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  أهداف التعليق العام-أوالً 

اهلـدف من هذا التعليق العام هو توجيه االهتمام إىل حالة الضعف املتناهي اليت يعاين منها األطفال غري                   -١
 وغريها من العناصر الفاعلة املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛ وبيان الصعوبات املتعددة األوجه اليت تعترض الدول

يف ضمان حصول هؤالء األطفال على حقوقهم والتمتع هبا؛ وتقدمي التوجيه بشأن محاية هؤالء األطفال ورعايتهم                
، مع  ")االتفاقية("ومعاملتهم معاملة حسنة باالستناد إىل اإلطار القانوين الكامل الذي توفره اتفاقية حقوق الطفل              

 . مبادئ عدم التمييز ومصاحل الطفل الفضلى وحق الطفل يف التعبري عن آرائه حبريةاإلشارة إشارة خاصة إىل

والدافـع وراء إصدار هذا التعليق العام، هو ما الحظته اللجنة من زيادة يف عدد األطفال الذين يعيشون               -٢
اضطهاد : اآلتيةويكون الطفل غري مصحوب أو منفصالً عن ذويه ألسباب عديدة ومتنوعة، ومنها . هذه األوضاع

الطفل أو الوالدين؛ نزاع دويل وحرب أهلية؛ االجتار باألشخاص يف سياقات متنوعة وبأشكال خمتلفة، مبا فيها بيع 
 .الوالدين ألطفاهلم؛ والبحث عن فرص اقتصادية أفضل

يدة يف ومـن الدوافع األخرى اليت تكمن وراء إصدار التعليق العام، هو ما الحظته اللجنة من ثغرات عد            -٣
جمـال احلماية اليت يلقاها هؤالء األطفال، ومن ذلك أن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ُيعرَّضون                 

مبا (أكثر من غريهم جملموعة من األخطار منها االستغالل واإليذاء اجلنسيان، والتجنيد العسكري، وعمل األطفال               
يتعرض هؤالء األطفال يف كثري من األحيان للتمييز، وُيحرمون         كما  . واالحتجاز) يف ذلك حلساب األسر احلاضنة    

وتكون الفتيات غري املصحوبات واملنفصالت . من احلصول على الغذاء واإليواء والسكن وخدمات الصحة والتعليم
ويف بعض احلاالت   . عن ذويهن معرضات بوجه خاص للعنف الذي يستهدف اإلناث، مبا يف ذلك العنف األسري             

 هلؤالء األطفال النظم املناسبة واملالئمة لتحديد اهلوية، والتسجيل، وحتديد السن، والتوثيق، والبحث عن              ال تتوفر 
ويف بلدان كثرية، ُيحرم األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن          . أفراد األسرة، والوصاية، أو املشورة القانونية     

ويف حاالت  .  من جانب موظفي إدارة احلدود أو اهلجرة       ذويهم باستمرار من الدخول إىل البلد أو يقع احتجازهم        
أخـرى، ُيسمح هلم بالدخول ولكنهم ُيحرمون من الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء أو ال تعالَج طلباهتم هذه                  

وُيحرِّم بعض البلدان على األطفال املنفصلني عن ذويهم املعترف هبم          . بطـريقة تـراعي سن الطفل ونوع جنسه       
ع مشل العائلة؛ وهناك بلدان أخرى جتيز مجع مشل األسرة ولكن الشروط اليت تفرضها تكون               كالجـئني طلب مج   

وحيصل الكثريون من هؤالء األطفال على وضع مؤقت ينتهي . متشددة بدرجة يستحيل فيها عملياً نيل هذا املبتغى
 .دةببلوغهم الثامنة عشرة، وال يتوفر إال القليل من الربامج الفعالة اخلاصة بالعو

وقد دفعت هذه الشواغل باللجنة إىل إثارة القضايا ذات الصلة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن                -٤
وسيسمح هذا التعليق العام بتجميع وتوحيد املعايري اليت مت وضعها بوسائل . ذويهم باستمرار يف مالحظاهتا اخلتامية

يهاً واضحاً للدول بشأن االلتزامات الناشئة عن االتفاقية يف منها جهود اللجنة يف جمال الرصد، وسُيوفر بذلك توج
ولدى تطبيق هذه املعايري، جيب على الدول األطراف أن      . مـا يتصل هبذه الفئة من األطفال الضعفاء بوجه خاص         

وليس . يقةتعي طابعها املتطور، وأن ُتقر بناء على ذلك بأن التزاماهتا قد تتجاوز نطاق املعايري الواردة يف هذه الوث       
من شأن هذه املعايري أن تضعف بأي شكل من األشكال احلقوق واملزايا األوسع نطاقاً اليت يتمتع هبا األطفال غري                   
املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم مبوجب الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان أو النظم الوطنية أو القوانني الدولية             

 .ون اإلنساين الدويلواإلقليمية املتعلقة بالالجئني أو القان
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  بنية التعليق العام ونطاقه-ثانياً 

ينطـبق هـذا التعلـيق العام على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املوجودين خارج بلد                  -٥
أو على املوجودين خارج بلد إقامتهم االعتيادية، بالنسبة إىل         )  من االتفاقية  ٧وفقـاً ألحكام املادة     (جنسـيتهم   

وينطبق التعليق العام على مجيع هؤالء األطفال بصرف النظر عن وضع إقامتهم وأسباب             . ل عدميي اجلنسية  األطفا
إال أنه ال ينطبق على األطفال . وجودهم يف اخلارج، وعن وضعهم كأطفال غري مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم

ملصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املشّردين     الذيـن مل يعربوا حدوداً دولية، ولو أن اللجنة تدرك أن األطفال غري ا             
داخلياً يواجهون العديد من الصعوبات املماثلة، وتسلِّم بأن قدراً كبرياً من التوجيهات املقدمة أدناه يتسم بأمهية                
بالغة بالنسبة إىل هؤالء األطفال، وتشجع الدول بقوة على اعتماد اجلوانب ذات الصلة من هذا التعليق العام فيما                  

 .ل حبماية ورعاية ومعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املشردين داخل أوطاهنميتص

وبيـنما تقتصر والية اللجنة على وظيفة اإلشراف على اجلوانب ذات الصلة باالتفاقية، فإن اجلهود اليت                 -٦
ية حلقوق اإلنسان الواجبة التطبيق،     تـبذهلا اللجنة يف جمال التفسري جيب أن تندرج يف إطار جمموع القواعد الدول             

ولذلـك يعـتمد التعليق العام هنجاً مشولياً إزاء مسألة املعاملة املناسبة لألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن                  
وُيسلّم هذا النهج بأن مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق الواردة يف االتفاقية، هي حقوق متداخلة                . ذويهـم 

وتتضمن ديباجة االتفاقية أيضاً اعترافاً مبا تتسم به الصكوك الدولية األخرى حلقوق            .  يتجزأ وتشـكل جـزءاً ال    
 .اإلنسان من أمهية يف جمال محاية الطفل

  التعاريف-ثالثاً 

هم األطفال، حسب التعريف ) ويشار إليهم أيضاً بعبارة القصَّر غري املصحوبني" (األطفال غري املصحوبني" -٧
 من االتفاقية، املنفصلون عن كال األبوين وعن أقربائهم اآلخرين، والذين ال يقوم على رعايتهم               ١ادة  الوارد يف امل  

 .راشد مسؤول حبكم القانون أو العرف عن القيام بذلك

 من االتفاقية، املنفصلون ١هم األطفال، حسب التعريف الوارد يف املادة " األطفال املنفصلون عن ذويهم" -٨
ن، أو عن الشخص الذي كان مسؤوالً من قبل عن رعايتهم األولية سواء مبوجب القانون أو                عـن كـال األبوي    

ولذلك ميكن أن تشمل هذه الفئة      . العـرف، ولكـن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلني عن أقربائهم اآلخرين           
 .األطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرهتم الراشدين

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، "، " من االتفاقية١لوارد يف املادة الطفل حسب التعريف ا"تعين عبارة  -٩
ويعين هذا أنه ال جيوز للصكوك اليت حتكم األطفال ". ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه          

 . الدولةداخل إقليم الدولة أن تعرِّف الطفل على حنو حييد عن القواعد اليت حتدد سن الرشد داخل تلك

ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك، تنطبق املبادئ التوجيهية الواردة أدناه على كل من األطفال غري املصحوبني                  -١٠
 .واألطفال املنفصلني عن ذويهم على حد سواء

 .هو بلد اجلنسية أو، يف حالة األطفال عدميي اجلنسية، بلد اإلقامة االعتيادية" البلد املنشأ" -١١
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 ادئ الواجبة التطبيق املب-رابعاً 

االلـتزامات القانونـية للدول األطراف إزاء مجيع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن               )أ(
 ذويهم املوجودين داخل إقليمها، والتدابري اخلاصة بتنفيذ هذه االلتزامات

 األطفال اخلاضعني تنطبق التزامات الدول مبوجب االتفاقية على كل طفل يوجد داخل إقليم الدولة ومجيع -١٢
وال جيوز تقييد هذه االلتزامات تعسفاً أو من جانب واحد عن طريق استبعاد مناطق أو               ). ٢املـادة   (لواليـتها   

مساحات من إقليم دولة ما أو تعريف مناطق أو مساحات حمددة بوصفها غري خاضعة لوالية الدولة أو ختضع هلا                   
ت الدول مبوجب االتفاقية داخل حدود الدولة، مبا يف ذلك إزاء           وعالوة على ذلك، تنطبق التزاما    . جزئـياً فقط  

وبناء عليه، ال يقتصر التمتع باحلقوق      . األطفـال اخلاضـعني لوالية الدولة أثناء حماولتهم الدخول إىل إقليم البلد           
خالف املنصـوص عليها يف االتفاقية على أطفال الدولة الطرف وجيب لذلك، وما مل تنص االتفاقية صراحة على                 

 بغض  - مبن فيهم ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون واملهاجرون         -ذلك، أن تتاح هذه احلقوق جلميع األطفال        
 .النظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين أو كعدميي اجلنسية

تنطـبق االلـتزامات الناشئة عن االتفاقية إزاء األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم على مجيع                 -١٣
ـ  وتشتمل على االلتزام بوضع تشريعات وطنية؛ وإنشاء هياكل        ). التنفيذي والتشريعي والقضائي  (زة احلكم   أجه

إدارية؛ والقيام مبا يلزم من أنشطة يف جماالت البحوث وتوفري املعلومات ومجع البيانات وتنظيم الدورات التدريبية                
ة سلبية وإجيابية يف نفس الوقت، وال تقتضي من الدول وتكون هذه االلتزامات القانوني. الشاملة لدعم هذه التدابري

أن متسك عن اختاذ أية تدابري من شأهنا أن تؤدي إىل اإلخالل حبقوق األطفال فحسب، وإمنا أن تتخذ أيضاً التدابري 
طفال وال تقتصر هذه املسؤوليات على توفري احلماية واملساعدة لأل        . الالزمة لضمان التمتع هبذه احلقوق دون متييز      

مبا (غـري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم فعالً فحسب، بل تشمل تدابري وقائية حتول دون حدوث االنفصال                  
ويشمل اجلانب اإلجيايب هلذه االلتزامات املتعلقة باحلماية أيضاً إلزام الدول ). فيها تنفيذ الضمانات يف حالة اإلجالء

ألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم بأسرع وقت ممكن، مبا           باختاذ مجيع التدابري الالزمة للتعرف على ا      
يف ذلك على احلدود، بغية الشروع يف البحث عن أفراد أسرهم والسعي، قدر املستطاع وبقدر ما تقتضيه مصلحة 

