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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  29مجلس حقوق اإلنسان في  اعتمده قرار  
 األطفال والمراهقون المهاجرون غير المصحوبين وحقوق اإلنسان  -33/7  

 إن جملس حقوق اإلنسان،  
مدددا ويف  إل اإلعدددان القددداإلن اقدددوق اإلنسدددان مدددن  ن   ددد  الندددا  مدددن جديدددد  إذ يؤكدددد 

وددددس إنسدددان حددددي اليفميفددد   م دددد  ااقددددوق يولددددون  حددددمايفاو وميفسددداوين إل الومامددددل وااقدددوق، و ن ل
اللون  و  وااميات اإلذكويفة إل اإلعان  ومنا مت  ز من  ي نوع، وال س ما اليفم  ز بسبب القمق  و

االجيفمدداعن  اللغدل  و الددين  و الدم ي الس اسدن  و لدي الس اسدن  و األودس القدومن  و اجلدنس  و
  و الثموة  و اإلولد  و  ي وض  آخم، 

ىل القهددد الدددوا ابدداو بددااقوق اإلدن ددل والس اسدد ل، والقهددد الدددوا ابدداو إوإذ يشددي  
بااقوق االقيفصا يل واالجيفماع ل والثقاف ل، واتفاق ل مناهضدل اليفقدذيب ولدين مدن ضدموا اإلقاملدل 
 و الققوبدددل القاسددد ل  و الاإنسدددان ل  و اإله ندددل، واتفاق دددل القضدددات علدددد   ددد    دددوال اليفم  دددز ضدددد 

والربوتوكدول االخيف دايفي اإلل دي ادا اإليفقلدي بب د  األافدال واسديفغال تفاق ل حقدوق الففدس، اإلم ة، وا
األافددددال إل البغددددات وإل اإلددددوا  اإلباح ددددل، وبموتوكددددول مندددد  االءددددايف باأل دددد او، و اوددددل النسددددات 

اإلومدددس التفاق دددل األمدددمل اإليف ددددة إلواف دددل اجلم دددل اإلن مدددل عدددرب وقمقدددا واإلقاقبدددل عل دددا واألافدددال، 
الوان ل، وبموتوكول مواف ل هتميب اإلهاجمين عن اميي الرب والب م واجلو اإلومدس التفاق دل األمدمل 

واالتفاق ل الدول ل للقضات علد       وال اليفم  دز  اإليف دة إلواف ل اجلم ل اإلن مل عرب الوان ل،
صدل ل، واالتفاق دل القنصمي، واتفاق ل حقوق األ  او ذوي اإلعاقل، واتفاق ل ف  نا للقاقدات القن

الدول ددل امايددل حقددوق   دد  القمددال اإلهدداجمين و فددما   سددمهمل، واتفاق ددل مواف ددل اليفم  ددز إل جمددال 
اإلل ددددي اددددا،  1967اباوددددل بوضدددد  الاجوددددع وبموتوكددددول عددددا   1951 اليفقلدددد مل، واتفاق ددددل عددددا 

  ،(182)يفقمل  1999عمس األافال لقا    سو    والمن مل القمس الدول ل بشأن واتفاق ل 
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إىل   دددد  القددددمايفات السددددابقل لل مق ددددل القامددددل اإليفقلقددددل  مايددددل حقددددوق  وإذ يشددددي  يضدددداو  
اإلنسدان للمهداجمين، و اودل تلدت اإليفقلقدل  الدل األافدال واإلدماهقع اإلهداجمين لدي اإلصدد وبع، 

وقدددمايفات جملددس حقدددوق  2014كدددانون األول/ يسددمرب   18اإلددؤيف   69/187 اجلمق دددل مثددس قددمايف
 متددو / 1اإلددؤيف   29/12سدد ما القددمايف  اإلنسددان اإليفقلقددل  مايددل حقددوق اإلنسددان للمهدداجمين، وال

عدن حالدل   عمال خميفلف اآلل ات اباول اليفابقدل للم لدس الدد قددما تقدايفيمإىل و  2015 يول ا
 2013/1 ل للمهددداجمين، وإىل قدددمايف جلندددل السدددوان واليفنم دددل حقدددوق اإلنسدددان وااميدددات األساسددد

