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: الهجرة ً ا جنسي

الخبراء آلراء  الحقة  استشارية  إحاطة 
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 في س
اق الهجرة 
�
 1بيع األطفال واستغاللهم ج�س
ا

 
 القضا&ا الرئ$س
ةأوً!. 

 
ْسري والحاجة إلى الهرب من 

َ
ل األطفال مع أسرهم أو +مفردهم أو مع أقرانهم لعدة أس�اب تتراوح بين ال�شر�د الق

ّ
الفقر ي�نق

ساهم 
ُ
ك األسرة وال�حث عن فرص جدGدة. واليوم، ُينظر إلى األحداث الب@ئ<ة وتغير المناخ ;ش:ٍل عام +اعت�ارها عوامل 4

L
وتف:

د وتؤدي إلى تفاقمها.  الجل<د واألمطار الغ�Xرة واألحداث  وذوVانومع قدوم موسم الجفاف  2في حرQات الهجرة وال�شرُّ
ة وعلى نحو 

ّ
 و�تأثر األشخاص المتنقلون بها ;شد

_
 كبيرا

_
المفاجئة المتكررة غير المتوقعة، تتأثر الهجرة +األحداث الب@ئ<ة تأثرا

اآلمنة سلبي. وتؤدي األحداث الب@ئ<ة القاس<ة إلى انعدام األمن الغذائي، ونقص الرعاGة الصح<ة، والحصول على الم<اە 

 3وخدمات الصرف الصحي، وت�Xد من خطر التعّرض للعنف وjساءة المعاملة. 

 للمنظمة الدول<ة للهجرة، وصل عدد المهاج�oن الدوليين األطفال إلى 
_
وQان  4وحدە.  2018مليون طفل في عام  36.1ووفقا

مليون طفل Gع|شون في  G17قل عن  وما ال  5من األطفال  2018مليون في عام  25.9حوالي نصف الالجئين ال�الغ عددهم 
 7طفل في العالم طفٌل الجئ.  200مهاج�oن مهاجٌر طفٌل، ومن Qل  8، من Qل 2016. ففي عام 6أوضاع ال�شر�د الداخلي

، زاد عدد األطفال 2016- 2015وفي السنوات األخيرة، زاد عدد األطفال الذين �سافرون +مفردهم؛ ففي الفترة ما بين 
 8.2011- 2010مصح�Vين +ذو�ــهم +مقدار خمسة أضعاف +المقارنة مع الفترة ما بين المهاج�oن غير ال

 
طفل غير مصح�Vين ومنفصلين  100,000توضح األرقام اإلقل<م<ة حجم هذە المش:لة ونطاقها: فقد ألقي الق�ض على نحو 

طفل غير مصح�Vين  90,000، و4شّرد 2016و 2015بين الوالGات المتحدة والمكس<ك بين عامّي -الحدودعن ذو�ــهم على 
 وعبر الحدود 

_
طفل غير  170,000. وعالوة على ذلك، قدم 2015عام  فيالقرن األف�oقي  فيومنفصلين عن ذو�ــهم داخل<ا

  9 .2016و 2015أوروVا بين عامّي  فيمصح�Vين ومنفصلين عن ذو�ــهم طل�ات لجوء 
_
الذي �شوب تدفقات  للتعق<دونظرا

قلل من حجم المش:لة. 
ُ
 الهجرة وعمل<ة استقاء الب<انات، فمن المرجح أن هذە األرقام ت

 
 
 
 
 
 

�يع 4سلط هذە اإلحاطة الضوء على أهم القضاGا الرئ|س<ة التي نوقشت في مشاورة للخبراء استغرقت يومين ب�نظ<م من المقررة الخاصة المعن<ة ب 1
 ومركز إينوس@نتي لأل+حاث التابع لليون|سف، في فلور�سا يومي األطف

_
. وتعتمد اإلحاطة على 2019أGلول�س�تمبر  25و 24ال واستغاللهم ج�س<ا

اإلصدارات الم�شورة والعروض التقدGم<ة المقدمة في المشاورة. و�مكن االطالع على م�Xد من المعلومات حول المشاورة على 
of-prevention-on-consultation-expert-holds-rapporteur-special-un-irc.org/article/1928-https://www.unicef- -the

sexual.html-sale 
2 refugees-and-migration-crisis-climate-https://www.brookings.edu/research/the� 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES�73�195 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/448/35/PDF/N1144835.pdf?OpenElement-dds-//documentshttps: 3 

brings-somalia-flooding-heavy-affected-children-releases/200000-https://www.unicef.org/press- 
itionmalnutr-risk-increased 