 .الطفل الفضلى، إىل مجع مشل هؤالء األطفال مع أفراد أسرهم بأسرع وقت ممكن

، يتعني على   )٢٣-١٨الفقرات  ) (٢٠٠٣(٥للجنة تأكيده يف تعليقها العام رقم       وعلى غرار ما أعادت ا     -١٤
الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تضمن إدراج األحكام واملبادئ الواردة يف االتفاقية يف تشريعاهتا احمللية ذات                 

قية والتشريعات احمللية، تؤول    ويف حالة التنازع بني االتفا    . الصلة وتتخذ ما يلزم من تدابري إلنفاذها على حنو تام         
 . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٢٧الغلبة دائماً إىل أحكام االتفاقية، وذلك عمالً بأحكام املادة 

من االتفاقية، ُتشجَّع الدول    ) ب(٤١وبغـية التوصل إىل هتيئة بيئة قانونية مالئمة، وعمالً بأحكام املادة             -١٥
على الصكوك الدولية األخرى اليت تتناول قضايا تتصل باألطفال غري املصحوبني           األطـراف أيضاً على التصديق      

بشأن اشتراك األطفال يف (واملنفصـلني عـن ذويهـم، مبا فيها الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل              
واتفاقية مناهضة  ) الـنـزاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            

، ")اتفاقية مناهضة التعذيب  ("التعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               
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 ١٩٥١اتفاقية عام   ("واتفاقـية القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني               
وكول اخلاص بوضع الالجئني، واالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية،          ، والربوت ")املتعلقة بوضع الالجئني  

واالتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على 
تنفيذ والتعاون يف جمال    الصـعيد الـدويل، واتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف وال            

، ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املسـؤولية األبويـة والـتدابري حلماية األطفال، واتفاقيات جنيف األربع املربمة يف              
 واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات ١٩٤٩أغسطس / آب١٢والـربوتوكول اإلضـايف التفاقيات جنيف املربمة يف       

، والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف     ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨املؤرخ  ) الربوتوكول األول (املسـلحة الدولية    
) الربوتوكول الثاين ( واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املـربمة يف    

كما تشجع اللجنة الدول األطراف يف االتفاقية وغريها من الدول املعنية على            . ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٨املـؤرخ   
) ١٩٩٤(اعاة املبادئ التوجيهية بشأن احلماية والرعاية اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني              مـر 

 .)١(واملبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت واملتعلقة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

 من ٣، ال تنطبق أحكام الفقرة اخلاصقية وطابعها وبالنظر إىل الطابع املطلق لاللتزامات الناشئة عن االتفا -١٦
 مـن العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على األطفال غري املصحوبني             ٢املـادة   

 من االتفاقية، جيب أن تؤخذ حالة الضعف املتناهي لألطفال غري           ٤وعمالً بأحكام املادة    . واملنفصلني عن ذويهم  
واملنفصلني عن ذويهم بعني االعتبار، وأن تفضي إىل ختصيص املوارد املتاحة هلؤالء األطفال على سبيل               املصحوبني  
وُيـتوقع مـن الـدول أن تقـبل وتيسر وصول املساعدة اليت تقدمها منظمة األمم املتحدة للطفولة                  . األولويـة 

من ) ٢(٢٢املادة  (ت األخرى   ومفوضـية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني وغريمها من الوكاال         ) اليونيسـيف (
، يف إطـار الواليـات املنوطة بعهدة هذه املنظمات والوكاالت، بغية تلبية احتياجات األطفال غري                )االتفاقـية 

 .املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

وتؤمـن اللجـنة أن التحفظات اليت أبدهتا الدول األطراف على االتفاقية ينبغي أال تقيد بأي شكل من                   -١٧
وعلى غرار التوصيات اليت تقدمها اللجنة      . ال حقـوق األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم         األشـك 

باستمرار أثناء عملية تقدمي التقارير، توصي اللجنة الدول األطراف، يف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا املعتمدين                
بإعادة النظر يف حتفظاهتا اليت تقيد حقوق        )٢(١٩٩٣يف املؤمتـر العـاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام             
 .األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم هبدف سحبها

 
                                                      

اعُتمدت هذه املبادئ التوجيهية باالشتراك بني اللجنة الدولية للصليب األمحر، وجلنة اإلنقاذ الدولية، وصندوق             )١(
ة املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للرؤية         اململك/إنقـاذ الطفولة  

وهتدف هذه املبادئ التوجيهية إىل توجيه عمل مجيع أعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت فيما يتصل باألطفال غري . العاملية
 .املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

املعتمدان يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعقود يف        ) A/CONF.157/23الوثيقة  (إعالن وبرنامج عمل فيينا      )٢(
 .١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٤فيينا يف الفترة من 
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 )٢املادة (عدم التمييز  )ب( 

ينطـبق مبدأ عدم التمييز، من مجيع جوانبه، على شىت أشكال التعامل مع األطفال املنفصلني عن ذويهم                  -١٨
 بوجه خاص أي متييز على أساس وضع الطفل بوصفه غري مصحوب أو منفصالً وحيظر هذا املبدأ. وغري املصحوبني

وهذا املبدأ، إذا فُهم فهماً صحيحاً، ال حيظر بل قد يدعو . عن ذويه أو بوصفه الجئاً أو ملتمساً للجوء أو مهاجراً
أو نوع /شئة عن العمر وإىل املفاضلة على أساس االحتياجات املختلفة يف جمال احلماية، على غرار االحتياجات النا

وينبغي أيضاً اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة ما قد حييط باألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم من . اجلنس
وال جيوز اختاذ أية تدابري أمنية أو غريها من التدابري اخلاصة حبفظ النظام العام              . أفكار خاطئة ووصم داخل اجملتمع    

 املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم إال يف حدود ما ينص عليه القانون، وشرط أن تستند هذه    إزاء األطفـال غري   
التدابري إىل تقييم فردي وليس إىل تقييم مجاعي، وأن تتماشى مع مبدأ التناسب، وأن تشكل أقل اخليارات مساساً       

اً تطبيق هذه التدابري على جمموعة أو       وحىت ال يقع انتهاك حظر عدم التمييز، ال ميكن أبد         . حبقوق هؤالء األطفال  
 .على أساس مجاعي

 )٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى كاعتبار أول يف البحث عن حلول قصرية وطويلة األمد  )ج( 

يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء       : " من االتفاقية على ما يلي     ٣ من املادة    ١تـنص الفقرة     -١٩
ة االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية،             قامت هبا مؤسسات الرعاي   

ويف حالة طفل مشرد، جيب احترام هذا املبدأ أثناء مجيع مراحل دورة ". يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى
 الطفل الفضلى كي يقع االستناد ويف أي مرحلة من هذه املراحل، جيب مسك مدونات حتدد فيها مصاحل. التشريد

 .إليها يف أي قرار يؤثر تأثرياً شديداً يف حياة الطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه

ويسـتلزم حتديـد مصاحل الطفل الفضلى القيام بتقييم واضح وشامل هلوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته                  -٢٠
.  الضعف اخلاصة اليت يعاين منها واحتياجاته يف جمال احلماية      وتنشـئته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية، وأوجه      

. وبـناء علـيه، يشكل السماح للطفل بالدخول إىل إقليم الدولة شرطاً مسبقاً إلجراء عملية التقييم األويل هذه                 
ليت تراعي وينبغي أن جترى عملية التقييم يف أجواء محيمية وآمنة من جانب أخصائيني متدربني على تقنيات املقابلة ا

 .سن الطفل ونوع جنسه

وتشكل اخلطوات الالحقة، كتعيني وصي كفء بأسرع وقت ممكن، ضماناً إجرائياً رئيسياً ملراعاة املصاحل  -٢١
ولذلك ال جيوز إحالة طفل يف هذا الوضع إىل إجراءات طلب           . الفضلى لطفل غري مصحوب أو منفصل عن ذويه       

ويف احلاالت اليت ُيحال فيها أطفال غري مصحوبني أو         . د تعيني الوصي  الـلجوء أو غريهـا من اإلجراءات إال بع        
منفصـلون عـن ذويهم إىل إجراءات طلب اللجوء أو غريها من اإلجراءات اإلدارية أو القضائية، ينبغي أن يوفر    

 .هلؤالء األطفال ممثل قانوين باإلضافة إىل الوصي

الت اليت تودع فيها السلطات املختصة طفالً غري مصحوب أو          كما يقتضي احترام مصاحل الطفل الفضلى يف احلا        -٢٢
حبق الطفل يف    ، أن تعترف الدولة   "ألغراض الرعاية أو احلماية أو عالج صحته البدنية أو العقلية         "منفصـالً عـن ذويـه       

 ).قية من االتفا٢٥املادة " (جلميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه"للعالج املقدم إليـه و" مراجعة دورية"
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 )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو  )د( 

 من االتفاقية على ضمان محاية الطفل إىل أقصى حد ممكن           ٦يشتمل التزام الدولة الطرف مبوجب املادة        -٢٣
ويكون األطفال املنفصلون عن    . مـن أشكال العنف واالستغالل اليت قد هتدد حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو             

غـري املصـحوبني عرضة للعديد من األخطار اليت تؤثر يف حياهتم وبقائهم ومنوهم، على غرار االجتار                 ذويهـم و  
باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي أو غريه من أشكال االستغالل أو املشاركة يف أنشطة إجرامية قد تؤدي إىل                 

 من االتفاقية بأن تتوخى الدول      ٦ادة  وبناء عليه، تقضي امل   . إيـذاء الطفـل، أو يف احلاالت القصوى، إىل موته         
ويف حني تندرج قضية االجتار     . األطـراف الـيقظة يف هذا الصدد، وال سيما عندما يتعلق األمر باجلرمية املنظمة             

باألطفـال خارج نطاق هذا التعليق العام، فإن اللجنة تالحظ أن مثة صلة يف كثري من األحيان بني االجتار ووضع            
 .صلني عن ذويهم أو غري مصحوبنياألطفال بوصفهم منف

وتـرى اللجنة أنه ينبغي اختاذ التدابري العملية الالزمة على مجيع املستويات حلماية األطفال من األخطار                 -٢٤
إيالء األولوية يف ما ُيتخذ من إجراءات لألطفال ضحايا : وميكن أن تشمل هذه التدابري ما يلي    . املشار إليها أعاله  

ألوصـياء عـلى سبيل السرعة، وتزويد األطفال مبا يلزم من معلومات عن األخطار اليت قد          االجتـار، وتعـيني ا    
وينبغي أن تكون هذه التدابري     . يواجهوهنـا، ووضع التدابري الالزمة ملتابعة األطفال املعرَّضني للخطر بوجه خاص          

 .موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها

 )١٢املادة (حبرية حق الطفل يف التعبري عن آرائه   )ه( 

 من االتفاقية، ينبغي لدى حتديد التدابري الواجب اختاذها فيما خيص األطفال غري             ١٢عمالً بأحكام املادة     -٢٥
وكيما يتمكن هؤالء   )). ١(١٢املادة  (املصـحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، إبراز آراء الطفل ورغباته ومراعاهتا            

ن دراية، ال بد أن تقدَّم إليهم مجيع املعلومات املهمة ذات الصلة بأمور منها              األطفال من إبداء آرائهم ورغباهتم ع     
على سبيل املثال مستحقاهتم واخلدمات املتاحة مبا فيها وسائل االتصال، وعملية طلب اللجوء، والبحث عن أفراد            

اء الطفل يف إطار الترتيبات وينبغي أيضاً أن تراعى آر)). ٢(٢٢ و١٧ و١٣املواد (األسرة، واحلالة يف بلدهم املنشأ 
وجيب أن تقدَّم هذه املعلومات بطريقة تراعي درجة نضج         . املـتعلقة بالوصاية والرعاية واإليواء والتمثيل القانوين      