واإلقندددون جتاالءاهدددات اجلديددددة إل اا دددمةمي اجلواندددب الد غماف دددلجت  2013ن سدددان/ بميس  26اإلددؤيف  
 3اإلعان اإلنبثي عن اادوايف المف د  اإلسديفومل اإلقدهل بداا مة الدول دل واليفنم دل الدذي اعيفمدد إل إىل و 

 ،2013تشمين األول/ كيفوبم 
 اإليفقلدي اليفابقل جمللس حقدوق اإلنسدان باليفقميم اإلمحلن لل نل االسيفشايفيل وإذ حي ط علماو  

قدما ف ا القض ل القاإل ل لألافال واإلماهقع اإلهاجمين لي اإلص وبع وحقوق اإلنسان، الذي ب
  ،(1)الذين يقانون من ضقف  ديدالل األافال ا حتل او  الل نل

بأعمال اإلقميف اباو اإلقهل  قوق اإلنسان للمهاجمين، وال س ما   يضاو  وإذ حي ط علماو  
يددعو و اليفقايفيم الد ييفنداول ف هدا اإلولدف بالواليدل حقدوق اإلنسدان لألافدال واإلدماهقع اإلهداجمين، 

جلنددل حقددوق الففددس بشدددأن  وبأعمددالالدددول إىل إيددات االعيفبددايف الواجددب لليفوودد ات الددوايف ة ف ددا، 
 لي اإلص وبع واإلنفصلع عن ذويهمل خايفج بلدهمل األولن، مبدا إل ذلدت تقل دي مقاملل األافال

إل  الددددد  ايفت إلناقشددددل القامددددل لل نددددلوبااإلوضددددوع، هددددذا ( بشددددأن 2005)6القددددا  يفقددددمل  الل نددددل
  بشأن حقوق     األافال إل س اق اا مة الدول ل، 2012 عا 

 إلهداجمين و فدما   سدمهمل مبا تقّدما االتفاق ل الدول ل امايل حقدوق   د  القمدال ا قميوإذ  
  إل الن ا  الدوا امايل اإلهاجمين،من إسها  

لاجودع الوبدية بانققا  االجيفماع القا  المف   اإلسيفومل اإلقهل  مكات النزوح  وإذ يمحب 
  ،2016 يلول/سبيفمرب  19واإلهاجمين، إل ن ويويفك إل 

وضدددد  عددددن بيفقميددددم مفوضدددد ل األمددددمل اإليف دددددة السددددام ل اقددددوق اإلنسددددان  وإذ حيدددد ط علمدددداو  
حالددل حقددوق اإلنسددان للمهدداجمين باليف ل ددس اإلفوضدد ل  ف ددا ناولددات الددذي، (2)اإلهدداجمين القددابمين

توودد ات تممددن إىل  قدددماالضددوت علددد الشددوالس اإليفقلقددل  قددوق اإلنسددان، و  سددلفاالقددابمين، و 
األافددددال واإلماهقددددون لددددي مبددددن فدددد همل فددددية إل اايددددل اإلهدددداجمين القددددابمين، اليفصدددددي للثغددددمات اب

  ،اإلص وبع، والنسات والفيف ات
سددد ما األافدددال واإلماهقدددون الدددذين  إ ات حالدددل اإلهددداجمين، وال وإذ يقدددما عدددن بدددال  قلقدددا 

لدددي  فددالجيددربون علددد ااددموا مدددن بلددداومل األوددل ل  و يقددميفون مغا يفهتدددا ألسددباا ميفقددد ة واألا
__________ 

(1) A/HRC/33/53 . 
(2) A/HRC/31/35.  
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اميددي ابفددم علددد اددول ييفقمضددون إل يفلددف   ددوال الددذين  اإلصدد وبع  و اإلنفصددلون عددن ذويهددمل
القبدويف واإلقصدد القمدس مقداو مدن  جدس إجيدا  حلدول فقالدل ومسديفدامل و  بددول اإلنشدأيه دب و اا مة، 

   اإلقل من والدوا،علد الصق دين إل إاايف من اليفضامن واليفقاون 
ألافدال اإلهداجمين لدي وثدي مدن ايف اجدات اامايدل واإلسداعدة لاحألن  وإذ يساويفن القلي 

  إل كثي من األح ان  همل احيف اجاهتمل األساس ل، اآلن، ويشمس ذلتمل تُلبَّ حىت  اإلص وبع
ألن األافدددال واإلدددماهقع اإلهددداجمين الدددذين يقمضدددون  نفسدددهمل  قلقدددابدددال  وإذ يقدددما عدددن  