4 https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf 
5 2018.html-trends-global-https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr 
"، 4شر�ن الثاني�نوفمبر 2019مركز رصد ال�شر�د الداخلي ( 6 

_
 .2019)، "غير مرئيين مرتين: المسؤول<ة عن األطفال المشردين داخل<ا

7 https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_A_child_is_a_child_May_2017_EN.pdf 
 المرجع السابق.  8
9 https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf 
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  10األطفال المتنقلون 
_
و�جب حماGة حقوقهم على هذا األساس. غير أنه وفي س<اق الهجرة  11هم أطفال أوÄً وأخيرا

الÊشر�ة، هناك فئات وأنواع متعددة من التنقالت التي Gجري التعرف عليها وتص�<فها ;ش:ٍل مختلف، والتي تحدد الحالة 
 من تدفقات هجرة لألطفال. فعلى س�<ل المثال،  القائمةواالستحقاقات وآل<ات الحماGة 

_
قد Gكون الطفل المتنقل جزءا

، أو طفل ُمّتجر +ه أو عائد. 12مختلطة 
_
، و�صنف على أنه مهاجر دولي، أو طالب لجوء، أو الجئ، أو شخص مشرد داخل<ا

 مع األسرة. وفي Qل س<اق من هذە الس<اقات
_
، +اإلضافة إلى ذلك، قد Gكون الطفل غير مصحوب +ذو�ه، أو قد Gكون مسافرا

قد تخضع حقوق الطفل لقوانين وس<اسات وطن<ة وjقل<م<ة ودول<ة مختلفة تؤدي إلى تفاقم المخاطر وت�Xد من التعّرض 
 للحرمان واألضرار. 

وعالوة على ذلك، قد يتأثر األطفال "الذين ُيتركون في +لدانهم األصل<ة" بهجرة أفراد األسرة، +ما في ذلك أحد الوالدين أو  
 على قوة ب@ئة الرعاGة القائمة لحمايتهم في غ<اب Qليهما، وقد Gكونو 

_
ن ُعْرَضة للعدGد من أوجه الحرمان أو المخاطر، اعتمادا

ركوا في 
ُ
 ما Gفتقر األطفال الذين ت

_
رعاGة الوالدين. ففي أم�o:ا الوسطى مثÌً، وخاصة في منطقة المثلث الشمالي، غال�ا

 لش�:ات االتجار، أو  +لدانهم األصل<ة إلى الحماGة األساس<ة والحصول
ً
Ìسه 

_
على الخدمات، و�مكن أن Gص�حوا هدفا

 13يتعّرضون للعنف واالعتداء الج�سيْين. 

يتعّرض األطفال المشاركون في حرQات الهجرة، سواًء داخل ال�لدان أو في ما ب@نها، لخطرÍ متزاGد من التعّرض للمخاطر أو 
ل أثناء تنقلهم بين األماÏن التي Gع|شون فيها و�لعبون فيها و�نامون فيها العنف وهي "ظاهرة مائعة ومتغيرة في ح<اة األطفا

و�كون األطفال المهاجرون والالجئون ُعْرَضة للمخاطر ;ش:ٍل خاص إذا Qانوا غير مصح�Vين أو منفصلين 14و�تعلمون فيها."
ْسري و 

َ
االتجار +الÊشر. وقد يتفاقم ضعفهم عن ذو�ــهم وقد يتعّرضون للعنف واالستغالل الج�سي، +اإلضافة إلى العمل الق

و�تعّرض األطفال ;ش:ٍل خاص للمخاطر عند سلوك طرق غير آمنة 15;سÊب محدودGة الحصول على الخدمات والعدالة. 
وقد تجعل 16وغير منظمة في مسارات هجرتهم أو عندما Gعتمدون على الغVoاء والوQالء لمساعدتهم في عبور هذە الطرق. 

 ما Gفتقرون إلى الموارد الهجرة األطفال ُعرْ 
ً
ْسري، وقد يتعّرضون لالستغالل الج�سي ألنهم عادة

َ
َضة للبيع ألغراض العمل الق

 17المال<ة، والوصول إلى نظم فّعالة لحماGة الطفل ورعايته، والوصول إلى مسارات فّعالة للحصول على اإلقامة. 
 
