانونية اليت تتنـاول العالقـات                  

ويكتسي القـانون   .  يف توفري احلماية لألطفال     هاماً  دوراً )١٩(ة العدل  وحقوق اإلنسان يف سياق إقام     )١٨(القنصلية
 ،، كما يتعني مراعاة القانون اإلنساين الدويل      )٢٠(البحري أمهية يف حاالت اعتراض وإنقاذ األطفال املهاجرين حبراً        

 الدوليـة   ، واألطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن ذويهـم نتيجـة للـصراعات             عاماً ١٥ حالة األطفال دون     يف
 )٢٢( على حالة األحكام املتعلقة بأشكال الـرق املعاصـرة  ويسري األمر ذاته أيضاً  . ، على سبيل املثال   )٢١(املسلحة

  .)٢٣(ومعايري العمل الدولية بشأن عمل األطفال والعمل القسري

 وقد أصدرت هيئات املعاهدات توصيات عامة تقدم التوجيه لضمان احترام حقوق اإلنسان يف سـياق                - ٣٨
وتلك حالة التوصيتني العامتني املتعلقتني بغري املواطنني اللتان أصدرهتما جلنة القضاء على التمييـز              . عملية اهلجرة 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى      اليت أصدرهتا    ،العامالت املهاجرات ب املتعلقة   ٢٦، والتوصية العامة رقم     )٢٤(العنصري
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      بوضع األجانب مبوجب     ، والتعليق العام املتعلق   التمييز ضد املرأة  

  .)٢٤(الذي أصدرته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

                                                      

(18) See for example the Vienna Convention on Consular Relations, art. 36, para. 1 (b). 

(19) See for example the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their 
Liberty, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice and the 
Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System. 

(20) See for example the United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 98. 

(21) See, inter alia, the fourth Geneva Convention relating to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War (1949), art. 24. 

(22) Slavery Convention of 1926, as amended in 1953. 

(23) The International Labour Organization (ILO) has also adopted relevant legal instruments, 
such as the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998). 

(24) See HRI/GEN/1/Rev.8. 
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عدد من القرارات   بكمَّل اإلطار القانوين الدويل املطبق خبصوص محاية األطفال يف سياق عملية اهلجرة             وُي  - ٣٩
وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل قـرار       . نسان واجلمعية العامة  اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإل       

 الذي أقر فيه اجمللس صراحة مبا يعانيه األطفال املهاجرون من ضعف وناشد الـدول               ٩/٥جملس حقوق اإلنسان    
محاية ما لألطفال املهاجرين من حقوق اإلنسان، وال سيما األطفال بدون مرافق، مع ضمان إيالء مصاحل الطفـل     

  . االعتبار األساسي يف سياساهتا التكاملية وإجراءاهتا املتعلقة باإلعادة ومل مشل األسرالفضلى

ودعت اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان، يف قراراهتما بشأن محاية املهاجرين، الـدول إىل تعزيـز                  - ٤٠
نساء واألطفال منهم، ومحاية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وباألخص ال

 وقرارها ٦٢/١٥٦فقد حثت اجلمعية العامة، يف قرارها . وسلطا الضوء على الشواغل احملددة املتعلقة حبماية هؤالء
آليات إعادة املهـاجرين إىل     عمل  ل  أن تكف على   ، الدول مثالً  ٩/٥، وجملس حقوق اإلنسان، يف قراره       ٦٣/١٨٤

،  هلم  محاية خاصة  توفريو تعرضهم لإليذاء    الذين يعيشون أوضاعاً  شخاص  تحديد األ بتسمح  يث  بلداهنم األصلية حب  
 عـن   وفضالً.  ومل مشل األسر   فضلى الدولية، مبدأ مصلحة الطفل ال     ا والتزاماهت ا مع واجباهت  سقوأن تراعي، مبا يت   

، ٩/٥، وجملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره         ٦٢/١٥٦ وقرارها   ٦٣/١٨٤ذلك، تقر اجلمعية العامة، يف قرارها       
 الـذين   ،ملهاجرين، وال سيما النساء واألطفـال     ا  من لعدد الكبري واملتزايد  بواجب الدولة محاية حقوق اإلنسان ل     

  . وثائق السفر املطلوبةحيازهتم يعرضون أنفسهم للخطر مبحاولة عبور احلدود الدولية دون 

 أو ولديه أو أفراد     فل كمهاجر بصرف النظر عن وضع الط    اإلطار القانوين الدويل حلماية الطفولة ينطبق       و  - ٤١
وبالرغم من صالحية الدولة يف حتديد شروط دخول وإقامة غري املواطنني على أراضيها واملعاقبة على انتهاك . أسرته

قوانينها وُنظُمها املتعلقة باهلجرة، فال ينبغي جتريد أي إنسان خيضع لوالية دولة ما من احلماية؛ والدولة ملزمـة                  
  .سان أثناء تعاملها مع األطفال املتأثرين باهلجرة، بغض النظر عن وضع آبائهم كمهاجرينحبماية حقوق اإلن

   الثغرات يف جمال احلماية-٣

وينبغـي  . معظم قوانني اهلجرة ال تأخذ مبنظور حقوق األطفال، وال هي حتتوي على أحكام خاصة باألطفال                -٤٢
اتفاقية حقوق الطفل وغريها من صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة            مبواءمة قوانني اهلجرة مع      تناول هذه املسألة جزئياً   
  .واإلقليمية ذات الصلة

ويعـاملون  (، يعاين األطفال من نفس االنعكاسات اليت يعاين منها الكبار           ففي حاالت اإلبعاد واالحتجاز مثالً      -٤٣
 تكفل السياسات والربامج العامـة      لذا ينبغي أن  .  ما ينتج عن ذلك حرمان األطفال من حقوقهم        ، وغالباً )نفس املعاملة 

محاية األطفال من االحتجاز واإلبعاد، كما ينبغي أن تتضمن قوانني اهلجرة ُنظُم ملموسة ترمـي إىل إعمـال حقـوق      
وينبغي أن تعكس هذه القوانني على وجه اخلصوص مبادئ حقـوق           .  الظروف وتلبية احتياجاهتم يف مثل تلك    األطفال  

وء إىل احتجاز الطفل إال كمالذ أخري؛ ومنح األولوية للتدابري البديلة عن االحتجاز؛ وحظر              األطفال من قبيل عدم اللج    
 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول أال تبعـد طفـالً         . إبعاد الطفل بدون مرافق ملعاقبته على وضعه كمهاجر غري شرعي         

حلاالت اليت حيقق فيها هذا اإلجراء مـصاحل        يف ا (إذا كان هذا اإلجراء حلمايته، كأن يكون لضمان مل مشل األسرة             إال
مبا يف ذلك حق األطفال يف أن ُيصغى إليهم وحقهم يف اختاذ وصي وممثـل               (وملراعاة األصول القانونية    ) الطفل الفضلى 

وبالتايل، من شأن إدراج منظور حقوق األطفال يف القوانني والسياسات املتعلقة باهلجرة، إىل جانـب النـهج       ). قانوين
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ينبغي ( االحتياجات واحلقوق اخلاصة لألطفال قد أدرجت على حنو صريح           كونئم على حقوق اإلنسان، أن يكفل       القا
وأن ُيعترف جبميع حقـوق     ) بشكل كامل  "احلماية الشاملة للطفولة  "تضمني القوانني والسياسات املتعلقة باهلجرة مبدأ       

  .جنسهم أو جنسيتهم أو وضعهم كمهاجريناإلنسان جلميع األطفال املهاجرين، بغض النظر عن سنهم أو 

 تـراع بعـد   ففي العديد مـن البلـدان، مل        . وتتعلق الثغرة العامة الثانية بالسياسات العامة املوجهة لألطفال         -٤٤
الظروف واالحتياجات اخلاصـة    ) ومعظمها تستند إىل اتفاقية حقوق الطفل     (السياسات الرامية إىل محاية حقوق الطفل       

 سلط اجملتمع املدين الضوء على العبارة الـيت         يرلندا الشمالية  العظمى وآ   لربيطانيا املتحدة اململكةيف  (ين  لألطفال املهاجر 
 الـدعوة إىل إدراج  من أجل، "Every Child Matters -كل طفل جيب أن يكون موضع اهتمام "أطلقتها احلكومة وهي 

 املولـد   د، ومسائل الرعاية الصحية هلم وتسجيلهم عن      )طفالقضايا األطفال املهاجرين يف السياسات العامة املتعلقة باأل       
  .وتوفري التدريب التقين هلم يف سن املراهقة ومتكينهم من استغالل الفرص التجارية