وملا كانت املشاركة مرتبطة بالتواصل املوثوق، ينبغي عند االقتضاء توفري خدمات           . كل طفل وقدرته على الفهم    
 .إلجراءاتالترمجة يف كافة مراحل ا

 احترام مبدأ عدم الرد )و( 

حـىت توفر الدول املعاملة املناسبة لألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، جيب عليها أن حتترم     -٢٦
الـتزاماهتا بعدم الرد الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وقانون الالجئني احتراماً تاماً،         

 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني      ٣٣ها أن حتترم بوجه خاص االلتزامات املنصوص عليها يف املادة           وجيب علي 
 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٣ ويف املادة ١٩٥١لعام 

وعالوة على ذلك، حىت تفي الدول بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية ال جيوز هلا أن تعيد طفالً إىل بلد آخر إذا        -٢٧
يها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بوجود خطر حقيقي ُيعرض الطفل لضرر ال ميكن جربه، على                توافـرت لد  
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 من االتفاقية، على سبيل الذكر ال احلصر، سواء يف البلد الذي            ٣٧ و ٦غرار األخطار املنصوص عليها يف املادتني       
وتنطبق هذه االلتزامات املتعلقة بعدم الرد . ةُيطرد إليه الطفل أو يف أي بلد آخر ميكن أن ُينقَل إليه يف مرحلة الحق

أيضاً يف احلاالت اليت تكون فيها االنتهاكات اخلطرية للحقوق املضمونة مبوجب االتفاقية صادرة عن جهات غري                
. حكومية وبصرف النظر عما إذا كانت هذه االنتهاكات مقصودة أو نتيجة غري مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل                 

طر وقوع هذه االنتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه، كما ينبغي أن تراعى يف التقييم               وينـبغي تقييم خ   
 .النتائج البالغة اخلطورة اليت قد يعاين منها األطفال بسبب نقص الغذاء أو اخلدمات الصحية

ضرر ال ميكن وملا كان جتنيد القّصر ومشاركتهم يف أعمال القتال يتضمنان خطراً شديداً ُيعرض األطفال ل -٢٨
 من  ٣٨جربه فيما يتعلق حبقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف احلياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن املادة                  

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف ٤ و٣االتفاقية، باالقتران مع املادتني 
ثاراً يتجاوز نطاقها حدود الدولة، ويتعني على الدول أن متتنع عن رد أي طفل مهما النـزاعات املسلحة، تستتبع آ

كانت الطريقة إىل حدود دولة حيث يكون هناك خطر حقيقي ُيعرض القاصر للتجنيد سواء للمشاركة يف أعمال                 
 املباشرة أو غري القتال أو لتقدمي خدمات جنسية لألفراد العسكريني، أو حيث يوجد خطر حقيقي ملشاركة القاصر

 .املباشرة يف أعمال القتال، سواء بوصفه حمارباً أو من خالل أدائه ملهام عسكرية أخرى

 السرية )ز( 

يتعني على الدول األطراف أن تضمن محاية سرية املعلومات اليت تتلقاها خبصوص طفل غري مصحوب أو                 -٢٩
وينطبق ). ١٦املادة  (فيها احلق يف حرمة احلياة اخلاصة       منفصل عن ذويه، وفقاً لاللتزام حبماية حقوق الطفل، مبا          

وينبغي اختاذ التدابري االحتياطية الالزمة حلفظ      . هذا االلتزام يف مجيع امليادين، مبا فيها الصحة والرعاية االجتماعية         
ت على حنو   املعلومات اليت يتم مجعها وتشاركها بطريقة شرعية لغرض حمدد واحليلولة دون استخدام هذه املعلوما             

 .غري مالئم ألية أغراض أخرى

وعلى سبيل املثال جيب، عند احلصول  . وتشمل االهتمامات املتعلقة بالسرية أيضاً احترام حقوق اآلخرين        -٣٠
على املعلومات اجملمعة بشأن أطفال غري مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم، احلرص حرصاً شديداً على أال ُيعرَّض           

وعالوة على . لذين ال يزالون موجودين يف البلد املنشأ للطفل، وال سيما أفراد أسرته    لـلخطر رفـاه األشخاص ا     
ذلـك، ال جيوز االمتناع عن إعالم الوالدين مبكان وجود الطفل، إال يف حدود ما يقتضيه أمن الطفل أو للحفاظ                    

 ".مصاحله الفضلى"على 

 ماية االستجابة لالحتياجات العامة واحملددة يف جمال احل-خامساً 

 عمليات التقييم والتدابري األولية )أ( 

جيب أن تشكل مصاحل الطفل الفضلى أيضاً مبدأً توجيهياً لتحديد األولويات فيما يتعلق باالحتياجات من  -٣١
. احلمايـة والتسلسل الزمين للتدابري الواجب تطبيقها فيما يتصل باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم              

 :ية التقييم األولية الضرورية هذه، على وجه اخلصوص، ما يليوتستتبع عمل
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التعرف من باب األولوية على حتديد األطفال املنفصلني عن ذويهم أو غري املصحوبني حال وصوهلم                `١`
وتشمل تدابري التعرف هذه    ). ٨املادة  (إىل موانئ الدخول أو حال علم السلطات بوجودهم يف البلد           

بغي أال تقتصر على املظهر اجلسدي للفرد، بل أن تراعي أيضاً درجة نضجه             تقديـر سن الطفل وين    
وعالوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سالمة الطفل ووضعه كطفل             . العقـلي 

وجنسه وتأخذ يف االعتبار مبدأ اإلنصاف، مع احلرص على تفادي أي خطر النتهاك السالمة اجلسدية 
كرامة البشر على النحو الواجب؛ ويف حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة             للطفل، واحترام   

 ؛الشك ويعاَمل بوصفه طفالً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفالً

القيام على وجه السرعة بتسجيل الطفل من خالل مقابلة أولية جترى على حنو يراعي سن الطفل         `٢`
 من ِقبل أشخاص مؤهلني فنياً جلمع البيانات الشخصية املتعلقة          وجنسـه، وبلغة يفهمها الطفل،    

بـالطفل ومباضـيه االجتماعي للتأكد من هويته، مبا يف ذلك، وعند اإلمكان، هوية الوالدين،               
 واألشقاء، وكذلك جنسية الطفل وجنسية أشقائه ووالديه؛

افية بغية تلبية احتياجات الطفل     القيام، يف إطار مواصلة عملية التسجيل، بتدوين املعلومات اإلض         `٣`
 :وتشمل هذه املعلومات اإلضافية ما يلي. اخلاصة

 األسباب اليت جعلت من الطفل طفالً منفصالً عن ذويه أو غري مصحوب؛ - 

تقييم أوجه الضعف اخلاصة، مبا فيها األوجه الصحية والبدنية والنفسية واملادية، وغريها      - 
ة، مبا فيها االحتياجات الناشئة عن العنف األسري أو         مـن االحتياجات يف جمال احلماي     

 االجتار باألشخاص أو الصدمات النفسية؛

مجـيع املعلومات املتاحة لتحديد احتياجات الطفل املمكنة من احلماية الدولية، مبا فيها              - 
خوف لـه ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب : "احلماية الناشئة عن األسباب التالية

يف البلد  " و دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية            عرقه أ 
؛ أو  )١٩٥١من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام       ) ٢( ألف   ١املادة  (املنشأ للطفل   

عن عدوان خارجي، أو احتالل، أو سيطرة أجنبية، أو أحداث تسبب اضطراباً خطراً يف 
 من االتفاقية املنظِّمة للنواحي اخلاصة من مشاكل        ١ من املادة    ٢الفقرة  (الـنظام العام    

 ؛ أو ذات الصلة باآلثار العشوائية للعنف املعمم؛)الالجئني يف أفريقيا

وينـبغي أن حيصل األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم على وثائق اهلوية الشخصية               `٤`
 بأسرع وقت ممكن؛

 من ٣، والفقرة ٢٢ من املادة ٢الفقرة (اد األسرة بأسرع وقت ممكن الشروع يف البحث عن أفر  `٥`
 ).١٠ من املادة ٢، والفقرة ٩املادة 
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وينبغي أن تستند أية إجراءات أخرى تتعلق بإقامة الطفل وغري ذلك من اجلوانب األخرى املتعلقة بوضعه                 -٣٢
ال احلماية يتم القيام به وفقاً لإلجراءات املشار يف إقليم الدولة إىل استنتاجات تقييم أويل الحتياجات الطفل يف جم     

وينبغي للدول أن متتنع عن إحالة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم إىل اهليئات املعنية          . إلـيها آنفـاً   
بإجـراءات طلـب اللجوء إذا كان وجودهم يف إقليم الدولة ال يثري مسألة احتياجات الالجئني يف جمال احلماية                   

دولـية، وذلـك مـع عدم اإلخالل بالتزام الدول بإحالة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم إىل                   ال
 .اإلجراءات ذات الصلة اليت تقدم احلماية، على غرار اإلجراءات املنشأة مبوجب التشريعات املتعلقة برعاية األطفال

 ))١(٢٠و) ٢(١٨املادتان (تعيني وسيط أو مستشار وممثل قانوين  )ب( 

يتعني على الدول إنشاء اإلطار القانوين األساسي واختاذ التدابري الالزمة لضمان متثيل الطفل غري املصحوب  -٣٣
لذلك ينبغي للدول أن تعني وصياً أو مستشاراً حال         . أو املنفصـل عن ذويه أحسن متثيل خدمة ملصاحله الفضلى         

يه وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إىل أن يبلغ          تعريف الطفل بوصفه غري مصحوب أو منفصالً عن ذو        
أو يصبح غري خاضع لواليتها هنائياً، وفقاً ألحكام االتفاقية وااللتزامات /الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و

 للوصي  وينبغي أن متنح  . وينبغي استشارة الوصي وإعالمه بشأن مجيع اإلجراءات اليت هتم الطفل         . الدولية األخرى 
صالحية احلضور يف مجيع عمليات التخطيط واختاذ القرارات، مبا يف ذلك أمام سلطات اهلجرة وهيئات االستئناف، 

وينبغي أن تتوفر لدى الوصي أو املستشار اخلربة        . ويف ترتيبات الرعاية وكل اجلهود الرامية إىل إجياد حل مستدام         
اً على ضمان مصاحل الطفل وتلبية احتياجاته القانونية واالجتماعية     الالزمة يف جمال رعاية األطفال حىت يكون قادر       

والصحية والنفسية واملادية والتربوية على النحو املالئم، وذلك بوسائل منها تصرف الوصي بوصفه جهة الوصل               
ة اليت حيتاجها   األخصائيني املعنيني بتوفري اجملموعة الكاملة لوسائل الرعاي      /بني الطفل والوكاالت املتخصصة القائمة    

. وال جيوز االضطالع بدور الوصي للوكاالت أو األفراد الذين قد تتضارب مصاحلهم مع مصاحل الطفل              . الطفـل 
 .وعلى سبيل املثال، ال جيوز للكبار من غري األقرباء الذين تربطهم بالطفل عالقة استخدام االضطالع بدور الوصي

يه عادة إىل عضو األسرة الراشد الذي يرافقه أو الشخص املتكفل           وتسند الوصاية على الطفل املنفصل عن ذو       -٣٤
برعايته من غري أعضاء أسرته، ما مل يتناف هذا مع مصاحل الطفل الفضلى، كما يف حالة إيذاء الطفل من جانب الراشد                    

ة، جيب التدقيق عن    ويف احلاالت اليت يكون فيها الطفل مصحوباً براشد أو راع ال ينتمي إىل أفراد األسر              . املرافق لـه 
وإذا كان الوصي قادراً على توفري الرعاية اليومية وراغباً         . كثب يف مدى أهلية هذا الشخص لالضطالع بدور الوصي        