 

قلون "األطفال المتنقلون" مصطلح شامل، عّرفه الف�oق المشترك بين الوQاالت المعني +األطفال المتنقلين +أنه �شمل "جميع األطفال الذين ي�ت10
، داخل ال�لدان أو في ما ب@نها، +صح�ة والديهم أو غيرهم من مقدمي الرعاGة األول<ة أو +دونها، واألطفال  متنوعةلمجموعة 

_
 أو قسرا

_
من األس�اب، طوعا

 +عينها إال أنه قد Gعرضهم
_
 نف". (أو لتزاGد خطر) االستغالل االقتصادي أو الج�سي واالعتداء واإلهمال والع لخطر الذين قد ي�يح لهم تنقلهم فرصا

11 https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_A_child_is_a_child_May_2017_EN.pdf 
 للمنظمة الدول<ة للهجرة (12

_
لتدفقات الهجرة المختلطة الطب<عة غير النظام<ة للعوامل التي تدفع هذە  ): "4شمل الخصائص الرئ|س<ة2008ط�قا

عّرف التدفقات المختلطة 
ُ
 +أنهاالتنقالت وتعددها، واالحت<اجات والسمات الشخص<ة المختلفة لألشخاص المنخرطين في تلك التدفقات. وت

تصاديين، والمهاج�oن ألس�اب أخرى. و�مكن أن �ش:ل القاصرون غير "تنقالت س:ان<ة معقدة 4شمل الالجئين، وطالبي اللجوء، والمهاج�oن االق
Vين، والضحاGا  َّoاٍب ب@ئ<ة، واألشخاص المه�المهاج�oن المتاجر بهم والذين تقطعت بهم الس�ل، من بين  منالمصح�Vين +ذو�ــهم والمهاج�oن ألس

 
_
 جزءا

_
 ون للمنظمة الدول<ة للهجرة، مذكرة مناقشة: الحوار الدولي ;شأن الهجرة)تدفق الهجرة المختلطة". (الدورة السادسة وال�سع منآخ�oن، أGضا

م في 2019ر�فيرا، إم. (-ج�oلو13 دِّ
ُ
، +ما في ذلك ) عرض تقدGمي ق

_
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019أGلول�س�تمبر  25- 24، االعتداء الج�سي على األطفال استغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد 
). +حث Gدفع إلى التغيير: تصور وjعداد تق�oر +حثي تجم<عي حول منع 2018ماتيرنوس:ا، أم.سي.، بو4س، أGه.، فراي، دي. وQاسي، تي (14

تؤثر على األطفال" في إGطال<ا، وVيرو، وفي<ت نام، وز�م�ابوي. العنف +ق<ادة وطن<ة والمعنون "دراسة متعددة ال�لدان عن دوافع العنف التي 
 .5)، ص 2018مركز إينوس@نتي لأل+حاث التابع لليون|سف، فلور�سا (

، مدخالت من منظور حقوق الطفل في منتدى األمم المتحدة الس<اسي الرفيع15
_
 المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 .6، ص 2019المعني +التنم<ة المستدامة، "تمكين الناس وضمان الشمول<ة والمساواة"، تموز�يوليو المستوى 
 المرجع السابق.  16
17 A_71_261_2016 و  14، صA_72_164_2017 10، ص 
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الطفل وتعّرضه للبيع  تعتبر عوامل السن والن�ع االجتماعي واله��ة الج�س<ة واإلعاقة جم<عها عوامل متداخلة تحدد تجVoة
 يؤثر ;شدة على تجVoته ون�ع االستغالل الج�سي الذي 

_
 أو متحوÄً ج�س<ا

_
واالستغالل الج�سي. وjن كون الطفل فتاة أو ص�<ا

، تتأثر مسيرات الفت<ات +عوامل ب�ي��ة 4شمل الق<م األب��ة والمعايير الج�سان<ة التي تم<ل لصالح  18قد يتعّرض له. 
ً
Ìفمث

ْسري أو Gقررون الهجرة، تنقطع الُبنى االجتماع<ة  19والرجال. الص�<ان 
َ

وعالوة على ذلك، وعندما يتعّرض األطفال لل�شر�د الق
والمع<ار�ة األساس<ة فضÌً عن االتصال +األسرة والمجتمع، وهو ما قد ي�Xد من ضعفهم وخطر تعّرضهم للبيع واالستغالل 

 20الج�سي. 