   األطفال يف عملية اهلجرة- باء 

   وتركوهم خلفهمذووهماألطفال الذين هاجر  - ١

إىل األطفال الذين نشؤوا يف بلداهنم األصلية " األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم"تشري عبارة   - ٤٥
من القّيمني عليهم، كأحد الوالدين أو كالمها، أو أفـراد األسـرة            ذووهم  أو بلدان إقامتهم املعتادة الذين هاجر       

األطفال يف الواقع يف أحسن حال يف أوضاعهم هؤالء وقد يكون . تهيااملكلف برعاملوسعة، أو الوصي القانوين، أو 
دة، كما يف حالة الذين يستفيدون من التحويالت اليت متكنهم من احلصول على الرعاية الصحية والتعلـيم                 اجلدي

 لإلمهال، كما يف حالة الذين ينشؤون حمرومني مـن أي  األطفال قد يتعرضون أيضاً  هؤالء  على أن   . بسهولة أكرب 
سرهتم املوسعة الذين هاجروا، ونصيبهم من      نوع من الرعاية أو التوجيه األبوي، ويتخلى عنهم آباؤهم أو أفراد أ           

  .اخلدمات االجتماعية حمدود أو منعدم

فقد تدخل عدة   . )٢٥(ومن الصعب تقدير اثر اهلجرة على األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم             - ٤٦
لدراسـات  ومن ذلك أن بعض ا    . )٢٦(عوامل يف احلسبان يف تقدير الكيفية اليت قد تتأثر هبا حقوق هؤالء األطفال            

تبّين أن التحويالت تساعد على تقليص مستوى الفقر وعلى تعزيز التنميـة االقتـصادية يف البلـدان األصـلية                   
، يف حني تشري دراسات أخرى إىل أن غياب اآلباء يتسبب يف حتديات جديدة، منها عدم استقرار                 )٢٧(للمهاجرين

  .)٢٨( اجملتمعاألسرة وزيادة العبء على األسرة املعيشية والوصم بالعار يف

                                                      

(25) See for example the Migration measurement challenges described by the Department of 
Economic and Social Affairs and UNICEF at the Global Forum on Migration and Development, 2007, 
available at the website www.gfmd-fmmd.org. 

(26) See for example A.L. D’Emilio, B. Cordero, B. Bainvel et al. “The impact of international 
migration: children left behind in selected countries of Latin America and the Caribbean”, working papers, 
UNICEF, 2007. 

(27) The role of remittances has been a significant focus of studies by the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and 
the World Bank. See for example R. Vargas-Lundius, G. Lanly, M. Villareal and M. Osorio, International 
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لإلصـابة بالـصدمات     بشدة    معرضني ر ذووهم وتركوهم خلفهم أيضاً    وقد يكون األطفال الذين هاج      - ٤٧
وتشري استنتاجات . )٢٧(احلمل يف سن املراهقةو، وتعاطي املخدرات،  االجتماعية، وإتيان السلوك العنيف- النفسية 

ه فيها األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهـم         َركْ إىل حاالت يُ   سابقة توصل إليها املكلف بالوالية أيضاً     
على القيام مبهام ضخمة ال تتالءم مع سنهم ويتعرضون لإليذاء البدين والنفسي واجلنسي على يد أقارب أو جريان  

 يف بعـض    وقد وثّق املقرر اخلاص أيـضاً     ). E/CN.4/2002/94/Add.1(ُعهد إليهم برعايتهم أثناء غياب آبائهم       
 القطرية حاالت ملعاناة األسر املعيشية من تزايد أوجه االستضعاف االقتصادي والنفسي هلذه األسر الـيت                زياراته

 األقـارب  وتـسلط  منهكة بالديون، ومستغلة من قبل املرابني، ومعرضة لضغوط      هاجر معيلوها، إذ باتت أحياناً    
  .بسبب اعتمادهم على التحويالت

 مثل نوع الدعم االجتماعي املتاح حلمايـة        - ن األصلية وبلدان اإلقامة     السياسات االجتماعية يف البلدا   و  - ٤٨
لطفل على التعليم واملأوى     ا مدى حصول (األطفال، والوضع املعيشي احملدد للطفل يف بلده األصلي أو بلد إقامته            

ار العديدة الـيت  ذا عن تقدمي الدولة احلماية الالزمة للطفل من احملاذير واألخط       ما، و )والرعاية الصحية واإلصحاح  
يتسبب فيها نشاط اجلرمية املنظمة الوطنية وعرب احلدود الوطنية أو الوسطاء أو أربـاب           اليت  تتهدده، مبا فيها تلك     

األطفـال الـذين هـاجر ذووهـم        تشكل عوامل رئيسية يف حتديد أثر اهلجرة على          - العمل أو ظروف العمل     
  .)٢٩(خلفهم  وتركوهم

 أمام تقدمي خـدمات      خطرياً ر اخلاص إىل هجرة الفنيني الصحيني باعتبارها عائقاً       وقد ُوجِّه اهتمام املقر     - ٤٩
 يف تقـدمي خـدمات      وقد أثر ذلك أيضاً   . الرعاية الصحية للسكان يف جمتمعات تتسم بارتفاع مستويات اهلجرة        

هود اليت بذلتها   ويف هذا الصدد، يرحب املقرر اخلاص باجل      . )٣٠(الرعاية الصحية لألطفال يف بعض البلدان األصلية      
. بعض البلدان املضيفة يف سبيل حتويل التحديات اليت تطرحها عملية اهلجرة على البلدان األصلية إىل فرص للتعاون

 يف املنظمـة الدوليـة للـهجرة   وأبلغ مثال على ذلك املشروع الرائد عن اهلجرة والتنمية يف أفريقيا الذي أطلقته    
ويعمل هذا املشروع على تشجيع الفنيني املؤهلني ذوي أصول . جية لفنلنداهلسنكي بدعم من وزارة الشؤون اخلار

                                                                                                                                                                           
migration, remittances and rural development, IFAD-FAO, 2008 and D. Ratha and Z. Xu, The Migration 
and Remittances Factbook 2008, World Bank, 2008. 

(28) See the paper submitted by UNICEF on its policy and programme work on international 
migration and development (UN/POP/MIG-7CM/2008/17), seventh coordination meeting on international 
migration, Department of Economic and Social Affairs, New York, 20-21 November 2008. 

(29) See A. Whitehead and I. Hashim, “Children and migration”, background paper for DFID 
Migration Team, March 2005. See also “The impact of international migration: children left behind in 
selected countries of Latin America and the Caribbean”, UNICEF, 2007. 

(30) Delanyo Dovlo, The Brain Drain and Retention of Health Professionals in Africa, Accra, 
September 2003. Available at http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/ 
Resources/dela_dovlo.pdf. 
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 ملساعدة السلطات الصحية احمللية ومنظمات      البونت إىل منطقيت أرض الصومال وبالد       صومالية على العودة مؤقتاً   
  .)٣١(اجملتمع املدين واملستشفيات واجلامعات وإطالعها على مهاراهتم

  حقوق اإلنسان لألطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم يـشمل أيـضاً            وتقدير أثر اهلجرة على     - ٥٠
، تشري دراسات حبثية أجريت يف منطقة فمثالً. مراعاة البعد اجلنساين وهو ما يقتضي من الدولة أن تنظر فيه بعناية

لك أنه عندما يهاجر أحد  حبسب غياب األم أو األب، ذ متفاوتاًأمريكا الالتينية أن هؤالء األطفال قد يتأثرون تأثراً
 يف األدوار واملسؤوليات علـى احليـاة        أفراد األسرة، يعاد حتديد العالقات فتؤثر بذلك التغريات اليت تطرأ الحقاً          

وباإلضافة إىل ذلك، تشري الدراسات اليت أجرهتا منظمة العمل الدوليـة يف طاجيكـستان إىل أن                . اليومية للطفل 
  .)٣٢( ما يؤدي إىل ترك بقية أفراد األسرة معوزيناً عن األسرة كثرير بعيداًكَالغياب املطول للذَّ

إن األخذ بتدابري لتعزيز وحدة األسرة وتسهيل التئام مشل األطفال مع آبائهم يف البلدان املضيفة ضروري                  - ٥١
هذا . الئم لتلبية االحتياجات اخلاصة لألطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم ومحايتهم على النحو امل             أيضاً

ويهاجر الكثري من اآلباء وغريهم من أفراد األسر بدون األطفال أول األمر، ولكن يقـررون يف وقـت الحـق                    
 الثنائي واإلقليمي اتعاوهنور دول املنشأ سياسات وأن تعزز وبالتايل، من املهم أن تط. استقدامهم إىل البلد املضيف