ح دددا ة وقدددافي السدددفم اإلفلوبدددل،  ودددن  ن ييفقمضدددوا  لل فدددم مب ددداوليفهمل عبدددويف ااددددو  الدول دددل  ون
ودددد يفهمل   ن هتددددد مددددن  دددأوا  اقددددوق اإلنسدددان خدددال يفحاهتددددمل النيفهاكدددات وءدددداو ات خفدددية

وسدداميفهمل البدن ددل والقااف دددل والنفسدد ل و ن ييفقمضددوا  يضددداو جلددمافمل وءدداو ات اقدددوق اإلنسددان مبدددا 
وهتميددب األ دد او واالءددايف اددمل، مبددا إل  يشددمس السددمقل واالخيففددات واالبيفددزا  واالعيفدددات البدددي

 ذلت الس مة، واالعيفدات واالسيفغال اجلنس ان،
 وهددن خفددل (3)2030باعيفمددا  اجلمق ددل القامددل خفددل اليفنم ددل اإلسدديفدامل لقددا   وإذ يمحددب 

 2030قدم بدأن تنف دذ خفدل عدا  ويللمدمة األوىل إل اإلادايف اإلمندافن القداإلن،   يفجا ف هدا اا دمة 
مددن  و ن حيددد باليفدداا وددن  ن يوددون لددا تددأقي إجيدداب إل مقاجلددل بقددة األسددباا اجلذيفيددل لله ددمة، 

سلمل بأمه دل اليفقداون الددوا إل يإذ و ، خ ايفاو يفضن إىل حاالت توون ف ها اا مة و  اا مة القسميل
   حتق ي تلت األهدات،

القبويف واإلقصد  ودن  ن تسديفف د مدن  يدا ة اليفقداون و  ن  ول اإلنشأ  وإذ يض  إل اعيفبايفن 
الددددوا مدددن  جدددس الوفدددات باليفزاماهتدددا اإليفمثلدددل إل تقزيدددز حقدددوق اإلهددداجمين وااييفهدددا واح امهدددا وفقددداو 

 للقانون الدوا،
القبددويف واإلقصددد  ن ت سددم عمل ددل ملّ  ددس األسددم، حسددب و  ببلدددان اإلنشددأ يه ددب -1 

لدددي  يفقزيدددز يففدددان األافدددال واإلدددماهقع اإلهددداجمينلألهددددات اإلهّمدددل، االقيفضدددات، باعيفبدددايف ذلدددت مدددن ا
وخدمل مصااهمل الفضلد، وذلت وفقداو للقدانون الدواهل واإلجدماتات القانون دل الواجبدل  اإلص وبع

، و ن تيفق ّددد باليفزاماهتددا يددلاالخيف ايف  هتدداواألحوددا  ذات الصددلل مددن اتفاق ددل حقددوق الففددس وبموتوكوال
اتفاق ل ف  نا للقاقات القنصل ل، علد حنو ما تنص عل ا إتاحل االتصال اا بإخفايف القنصل ات و 

تقدد  اإلسداعدة القنصدل ل اإلافمدل لألافدال، مبدا إل ذلدت  ، حسدب االقيفضدات،لون ييفسىن للددول
 اإلساعدة القانون ل؛

الدول علد  ن تأخذ إل ااسبان مبد  مصاحل الففس الفضدلد بوودفها  ش  ي -2 
 ، واضددقل إل اعيفبايفهددا، بصددفل خاوددل،وااييفهددا واح امهددا حقددوق األافددال ليفقزيددزاالعيفبددايف األول 

إل     األوقات، مبا إل ذلت إل عمل ل القو ة إىل بلداومل األودل ل، وضدمان احد ا   احيف اجاهتمل
إل  ي نددوع مددن  نددواع القددو ة، سددوات  ،اإلنفبدديللقددانون الدددوا  وفقدداو  ،ميلمبددد  عددد  اإلعددا ة القسدد

  لي ذلت؛    لاوع  كانا 
__________ 

 .  70/1قمايف اجلمق ل القامل  (3)
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اليفقسددفن  و لليفوق ددف الدددول بددأن األافددال اإلهدداجمين ينبغددن  ال  ضددقوا  ميددذكّ  -3 
علد  ن حت   حقوق اإلنسان لوس افس و ن تأخذ إل االعيفبدايف،  هااالحيف ا  اليفقسفن، ويش ق