Gعد عامل السّن +مثا+ة محدد أساسي آخر لضعف األطفال وتعّرضهم للعنف والضرر. فعندما ت�تقل الفت<ات والشا+ات 
تحدGات اجتماع<ة  عليهنالمتنقالت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وال�ل�غ، قد يتوقف تعل<مهن وهو ما قد Gفرض 

ْسري أو  واقتصادGة كبيرة وحواجز لغ��ة أثناء التك<ف مع
َ

الس<اقات الجدGدة. وقد تتعّرض الفت<ات لممارسات مثل الزواج الق
ْسري، ولعلها هذە الممارسات تمسي الخ<ارات الوح<دة المتاحة لÖسب المال ومساعدة األسر الÖبيرة الحجم 

َ
العمل الق

للبيع واالستغالل واالنتهاك واألقارب. وقد تعّرضهم حالة انعدام األمن هذە لعدد من المخاطر، +ما في ذلك التعّرض 
 21الج�سيْين. 

وقد يتعّرض األطفال المتنقلون لمثل هذە المخاطر في جميع األوقات أثناء رحالتهم. و�قع عدد منهم أثناء تنقلهم من 
، ُعِثر على مجموعة من الفت<ات 

ً
Ìن +الج�س. ففي بيرو مث�oا المتاجGم<امي،  فيتجارة الج�س  في+لدهم األصلي ضحا

وjكوادور، واألرجنتين، وش<لي. ومن ناح<ة أخرى، ُعِثر على فت<ات من إÏوادور، وVول<ف<ا، وش<لي، وال<ا+ان Gعملن في مجال 
  +لدان المرور العابر.  فيوقد يواجه األطفال والمراهقون أثناء تنقلهم مواقف صع�ة  22الج�س في بيرو. 

المصح�Vين +ذو�ــهم الذين Gلتمسون اللجوء ضح<ة للعنف واالعتداء فعلى س�<ل المثال، Gقع عدد من األطفال غير 
و�نفصل  23الج�سي، على الحدود بين الوالGات المتحدة والمكس<ك، وال Gحصلون على الخدمات الصح<ة األساس<ة. 

أطفال آخرون عن والديهم ;سÊب س<اسة الوالGات المتحدة في فصل أطفال الالجئين عن ذو�ــهم، مما �سÊب صدمة 
خطيرة Gمكن أن تجعل األطفال المنفصلين عن ذو�ــهم أÏثر ُعْرَضة لالعتداءات و�مكن أن تؤثر على نمّو األطفال على المدى 

مناطق ال  فيعالوة على ذلك، Gُحتجز عدد من األطفال في مرافق االحتجاز في +لدان المرور العابر، مثل لي�<ا،  24الط��ل. 
ة اإل�سان<ة، مما Gعرضهم للخطر و��Xد من الصع�Vات في رصد انتهاØات حقوق توفر إم:ان<ة وصول منظمات المساعد

 25اإل�سان. 

ومع وصول األطفال المهاج�oن والالجئين إلى +لد المرور العابر أو +لد الوصول، ال يتالشى خطر تعّرضهم للبيع واالعتداء 
ا االعتداء الج�سي في مراÏز االستق�ال في سقطوا ضحاG واالستغالل الج�سي. حددت الدراسات عدد من األطفال الذين

وقد يواجه األطفال عند وصولهم إلى +لد المقصد صع�Vات أخرى مثل التمييز ومحدودGة الحصول  27وفي إGطال<ا.  26اليونان
 28على الخدمات األساس<ة، مما Gجعلهم معرضين ;ش:ٍل كبير للبيع واالستغالل الج�سي. 

 
 
) "أÏثر من مليون ألم": العنف الج�سي المرتكب في حق الرجال والص�<ان على ط�oق وسط ال�حر 2019مفوض<ة الالجئين ال�سائ<ة (آذار�مارس   18 

 األب<ض المتوسط إلى إGطال<ا، ني��ورك. 
اللواتي Gطلبن اللجوء في ترك<ا: دراسة نوع<ة. ). المسارات االجتماع<ة المتغيرة ومخاطر العنف بين الشا+ات السور�ات 2019ر�نج، أGه، وآخرون. ( 19

 .7، ص BMC Women's Health) (2019 (19:9بي إم سي و�منز ه<لث (
 المرجع السابق.  20
 المرجع السابق.  21
). +حث Gدفع إلى التغيير: تصور وjعداد تق�oر +حثي تجم<عي حول منع 2018ماتيرنوس:ا، أم.سي.، بو4س، أGه، فراي، دي. وQاسي، تي ( 22

وي. العنف +ق<ادة وطن<ة والمعنون "دراسة متعددة ال�لدان عن دوافع العنف التي تؤثر على األطفال" في إGطال<ا، وVيرو، وفي<ت نام، وز�م�اب
 .56)، ص 2018نوس@نتي لأل+حاث التابع لليون|سف، فلور�سا (مركز إي