 يسعون إىل االلتحاق بآبائهم أو أفراد آخرين مـن األسـرة يف         والدويل لتقليص عدد األطفال بدون مرافق الذين      
  .البلدان املضيفة بطرق غري قانونية

  األطفال أثناء املرور العابر -  ٢

يقصد باألطفال أثناء املرور العابر األطفال املهاجرين الذين يقومون بدور نـشيط يف عمليـة اهلجـرة،                - ٥٢
وقد يهاجرون مع أفراد أسرهم أو مبفردهم       . لدان العبور وبلدان املقصد   سيما يف مرحليت العبور والوصول إىل ب        ال

وقد يدخلون أيضاً يف البلدان املضيفة للحاق بأفراد أسرهم املهاجرين، أو بسبب . للبحث عن فرص للتعليم والعمل
 حسبما تبني للمقرر إعادة توطينهم أو إرساهلم من قبل أسرهم لإلقامة مع أقارهبم أو أصدقائهم يف بلدان ثالثة، أو،

اخلاص، إلرساهلم من قبل أسرهم للبحث عن عمل يف اخلارج وإرسال جزء من دخلـهم إىل بلـداهنم األصـلية        
(E/CN.4/2005/85/Add.1).  

وقد يتنقل األطفال ألسباب قهرية أيضاً كاألطفال الضحايا لشبكات االستغالل واجلرمية املنظمـة عـرب              - ٥٣
 نتيجة، يف بعض األحيـان،  )٣٣(اص تقارير عن زيادة عدد األطفال الذين يتم االجتار هبم       وتلقى املقرر اخل  . الوطنية

  .)٣٤(للقمع وإساءة املعاملة يف أوطاهنم، أو الفقر، أو عدم وجود فرص اقتصادية يف مناطقهم األصلية

                                                      

(31) See International Organization for Migration, “Strengthening the health sector in 
Somaliland and Puntland through the engagement of Somali diaspora health professionals from 
Finland”, available at http://iom.fi/content/view/212/8. 

(32) ILO, Migrants in times of economic crisis: ILO/UNDP join forces to make Tajik 
migration safe, 16 December 2008. 

(33) For example, in Italy, trafficked minors made up a third of irregular arrivals in 2000 
and approximately 15,000 unaccompanied minors arrived in the United States that year. See 
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قاط الـضعف  وقد يتعرض األطفال الذين ال يرافقهم أحد أو األطفال غري املصحوبني بذويهم ملزيد من ن             - ٥٤
، مبا يف ذلك للتمييز والعنف اجلنسي وغري ذلك من أشكال العنف، أو لإلكراه من جانـب بعـض                   )٣٥(واملخاطر

  .(E/CN.4/2005/85/Add.3)اجملرمني أو املنظمات اإلجرامية على التسول أو االجتار باملخدرات أو البغاء 

لى األطفال يف مرحلة املرور العابر أيضاً الترحيل واإلعـادة  ومن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تؤثر عادة ع       -٥٥
ويود املقرر اخلاص أن يوجه اهتمام الدول إىل العديد من االدعاءات اليت تلقاها عن األطفال الذين يتم          . القسرية إىل الوطن  

  .Add.1)و (E/CN.4/2002/94طردهم عند احلدود الدولية مما يعرض رفاههم وسالمتهم اجلسدية للخطر 

 املقرر  رىوفيما يتعلق بترحيل األطفال املهاجرين وأمهية احترام املصاحل الفضلى لألطفال عند الترحيل، ي              - ٥٦
  .اخلاص أنه ينبغي االهتمام باملسائل املبينة أدناه

غري فينبغي االهتمام مببدأ عدم ترحيل األطفال الذين ال مرافق هلم الذي مينع إعادة األطفال إىل وطنهم يف   - ٥٧
. احلاالت اليت تقتضي مصلحتهم الفضلى ذلك مثل مجع مشل األسرة، وبعد مراعاة األصول القانونيـة الواجبـة                

ويف هذا الصدد، يأسف املقـرر      . ويتطلب تطبيق هذا املبدأ سياسات عامة وإطاراً قانونياً مالئماًً يف كال البلدين           
 تسمح بتطبيق قواعد الترحيل املتعلقـة       (EC/2008/115) اخلاص لقيام االحتاد األورويب مؤخراً باعتماد توجيهات      

وال متيز التوجيهات بني طبيعة     . ، مع بعض التدابري اخلاصة للحماية     )١٠املادة  (بالبالغني على األطفال املهاجرين     
ـ        "هنجاً للحماية "وليس  " هنجاً للعقاب "الترحيل وتعتربه يف كلتا احلالتني       ة ، كما جرى التأكيد على ذلك يف جلن

  .)٣٧( وغريها من مؤسسات حقوق اإلنسان)٣٦(حقوق الطفل

مجع مشل األسرة يف بلد املقصد، على النحو الذي اقترحته جلنة حقـوق             إمكانية  وينبغي االهتمام أيضاً ب     - ٥٨
وميكن اإلشارة صراحة يف إطار هذه اإلجراءات إىل ضرورة         ). ٩٠- ٨١الفقرات   (٦الطفل يف تعليقها العام رقم      

لإلجراءات القانونية الواجبة، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، حق الطفل يف الرعاية، " السن املناسب"لدول أن تراعي ا

                                                                                                                                                                           
Commission on Human Security, Human Security Now, New York, 2003, available at 
www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf. 

(34) See Jayati Ghosh, “Migration and gender empowerment: recent trends and 
emerging issues”. Human development research paper, April 2009, available at: 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_4.pdf. 

(35) See “Population mobility and AIDS”, UNAIDS, February 2001, available at 
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/JC513-PopMob-TU_en.pdf. According to the World 
Health Organization (WHO), large numbers of migrants die each year while being smuggled by 
land or sea, and smuggled migrants on the move may face hardships, including starvation and 
psychologically challenging circumstances. See Helena Nygren-Krug, “International Migration, 
Health and Human Rights”, Health and Human Rights Publication Series, No. 4, WHO, 2003. 

(36) See CRC/GC/2005/6. 

(37) European Network of Ombudsperons for Children, Statement on the EU Return 
Directive of 18 June 2008, 30 June 2008. See also STEPS consulting social study for the European 
Parliament, “The conditions in centres for third country national (detention camps, open centres as 
well as transit centres and transit zones), with a particular focus on provisions and facilities for 
persons with special needs in the 25 EU member states.” 
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ويف وجود من ميثله قانوناً، ويف املساعدة القانونية اجملانية، ويف الوصول إىل القضاء، ويف وجود سـبل انتـصاف       
  . عن آرائه اخلاصةفعالة، ويف توفري مترجم شفوي له عند االقتضاء من أجل التعبري

بناء على   (الوالدينلترحيل  احملددة  راءات  اإلجيف إطار   تطلعاته   آليات لضمان حقوق الطفل و     أيضاًيلزم  و  - ٥٩
املعنيني  بالغنيبينما متيل الدول إىل النظر يف حقوق الو.  إليهاالستماع حقه يف سيما ال، )من حيث اهلجرةوضعهم 

  .للنظر يف حقوق األطفال، فإنه ال توجد آلية خاصة )األسرةمجع مشل  يف مبا يف ذلك احلق(ذه اإلجراءات هب

ومن املسائل الرئيسية األخرى اليت يرى املقرر اخلاص أنه ينبغي االهتمام هبا فيما يتعلق باألطفال أثنـاء                   - ٦٠
                    لذين يدخلون البلد                أو األطفال ا   /                                            الذين ال مرافق هلم واألطفال بدون أوراق و              ألطفال  املرور العابر مسألة تعرض ا    

                                                                                                                بطريقة غري نظامية للتأثر، مبا يف ذلك األطفال يف تدفقات اهلجرة اجلماعية، للحرمان من احلرية بوجـه خمـالف                   
                                                            على أنه ال جيوز احتجاز األطفال الذين ال مرافق هلم بسبب                             جلنة حقوق الطفل           وأكدت    . )٣٨(                  للقانون أو تعسفي  

                                                                 درج الدول يف تشريعاهتا تدابري بديلة لالحتجاز وأن تؤكد علـى                                                        أوضاعهم من حيث اهلجرة، وينبغي لذلك أن ت       
                         التدابري البديلة من قبـل        هذه     تنفيذ                  سياسات عامة لضمان       الدول                ، ينبغي أن تضع         وبعد ذلك  .            هذه التدابري       أولوية 

   .           بصورة فعالة  )                  اإلدارية والقضائية (               السلطات املختصة 