يف القيام بذلك، ولكنه ال يستطيع متثيل مصاحل الطفل الفضلى كما ينبغي يف مجيع اجملاالت اليت هتم حياة الطفل وعلى                    
 ). على غرار تعيني مستشار أو ممثل قانوين( اختاذ تدابري إضافية مجيع املستويات، جيب حينئذ

وينبغي إنشاء وتفعيل آليات للمراجعة تسهر على رصد حسن أداء الوصي لدوره بغية ضمان متثيل مصاحل  -٣٥
 .الطفل الفضلى يف خمتلف مراحل عملية اختاذ القرارات، وال سيما ملنع التجاوزات

ثيل القانوين، باإلضافة إىل تعيني الوصي، لألطفال األطراف يف إجراءات طلب اللجوء وينبغي أن ُيوفر التم -٣٦
 . أو أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى
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ينبغي أن حياط األطفال علماً يف مجيع األوقات بالترتيبات املتعلقة بالوصاية والتمثيل القانوين كما ينبغي                -٣٧
 . نمراعاة ما يبدونه من آراء هبذا الشأ

ويف حاالت الطوارئ الكربى، اليت يصعب فيها وضع ترتيبات وصاية لكل فرد على حدة، توكل مهمة محاية                  -٣٨
 .وتعزيز حقوق األطفال املنفصلني عن ذويهم ومصاحلهم الفضلى إىل الدول واملنظمات اليت تعمل ألجل األطفال

 )٢٢ و٢٠املادتان (الترتيبات املتعلقة بالرعاية واإليواء  )ج( 

األطفـال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم هم أطفال حمرومون بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم                  -٣٩
 من االتفاقية وحيق هلم احلصول من   ٢٠العائلية، وعلى هذا األساس تنسحب عليهم التزامات الدول مبوجب املادة           

 .الدولة املعنية على محاية ومساعدة خاصتني

ات املنشأة مبوجب القانون الوطين بغية ضمان الرعاية البديلة هلؤالء األطفال وفقاً ألحكام             وينـبغي لآللي   -٤٠
 من االتفاقية، أيضاً أن تشمل األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم املوجودين خارج بلدهم                ٢٢املادة  
اإليواء، وهي اخليارات التالية اليت تشري إليها وتتوفر جمموعة واسعة من اخليارات املتعلقة بترتيبات الرعاية و. املنشأ

 الواردة يف القانون اإلسالمي الكفالةيف مجلة أمور، احلضانة، أو : "...  من االتفاقية٢٠ من املادة ٣صراحة الفقرة 
ناسبة وينبغي عند اختيار الترتيبات امل    ". أو التبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال          

أن تؤخـذ يف عـني االعتبار أوجه الضعف اخلاصة بالطفل، الذي ال يكون فحسب فاقداً لكل اتصال مع أفراد                    
وينبغي بوجه  . أسـرته، بل جيد نفسه عالوة على ذلك خارج بلده املنشأ، فضالً عن مراعاة سن الطفل وجنسه                

 وخللفيته اإلثنية والدينية والثقافية كما تتحدد خاص إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل
 :وينبغي أن تراعي ترتيبات الرعاية واإليواء املعايري التالية. من خالل عملية حتديد اهلوية والتسجيل والتوثيق

 ينبغي، كقاعدة عامة، أال حيرم األطفال من حريتهم؛ -

فضلى، ينبغي جتنب تغيري مكان إقامة      بغـية ضمان استمرارية الرعاية، ومراعاة ملصاحل الطفل ال         -
األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، عدا احلاالت اليت خيدم فيها تغيري مكان اإلقامة          

 مصاحل الطفل الفضلى؛

 وفقاً ملبدأ وحدة األسرة، ينبغي اإلبقاء على األشقاء جممعني؛ -

بأفراد راشدين من أسرته أو لـه يف       ينـبغي السماح لكل طفل يصل إىل بلد اللجوء مصحوباً            -
ذلك البلد أفراد راشدون من أسرته بالبقاء إىل جانب هؤالء األفراد ما مل يكن هذا اإلجراء خمالفاً 

ونظراً ألوجه الضعف اخلاصة للطفل، ينبغي أن يقوم موظفو الرعاية          . ملصـاحل الطفـل الفضلى    
 االجتماعية بعمليات تقييم منتظمة؛

ن شكل ترتيبات الرعاية اليت يلقاها الطفل، ال بد من إجراء عمليات مراقبة             وبصـرف النظر ع    -
وتقيـيم منـتظمة يشرف عليها موظفون مؤهلون حفاظاً على صحة الطفل اجلسدية والنفسية              



CRC/GC/2005/6 
Page 14 

 

وحرصـاً عـلى محايـته من العنف األسري أو االستغالل، وعلى حصوله على التعليم وفرص                
 اكتساب املهارات املهنية؛

ـ    - لى الـدول واملنظمات األخرى اختاذ التدابري الالزمة لضمان احلماية الفعالة حلقوق       وجيـب ع
 األطفال املنفصلني عن ذويهم أو غري املصحوبني الذين يعيشون يف أسر معيشية يرأسها طفل؛

ويف حاالت الطوارئ الكربى، جيب أن توفر لألطفال غري املصحوبني رعاية مؤقتة وذلك ألقصر               -
والغرض من هذه الرعاية املؤقتة، هو ضمان أمن هؤالء األطفال وإحاطتهم . مناسبةفـترة زمنية    

 بالرعاية اجلسدية والنفسية الالزمة يف سياق مالئم لنموهم العام؛

جيـب أن يبقى األطفال ُمطَّلعني على ترتيبات الرعاية اخلاصة هبم، وجيب أن تؤخذ آراؤهم يف                 -
 .االعتبار

 )٣٢ و٣٠و) ج) (١(٢٩ و٢٨املواد (ول على التعليم بشكل كامل إعمال احلق يف احلص )د( 

ويتمتع كل طفل . ينبغي للدول أن تضمن لألطفال احلصول على التعليم خالل كافة مراحل دورة التشريد -٤١
غري مصحوب أو منفصل عن ذويه، بصرف النظر عن وضعه، على حنو كامل بفرص التعليم يف البلد الذي يوجد                   

وتوفر .  من االتفاقية واملبادئ العامة اليت وضعتها اللجنة       ٣٢ و ٣٠و) ج) (١(٢٩ و ٢٨حكام املواد   فـيه وفقاً أل   
فـرص التعلـيم هذه دون متييز، وينبغي بوجه خاص أن تتمتع الفتيات املنفصالت عن ذويهن وغري املصحوبات                  

كما . املهين مبختلف مراحله  بفـرص التعليم الرمسي وغري الرمسي على أساس تكافؤ الفرص، مبا يف ذلك التدريب               
 .ينبغي توفري التعليم اجليد لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وال سيما لألطفال املعوقني

وينبغي تسجيل األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم لدى السلطات املدرسية املختصة بأسرع            -٤٢
وحيق جلميع  .  للتمتع بأقصى ما ميكن من فرص التعلم       وقـت ممكن، كما ينبغي أن حيصلوا على املساعدة الالزمة         

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم احلفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف احلفاظ                 
هين، وينبغي اإلذن جلميع املراهقني باملشاركة يف برامج التدريب أو التعليم امل. على لغتهم األم وتطوير ملكاهتم فيها

وينبغي للدول أن تضمن لألطفال غري املصحوبني أو        . كمـا ينبغي أن تتاح لألطفال الصغار برامج للتعليم املبكر         
املنفصلني عن ذويهم احلصول على شهادات مدرسية أو وثائق أخرى تبني مستواهم التعليمي، وال سيما حتسباً ألية 

 .م أو عودهتمتدابري تتعلق بتغيري مقر إقامتهم أو إعادة توطينه

ويتعني على الدول، وال سيما الدول ذات القدرات احملدودة، أن تقبل وتيسر املساعدة املقدمة من اليونيسيف                 -٤٣
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من       ) اليونسكو(ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربية والعلوم والثقافة          

 يف نطاق الوالية املنوطة بكل منظمة أو وكالة، فضالً عن املساعدة املقدمة، عند   الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وذلك    
بغية ) ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (االقتضـاء، من املنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى أو املنظمات غري احلكومية             

 . التعليمتلبية احتياجات األطفال غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن ذويهم يف جمال
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 )٢٧املادة (احلق يف مستوى معيشي مالئم   )ه( 

ينـبغي للدول أن تضمن لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني مستوى معيشياً مالئماً لنموهم                -٤٤
 من االتفاقية، يتعني على     ٢٧ من املادة    ٢وعلى غرار ما تنص عليه الفقرة       . الـبدين والعقلي والروحي واملعنوي    

 . أن تقدم املساعدة املادية وتوفر برامج للدعم، وال سيما يف جماالت التغذية وامللبس واإلسكانالدول

ويـتعني عـلى الـدول، وال سيما الدول ذات القدرات احملدودة، أن تقبل وتيسر املساعدة املقدمة من                   -٤٥
ت التابعة لألمم املتحدة، وذلك اليونيسيف واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاال

يف نطاق الوالية املنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند االقتضاء، من املنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى أو 
بغية ضمان مستوى معيشي مالئم لألطفال غري املصحوبني        ) ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (املـنظمات غـري احلكومية      

 .واملنفصلني عن ذويهم

احلـق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه ومبرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل               )و(
 )٣٩ و٢٤ و٢٣املواد (الصحي 

تلتزم الدول، لدى إعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه ومبرافق عالج األمراض وإعادة  -٤٦
ل األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم        من االتفاقية، بضمان حصو    ٢٤التأهـيل الصحي مبوجب املادة      

 .على الرعاية الصحية على قدم املساواة مع األطفال مواطين تلك الدولة

ولضـمان حصـول هؤالء األطفال على الرعاية، جيب على الدول تقييم ومعاجلة حالتهم اخلاصة وأوجه                 -٤٧
 خاص كون األطفال غري املصحوبني ُيعانون من        ويتعني على الدول أن تراعي بوجه     . الضـعف الـيت ُيعانون منها     

. االنفصال عن أفراد أسرهم، ويكابدون أيضاً، بدرجات خمتلفة، الفقدان والصدمات النفسية واالضطرابات والعنف            
كمـا عاىن العديد من هؤالء األطفال، وخباصة األطفال الالجئون، من العنف املتفشي وما يتولد من توترات يف بلد          

. وقد تكون هذه التجربة قد خلَّفت يف نفس الطفل شعوراً راسخاً بالعجز وأفقدته الثقة باآلخرين              . ربمنكوب باحل 
وعـالوة عـلى ذلك، تكون الفتيات معرضات بوجه خاص للتهميش والفقر واملعاناة أثناء الرتاعات املسلحة، وقد                

 وتقتضي الصدمات النفسية العميقة اليت      .يتعرض العديد منهن للعنف الذي يستهدف اإلناث يف سياق الرتاع املسلح          
 .يتعرض هلا العديد من األطفال املتأثرين وعياً وعناية خاصني يف إطار تقدمي الرعاية وإعادة التأهيل

 من االتفاقية على واجب الدول يف توفري خدمات إعادة التأهيل لألطفال الذين يقعون              ٣٩تـنص املادة     -٤٨
أو االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال 

وبغية تيسري التعايف وإعادة االندماج يف اجملتمع،       . العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو الرتاعات املسلحة         
ية للطفل ونوع جنسه، كما     ينبغي وضع أشكال مناسبة للرعاية يف جمال الصحة العقلية تراعي اخلصوصيات الثقاف           

 . ينبغي توفري مستشارين مؤهلني خمتصني يف علم النفس االجتماعي

ويـتعني عـلى الـدول، وال سيما الدول ذات القدرات احملدودة، أن تقبل وتيسر املساعدة املقدمة من                   -٤٩
اإليدز / املناعة البشري  اليونيسـيف ومـنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص            