). العنف عبر الوطني المرتكب في حق ال�ساء واألطفال ملتمسي اللجوء: هندوراس والحدود بين الوالGات 2019ألبرتو، سي. وش<لتون أم. (  23
 .207، ص 20المتحدة والمكس<ك. استعراض حقوق اإل�سان 

24their-because-families-their-separated-be-not-should-releases/children-https://www.unicef.org/press- 
status-migration 

م في 2019بهابها، ج<ه. ( 25 دِّ
ُ
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال  - قراءة الماضي والتطلع إلى المستق�ل ) عرض تقدGمي ق

، +ما في ذلك استغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد االعتداء الج�سي على األطفال
_
أGلول�س�تمبر  25-24، واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019
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 و�ظلون مجهولي
_
اله��ة، مما Gعيق  وُ�عد األطفال الذين �ستخدمون خدمات المهVoين أو الوQالء اآلخ�oن غير مرئيين أGضا

التعرف على ه��تهم و�خلق الم�Xد من العوائق التي تحول دون وضع أفضل االسترات<ج<ات الرام<ة لحماGة األطفال  عمل<ة
ظهر الب<انات المستمدة من قاعدة ب<انات ضحاGا االتجار +الÊشر التا+عة للمنظمة الدول<ة للهجرة أنه تم  29وتع�Xز حقوقهم. 

ُ
وت

 30) في ال�غاء أو ش:ل آخر من أش:ال االستغالل الج�سي. ٪85ان<ة من أصل عشرة ضحاGا ن<جير�ين (االتجار في ثم

ل أحد 
ّ
يواجه األطفال المهاجرون والالجئون حقائق مؤلمة تنطوي على عدد من القضاGا المتقاطعة والمتداخلة. و�تمث

ل�دن<ة والناجمة عن الرحالت المجهدة ح<ث قد يؤدي األمثلة على ذلك في التأثيرات الضارة التي تلحق +الصحة العقل<ة وا
انعدام الج�س<ة أو عدم وجود الوثائق المطل�Vة مثل شهادة الم<الد أو وثائق التع�oف األخرى إلى تقي<د حصولهم على 

ر في وعلى الُرغم من أن األطفال والش�اب قد Gُظهرون القدرة على التحمل واتخاذ القرا 31الخدمات الصح<ة المناس�ة. 
على الرحالت غير المؤكدة والشاقة في   المترت�ةالتعامل مع الظروف الصع�ة، إال أن الخسائر العاطف<ة والعقل<ة والجسدGة 

كثير من األح<ان قد تقوض قدرتهم على حماGة أنفسهم ;ش:ٍل أÏبر مما Gجعلهم أÏثر ُعْرَضة لمظاهر العنف واالعتداء 
 32.أش:الها +جميعواالستغالل، 

 .
�
 بناء إطار عمل للحما&ة قائم على الحقوقثان
ا

 
 الحماGة لألطفال وت�ناول قضاGا محددة قد تتصدى لتعّرض األطفال 

_
توفر العدGد من الصكوك القانون<ة النافذة حال<ا

) على حق الطفل في الحماGة من 1989المهاج�oن والالجئين لالنتهاØات. وتنص اتفاق<ة األمم المتحدة لحقوق الطفل (
). Qما تحدد اتفاق<ة حقوق الطفل تدابير منع 19غالل الج�سي (المادة العنف واالستغالل واالعتداء، +ما في ذلك االست

) و"اختطاف األطفال أو ب<عهم أو االتجار بهم ألي غرضÍ من األغراض أو +أي ش:ل من 34االعتداء الج�سي (المادة 
 35األش:ال" (المادة 

_
دت هذە الحقوق أGضا

Û
Ï

Ü
فل ;شأن بيع األطفال البروتوكول االخت<اري التفاق<ة حقوق الط في). وأ

لزم األطراف +حظر بيع األطفال واالستغالل الج�سي 2000واستغالل األطفال في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة (
ُ
) والتي ت

) إلى 2005على اتفاق<ة حقوق الطفل ( 6ومواد االعتداء الج�سي على األطفال. وعالوة على ذلك، يهدف التعليق العام رقم 
مجال الحماGة ومواطن الضعف الخاصة "لألطفال غير المصح�Vين والمنفصلين عن ذو�ــهم خارج  معالجة الفجوات في