     مكان                        كما ينبغي اختيار          بديلة  ال       تدابري    ال                     حالت دون تطبيق                األسباب اليت                          أن تبني أوامر االحتجاز             وينبغي    - ٦١
           وينبغي أن    .                                                            للطفل، وال جيوز احتجاز األطفال يف السجون أو مع البالغني           )        الكاملة (                    الذي يوفر احلماية             االحتجاز  

          إعمال حق                 مبا يف ذلك      ،          االحتجاز      مراكز /                             صميم أهداف ومهام مؤسسات      من             ماية الطفل                          تكون النهج املتعلقة حب   
             قانوين، وغـري   ال      تمثيل            احلضانة، وال                                             الصحية، والترفيه، واملساعدة القنصلية، احلماية و           والرعاية ،       التعليم       لطفل يف  ا

                                                          موظفون معنيون حبماية الطفولة ممن سبق هلم التدريب على                      هذه املراكز             أن يدير                            وعالوة على ذلك، ينبغي       .    ذلك
  .          حقوق الطفل

مثل احتجاز األطفال   (لحفاظ على وحدة األسرة     تصل باهلجرة بأنه ل   وال ينبغي تربير احتجاز األطفال امل       - ٦٢
 من أهل اخلربة، ال ميكن      يونيسيف وغريه وكما ذكر ال  ). ما يهاجرون مجيعاً بوجه خمالف للقانون     عندوالديهم  مع  

لـى   االستخدام األمثل للنهج القائم ع     يقتضيومن مث،   . )٣٩( لألطفال  الفضلى ةصلحأن حيقق احتجاز األطفال امل    
 بديلة يف أماكن    األسرةأفراد  لبقاء  ، وينبغي أن تضع الدول سياسات       بأكملهاسرة  أل تدابري بديلة ل   وجوداحلقوق  

  .وليس يف مراكز احتجاز مغلقة

                                                      

(38) See “Migration, asylum and trafficking-related detention”, information note No. 7, 
Dignity and Justice for Detainees week, OHCHR, October 2008. 

(39) See UNICEF Australia, Submission to the National Inquiry into Children in 
Immigration Detention, written submission to the Human Rights and Equal Opportunity 
Commission, 2003, Summary of Recommendations; STEPS consulting social study for the 
European Parliament, “The conditions in centres for third country national (detention camps, open 
centres as well as transit centres and transit zones), with a particular focus on provisions and 
facilities for persons with special needs in the 25 EU member states.” 
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سنة من العمر  ١٢يتجاوزون األطفال الذين (الصغار بني األطفال يف سياسة االحتجاز بعض البلدان ومتيز   - ٦٣
يف مراكـز   سنة من العمـر      ١٢حيتجز األطفال الذين يتجاوزون     ،  بلدانيف هذه ال  و.  وغريهم من األطفال   )مثالً

وينبغـي أن  . يف مراكز محاية األطفالسنة من العمر   ١٢ بينما حيتجز األطفال الذين تقل أعمارهم عن         االحتجاز
ال ينبغي معاملة املراهقني ومن ناحية أخرى، .  من اتفاقية حقوق الطفل١لمادة  تفسرياً خمالفاً لهذه املمارسةتعترب 

  .بنفس معاملة البالغني

مثل دخول البلد بوجه خمالف للقانون، (قانون اهلجرة جرمية جنائية يعترب خمالفة عدد من البلدان ال يزال و  - ٦٤
أو عدم احلصول على تصريح لإلقامة، أو استخدام تصريح إقامة انتهت مدته، أو حماولة الدخول بعد الترحيل أو                  

جتـرمي  فـإن   ،  وملا كانت قوانني اهلجرة يف معظم البلدان بدون منظور حلقوق الطفل          ). قرار مبنع الدخول  صدور  
  . األطفالأيضاً علىاهلجرة غري النظامية ينطبق 

،  يؤدي إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان     نظاميةهلذا السبب، من املهم التأكيد على أن جترمي اهلجرة غري ال          و  - ٦٥
الصادرة يف هـذا     )٤١( واإلعالنات الدولية  )٤٠(قوق اإلنسان عديدة حل آليات  املقدمة من   وصيات  إىل الت مع اإلشارة   

 أن تعيـد    السجننظامية ب اهلجرة غري ال  تعاقب على    الدول اليت ال تزال      علىولذلك، يقترح املقرر اخلاص     . الشأن
لألطفال الذين ال مرافق هلم واألطفال ة   وتوفري محاية خاص   نظاميةلغاء جترمي اهلجرة غري ال    النظر يف قوانني اهلجرة إل    

  .نيمرافقاملهاجرين مع 

  محاية األطفال يف البلدان املضيفة -  ٣

تتوقف على الوضع    ا وبالتايل فإهن  يف معظم األحول بسياق معني    محاية األطفال يف البلدان املضيفة      تتصل    - ٦٦
كان الطفل ضـحية    أو  قانون الالجئني،    ا يف نصوص عليه ملماية ا  وما إذا كان هذا الوضع مينحه احل       اخلاص للطفل 

، أو  العمال املهـاجرين  مهاجراً مع أسرته وكان أحد الوالدين أوكالمها من       كان  أو   ،ملنظمة عرب الوطنية  اللجرمية  
  .اً بصورة غري نظامية أو ال يرافقه أحد أو بدون أوراقان مهاجرك

 علىقائمة  لتقدمي ردود   اليت تبذهلا    اجلهود   عموماًما  فيه ينبغي أن تعزز الدول      جمالنيحدد املقرر اخلاص    و  - ٦٧
اجلرمية املنظمة  أثرين ب ألطفال املت العامة ل ماية  باحلويتعلق اجملال األول    . يف البلدان املضيفة  األطفال  احلقوق حلماية   

  .رةاملنحدرين من أسر مهاجالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان لألطفال بويتعلق اجملال الثاين . عرب الوطنية

على و. اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالعامة لألطفال املتأثرين ب املناطق الرمادية للحماية    بويتعلق اجملال األول      - ٦٨
تفوق العقبات اليت يتعـرض هلـا       الجتار يف بعض احلاالت عقبات      لتصنيف الطفل بأنه ضحية     يلزم ل سبيل املثال،   

                                                      

(40) See for example CMW/C/MEX/CO/1, paras. 14, 15; E/CN.4/2003/85, paras. 43, 73, 
and A/HRC/7/12, paras. 15, 19, 42, 43; A/HRC/7/4, paras. 41-54; and Global Migration Group, 
International Migration and Human Rights, 2008, pp. 72-73. 

(41) See, inter alia, Compromiso de Montevideo sobre Migración y Desarrollo de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, XVI Iberoamerican 
Summit, Montevideo, November 2006, para. 17; and Declaration of Asunción, VI South American 
Conference on Migration, 4-5 May 2006, para. 3.b. 
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إيالء االعتبار الواجب لرأي الطفل يف العودة        دون   بلداهنم األصلية إىل  عند إعادهتم قسراً    عند احلدود أو    األطفال  
  .)٤٢(وفقاً لسن الطفل ونضجه

مـن  بطريقة تقلل أو تنتقص     يف بعض األحيان    باألطفال   االجتارجترمي  للنص على   ويأسف املقرر اخلاص      - ٦٩
د األشخاص الذين سبق هلم     الشهادة ض الطفل على    موافقة   مثالًلطفل الضحية   اماية   كأن يشترط حل   حقوق الطفل 

  .االجتار به أمام احملكمة

أمهاهتم بمت االجتار   اليت  بلدان  الالة األطفال الذين يولدون ويعيشون يف       حلاخلاص عن قلقه    ويعرب املقرر     - ٧٠
املتجرين منهم يف حالة القبض على األم أو احتجازها          أسباب قوية للخوف من انتقام       جدسيما عندما تو   ، ال فيها
املقرر اخلاص املعين على النحو املبني يف تقرير ، األجهزة املعنية باهلجرة وبقائهم يف البلد أو لة تفتيشية للشرطةيف مح

  ).A/HRC/7/8(مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

وال يدخل   .طفال املنحدرين من أسر مهاجرة    الدول باحلماية الواجبة لأل   محاية  لتعزيز  اجملال الثاين   ويتعلق    - ٧١
لفية آبائهم  ون قطعاً خب  تأثر ولكنهم ي  طفال املهاجرين األتعريف  يف  بالضرورة  الذين ينتمون إىل هذه الفئة      األطفال  