، وذلك يف نطاق الوالية  )٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاالت         
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املنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند االقتضاء، من املنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى أو املنظمات غري                
 . األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف جمال الصحة والرعاية الصحيةاحلكومية بغية تلبية احتياجات

 املواد (مـنع االجتـار واالسـتغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل واإليذاء والعنف               )ز(
 )٣٦ و٣٥ و٣٤

ون بوجه خاص   األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم املوجودون يف بلد غري بلدهم املنشأ معرض              -٥٠
 . وتكون الفتيات معرضات بوجه خاص لالجتار، مبا يف ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي. لالستغالل واإليذاء

 من االتفاقية اليت تنص على التزامات       ٢٠ من االتفاقية باالقتران مع املادة       ٣٦ إىل   ٣٤وجيب قراءة املواد     -٥١
 بغية ضمان محاية األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم          الدول فيما يتعلق باحلماية واملساعدة اخلاصتني،     

 .من االجتار واالستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل واإليذاء والعنف

هبم يف حالة األطفال الذين وقعوا فعالً ضحايا لالجتار، أحد " إعادة االجتار"ويشكل االجتار باألطفال، أو  -٥٢
وميثل االجتار خطراً على متتع     . واجهها األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم       األخطـار العديدة اليت ي    

 من االتفاقية، ينبغي للدول األطراف      ٣٥ووفقاً ألحكام املادة    ). ٦املادة  (األطفال حبقهم يف احلياة والبقاء والنمو       
تعرف على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني      وتشمل التدابري الضرورية ال   . أن تتخذ التدابري املالئمة ملنع االجتار     

عـن ذويهـم؛ والبحث باستمرار عن مكان وجودهم؛ وتنظيم محالت إعالمية تراعي سن الطفل وختاطبه بلغة                 
وينبغي اعتماد التشريعات املالئمة وإنشاء آليات اإلنفاذ الفعالة فيما يتعلق بالقوانني املنظمة  . ووسيلة يف متناولـه  

 . ر احلدودللعمالة وعبو

وهناك أيضاً أخطار كثرية حتدق باألطفال الذين وقعوا ضحايا لالجتار ووجدوا أنفسهم نتيجة لذلك غري                -٥٣
وال جيوز أن يدفع هؤالء األطفال الثمن، بل ينبغي أن حيصلوا على املساعدة             . مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم    

طفال ضحايا االجتار احلصول على مركز الالجئ       وجيوز لأل . بوصـفهم ضـحايا النتهاك جسيم حلقوق اإلنسان       
، وينبغي للدول أن تضمن الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء لألطفال ضحايا االجتار            ١٩٥١مبوجب اتفاقية عام    

املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني الذين يرغبون يف طلب اللجوء أو الذين تتوافر بشأهنم مؤشرات تدل على                 
وال جيوز إعادة األطفال املعرضني خلطر االجتار هبم جمدداً إىل بلدهم املنشأ إال إذا . احلماية الدوليةأهنم حيتاجون إىل 

وينبغي للدول أن   . كـان هـذا التدبري متماشياً مع مصاحلهم الفضلى واتُّخذت التدابري املالئمة لضمان محايتهم             
 . جتار إذا تبني أن عودهتم ال ختدم مصاحلهم الفضلىتتوخى أشكاالً تكميلية من احلماية لفائدة األطفال ضحايا اال

 )٣٩ و٣٨املادتان (منع التجنيد العسكري واحلماية من آثار احلرب  )ح( 

 منع التجنيد

 من الربوتوكول االختياري    ٤ و ٣ من االتفاقية وعن املادتني      ٣٨تنطبق التزامات الدول الناشئة عن املادة        -٥٤
باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أيضاً على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني التفاقية حقوق الطفل املتعلق 

وجيب على الدولة أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع جتنيد األطفال أو استخدامهم من جانب أي                . عـن ذويهم  



CRC/GC/2005/6 
Page 17 

 عن وحداهتم وحيتاجون إىل     وتنطبق هذه األحكام أيضاً على اجلنود األطفال السابقني الذين ختلوا         . طرف يف نزاع  
 . محاية من إعادة التجنيد

 ترتيبات الرعاية

ُتـتخذ ترتيبات الرعاية اخلاصة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم على حنو مينع جتنيدهم أو       -٥٥
طفال إىل  وال جيوز أن ُتسند الوصاية على هؤالء األ       . إعادة جتنيدهم أو استخدامهم من جانب أي طرف يف نزاع         

 . أفراد أو منظمات يشاركون بشكل مباشر أو غري مباشر يف نزاع

 اجلنود األطفال السابقون

لذا ينبغي أن ُتقدَّم للجنود األطفال السابقني،       . ينبغي أن ُيعّد اجلنود األطفال ضحايا نزاع مسلح أساساً         -٥٦
عند وقف الرتاع أو عقب فرارهم من       الذيـن كـثرياً ما جيدون أنفسهم غري مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم              

صـفوف اجلـيش، مجيع خدمات الدعم الالزمة إلعادة اندماجهم يف احلياة العادية، مبا يف ذلك املشورة النفسية                  
وينبغي التعرف على هؤالء األطفال وتسرحيهم على سبيل األولوية خالل أي عملية إحصاء             . واالجتماعية الالزمة 

ز اجلنود األطفال، وخباصة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم، بل            وال جيوز عادة احتجا   . وفصـل 
وجيب بذل  . ينبغي أن ينتفعوا بتدابري احلماية اخلاصة واملساعدة، وال سيما فيما يتصل بتسرحيهم وإعادة تأهيلهم             

بات أو بأي صفة    جهـود خاصة لتقدمي الدعم إىل الفتيات الاليت شاركن يف صفوف اجليش، سواء بوصفهن حمار              
 .أخرى، وتيسري إعادة اندماجهن

وإذا حتـتم احتجاز طفل جندي جتاوز اخلامسة عشرة، يف ظل ظروف معينة وألسباب استثنائية، وكان                 -٥٧
االحتجاز موافقاً ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، كأن ُيحتجز الطفل على سبيل املثال               

حقيقياً على األمن العام، ينبغي أن يتم االحتجاز مبا يتفق مع املعايري الدولية، مبا فيها أحكام املادة        ألنه ميثل خطراً    
 من االتفاقية واملعايري ذات الصلة بشؤون قضاء األحداث، وأال يعوق االحتجاز اجلهوَد الرامية إىل البحث عن ٣٧

 .لتأهيل على سبيل األولويةأفراد أسرة الطفل أو حيول دون مشاركته يف برامج إعادة ا

 عدم الرد

ملـا كان جتنيد القصَّر ومشاركتهم يف أعمال القتال ينطويان على خطر كبري ُيعرِّض الطفل إىل ضرر ال                   -٥٨
 ٣٨ميكن جربه فيما يتعلق حبقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها حقه يف احلياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن املادة 

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك ٤ و٣مقروءة باالقتران مع املادتني من االتفاقية، 
األطفال يف الرتاعات املسلحة، تستتبع آثاراً تتجاوز حدود إقليم الدولة، وينبغي للدول أن متتنع عن إعادة أي طفل 

 خلطر حقيقي بأن يقع ضحية للتجنيد أو بـأي شـكل من األشكال إىل حدود دولة حيث يكون القاصر ُمعرضاً          
 .املشاركة، على حنو مباشر أو غري مباشر، يف أعمال القتال
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  )٣(أشكال االضطهاد الذي يستهدف الطفل بوجه خاص وجتلياته

واللجنة، إذ تذكِّر الدول بضرورة وضع إجراءات تراعي سن الطفل طالب اللجوء وجنَسه وتفسري تعريف  -٥٩
مبن فيهم الفتيات ألغراض    ( يراعي سن طالب اللجوء وجنسه، فإهنا تؤكد على أن جتنيد القُصَّر             الالجئ على حنو  

واملشاركة املباشرة أو غري املباشرة يف      ) تقدمي خدمات جنسية أو ألغراض الزواج القسري مع موظفني عسكريني         
 من ضروب االضطهاد، وينبغي أن      أعمال القتال يشكالن انتهاكاً خطراً حلقوق اإلنسان، وجيسدان بالتايل ضرباً         

ُيفضيا إىل منح مركز الالجئ إذا تبني أن اخلوف املربر من التعرض لالضطهاد يقوم على أسباب تتعلق بالعرق أو                   
 من االتفاقية `ألف` ١ من املادة ٢الفقرة (الديـن أو اجلنسية أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية              

 ).١٩٥١جئني لعام اخلاصة بوضع الال

 إعادة التأهيل والتعايف

يتعني على الدول أن تضع، عند االقتضاء، بالتعاون مع الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية، نظاماً  -٦٠
شامالً لتقدمي الدعم النفسي واملساعدة لفائدة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املتأثرين برتاع مسلح، 

 .لى حنو يراعي سن الطفل وجنسهوذلك ع

 منع احلرمان من احلرية ومعاملة األطفال يف حالة حرماهنم من احلرية )ط( 

 من االتفاقية ومراعاة ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى، ينبغي، كقاعدة عامة، االمتناع ٣٧عمالً بأحكام املادة  -٦١
وال جيوز احتجاز الطفل فقط ألنه غري مصحوب أو . عن احتجاز األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم

ويف احلاالت  . منفصل عن ذويه، أو ألنه مهاجر أو مقيم، أو لعدم استيفائه لشروط احلصول على إحدى الصفتني               
) ب(االستثنائية اليت يكون فيها االحتجاز مربراً ألسباب أخرى، ينبغي أن يتم االحتجاز مبا يتفق مع أحكام الفقرة 

 من االتفاقية اليت تنص على أن يكون االعتقال وفقاً لقانون البلد املعين على أنه ال جيوز ممارسة                  ٣٧دة  مـن املـا   
وبناًء عليه، ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة، مبا فيها اإلسراع . االعتقال إال كملجإ أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة

الفوري عن األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم بإجراء العمليات ذات الصلة، الكفيلة بضمان اإلفراج 
 .وإيداعهم يف مؤسسات مناسبة أخرى

وجيب . وباإلضافة إىل الشروط الوطنية، تشكل االلتزامات الدولية جزءاً من القوانني اليت حتكم االحتجاز          -٦٢
 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ٣١ من املادة ١على الدول بوجه خاص أن تفي بالتزاماهتا الناشئة عن الفقرة 

وينبغي للدول أيضاً أن تضع يف      .  إزاء األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم طاليب اللجوء         ١٩٥١لعـام   
اعتبارها أن دخول طفل غري مصحوب أو منفصل عن ذويه إىل إقليم دولة ما أو بقاءه هناك بصورة غري شرعية،                    

جب املبادئ العامة للقانون، ال سيما إذا كان دخول الطفل إىل البلد أو إقامته فيه السبيلَ                ميكن أيضاً أن ُيربر مبو    
                                                      

للحصول على فكرة عامة بشأن أشكال وجتليات االضطهاد الذي يستهدف الطفل على وجه التحديد، انظر                )٣( 
تقييم االحتياجات يف جمال احلماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال االضطهاد اليت              "أدناه  ) د(دس  الفرع السا 

 ".تستهدف الطفل على وجه التحديد
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وبعبارات أعم، ينبغي للدول عند وضع سياساهتا . الوحيد ملنع وقوع انتهاك حلقوق اإلنسان األساسية لذلك الطفل
ا االجتار واالستغالل، أن تعمل على عدم املتعلقة باألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، مبن فيهم ضحاي

 . جترمي هؤالء األطفال ال لشيء إال لدخوهلم إىل إقليم البلد أو وجودهم فيه بصورة غري شرعية