د ال�لدان بتوجيهات حول ك<ف<ة تنف<ذ التزاماتها +موجب االتفاق<ة في ما يتعلق +معاملة هؤالء األطفال،  +لدهم األصلي" و�زوِّ
 الستغالل واالعتداء الج�سيين. إذ أنهم ُعْرَضة ;ش:ٍل خاص لجميع أش:ال العنف، +ما في ذلك ا

المتعلقة بوضع  1951و4شمل الوثائق القانون<ة الرئ|س<ة األخرى المتعلقة +األطفال المهاج�oن والالجئين اتفاق<ة عام 
اللذين يوفران الحماGة لالجئين، +ما في ذلك الحماGة من التمييز وعدم المعاق�ة على طلب  1967الالجئين وVروتوكولها لعام 

ْسر�ة، واتفاق<ة عام اللج
َ

المتعلقة بوضع األشخاص عدGمي الج�س<ة التي تهدف إلى حماGة  1954وء وعدم اإلعادة الق
 المتعلقة +خفض حاالت انعدام الج�س<ة.  1961األشخاص عدGمي الج�س<ة واالتفاق<ة الت:م<ل<ة لعام 

 
لألطفال المهاج�oن غير المصح�Vين +ذو�ــهم في اليونان: تحدGد عوامل ) االستغالل واالنتهاك الج�س<ان 2018دGج<دGكي في. وVــهابها ج<ه. (26

 .121- 114، 92الخطورة والفجوات في الخدمات أثناء أزمة الهجرة األوروV<ة. استعراض خدمات األطفال والش�اب، المجلد 
م في 2019بيهر، إ4ش. ( 27 دِّ

ُ
ة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال المشاور  - قراءة الماضي والتطلع إلى المستق�ل ) عرض تقدGمي ق

، +ما في ذلك استغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد االعتداء الج�سي على األطفال
_
أGلول�س�تمبر  25-24، واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019
28 A_72_164_2017 12، ص 
29   A_72_164_2017 13، ص 
30 women/download?token=gXqs11ip-young-and-girls-of-uk.org/file/trafficking-https://plan 
 Health ofاجه األطفال المتنقلين في مجلة صحة المهاج�oن (. التحدGات الصح<ة التي تو 2019ب|س<ل، سوزان، ج<ه. بهابها. و بي. ش�<جل.   31

Refugees انون الثاني�ينايرQ ،سفوردÏعة جامعة أ� .2019). مط
 ;شأن إنهاء العنف واالعتداء على األطفال والش�اب المتنقلين 2020منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليون|سف   32 

á
�ا�oدراسة ستصدر ق ،(

 
_
 في القرن األف�oقي. واستغاللهم ج�س<ا
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البروتوكولين الم:ملين التفاق<ة األمم المتحدة لم:افحة الج�oمة المنظمة عبر الوطن<ة في ما يتعلق بهجرة هذا +اإلضافة إلى 
) وVروتوكول م:افحة ته�oب 2000األطفال: بروتوكول منع وقمع ومعاق�ة االتجار +األشخاص، وVخاصة ال�ساء واألطفال (

التفاق<ة المتعلقة +االختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ توفر او ). 2000المهاج�oن عن ط�oق البر وال�حر والجو (
) مجموعة من األح:ام القانون<ة وترت@�ات التعاون 1996مجال المسؤول<ة األب��ة وتدابير حماGة األطفال (في والتعاون 

 ل من +لد إلى آخر. الدولي ;شأن حماGة األطفال عبر الحدود، وسالمة األطفال ورعايتهم في حاالت انتقال األطفا

 خالل السنوات القل<لة الماض<ة. وعلى 
_
 كبيرا

_
لقد شهد المشهد القانوني الدولي في ما يتعلق +المهاج�oن والالجئين نموا

الرغم من استمرار وجود +عض الفجوات، إال أن اإلطار ال�شر�عي العام تطور في اآلونة الحال<ة إلى مجموعة شاملة من 
ة أÏبر. وفي عام الوثائق الرئ|س<ة ال ، Gُعرب إعالن ني��ورك من أجل الالجئين والمهاج�oن 2016تي Gمكن تنف<ذها +فاعل<َّ

 عن اإلرادة الس<اس<ة لل�لدان األعضاء والرام<ة إلى حماGة حقوق الالجئين والمهاج�oن وjنقاذ األنفس وحماGة 2016(
_
) أGضا