عاجلة عدد من القضايا     اليت تبذهلا مل   هوداجلالدول  تعزز  أن  ضرورة  تشري الدالئل إىل    و. هم املهاجرين أو أفراد أسر  
 فقد وجدت جلنـة االحتـادات   . احلقوقمن منظور قائم على    هذه الفئة الذين ينتمون إىل    تؤثر على األطفال    اليت  

 بعـض   ويف، للمهـاجرين الالحقـة تنطبق أحياناً على األجيال   عوامل التمييز يف جمال التعليم       أن   األوروبية مثالً 
  .)٤٣(على املهاجرين الذين مت جتنسهم فعالً احلاالت

  )٤٥(            القطريـة               وزياراتـه  )٤٤(    ريره ا                            يف البلدان املضيفة يف تق                   طفال املهاجرين         محاية األ             ملقرر اخلاص            وتناول ا   - ٧٢
                       بالنسبة لتوفري محايـة     ً  اً         عميق  ً اً                  اليت تسبب له قلق          احلاالت    من      ها                       جرة غري النظامية وجترمي                              السابقة حيث أفاد بأن اهل    

           ً                                      يؤدي أحياناً إىل نتائج سلبية، مثل اإلحجام عن            ية                        جترمي اهلجرة غري النظام                 وقد ثبت أن      .                ألطفال املهاجرين         فعالة ل 
                     هم وحماولتهم بالتايل        ترحيل    أو   /                                                     غري النظاميني أو بدون أوراق من القبض عليهم و                 املهاجرين               املواليد خلشية          تسجيل  
            أو إنكـار    /                 جيل املواليـد و        ن تس                اليت حتول دو       قيود  ال       وتؤدي    . )٤٦(              السلطات احمللية  ب           االتصال             مجيع أشكال      جتنب

                                                      

(42) Convention on the Rights of the Child, art. 12. 

(43) Green paper on migration and mobility: challenges and opportunities for EU 
education systems, Brussels, 2008, para. 2. 

(44) See E/CN.4/2005/85/Add.1, E/CN.4/2006/73/Add.1, A/HRC/7/12/Add.2 and 
A/HRC/11/7/Add.1. 

(45) See E/CN.4/2003/85/Add.2, A/HRC/11/7/Add.2, A/HRC/11/7/Add.3, E.CN.4/2006/ 
73/Add.2, E/CN.4/2005/85/Add.3, E/CN.4/2004/76/Add.2, E/CN.4/2002/94/Add.1, A/HRC/7/12/ 
Add.2 and E/CN.4/2003/85/Add.3/Corr.1. 

(46) No specific information is available on the number of children who may be 
unregistered for reasons associated with the migration status of their parents, extended family 
members, legal guardians or caregivers. UNICEF has estimated that approximately 48 million child 
births are unrecorded each year. See “The rights’ start to life: A statistical analysis of birth 
registration”, UNICEF, 2005. 
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                    ة املولـود أمـام             بشخصي        االعتراف        احلق يف                                                             عواقب وخيمة بالنسبة للتمتع حبقوق اإلنسان مبا فيها             م إىل      وجوده
   .)٤٨( ة            انعدام اجلنسي       حاالت  ول  لد        أن متنع ا                     وعالوة على ذلك، ينبغي   . )٤٧(       القانون

  ة                                                                                                    ويود املقرر اخلاص أن يبني أن معظم العقبات اليت حتول دون الوصول إىل خدمات الرعايـة الـصحي                   -   ٧٣
                                                                                                  سيما يف حالة املهاجرين غري النظاميني من ذوي املهارات املتدنية وأطفاهلم، مرجعها عدم االنـدماج                            والتعليم، ال 
                                                                               ويف معظم احلاالت، تكون العقبات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تكون              . (A/58/153/Rev.1)          االجتماعي  

   .)٤٩(                                      بسبب التمييز أو اللغة أو الوضع القانوين

                       بطريقة غـري نظاميـة                       األطفال املهاجرين                                      عرضت على املقرر اخلاص حاالت من         ،    اضية              السنوات امل   يفو  - ٧٤
ـ       سـيئة                                                          يعيشون يف أكواخ أو مبان مهجـورة يف ظـروف صـحية                    الذين                ماية والتعليم               احملرومني من احل     ة          للغاي

(E/CN.4/2005/85/Add.3) طية         وفري التغ    بت      من حيث  ا   سيم   ال  ،                األطفال املهاجرين                   التقدم احملرز يف محاية        ، والحظ    
            أشار إليها                        املمارسات اجليدة اليت         ومن    .      اهلجرة                وضعهم من حيث           عن                  هلم، بغض النظر                           الصحية وخدمات الرعاية    

        الرعاية                               بدون أوراق املساعدة يف جمال                                     يف السويد حيث يتلقى األطفال             احلالة         الصحة                              املقرر اخلاص املعين باحلق يف    
          ً متنع أيضاً                ما أن بعض الدول ك .(A/HRC/4/28/Add.2)           املقيمني      األطفال      ق على       يت تنطب            نفس األساس ال   ب      الصحية

                                وهذا هو احلـال يف أوروغـواي                                         أساس الوضع غري املشروع للهجرة،                                               احلرمان من خدمات الرعاية الصحية على       
    ). ٧        ، املادة 25.871            القانون رقم  (           ، واألرجنتني  ) ٩        ، املادة 18.250            القانون رقم  (

اخلاص الدول إىل تطبيق قوانني اهلجرة مبا يتماشى مع محاية األسرة بوصفها الوحدة اجلماعية ويدعو املقرر   - ٧٥
، ما مل تر أن عـدم       )٥١( ومتناسقاً ، وأنسب بيئة لنماء شخصية الطفل مناء كامالً       )٥٠(الطبيعية واألساسية يف اجملتمع   

  . )٥٢(القيام بذلك حيقق مصاحل الطفل الفضلى

 يوجه اهتمام الدول إىل ضرورة اعتماد هنج شامل قائم على احلقوق إلدارة اهلجرة، ويود املقرر اخلاص أن  - ٧٦
وقد تؤثر أيضاً السياسات . الحتمال أن تؤثر السياسات املتعلقة باهلجرة مباشرة على متتع األطفال حبقوق اإلنسان

غـري  ) البالغني( وصول املهاجرين    اليت تستبعد السبل القانونية لتسوية أوضاع املهاجرين غري النظاميني واليت متنع          
                                                      

(47) In the case of The Yean and Bosico children v. Dominican Republic, the 
Inter-American Court of Human Rights, in a judgement of 8 September 2005, referred, inter alia, to 
the State obligation to guarantee the right of the child to birth registration, which may under 
certain circumstances include non-national children. 

(48) See Convention on the Reduction of Statelessness, art. 1. 

(49) See Helena Nygren-Krug, “International migration, health and human rights”, 
Health and Human Rights Publication Series, issue No. 4, WHO, 2003. 

(50) See the Universal Declaration of Human Rights, art.16; the International Covenant 
on Civil and Political Rights, art. 23; the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, art. 10; and the International Convention on the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families, art. 44. 

(51) See World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of 
Action, para. 21. 

(52) Convention on the Rights of the Child, art. 9.1. 
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ولذلك، ينبغي أن تأخذ سياسات اهلجرة يف االعتبار اآلثار اليت . النظاميني إىل العمالة على مستوى معيشة األطفال
ويف هذا الصدد، يود املقرر اخلاص أن يؤكد أن سياسات تسوية           . قد تترتب على متتع املهاجرين حبقوق اإلنسان      

عي وضمان حقوق اإلنسان    جيداً للممارسات الرامية إىل تعزيز التكامل والترابط االجتما       األوضاع تشكل مثاالً    
.  وحتقيق أهداف الدولة مثل الضمان االجتماعي، والتغطية الصحية العامة، واالندماج االجتمـاعي            للمهاجرين؛

فال املرافقني ألسرهم، كما وينبغي أن يستفيد من تدابري تسوية األوضاع خاصة األطفال الذين ال مرافق هلم واألط
ينبغي أن تتسم هذه التدابري باملرونة الالزمة لتحسني االندماج االجتماعي للمهاجرين ومتكينهم من الوصـول إىل   

  .احلقوق األساسية، مبا يف ذلك احلق يف البحث عن عمل ويف احلصول عليه

اليت تنفـذها   نشطة  األسياسات و البادرات و اطلع املقرر اخلاص أثناء تنفيذ واليته على عدد كبري من امل          و  - ٧٧
                  يف الفقرات أدنـاه       ترد و  .                           قوق الطفل يف سياق اهلجرة     ح                                لتزام البلدان املضيفة بإعمال      اواليت تدل على    احلكومات  