ويف حالـة االحتجاز كإجراء استثنائي، جيب أن تستجيب شروط االحتجاز ملصاحل الطفل الفضلى وأن                -٦٣
وجيب اختاذ .  من االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى٣٧من املادة ) ج(و) أ(تراعي مراعاة تامة أحكام الفقرتني 

ترتيبات خاصة لتهيئة أقسام مناسبة يقيم فيها األطفال تكون منفصلة عن األقسام املخصصة للكبار، ما مل ُير أن                  
" الرعاية"ه  أجل، ينبغي أن يكون هذا الربنامج قائماً على هنج هدف         . مصـاحل الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك      

وينبغي أال تكون املرافق يف أماكن معزولة تنعدم فيها املوارد اجملتمعية املالئمة من الناحية              ". االحـتجاز "ولـيس   
وينبغي أن تتوفر لألطفال فرصة إقامة اتصاالت مستمرة        . الثقافية وال ميكن فيها احلصول على املساعدة القانونية       

كما ينبغي أن توفَّر . ديين واالجتماعي والقانوين ووصيهم، وتلقي زياراهتممع أصدقائهم وأقربائهم ومستشارهم ال
وخالل . هلم فرصة احلصول على مجيع الضروريات األساسية، والعالج الطيب املالئم واملشورة النفسية عند االقتضاء

ية تيسري مواصلة   فـترة االحتجاز، حيق لألطفال مواصلة التعليم وذلك، كتصور أمثل، خارج أماكن االحتجاز بغ             
كما حيق لألطفال املشاركة يف أنشطة االستجمام واللعب وفقاً ملا تنص عليه املادة             . تعليمهم بعد إطالق سراحهم   

 من االتفاقية إعماالً فعاالً،     ٣٧من املادة   ) د(وبغية إعمال احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة        .  مـن االتفاقية   ٣١
صحوبني أو املنفصلني عن ذويهم احملرومني من حريتهم إمكانية احلصول بسرعة           ينـبغي أن توفَّر لألطفال غري امل      

 .وجماناً على مساعدة قانونية وغريها من أشكال املساعدة املناسبة، مبا فيها تعيني ممثل قانوين

الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء، والضمانات       -سادساً 
 القانونية واحلقوق املتصلة باللجوء

  عامةمعلومات )أ( 

اليت تكفل احلمايةَ املناسبة    " التدابري املالئمة " من االتفاقية باختاذ     ٢٢يسـتتبع االلـتزام الناشئ عن املادة         -٦٤
للطفل الذي يسعى إىل احلصول على مركز الجئ، سواًء كان مصحوباً أو غري مصحوب، مجلةَ أمور منها إنشاء                  

ناسبة اليت تنظم املعاملة اخلاصة لألطفال غري املصحوبني        نظـام فعـال لطلب اللجوء، وخباصة سّن التشريعات امل         
واملنفصلني عن ذويهم، وبناء القدرات الالزمة لتنفيذ هذه املعاملة مبا يتفق مع احلقوق الواجب إعماهلا املدونة يف                 

اين اليت تكون االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان أو محاية الالجئني أو القانون اإلنس
وُتشجَّع الدول اليت تواجه نقصاً يف املوارد الالزمة لتمويل اجلهود الرامية إىل بناء القدرات بقوة . الدولة طرفاً فيها

 . على التماس املساعدة الدولية، مبا فيها املساعدة اليت تقدمها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 من االتفاقية وااللتزامات الناشئة عن القانون الدويل ٢٢نصوص عليها يف املادة ونظراً إىل أن االلتزامات امل -٦٥
 من  ٢٢لالجئني ُيتمم بعُضها بعضاً، واعتباراً الستصواب توحيد املعايري، ينبغي للدول، لدى تنفيذ أحكام املادة               

 .االتفاقية، أن تأخذ يف االعتبار تطور املعايري الدولية املتعلقة بالالجئني
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 الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن )ب( 

ينـبغي أن يتمتع األطفال ملتمسو اللجوء، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم،                 -٦٦
بإمكانية الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء وغريها من اآلليات التكميلية اليت توفر احلماية الدولية، وذلك بصرف 

ويف احلاالت اليت ترد فيها إىل علم السلطات أثناء عملية التعرف والتسجيل وقائع تبني أن الطفل . ظر عن سنهمالن
قـد يشعر خبوف لـه ما يربره، أو حىت إذا كان الطفل غري قادر على ترمجة خوفه بشكل واضح وملموس، من                     

ة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو إذا        الـتعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئ            
أو، عند االقتضاء، إىل    /كـان حيـتاج إىل محاية دولية، ينبغي أن ُيحال هذا الطفل إىل إجراءات طلب اللجوء و                

 .اآلليات اليت توفر احلماية التكميلية مبوجب القوانني الدولية واحمللية

نفصلني عن ذويهم الذين ال تتوفر بشأهنم أية مؤشرات عن          وبالنسـبة إىل األطفال غري املصحوبني أو امل        -٦٧
احتياجهم إىل احلماية الدولية، ينبغي أال ُيحال هؤالء األطفال بصورة تلقائية إىل إجراءات طلب اللجوء، بل توفَّر      

ريعات هلـم احلماية يف إطار اآلليات األخرى ذات الصلة حبماية األطفال على غرار اآلليات اليت تنص عليها التش                 
 .املتصلة برعاية الشباب

 )٣ من املادة ٣الفقرة (الضمانات اإلجرائية وتدابري الدعم  )ج( 

 من االتفاقية أوجه الضعف     ٢٢ من املادة    ١ينـبغي أن تراعي التدابري املالئمة املنصوص عليها يف الفقرة            -٦٨
كما ينبغي أن تراعي اإلطار القانوين      اخلاصـة الـيت يعاين منها األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم،             

 .وينبغي أن تسترشد هذه التدابري باالعتبارات الواردة أدناه. والشروط القانونية الوطنية

ينـبغي لكـل طفل يلتمس اللجوء، أن ميثله راشد لـه دراية تامة خبلفية الطفل وتتوفر لديه الكفاءات                   -٦٩
تعيني وصي أو مستشار أو "من الفرع اخلامس، ) ب(انظر الفقرة  (والقدرات الالزمة لتمثيل مصاحل الطفل الفضلى

ويف مجيع احلاالت، حيق للطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه أن حيصل جماناً على خدمات             "). ممـثل قانوين  
 العادية ممثل قانوين مؤهل، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ُيدرس فيها طلب اللجوء املقدم من الطفل وفقاً لإلجراءات      

 .اخلاصة بالكبار

ينبغي إيالء األولوية لطلبات احلصول على مركز الالجئ اليت يقدمها أطفال غري مصحوبني أو منفصلون                -٧٠
 . عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن إلصدار قرار سريع ومنصف

يالً كامالً يف املسائل ذات ومن الضمانات اإلجرائية الدنيا أن تنظر يف طلب اللجوء سلطة خمتصة ومؤهلة تأه -٧١
وينبغي أن ُتمنح للطفل فرصة إجراء مقابلة شخصية مع موظف مؤهل قبل اختاذ أي قرار               . الصلة باللجوء والالجئني  

وإذا تعذر على الطفل التواصل املباشر مع املوظف املؤهل بلغة          . هنـائي كلما مسح بذلك سن الطفل ودرجة نضجه        
وعالوة على ذلك، ُيفسَّر الشك لصاحل الطفل يف حالة         . ات مترجم شفوي مؤهل   مشـتركة، ينبغي االستنجاد خبدم    

 .التشكيك يف صحة أقواله، كما ينبغي أن تتاح للطفل فرصة استئناف القرار وذلك بطلب مراجعته رمسياً
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ئ، وينبغي أن يشرف على املقابالت ممثلون عن السلطة املعنية بالبت يف طلبات احلصول على مركز الالج -٧٢
يـتعني عليهم أن يأخذوا يف االعتبار احلالة اخلاصة لألطفال غري املصحوبني بغية تقييم طلب احلصول على مركز                  

وينبغي أن تقوم عملية التقييم على دراسة جمموعة العوامل         . الالجـئ ويبحثون يف تاريخ الطفل وثقافته وماضيه       
. عائلية والثقافية، وذلك على أساس كل حالة على حدةالفريدة اليت ختص كل طفل، مبا فيها خلفيته الشخصية وال

 .وينبغي أن ُتجرى كل املقابالت حبضور وصي الطفل وممثله القانوين

ويف حالة التدفقات الكربى لالجئني، اليت يتعذر فيها النظر يف طلبات احلصول على مركز الالجئ على أساس                  -٧٣
ويف مثل هذه الظروف، حيق جلميع األطفال غري . عضاء اجملموعةفـردي، ميكـن للدول أن متنح مركز الالجئ لكافة أ        

 .املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم احلصول على نفس املركز الذي ُيمنح لألعضاء اآلخرين لتلك اجملموعة احملددة

تقيـيم االحتـياجات يف جمال احلماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال               )د(
 هدف الطفل على وجه التحديداالضطهاد اليت تست

تراعي الدول، لدى تقييمها لطلبات الالجئني من األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، تطور القانون               -٧٤
الـدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني والعالقة اإلنشائية القائمة بينهما، وال سيما املواقف اليت اعتمدهتا مفوضية األمم            

. ١٩٥١لشؤون الالجئني يف إطار ممارسة وظائفها املتعلقة باإلشراف مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام املتحدة 
وجيـب بوجه خاص أن يفسَّر تعريف الالجئ كما يرد يف االتفاقية على حنو يراعي سن الطفل وجنَسه ويأخذ يف االعتبار         

واضطهاد . عرض لـه األطفال، وأشكال هذا االضطهاد وجتلياته      الدوافـع اخلاصـة اليت تكمن وراء االضطهاد الذي يت         
األقرباء؛ وجتنيد القصَّر؛ واالجتار باألطفال بغية استغالهلم يف البغاء؛ واالستغالل اجلنسي أو بتر األعضاء التناسلية للمرأة،                

ئ ال سيما إذا كانت هذه      بعٌض من أشكال وجتليات االضطهاد الذي يستهدف األطفال وميكن أن ُيربر منح مركز الالج             
لذلك ينبغي للدول، يف إطار     . ١٩٥١األفعـال قائمة على أحد األسباب الواردة يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام              

اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالنظر يف طلبات احلصول على مركز الالجئ، أن تويل عناية فائقة ألشكال وجتليات االضطهاد                
 . ألطفال بوجه خاص وألشكال العنف اليت تستهدف اإلناثالذي يستهدف ا

وينـبغي لـلموظفني املعنـيني هبذه اإلجراءات اخلاصة باألطفال، وال سيما باألطفال غري املصحوبني أو        -٧٥
املنفصـلني عن ذويهم، أن يتلقوا تدريباً على هنج تطبيق القوانني الدولية والوطنية لالجئني على حنو يراعي ثقافة                  

وبغية تقييم طلبات اللجوء املقدمة من األطفال تقييماً جيداً، ينبغي أن يشكل مجع املعلومات . فل ونوع جنسه  الط
بشـأن حالـة األطفال، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل األقليات أو الفئات املهمشة، جزءاً من اجلهود اليت تبذهلا                   

 .لاحلكومات بغية مجع املعلومات بشأن البلد املنشأ للطف

متتع األطفال احلاصلني على مركز الالجئ جبميع احلقوق الناشئة عن الصكوك الدولية املتعلقة   )ه(
 )٢٢املادة (بالالجئني وحبقوق اإلنسان متتعاً كامالً 

ال يتمتع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم املعترف هبم كالجئني واحلاصلون على اللجوء                -٧٦
 فحسب، بل حيق هلم أيضاً التمتع إىل أقصى حد ١٩٥١ئة عن االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام باحلقوق الناش
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ممكـن بكافة حقوق اإلنسان املمنوحة لألطفال املوجودين يف إقليم الدولة أو اخلاضعني لواليتها، مبا فيها احلقوق             
 .املرهتنة باإلقامة الشرعية يف إقليم تلك الدولة