Ïد، وفي ما يتعلق +األطفال، الحقوق و4شارك المسؤول<ة ;شأن تنقالت الالجئين األGبر على نطاق عالمي. وعلى وجه التحد
ل اإلطار الدولي الحالي لاللتزامات في توفير الحماGة الدائمة 

ّ
مصالح الطفل الفضلى وتقدGم المساعدة خالل  لم�دأيتمث

ني��ورك، جرى االتفاق في  نإعالرحالتهم +أØملها، +ما في ذلك الحماGة من العنف واالستغالل واالنتهاك الج�سيْين. وعقب 
على اعتماد ميثاقين عالميين حاسمين: االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظام<ة واالتفاق  2018العام 

العالمي ;شأن الالجئين. و�ــهدف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظام<ة إلى تنظ<م انتقاالت الهجرة التي 
ل +العدGد من األطفال والش�اب، ب@نما يهدف االتفاق العالمي ;شأن الالجئين إلى تحسين االستجا+ة النتقاالت الالجئين تتص

دامت لفترة ط��لة، +ما في ذلك من خالل تنف<ذ إطار التعامل الشامل مع مسألة  التيالÖبيرة والالجئين في الحاالت 
 ولم توقع جميع ال�لدان عليهما. وVدÄً من ذلك، Gعكس هذان االتفاقان الالجئين. غير أن هذين االتفاقين غير ملزم

_
ين قانونا

 للظروف القاس<ة التي يواجهها عدد من األشخاص المتنقلين والالجئين. 
_
 للعمل وفقا

_
 واستعدادا

_
 س<اس<ا

_
 التزاما

، تحدد خطة عام 
_
 من الغاGات التي ترت�ط +ظواهر بيع  2030وأخيرا

_
. ;ش:ٍل مهم عددا

_
األطفال المتنقلين واستغاللهم ج�س<ا

من أهداف التنم<ة المستدامة الدول الموقعة إلى "ت|سير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن  10.7وتدعو الغاGة 
ومنتظم وم�سم +المسؤول<ة، +ما في ذلك من خالل تنف<ذ س<اسات الهجرة المخطط لها والتي ت�سم +حسن اإلدارة" كجزٍء 

والحد من انعدام المساواة داخل ال�لدان وفي ما ب@نها؛ +اإلضافة إلى أهداف التنم<ة المستدامة «األÏبر،  10لهدف من ا
لزم  16.2المرت�طة +التعل<م، والعمل الالئق، والنمو االقتصادي، والعمل المناخي، والمجتمعات السلم<ة، والغاGة 

ُ
التي ت

 33طفال واستغاللهم واالتجار بهم وتعذيبهم وسائر أش:ال العنف المرتكب ضدهم" المجتمع الدولي بãنهاء إساءة معاملة األ 
 

 .
�
 األولBCات التي حددها المشاركون الخبراءثالثا

 
د الخبراء الذين شاركوا في 

ّ
بناًء على التوص<ات التي قدمتها المقررة الخاصة في تق�oرها المواض<عي ;شأن االتجار +الÊشر، حد

 من
_
 معلومات للتق�oر األخير الصادر عن المقررة الخاصة إلى الدول  34األول��ات االجتماع عددا

_
وفرت هذە األول��ات أGضا

في التصدي لتعّرض األطفال المتنقلين المتعدد  نهج مت:املوالحاجة ماسة إلى ات�اع  35األعضاء والمجتمع الدولي. 
والمتداخل للبيع واالستغالل الج�سي، واستخدام منظورات مراع<ة للن�ع االجتماعي، والتك<ف مع الس<اق المحلي. وال 

. و  ف<هGفهم عدد من األطفال المهاج�oن والالجئين الس<اق الذي Gع|شون  ً
ÌامQ 

_
لهذا أو وضعهم القانوني واالجتماعي فهما

 إلى البيع واالستغالل الج�سي. 
_
 36السÊب، فإنهم يهاجرون أح<انا

 
33 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10 
34  A_72_164_2017 
35  A_HRC_43_40_2020 
، +ما  -والتطلع إلى المستق�ل قراءة الماضي ) 2019+الGت، إس. ( 36

_
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019أGلول�س�تمبر  25-24، في ذلك استغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد االعتداء الج�سي على األطفال
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 Xجب أن �ش:ل تعG ز حصول فرادى األطفال على المعلومات وكذلك التعل<م المجتمعي أساس البرامج الرام<ة للوصول إلى�
 37األطفال واألسر المتنقلين أو الذين Gخططون لالنتقال. 