   .                        الطفل املهاجر يف التعليم  وق                                                 بعض األمثلة على املمارسات اجليدة الرامية إىل إعمال حق

         يف امليدان         التنمية    ن و                          ، مبا فيها دول منظمة التعاو            بعض الدول           لذي تبديه  ا         االهتمام   ب                    ويرحب املقرر اخلاص      - ٧٨
     تعاجل        واليت         صفة عامة    ال ب                          ليت هتدف إىل تطوير قدرات األطف                     رحلة الطفولة املبكرة ا                           االقتصادي، للخدمات املتعلقة مب

  يف                     حملليـة يف أسـرهم أو                          فرصة للتحدث باللغة ا     ال       لديهم                ألطفال الذين                    املهارات اللغوية ل                       مسائل حمددة مثل         ً أيضاً
  ه                                            اخلدمات والتسهيالت جلميع األطفال هو املبدأ ، فإن                                وبينما يسلم املقرر اخلاص بأن تقدمي   . )٥٣(           اجملاورة هلم      األحياء

         األطفـال                                    يف امليدان االقتـصادي السـتفادة                                                                         على اجلهود اليت يبذهلا عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية                يثين
                         الربامج الراميـة إىل                                                من املعلومات األساسية اليت هتدف إىل دعم                              نحدرين من أسر مهاجرة             األطفال امل     و         املهاجرين

                                    سيما البلدان املضيفة، علـى مواصـلة       وال              ويشجع الدول،     ،  )٥٤(                     يف البلدان املضيفة    ة                                 تعزيز التنمية اللغوية والثقافي   
                أو الـربامج                    يف هذه الـربامج              وأسرهم                                    األطفال املنحدرين من أسر مهاجرة               املهاجرين و         األطفال                جهودها لدمج   

   .  هلا        املشاهبة

  ىل           لوصـول إ                           لتحسني املساواة يف فرص ا                     البلدان املضيفة                       باجلهود اليت تبذهلا                           ً    ويرحب املقرر اخلاص أيضاً     - ٧٩
                           يف امليدان االقتصادي مثـل         والتنمية                                                  هذا هو احلال يف عدد من بلدان منظمة التعاون         و  .                ألطفال املهاجرين           التعليم ل 
  ً  ناً      جما           احلكومية       املدارس           بااللتحاق ب                          عن وضعهم كمهاجرين،               بغض النظر    ،                        يسمح لألطفال املهاجرين       حيث           اليابان  

(A/HRC/11/7/Add.1) .  واألرجنـتني    )   ١١            ، املـادة    18.250              القانون رقم    (             يف أوروغواي    ً  اً                   ذا هو احلال أيض     وه           
  . ) ٨        ، املادة 25.871            القانون رقم  (

                                                      

(53) See Mahon, R., “Child care policy: comparative perspective” available at 
www.child-encyclopedia.com/documents/MahonANGxp.pdf; and John Bennett, Early childhood 
services in the OECD countries: review of the literature and current policy in the early childhood 
field, Innocenti working paper, UNICEF-Innocenti Research Centre, August 2008. 

(54) Ibid. See also C. Katharina Spieß, E.M. Berger and O. Groh-Samberg, Overcoming 
disparities and expanding access to early childhood services in Germany: policy considerations 
and funding options, Innocenti Working Paper, UNICEF-Innocenti Research Centre, 
December 2008. 
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سيما البلـدان التابعـة للجماعـات         تبذهلا البلدان املضيفة، ال    ويشيد املقرر اخلاص أيضاً باجلهود اليت       - ٨٠
األوروبية، لبناء مهارات تعليمية ومشتركة بني الثقافات للمساعدة على إدماج األسر املهاجرة وأطفاهلا، بغـض               

يين ويشيد املقرر اخلاص كذلك باجلهود املبذولة الستيعاب التنوع اللغوي والد         . )٥٥(النظر عن وضعها من اهلجرة    
، ويرحب باجلهود الثنائية املبذولة لتعزيز التعلم يف البلدان املضيفة       )٥٦(واملنظور الثقايف يف اخلطط والربامج التعليمية     

، كما هو احلال يف الدول األعضاء يف األطفال املنحدرين من أسر مهاجرةمن التراث اللغوي لألطفال املهاجرين و    
  .CEE/77/486ع من االتفاقات الثنائية مبوجب التوجيه االحتاد األورويب اليت تتوخي هذا النو

  االستنتاجات والتوصيات -  ثالثاً
يود املقرر اخلاص أن يربز أمهية وجود إطار قانوين مناسب حلماية حقوق مجيع األطفـال يف سـياق                    - ٨١

كوك ذات  اهلجرة عن طريق، يف مجلة أمور، التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من الص              
ويود املقرر اخلاص أيضاً أن يقدم عدداً من التوصيات ملزيد من           . الصلة وترمجتها إىل قوانني وسياسات وطنية     

  .النظر واختاذ اإلجراءات الالزمة

  مراعاة هنج حقوق الطفل يف سياق اهلجرة يف اخلطط والربامج والسياسات الوطنية

هلادفة إىل معاجلة أوضاع األطفال يف سياق اهلجـرة علـى       ينبغي أن تنبين مجيع السياسات والربامج ا        - ٨٢
حقوق اإلنسان كما ينبغي أن تستند إىل مبادئ أساسية من قبيل مصلحة الطفل الفضلى، وعدم التمييز، وحق 

  .الطفل يف االستماع إليه يف مجيع القرارات اليت متسه

ضع وتنفيذ أطر التنميـة الوطنيـة،       وتشجع الدول على النظر يف تأثري اهلجرة على األطفال عند و            - ٨٣
واستراتيجيات احلد من الفقر، وخطط العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، والربامج واالستراتيجيات الرامية إىل             

وتشجع الدول أيضاً على وضع برامج وسياسات       . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والنهوض حبقوق الطفل       
ل السياسات االجتماعية وغريها من اجملاالت اليت مل يتم فيها بعد توفري            ملعاجلة ما تبقى من ثغرات كبرية يف جما       

  . احلماية الواجبة لألطفال املهاجرين

  محاية أشد الفئات قابلية للتأثر

ينبغي ضمان احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان الواجبة لألطفال يف دول املنشأ والعبور واملقصد يف كل                 - ٨٤
  .جرة ويف مجيع اإلجراءات املتعلقة باهلجرةمرحلة من مراحل عملية اهل

وينبغي أن تويل الدول، وخباصة دول العبور ودول املقصد، عناية خاصة حلماية األطفال بدون أوراق،   - ٨٥
واألطفال الذين ال مرافق هلم، واألطفال املنفصلني عن ذويهم، وكذلك حلماية األطفال الـذين يلتمـسون                
                                                      

(55) See Commission of the European Communities, Green Paper. Migration and 
mobility: challenges and opportunities for EU education systems, Brussels, 2008. 

(56) For guidance on national human rights plans, see the Handbook on National Human 
Rights Plans of Action, 2002, available at the OHCHR website www.ohchr.org. 
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مية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك االجتار باألشـخاص، والتـهريب، وبيـع           اللجوء، واألطفال ضحايا اجلر   
   .األطفال، وإنتاج املواد اإلباحية والبغاء

وينبغي أن تنظر الدول أيضاً يف قابلية الفتيات املهاجرات خاصة للتأثر، ويف الفوارق بني اجلنـسني                  - ٨٦
هلجرة، مبا يف ذلك على التشريعات والسياسات والربامج        وتأثري الفتيات والفتيان على اإلجراءات املتعلقة با      

  .القائمة للحماية ومعاجلة الثغرات

وينبغي أن حتافظ السياسات والربامج واالتفاقات الثنائية على وحدة األسرة، مبا يف ذلك على تيسري                 - ٨٧
  . مجع مشل األسرة والتفاعل بني أفراد األسرة

  التتبادل املعلومات والبيانات والتحلي

اجلهود الرامية إىل مجع البيانات وقياس مدى تأثري اهلجرة على األطفال يف بلدان الدول ينبغي أن تعزز   - ٨٨
املنشأ والعبور واملقصد، مع املراعاة الواجبة للفرص والتحديات اليت تواجـه األطفـال يف مجيـع مراحـل                  

  .اهلجرة  عملية

املؤشرات الرئيسية لتأثري اهلجرة عن املناطق واحلدود تبادل املعلومات عرب وتشجع الدول خاصة على   - ٨٩
محاية األطفال املهاجرين   واجهة الثغرات يف    وأفضل املمارسات مل  املشتركة   عن التحديات    على األطفال، فضالً  
،  املعلومات اإلحصائية واملوضوعيةيف إتاحةتساهم اجلهات املختصة  أن ومن املهم أيضاً. على مجيع املستويات