  يف التمتع باألشكال التكميلية للحمايةحق األطفال )و( 

يف حالـة عـدم استيفاء الشروط املطلوبة للحصول على مركز الالجئ مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع                 -٧٧
، يتمـتع األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم باألشكال املتاحة من احلماية             ١٩٥١الالجـئني لعـام     

وال يعفي توفري هذه األشكال التكميلية الدول من        . يه احتياجاهتم من احلماية   التكميلية وذلك إىل أقصى ما تقتض     
لذلك حيق لألطفال . التزاماهتا مبعاجلة االحتياجات اخلاصة لطفل غري مصحوب أو منفصل عن ذويه يف جمال احلماية

املمنوحة لألطفال  املنـتفعني بأشـكال تكميلية من احلماية التمتع، إىل أقصى حد ممكن، جبميع حقوق اإلنسان                
 .املوجودين يف إقليم الدولة أو اخلاضعني لواليتها، مبا فيها احلقوق املرهتنة باإلقامة الشرعية يف إقليم تلك الدولة

وعمـالً باملبادئ الواجبة التطبيق عموماً، وال سيما املبادئ املتعلقة مبسؤوليات الدول إزاء األطفال غري                -٧٨
 ذويهم املوجودين يف إقليمها، حيق لألطفال الذين مل حيصلوا على مركز الالجئ والذين املصحوبني أو املنفصلني عن

ال ينـتفعون باألشكال التكميلية للحماية أن يتمتعوا على الرغم من ذلك باحلماية الناشئة هلم عن مجيع القواعد                  
 .أو خاضعني لواليتها/ والواردة يف االتفاقية ما دام هؤالء األطفال موجودين فعالً داخل إقليم الدولة

  مجع مشل األسرة، والعودة واألشكال األخرى من احللول املستدامة-سابعاً 

 معلومات عامة )أ(

اهلدف األمسى من االعتناء بوضع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، هو حتديد حل مستدام  -٧٩
أي الطفل ويؤدي، كلما أمكن ذلك، إىل وضع حد للحالة          يتناول خمتلف االحتياجات يف جمال احلماية، ويراعي ر       

وينبغي بذل اجلهود الالزمة إلجياد حلول مستدامة       . الـيت يعاين منها الطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه          
لفائدة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم دون تأخري ال مربر لـه، وحيثما أمكن ذلك، فوَر معاينة                  

ويبدأ البحث عن حل مستدام يستند إىل هنج قوامه احلقوق          .  الطفـل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه        حالـة 
 .ببحث إمكانية مجع مشل األسرة

والبحـث عـن أفراد األسرة هو أحد املكونات الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام، وينبغي أن حيظى           -٨٠
ث عن أفراد األسرة، أو الكيفية اليت ُيجرى هبا البحث، مع مصاحل            باألولوية عدا يف احلاالت اليت يتناىف فيها البح       

وعلى أي حال، ينبغي أن جترى أنشطة البحث . الطفل الفضلى أو ُيعرِّض للخطر احلقوق األساسية لألفراد املعنيني
هود الرامية كما ينبغي مواصلة اجل. عن أفراد األسرة دون اإلشارة إىل وضع الطفل بوصفه ملتمساً للجوء أو الجئاً

وجيب البحث  . إىل البحث عن أفراد األسرة خالل إجراء طلب اللجوء، وذلك مع مراعاة مجيع الشروط املذكورة              
عن حل دائم جلميع األطفال الذين ميكثون يف إقليم الدولة املضيفة سواء يف انتظار احلصول على اللجوء أو للتمتع        

 . عوائق قانونية أو وقائعية أخرى حتول دون طردهمباألشكال التكميلية من احلماية أو بسبب أية
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 مجع مشل األسرة )ب( 

 من االتفاقية بعدم فصل الطفل عن والديه        ٩كـيما تفي الدول على حنو كامل بالتزاماهتا مبوجب املادة            -٨١
ذويه إىل  رغماً عنهما، يتعني عليها أن تبذل ما يف وسعها من جهد إلعادة الطفل غري املصحوب أو املنفصل عن                   

والديه، عدا يف احلاالت اليت يكون فيها اإلبقاء على الفصل ضرورياً لصون مصاحل الطفل الفضلى، مع مراعاة حق 
وبينما قد "). حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية"،  )ه(انظر أيضاً الفرع رابعاً ) (١٢املادة (الطفل يف إبداء آرائه 

، وحتديداً حالة إساءة الوالدين معاملة ٩ من املادة  ١ اجلملة الثانية من الفقرة      حتول االعتبارات الواردة بوضوح يف    
الطفل أو إمهاهلما لـه، دون ملّ مشل األسرة يف أي مكان كان، هناك اعتبارات أخرى تتعلق مبصاحل الطفل الفضلى 

 .ميكن أن تشكل عقبة أمام مجع مشل األسرة ولكن يف أماكن حمددة فقط

ع مشل األسرة يف البلد املنشأ مع مصاحل الطفل الفضلى، ولذلك ينبغي عدم توخي هذا احلل                ويتعارض مج  -٨٢
ويكون هذا . بأن تؤدي العودة إىل البلد املنشأ إىل انتهاك حقوق اإلنسان األساسية للطفل" خطر حقيقي"إذا ُوجد 

صادر عن السلطات املختصة بشأن اخلطـر مدّونـاً على حنو ال جدال فيه يف قرار منح مركز الالجئ أو يف قرار    
 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٣مبا فيها االلتزامات الناشئة عن أحكام املادة        (تطبيق االلتزامات املتعلقة بعدم الرد      

 من العهد الدويل    ٧ و ٦وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأحكام املادتني               
وبناء عليه، إن منح مركز الالجئ هو مانع ملزم قانوناً حيول دون العودة إىل              ).  املدنية والسياسية  اخلاص باحلقوق 

أما إذا كانت األخطار املمكنة يف البلد املنشأ أقل حدة يف . البلد املنشأ، وحيول بالتايل دون مجع مشل األسرة هناك   
طفل باآلثار العشوائية للعنف املعمم، جيب حينئذ       ظـل الظروف السائدة هناك، ولكن ُيخشى، مثالً، أن يتأثر ال          

دراسة هذه األخطار بعناية كاملة وتقييمها يف ضوء االعتبارات األخرى القائمة على احلقوق، مبا فيها النتائج اليت             
ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن بقاء الطفل يتسم بأمهية بالغة            . قـد تترتب على اإلبقاء على حالة الفصل       

 .يشكل شرطاً مسبقاً لتمتعه جبميع احلقوق األخرىو

وإذا تعـذَّر مجع مشل األسرة يف بلد املنشأ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عقبات قانونية حتول             -٨٣
دون العودة أو ألن تقييم مصاحل الطفل الفضلى ال يشهد يف صاحل العودة، تنطبق حينئذ االلتزامات املنصوص عليها 

 من االتفاقية وينبغي أن ُتوجِّه هذه االلتزامات القرارات اليت يتخذها البلد املضيف بشأن مجع               ١٠ و ٩ني  يف املادت 
الطلبات اليت  "ويف هذا الصدد، ُتذكَّر الدول األطراف بوجه خاص بأن تنظر يف            . مشـل األسرة داخل ذلك البلد     

بطريقة إجيابية وإنسانية [...] مشل األسرة، يقدمهـا الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرهتا بقصد مجع             
" أال تترتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم"، وينبغي "وسريعة

حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك "وجيب على البلدان املنشأ احترام ). ١٠ من املادة ١الفقـرة   (
 ).١٠ من املادة ٢الفقرة " (يف دخول بلدهمبلدهم هم، و

 العودة إىل البلد املنشأ )ج( 

بأن تسفر عن انتهاك " خطر معقول"ال تشكل العودة إىل البلد املنشأ خياراً مقبوالً إذا كانت تنطوي على  -٨٤
ودة إىل البلد املنشأ وال جيوز تنظيم الع. حقوق اإلنسان األساسية للطفل، وال سيما يف حالة انطباق مبدأ عدم الرد

 :وينبغي لدى اختاذ القرار مراعاة مجلة أمور منها اآلتية. مبدئياً إال إذا كانت هذه العودة ختدم مصاحل الطفل الفضلى
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السـالمة والوضـع األمين واألوضاع األخرى، مبا فيها األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت              -
إجراء دراسة اجتماعية، عند االقتضاء، تقوم هبا       سـيالقيها الطفـل عند عودته، ويتحدد ذلك ب        

 منظمات الشبكة االجتماعية؛

 توفر ترتيبات الرعاية للطفل املعين؛ -

 وآراء  ١٢اآلراء الـيت أعـرب عنها الطفل يف إطار ممارسة حقه يف القيام بذلك مبوجب املادة                  -
 األشخاص الساهرين على رعايته؛

 يف ومدة غيابه عن بلده املنشأ؛درجة اندماج الطفل يف البلد املض -

 ؛)٨املادة " (احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جنسيته، وامسه وصالته العائلية"حق الطفل يف  -

 ).٢٠ املادة" (استصواب االستمرارية يف تربية الطفل وخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية" -

ن الوالدين أو من أفراد األسرة املوسعة، ينبغي مبدئياً االمتناع عن           ويف حالة عدم توفر الرعاية املقدمة م       -٨٥
إعـادة الطفـل إىل بلـده املنشأ ما مل يتأكد وجود ترتيبات مأمونة وملموسة للرعاية وما مل حتدَّد اجلهات اليت                     

 .ستضطلع بدور الوصاية عند عودة الطفل إىل بلده املنشأ

شأ كتدبري استثنائي، وذلك بعد املراجحة الدقيقة بني مصاحل الطفل          وميكـن تنظـيم العودة إىل البلد املن        -٨٦
الفضلى واالعتبارات األخرى، ال سيما إذا كانت هذه االعتبارات قائمة على حقوق الطفل وطغت على مصاحله                

رة، أن  وال ميكن للحجج اليت ال صلة هلا حبقوق الطفل، كتلك اليت تتعلق باإلجراءات العامة ملراقبة اهلج               . الفضلى
 .تطغى على االعتبارات املتصلة مبصاحل الطفل الفضلى

 .جيب تنفيذ تدابري العودة يف مجيع احلاالت على حنو مأمون وبطريقة تراعي خصوصيات الطفل ونوع جنسه -٨٧

  من االتفاقية، وال سيما    ١٠ويف هـذا السـياق، تذكَّر البلدان املنشأ أيضاً بالتزاماهتا الناشئة عن املادة               -٨٨
 ".حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف دخول بلدهم"التزامها باحترام 

 االندماج احمللي )د( 

. يشكل االندماج احمللي اخليار الرئيسي يف حالة استحالة العودة إىل البلد املنشأ ألسباب قانونية أو وقائعية -٨٩
وعلى احلقوق الواردة   ) مبا يف ذلك وضع اإلقامة    (س وضع قانوين مأمون     وجيب أن يقوم االندماج احمللي على أسا      

يف االتفاقية الواجبة التطبيق تطبيقاً كامالً على مجيع األطفال الذين ميكثون يف البلد، بصرف النظر عما إذا كانت                  
العودة، أو ما إذا    أسباب بقائهم راجعة إىل االعتراف هبم بوصفهم الجئني، أو إىل أي عقبات قانونية حتول دون                