    األول، مصاحل الففس الفضلد؛إل اإلقا
 م دد  الدددول  ن توفددس توافدددي س اسدداهتا اإليفقلقددل بدداا مة مدد  اليفزاماهتدددا  يه ددب -4 

حتمدن تلدت  ن مبوجب القانون الدوا و ن تقز  متيف      اإلهاجمين  قدوق اإلنسدان  ومندا مت  دز و 
هددا علددد   دد  اإلسدديفويات ااقددوق، بفددمق منهددا اودداذ خفددوات لزيددا ة اليفقدداون واليفنسدد ي ف مددا ب ن

لليفصدددددي لانيفهاكددددات واليف دددداو ات اجلسدددد مل اقددددوق اإلنسددددان واجلددددمافمل ابفددددية، مثددددس هتميددددب 
   فقال اإلساتة واالسيفغال األخممل؛ و األافال اإلهاجمين لي اإلص وبع واالءايف امل 

 ن يققد  قنات  ويفتا ابامسل والثاقع حلقل نقاش حول موضوع جتاألافدال يقميف  -5 
الوقدددوت علدددد إل ااددددت منهدددا ييفمثدددس واإلماهقدددون اإلهددداجمون لدددي اإلصددد وبع وحقدددوق اإلنسدددانجت، 

اجلهددو  اإلشدد كل  حتديددداليف ددديات الددد تواجههددا بلدددان اإلنشددأ والقبددويف واإلقصددد و فضددس  ايفسدداهتا، و 
ألافال واإلدماهقع اإلهداجمين لدي حقوق اإلنسان لل علد     اإلسيفويات امايل الد  ون  ن تبذ

بالددول و م د    ن ييفصدسويفلدب إىل مفدوا األمدمل اإليف ددة السدامن اقدوق اإلنسدان  ،اإلص وبع
ه وات األممل اإليف دة ووكاالهتا وونا يقها وبماجمها ذات الصدلل، ف ها اإلصل ل، مبا  واحبلاجلهات 

إلقاهددددات، واإلجدددماتات اباودددل اليفابقدددل جمللدددس حقدددوق اإلنسدددان، واإلؤسسدددات الوان دددل وه ودددات ا
 اقوق اإلنسان واجمليفم  اإلدي، ليف سي مشايفكيفها إل حلقل النقاش؛

إىل اإلفوا السامن  ن يقّد تقميماو عن حلقدل النقداش إل  دوس مل دص يفلب  -6 
 ل والثاقع؛و ن يقدما إىل جملس حقوق اإلنسان إل  ويفتا السا س

اباو الفلب اإلقد  من الل نل االسيفشايفيل إل  ويفهتا السا سل عشمة  ياحظ -7 
اجلدددول الددزمهل اإليفددوخد حددىت ييفسددىن إثددا  عمددس  كثددم اسدديفنايفة، بوسددافس مددن ب نهددا مماعدداة  بيفمديددد

 سدمهمل با حال او الل نل اإلقن دل  مايدل حقدوق   د  القمدال اإلهداجمين و فدما   تضفل القمس الذي 
، ويفلدددب إىل الل ندددل 2016اإلقدددميف إثدددا ن إل وايدددل عدددا  وهدددو عمدددس مدددن وجلندددل حقدددوق الففدددس، 

عدددن  إىل جملدددس حقدددوق اإلنسدددان إل  ويفتدددا السا سدددل والثاقدددع  ن تقدددد  تقميدددماو واف ددداو االسيفشدددايفيل 
 القض ل القاإل ل لألافال واإلماهقع اإلهاجمين لي اإلص وبع وحقوق اإلنسان؛

إىل اإلجماتات اباول جمللس حقوق اإلنسان اإلولفع بواليات إل إاايف  يدعو -8 
االددل األافددال واإلددماهقع اإلهدداجمين لددي ، كددس إل إاددايف والييفددا، إيددات االعيفبددايف الواجددبمواوددلل 

إعددا  تقدايفيم ومواودلل علدد اليفميفد  الوامدس  قدوقهمل اإلنسدان ل،  القضد ل تلدتاإلص وبع، وتدأقي 
 إل هذا الشأن؛

  اإلسألل ق د ن من.هذن  ن يبقن  يقميف -9 
38اجللسل   
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  [.اعيُفمد بدون تصويا]

    