ملساعدة الـدول  ) بدوهنممع أفراد األسرة أو  (ألطفال واملراهقني   ا األسباب اجلذرية هلجرة     نلة أمور، ع  يف مج 
  .على حتديد الثغرات يف جمال السياسات

  محاية األطفال الذين يتركون يف البلدان األصلية

ول أعمـال   ايف جـد  األصلية  بلدان  اليف  يتركون   األطفال الذين    بإدراج وضع يوصي املقرر اخلاص      - ٩٠
تنظر مجيع األطراف املعنية يف إجراء دراسات تؤدي إىل  اهلجرة وبأن  شؤونالدولية املعنية ب  واحملافل   داوالتامل

   .اإلنسان  فهم أفضل ألثر عملية اهلجرة على رفاه األطفال املتروكني يف البلدان األصلية ومدى متتعهم حبقوق

ن يف البلدان   تركوي األطفال الذين    ملعاجلة وضع مارسات  أفضل امل وتقاسم  مع  جبوصي املقرر اخلاص    وي  - ٩١
  .سيما يف جمال التعليم الاألصلية، 

يتركون يف البلدان األصلية مـع       األطفال الذين    وضع ملعاجلة    عامة سياساتالدول  ينبغي أن تضع    و  - ٩٢
 وتنفيـذ صياغة   يف   مشاركة األطفال باعتباره مبدأ توجيهياً، وينبغي أن تكفل        الطفل الفضلى مصلحة  مراعاة  

  .السياسات  ذهه

، والنظر يف    لألطفال شرعيةاخلاص الدول على وضع سياسات عامة ملنع اهلجرة غري ال         ويشجع املقرر     - ٩٣
شرعية وإطالع اجلمهور على     اهلجرة غري ال   وعية بأخطار تاألصلية لل تمعات  اجملحبمالت إعالمية عامة يف     القيام  

  .آليات احلماية القائمة
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  طفال أثناء املرور العابرمحاية األ

على مجع املعلومات على الصعيد الوطين، وكذلك على إعداد دراسـات عـن             يشجع املقرر اخلاص      - ٩٤
  .عن أسرهملني وأو املفصاألطفال املارين مروراً عابراً، مبا يف ذلك األطفال الذين ال مرافق هلم 

الـذين  بشأن معاملة األطفال ة حقوق الطفل للجن ٦أن التعليق العام رقم عترف الدول ب أن ت وينبغي    - ٩٥
  .الذين ال مرافق هلمحلماية حقوق األطفال املهاجرين  قّيماً عن أسرهم يشكل دليالً مرافق هلم أو املفصولني  ال

يتعرضـون  ،  األطفال الذين ال مرافق هلم    سيما   أن األطفال املهاجرين، ال   الدول ب  عترفتوينبغي أن     - ٩٦
إىل أمهية اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن يف هذا السياق يشري املقرر اخلاص فال، وألسوأ أشكال عمل األط  

، )١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدوليـة      (شكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها        أحظر أسوأ   
  .ا، وإطار تنفيذمه ذات الصلة١٩٠  والتوصية رقم

 الدولية عايرياملقواعد وتستند إىل القات ثنائية ومتعددة األطراف اتفاعلى إبرام يشجع املقرر اخلاص و  - ٩٧
سـيما   التعاون على الصعيد اإلقليمي حلماية األطفـال املهـاجرين، ال  ، وعلى تعزيز    قوق اإلنسان حل القائمة

  باألطفـال   ومكافحـة االجتـار    إىل الوطن مسائل العودة اآلمنة    يف  ، مبا يف ذلك     األطفال الذين ال مرافق هلم    
ـ أيـضاً   يشجع املقرر اخلـاص     و. ضحاياللساعدة  كذلك تقدمي امل   و ،تهريبال و ، اجلنسي مواستغالهل  دوائرال
  .عودةال يف سياق  الطفلقوقالواجب حلحترام على االستمرار يف مواصلة كفالة االالقنصلية 

 نطاق واسع   وضع وتنفيذ برامج وخدمات مؤسسية توفر الدعم واحلماية على        املقرر اخلاص على    ويشجع    -٩٨
سيما لألطفال الذين ال مرافق هلم، وإجياد سبل لتحديد األطفال الذين حيتاجون إىل              حلقوق األطفال املهاجرين، وال   

وينبغي أن تشمل خدمات احلماية إتاحة األغذية واخلدمات الصحية واملساعدة القانونية واملـساعدة             . محاية دولية 
  . املهين واحلريف، والسعي إلجياد حلول دائمة لوضع األطفال الالجئنيعلى العودة إىل البلد األصلي والتدريب 

 تشمل برامج احلماية التثقيف والتوعية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية           أنبيوصي املقرر اخلاص    و  - ٩٩
  .النفسيةمن أجل مواجهة الصدمات 

، مبا  هم بصورة مستدامة  ة إدماج وإعاد األطفال   وضع وتنفيذ برامج لعودة   على  ويشجع املقرر اخلاص      - ١٠٠
  .مصلحة الطفل الفضلىعندما ال حتقق العودة بدائل للعودة على إجياد يف ذلك 

األطفال املهاجرين الذين ال مرافق هلم،  استفادةوضع إجراءات موحدة لضمان بيوصي املقرر اخلاص و  - ١٠١
من  ،حياهتم أو سالمتهم أو حريتهم    دد  بسبب وجود خطر يه   الذين ال يستطيعون العودة إىل بلداهنم األصلية        

  .االعتيادية للطفل املهاجر قبل إعادته إىل وطنه ةقاماإل بلدإجراءات اللجوء، وضمان تقييم البلد األصلي أو 

حقـوق الطفـل    معلومـات عـن    اهلجـرة  عنسؤولنياملتدريب بأن يشمل يوصي املقرر اخلاص    و  - ١٠٢
 عايري الدولية االتساق بني اإلجراءات املتعلقة بتقدير السن وامل      دول  ينبغي أن تكفل ال   و. واحلساسيات الثقافية 
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نظر ينبغي أن تو. سنالقرارات تقدير لطعن يف وأن توفر لألشخاص املعنيني سبل انتصاف فعالة لتمكينهم من ا
  .سنتحديد الاإلجراءات املتعلقة ب الدول أيضاً يف االستفادة من قرينة الشك يف

   حيرمون من حريتهم بسبب وضعهم أو وضع آبائهم من اهلجرة محاية األطفال الذين

ألحكام الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل ومجيع صـكوك         لاالمتثال  بضرورة  الدول  عترف  ينبغي أن ت    - ١٠٣
  . وتنفيذهاحقوق اإلنسان ذات الصلة

 حرية األطفال أوقييد تاملتعلقة بمجيع املمارسات والقواعد عترف الدول بضرورة أن حتترم ينبغي أن تو  - ١٠٤
  .يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنساننصوص عليها يف سياق اهلجرة املعايري الدنيا املحرماهنم منها 

إال  من اتفاقية حقوق الطفل،      ٣٧دة  للما  وفقاً ، إىل أنه ال جيوز احتجاز األطفال      املقرر اخلاص شري  يو  - ١٠٥
 األطفال من حريتهم حرمان بأي حال من األحوال أن حيمل ال جيوز و.كملجأ أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة

  .يف سياق اهلجرة الطابع العقايب

بـسبب وضـعهم   املهاجرين مـن احلريـة   وز حرمان إىل أنه ال جي   عالوة على ذلك    ملقرر اخلاص   ويشري ا   -١٠٦
 للتعليق العام   وفقاًهم،  ال جيوز كقاعدة عامة احتجاز األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذوي         ، وأنه   كمهاجرين فقط 

  . للجنة حقوق الطفل٦رقم 

اجملموعات األسرية عندما يكـون احتجـاز       بدائل الحتجاز   وفري  ويشجع املقرر اخلاص الدول على ت       - ١٠٧
ة يوحدة األسـر  المع مراعاة التوازن الالزم بني احلاجة إىل محاية         الوالدين بسبب وضعهما كمهاجرين فقط،      

يف احلاالت االستثنائية اليت جيوز فيها احتجاز األطفال، ينبغي أن يكون االحتجاز            و. ومصلحة الطفل الفضلى  
الطفل يف التعليم والرعاية للوفاء حبق  إيالء االعتبار الواجب، مع تكفل احلماية والرفاه الكاملني هلميف أماكن 