 .كان تقييم مصاحل الطفل الفضلى ال يشهد يف صاحل العودة

وإذا تقرر بقاء الطفل املنفصل عن ذويه أو غري املصحوب يف اجملتمع احمللي، ينبغي للسلطات املختصة أن                  -٩٠
ت طويلة األمد داخل تقـوم بتقييم حلالة الطفل مث أن حتدد، بالتشاور مع الطفل ووصيه، ما يلزم اختاذه من ترتيبا        
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وُيتخذ القرار بشأن إيداع الطفل بإحدى املؤسسات       . اجملتمع احمللي وغريها من التدابري الضرورية لتيسري االندماج       
باالسـتناد إىل ما تقتضيه مصاحل الطفل الفضلى، ويف هذه املرحلة ينبغي، حيثما أمكن ذلك، اللجوء إىل الرعاية                  

مبا فيها احلق يف    (تع الطفل املنفصل عن ذويه أو غري املصحوب بنفس احلقوق           ويتم. املؤسسـية كمالذ أخري فقط    
وكيما يضمن البلد املضيف متتع الطفل غري . اليت يتمتع هبا أطفال البلد) التعليم والتدريب والعمل والرعاية الصحية

ة خاصة إىل ما يلزم اختاذه من       املصحوب أو املنفصل عن ذويه هبذه احلقوق متتعاً كامالً، قد يتعني عليه إيالء عناي             
تدابـري إضافية ملعاجلة حالة الضعف اليت يعاين منها الطفل، مبا يف ذلك على سبيل املثال عن طريق توفري تدريب                    

 .إضايف يف اللغة

 )٢١املادة (التبين على الصعيد الدويل   )ه( 

صلني عن ذويهم، احترام الشروط     جيـب على الدول، لدى نظرها يف تبين األطفال غري املصحوبني واملنف            -٩١
 من االتفاقية احتراماً تاماً، فضالً عن الصكوك الدولية ذات الصلة األخرى،            ٢١املسبقة املنصوص عليها يف املادة      

مبـا فـيها على وجه اخلصوص اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل،                   
 املتعلقة بتطبيق أحكام االتفاقية على األطفال الالجئني وغريهم من األطفال           ١٩٩٤ام  وتوصـيتها الصادرة يف ع    

 :ويتعني على الدول بوجه خاص أن تراعي ما يلي. املشردين على الصعيد الدويل

ال ميكن توخي تبين األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم إال بعد التأكد من أن وضع              -
ويعين هذا عملياً يف مجلة أمور أن اجلهود املبذولة للبحث عن أفراد األسرة             . الطفل يسمح بتبنيه  

وجيب أن تكون موافقة . ومجـع مشـلهم مل تكلل بالنجاح، أو أن الوالدين قد وافقا على التبين          
الوالدين وكذلك موافقة األطراف واملؤسسات والسلطات األخرى الالزمة إلقرار التبين، موافقة           

 ويفترض هذا حتديداً أن املوافقة مل حتصل مبقابل مايل أو تعويض من أي نوع               .حـرة ومستنرية  
 آخر وأهنا مل ُتسحب؛

 ال جيوز تبين األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم بعجلة ويف حاالت الطوارئ القصوى؛ -

دولية والعرفية  جيـب أن خيـدم التبين مصاحل الطفل الفضلى وأن يتم وفقاً للقوانني الوطنية وال               -
 الواجبة التطبيق؛

ينـبغي الـتماس آراء الطفـل، حسب سنه ودرجة نضجه، ومراعاة هذه اآلراء يف إطار مجيع                  -
ويقتضي هذا الشرط أن يكون هذا الطفل قد حصل على املشورة وأُطلع كما             . إجراءات التبين 

وجيب أن يعطي الطفل    . ةينـبغي على نتائج التبين وموافقته عليه، إذا كانت هذه املوافقة الزم           
 موافقته حبرية ومن دون إغراء مبال أو بتعويض من أي نوع آخر؛

ويف حالة عدم توفر هذا     . جيـب إعطاء أولوية التبين إىل األقارب املوجودين يف بلد إقامة الطفل            -
أفراد اخلـيار، تعطـى األولوية إىل أفراد اجملتمع احمللي الذي ينتمي إليه الطفل أو على األقل إىل     

 يشاركونه نفس الثقافة؛
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 :ال جيوز التبين يف احلاالت التالية -

عـندما يكـون هناك أمل معقول بأن تكلل عملية البحث عن أفراد األسرة بالنجاح                -
 ويكون مجع مشل األسرة متماشياً مع مصاحل الطفل الفضلى؛

 إذا تعارض التبين مع اآلراء اليت أبداها الطفل أو الوالدان؛ -

مل متـض فترة معقولة من الزمن اُتخذت يف أثنائها مجيع اخلطوات املمكنة الرامية إىل               مـا    -
وقد ختتلف هذه الفترة الزمنية     . البحث عن والدي الطفل أو غريمها من أفراد أسرته املتبقني         

باخـتالف الظـروف، وال سيما حسب القدرة على القيام بالبحث عن أفراد األسرة على           
 أنه جيب إهناء عملية البحث يف غضون فترة زمنية معقولة؛النحو الواجب؛ غري 

ينـبغي االمتـناع عن إجراء التبين يف بلد اللجوء يف حال إمكانية العودة الطوعية إىل الوطن يف       -
 .املستقبل القريب يف ظل ظروف تستويف شروط السالمة والكرامة

 إعادة التوطني يف بلد ثالث )و( 

توطني يف بلد ثالث حالً مستداماً للطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه الذي ميكن أن تشكل إعادة ال -٩٢
وجيب أن يقوم القرار    . ال ميكنه العودة إىل بلده املنشأ والذي ال ُيتوخى بشأنه إجياد حل مستدام يف البلد املضيف               

عمق ملصاحل الطفل   بإعـادة الطفـل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه على أساس تقييم مستكمل وشامل ومت               
. الفضلى، تراعى فيه بوجه اخلصوص احتياجات الطفل احلالية يف جمال احلماية الدولية وغريها من أشكال احلماية               

وتستحسن إعادة التوطني بوجه خاص إذا كانت تشكل الوسيلة الوحيدة حلماية الطفل بشكل فّعال ومستدام من                
كما أن إعادة التوطني ختدم     . خلطرة حلقوق اإلنسان يف بلد اإلقامة     الرد أو االضطهاد وغري ذلك من االنتهاكات ا       

املصـاحل الفضـلى للطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه إذا كانت تسمح جبمع مشل األسرة يف بلد إعادة                    
 .التوطني

وامل وينـبغي لتقيـيم مصاحل الطفل الفضلى السابق ألي قرار بإعادة التوطني أن يراعي جمموعة من الع                 -٩٣
األخرى، على غرار املدة املتوقعة لزوال العقبات القانونية أو العقبات األخرى اليت تعترض سبيل عودة الطفل إىل                 

؛ وسن الطفل وجنسه وحالته )٨املادة (بلده املنشأ؛ وحق الطفل يف احلفاظ على هويته، مبا يف ذلك جنسيته وامسه 
انقطاع الرعاية يف البلد املضيف؛ واستصواب االستمرارية يف تربية         /ارالنفسية وخلفيته التعليمية والعائلية؛ واستمر    

؛ وحق الطفل يف احلفاظ على عالقاته األسرية )٢٠املادة (الطفـل وخلفيـته اإلثنـية والدينية والثقافية واللغوية          
بلد األصل أو   واإلمكانات املتاحة على األمد القصري واملتوسط والطويل جلمع مشل األسرة، سواء كان ذلك يف ال              

وال جيوز قط إعادة توطني األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم يف . البلد املضيف أو بلد إعادة التوطني
 .بلد ثالث إذا كان هذا التدبري من شأنه أن يقوض فرص مجع مشلهم مع أفراد أسرهم مستقبالً أو حيول دون ذلك

ة التوطني بغية تلبية خمتلف احتياجات األطفال غري املصحوبني         وُتشـجَّع الـدول على توفري فرص إعاد        -٩٤
 .واملنفصلني عن ذويهم املشمولني بإعادة التوطني
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  التدريب والبيانات واإلحصاءات-ثامناً 

 تدريب املوظفني العاملني إىل جانب األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم )أ( 

املوظفني العاملني إىل جانب األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري         ينـبغي إيـالء اهـتمام خاص لتدريب          -٩٥
كما ينبغي إيالء األمهية الواجبة للتدريب املتخصص للممثلني القانونيني         . املصـحوبني واملعنيني بدراسة حاالهتم    

وغري واألوصـياء واملـترمجني الشفويني وغريهم من األشخاص الذين يتعاملون مع األطفال املنفصلني عن ذويهم           
 .املصحوبني

ومع ذلك، ينبغي أن . وينبغي أن ُيصمم هذا التدريب خصيصاً حسب احتياجات الفئات املعنية وحقوقها -٩٦
 :تشتمل كافة برامج التدريب على عناصر رئيسية معينة، منها العناصر التالية

 املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية؛ - 

 نفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني؛معرفة البلد املنشأ لألطفال امل - 

 التقنيات املالئمة اخلاصة بإجراء املقابالت؛ - 

 منو الطفل ونفسيته؛ - 

 .إدراك اخلصوصيات الثقافية والتواصل بني الثقافات - 

وينـبغي أيضـاً مـتابعة بـرامج التدريب األويل بانتظام، مبا يف ذلك من خالل التعلم يف مكان العمل                    -٩٧
 .هنيةوالشبكات امل

 البيانات واإلحصاءات املتعلقة باألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني )ب( 

تالحـظ اللجـنة مـن خالل جتربتها أن البيانات واإلحصاءات اجملمعة بشأن األطفال غري املصحوبني                 -٩٨
وهذه . بات اللجوء أو عدد طل  /واملنفصـلني عن ذويهم تقتصر يف كثري من األحيان على عدد األطفال الوافدين و             

وعالوة على ذلك، غالباً ما ُيعهد      . البيانات غري كافية إلجراء حتليل تفصيلي بشأن إعمال حقوق هؤالء األطفال          
مبهمة مجع البيانات واإلحصاءات إىل العديد من الوزارات أو الوكاالت املختلفة، وهو ما يعوق مواصلة التحليل                

 .ق بالسرية وحبق الطفل يف اخلصوصيةويثري بعض الشواغل املمكنة فيما يتعل

وبـناء عليه، ميثل إنشاء نظام متكامل جلمع البيانات التفصيلية بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني     -٩٩
 .عن ذويهم شرطاً أساسياً لوضع سياسات فّعالة كفيلة بإعمال حقوق هؤالء األطفال
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جتمع يف إطار هذ النظام، على سبيل الذكر ال احلصر، ما           وكتصـور أمثل ينبغي أن تشمل البيانات اليت          -١٠٠
مبا فيها السن واجلنس وبلد املنشأ واجلنسية واجلماعة      (البـيانات الشخصـية األساسية املتعلقة بكل طفل         : يـلي 
دد ؛ والعدد الكلي لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين حياولون الدخول إىل إقليم البلد وع)اإلثنية

األطفال الذين ُمنعوا من الدخول؛ وعدد طلبات اللجوء؛ وعدد املمثلني القانونيني واألوصياء املوكلني على تدبري               
أي ملتمسو اللجوء، والالجئون، واحلائزون     (شؤون هؤالء األطفال؛ والوضع القانوين والوضع إزاء إدارة اهلجرة          

؛ ونسبة امللتحقني )سسات، أو يف أسر، أو بصورة مستقلةأي يف مؤ(؛ وترتيبات العيش )على ترخيص إقامة مؤقت
بـاملدارس أو مبؤسسـات التدريب املهين؛ وعدد األسر اليت ُجمع مشلها؛ وعدد األطفال الذين أعيدوا إىل بلدهم                  

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتوخى مجع بيانات نوعية متكنها من حتليل قضايا مل يقع                 . املنشـأ 
وهلا بالقدر الكايف، ومنها على سبيل املثال حاالت اختفاء األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، وأثر          تنا

 .االجتار باألشخاص

- - - - -  