ة حمالت التوع<ة وشموليتها لجميع  الحد من المخاطرو�جب أن ينصب التركيز الرئ|سي على  من خالل تحسين فاعل<َّ
، ف<جب تطبيق 

_
ْسر�ا

َ
األطفال المهاج�oن والالجئين في ما يتعلق برحالتهم ووضعهم. وفي الظروف التي Gكون فيها ال�شر�د ق

ى، إذا Qان االنتقال آل<ات وقائ<ة محددة لمعالجة تلك الظروف المحددة، Qما Gجب تنف<ذ تدابير إعالم<ة. ومن ناح<ة أخر 
، في��غي أن Gكون األطفال المتنقلين على دراGة +المخاطر التي تنطوي عليها رحلتهم، +ما في ذلك البيع واالستغالل 

_
طوع<ا

 الج�سي، وأن Gكونوا مجه�Xن لالتصال بنظم حماGة األطفال في ال�لدان التي ي�تقلون إليها. 

 االسGثمارات والب�
ة التحت
ة المناسFة توفيرحكومات اإلقل<م<ة والدول<ة، و���غي على الحكومات الوطن<ة، +دعم من ال
لضمان حصول األطفال المتنقلين على الموارد +ما في ذلك الغذاء والمأوى، والخدمات التعل<م<ة والصح<ة، والنقل اآلمن، 

ُهجÍ مبتكرة لتوفير الخدمات متعددة القطاعات لألطفال المه
ُ
و�جب إدماج  38اج�oن والالجئين. و�تضمن ذلك استخدام ن

حماGة الطفل في برامج جميع المهنيين الذين Gعملون في الخطوط األمام<ة (الشرطة، والقوى العاملة في الخدمة 
االجتماع<ة، ومقدمي الخدمات، والمدعين العامين، من بين آخ�oن) والعمل على الوقاGة، وتحدGد ه��ة الضحاGا، 

متنقلين، والوصول إلى الضحاGا أو أولئك المعرضين لخطر االعتداء واالتجار والبيع واالستغالل وحماGة�مساعدة األطفال ال
 .الج�سي

وأن تكون  - +غض النظر عن وضعهم  - ل�شمل األطفال المتنقلين  اآلل
ات الوطن
ة لحما&ة األطفالو�جب توسيع نطاق 
طات الوطن<ة والمحل<ة. ومن الضروري ات�اع نهج مت:امل +مثا+ة نقطة االتصال األولى لألطفال عندما يتواصلون مع السل

األطفال المتأث�oن +الهجرة ضمن نهج شامل قائم على حقوق الطفل. و�جب عدم �س<ان األطفال  جميعلضمان حماGة 
 +مفردهم على مرأى من الجميع، وتركهم دون حماGة. 

ً
رæكوا في +لدانهم األصل<ة، والذين ُيتركون عادة

ُ
�غي على و� 39الذين ت�

الحكومات اعتماد نهج شامل ُيراعي الجوانب المتداخلة لعامل السن والن�ع االجتماعي و4شجيع التدخالت المركزة 
البرنامج<ة القائمة على المجتمع، +ما في ذلك على س�<ل المثال ال الحصر، التدخالت المتعلقة +األبوة والدعم المالي 

 �40شطة التعل<م<ة، وتوفير أماÏن آمنة وخ<ارات النقل. لألطفال المتنقلين وأسرهم لمواصلة األ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م في 2019رافيرتي، واي. (  37 دِّ
ُ
، +ما في ذلك ) عرض تقدGمي ق

_
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019أGلول�س�تمبر  25- 24، االعتداء الج�سي على األطفالاستغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد 
م في 2019بيهر، إ4ش. ( 38 دِّ

ُ
، +ما في ذلك ) عرض تقدGمي ق

_
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019أGلول�س�تمبر  25- 24، لج�سي على األطفالاستغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد االعتداء ا
م في 2019ر�فيرا، إم. (-ج�oلو39 دِّ

ُ
، +ما في ذلك ) عرض تقدGمي ق

_
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019أGلول�س�تمبر  25- 24، ي على األطفالاستغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد االعتداء الج�س
م في 2019بيهر، إ4ش. (40 دِّ

ُ
، +ما في ذلك ) عرض تقدGمي ق

_
المشاورة ;شأن المقررة الخاصة المعن<ة +مسألة بيع األطفال واستغاللهم ج�س<ا

 ، فلور�سا. 2019أGلول�س�تمبر  25- 24، الاستغاللهم في ال�غاء وفي المواد اإل+اح<ة وغيرها من مواد االعتداء الج�سي على األطف