  .يف مجلة أمورالصحية والترفيه واملساعدة القنصلية والتمثيل القانوين، 

هم إذا كـانوا    ؤإيـوا يلـزم   البالغني، و واألطفال  ه يلزم الفصل بني     يف اعتبارها أن  الدول  وينبغي أن تضع      -١٠٨
  .بصحبة أسرهم مبعزل عن البالغني اآلخرين

رمـان  ح إىل   ؤديـة األسباب والظروف امل  أنه ينبغي أن حيدد القانون مسبقاً        املقرر اخلاص إىل     ويشري  - ١٠٩
إجياد حلول مناسبة وفعالة تشمل املراجعة القضائية لتاليف االحتجاز كما ينبغي تهم من حرياألطفال املهاجرين 

  .التعسفي وتوفري إمكانية احلصول على اخلدمات القانونية

يوصي املقرر اخلاص بوضع بدائل للحرمان من احلرية من قبيل املالجئ واخلدمات الوطنية البديلـة               و  - ١١٠
  .األطفال  حلماية

سـيما   ة وعدم احتجاز املهـاجرين، وال     لقانونيعدم جترمي اهلجرة غري ا    خلاص إىل أنه ينبغي      ا ويشري املقرر   -١١١
 وينبغي أن يكون هلؤالء املهاجرين احلـق يف         ،ستخدم لالحتجاز اجلنائي  ت أو أية مرافق أخرى      سجوناألطفال، يف   
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ملراجعة القضائية واالتـصال    ن ا االستفادة م أمور منها احلصول على املشورة القانونية واالستعانة مبترجم شفوي و         
  .بالعامل اخلارجي واحلصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية

 على املهاجرين احملتجزين من قبـل الـسلطات         طبق حتديداً يوضع نظام    ويشجع املقرر اخلاص على     - ١١٢
  .السجونالوطنية وذلك لتاليف التعسف واللجوء إىل نظام 

باحلاجة إىل التدقيق املستقل والرقابة على الظروف اليت يعيش يف ظلها األطفال             وينبغي أن تعترف الدول     -١١٣
السلطات القضائية واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية واآلليات الدولية ذات الـصلة حبقـوق              (احملتجزون  
 واجملتمعات احمللية للتـصدي   بالدور الذي يقوم به اجملتمع املدين     ، كما ينبغي أن تعترف      ) القنصلية دوائراإلنسان وال 

  .ا سلف وللقضايا األخرى املتعلقة حبماية األطفال املهاجرينمل

 كمـا   املكاتب القنصلية يف جمال محاية األطفال املهـاجرين قوم بهالذي توينبغي أن تعترف الدول بالدور        -١١٤
  .اونينبغي أن تتقاسم هذه املكاتب املمارسات السليمة وأن تعمل على توطيد التع

توفري التدريب للموظفني الذين يعملون مع األطفال غري املـصحوبني          لعناية خاصة   وينبغي أن تويل الدول       -١١٥
مجيع موظفي اهلجرة ممـن     يكون  وينبغي أن   . بذويهم أو املنفصلني عن أسرهم، أو للموظفني املسؤولني عن حاالهتم         

 .طفل وأحكامهامببادئ اتفاقية حقوق العلى دراية هلم اتصال باألطفال 

ختصيص موارد كافية، مبا يف ذلك مـوارد امليزانيـة، للمؤسـسات    وينبغي أن تعترف الدول باحلاجة إىل       -١١٦
  .والربامج العاملة مع األطفال املهاجرين احملرومني من حريتهم

حتجـاز مبـا    التزام الشركات اخلاصة املسؤولة عن إدارة مرافق اال       يف الدولة   السلطات  وينبغي أن تكفل      -١١٧
  .تنص عليه املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

  محاية األطفال يف بلدان املقصد

 بغض النظـر     وذلك قوق اإلنسان الواجبة لألطفال املهاجرين واحترامها،     حلماية  ينبغي أن توفر الدول احل      -١١٨
سـيما احلـق يف    وال حق مجيع األطفال يف اخلدمات االجتماعية األساسـية  هذا، ويشمل كمهاجرينعن وضعهم   

يشجع املقرر اخلـاص    و.  عن حق اللجوء إىل القضاء      فضالً ،الغذاء والصحة والتعليم ويف مستوى معيشة مناسب      
 .احلقوقهذه ضمان إعمال لاحلوار والتعاون بني حكومات البلدان األصلية وبلدان املقصد بشدة على 

تيجيات تضمن متتع األطفال املهاجرين على قدم       وضع استرا بخاص  بوجه  هتمام  االبويوصي املقرر اخلاص      -١١٩
   .املساواة مع غريهم وبغض النظر عن مركزهم القانوين باحلقوق نفسها املكفولة لألطفال من مواطين بلد املقصد

ضمان قيد األطفال املولودين يف غري البلد األصـلي         ل تدابري فعالة    ختاذاويشجع املقرر اخلاص الدول على        -١٢٠
مهية مواءمة سياسات اهلجرة مع السياسات العامة املتعلقة بالطفولة         ، ويربز أ  اليف حاالت انعدام اجلنسية   وتألبوين  ل

  .واملراهقة واألسرة



A/HRC/11/7 
Page 25 

بأمهية تعزيز املؤسسات اليت توفر احلماية لألطفال واملراهقني بسبل منها زيـادة            وينبغي أن تعترف الدول       -١٢١
  .امليزانيات املخصصة هلا

 املزيد مـن  بأن تعمل احلكومات يف بلدان املرور العابر وبلدان املقصد على تشجيع            قرر اخلاص   ويوصي امل   -١٢٢
أعمـال  لقضاء على  من أجل ا   املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني وباقي اجملتمع     بني  م والتسامح واالحترام    وئاال

 وينبغي للدول اليت مل ترفع بعـد        . األجانب وغري ذلك من أشكال التعصب املوجهة ضد املهاجرين         هوكرالعنصرية  
سيما األطفال بدون    القيود العامة املفروضة على متتع املهاجرين األطفال وأسرهم حبقوق اإلنسان الواجبة هلم، وال            

  .أوراق أو األطفال غري النظاميني، على أن ترفع هذه القيود

مـصلحة الطفـل     إىل بلدهم األصـلي       بإعادة طفل أو أبويه    تتخذهقرار  وينبغي أن تراعي الدول يف أي         -١٢٣
 .مبا يف ذلك احلق يف مل مشل األسرةالفضلى، 

بتعزيز التنسيق بني شىت املؤسسات والقطاعات يف كل بلد بغية محاية األطفال مـن              ويوصي املقرر اخلاص      -١٢٤
  .مجيع أشكال االستغالل مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية

للجرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف      بضرورة محاية األطفال الذين يقعون ضحايا       الدول  وينبغي أن تعترف       -١٢٥
لالجتار والعنف والصدمات ذات الصلة باهلجرة عن طريق تطبيق املعايري اليت تكفل توفري احلماية واحلـصول                ذلك  

  .على املساعدة الطبية والنفسية والقانونية

لربامج الرامية إىل تسوية أوضاع األطفال املهاجرين ملنع انتهاكات حقـوق           وينبغي أيضاً أن تعزز الدول ا       -١٢٦
اإلنسان واألعمال التعسفية املصاحبة للهجرة غري النظامية، وأن تأخذ يف االعتبار أن تسوية أوضـاع األطفـال                 

  .املهاجرين تيسر اندماجهم يف جمتمعات بلدان املقصد

  تعزيز الشراكات والتعاون الدويل

ع املقرر اخلاص اإلجراءات اخلاصة واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وخاصة اللجنة املعنية حبماية             يشج  -١٢٧
ويشجع املقرر  . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، على مواصلة إيالء اهتمام حلقوق األطفال املهاجرين            

نصراً أساسياً يف دعم الدول لتمكينها مـن        اخلاص على الترابط بني قدرات وواليات املنظمات الدولية بوصفها ع         
وينبغي أن تبين السياسات املتعلقة باهلجرة، بقدر اإلمكـان وحـسب           . الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية    

مقتضيات احلال، على املناقشات القائمة يف املنابر الدولية احلالية، اليت تشارك فيها الدول األعضاء واملؤسـسات                
  . نظمات اجملتمع املدين ذات الصالحيات والواليات املناسبةالرئيسية وم

ويشجع املقرر اخلاص على التنسيق بني املؤسسات على الصعيد الوطين، من خـالل آليـات حمـددة،                   -١٢٨
ومبشاركة اجملتمع املدين والدوائر القنصلية واحلكومات احمللية والقطاع اخلاص، من أجل وضع وتنفيذ سياسـات                

  .صصات تكفل محاية حقوق الطفل يف سياق اهلجرةمتعددة التخ

 -  -  -  - -  


