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املهــاجرين حتديــدا ،م ـ تســليا الضــوء ل ـ

ملخــص:

التحــديا الــيت تواجههــا هــذد احلمايــة وســبل

تتضـــمن العديـــد مـــن ا ت اقيـــا الدوليـــة

جتاوزهــــا أو التقليــــل مــــن ــــدتها وحتســــو

واإلقليميـــة املتعلقـــة ةمايـــة قـــوق األا ـــال

قــــدرا الدولـــــة املســـــتقبلة حلمايـــــة قـــــوق

املهــاجرين العديــد مــن احلقــوق مبــا يف ذلــ

املهاجرين.

احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة،

الكلمــــا امل تا يــــة :الط ــــل املهــــاجر؛

وقـد مت لـ مسـتويا خمتل ــة ت يـذ العديــد

ات اقيــة قــوق الط ــل لعــار 2898؛ احلقــوق

من التـداب حلمايـة هـذد ال ئـة مـن األا ـال،

ا قت ــــا ية وا جتما يــــة وال قافيــــة؛ جل ــــة

لـ ـ أن ات اقيـــة قـــوق الط ـــل لعـــار 2898

قوق الط ل.

كل خطو مهمة يف ن اء ترسانة قانونيـة
* -املؤلف املُراسل.
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economic, social, and cultural
rights.
This article aims to treat to which
extent the convention on the rights
of the child has protected the
economic, social, and cultural rights
of the migrant children in
particular, and to identify the
challenges that this protection face
and ways to overcome or reduce
their severity and improve the
capabilities of the receiving state to
protect the rights of migrants.
;Keywords: Migrant children
Convention on the Rights of the
Child 1989; Economic; social and
cultural rights; Committee on the
Rights of the Child is key.

Abstract:
At various levels have been
implemented to protect migrant
children, many international and
regional conventions on the
protection of this category of
children, including economic, social
and cultural rights, state that the
1989 convention on the rights of the
child constitutes an important step
in establishing a legal arsenal
through the existence of rights for
all children, including migrant
children.
However,
migrant
children,
especially those in an illegal
situation, face many challenges that
prevent the protection of their

مقدمــة:
جــاء ات اقيــة قــوق الط ــل لعــار  )1(2898ملواجهــة الواق ـ امللســاوى الــذى تــئن م ــد
الط ولة يف أعاء مت رقة من العاا ،فاحلروب وال زا ا املسلحة وقلة املوار يف ك
من البلدان ،فع األا ال للهرب واهلةر ة ا ن يا أفضـل ،ذ ت ـ البيانـا
أن زهاء  %25من جمموع األ خا
عو  35مليون ا ل.

املهاجرين يف العاا تقل أ مارهم ـن  28سـ ة أى

()2

وبــالرغم مــن أن األا ــال املهــاجرين يتمتعــون مبوجــن ات اقيــة قــوق الط ــل بكافــة
قـوق األا ــال ،ون أى نـوع مــن أنــواع التمييـز ،خا ــة لـ أسـا
القـانوني أو اهلةـر ،

أنهـم يواجهــون حتـديا

اجلـ س أو الورـ

ديـد حتــول ون حتقيـق محايـة فعالــة

حلقوقهم ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.
-

كالية الدراسة :ي

املوروع

كالية تتمحور أساسا ول التساةل التالي:

ما مدا فعالية القوا د وا ليا اليت جاء بها ات اقية قوق الط ل لعار  2909يف
محاية احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية اخلا ة باألا ال املهاجرين؟
 هده الدراسة :غرض هذد الدراسة هو تسليا الضوء ل م هور الط ـل املهـاجر،606
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وتبيان احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية املقرر لد ،وكذا أسا

التزار الـدول

األاراه يف ات اقية قوق الط ل فيما خيص احلقوق املقرر هلذد ال ئـة ،ومـدا ك ايـة
قوا د واليا ات اقية قوق الط ل يف محاية احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافيـة
اخلا ة بالط ل املهاجر ،وكذا أهم التحديا اليت حتول ون ك التها.
 خطة الدراسة :س حاول راسة اإل كالية املطرو ة من خعل كورين أساسـيو،يت اول احملور األول اإلاار املورـو ي ونتطـرق فيـد لـبعا امل ـاهيم ،ثـم نعـرض احلقـوق
ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية املقرر للط ل ،و ور جل ة قـوق الط ـل يف محايتهـا،
بي ما ي

ن احملور ال اني ل أهـم التحـديا الـيت حتـول ون تـ ا ا ـال املهـاجرين

ةقوقهم ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية ومحايتها.
احملور األول :اإلاار املورو ي
نتطــرق فيــد

م ــاهيم متعلقــة بالط ــل املهــاجر وةقوقــد ا قت ــا ية وا جتما يــة
أسـا

وال قافية ،ثـم حتديـد هـذد احلقـوق ،ثـم

التـزار الـدول األاـراه فيمـا خيـص

هذد الطائ ة من احلقوق ،و ور جل ة قوق الط ل يف محاية هذد الطائ ة من احلقوق.
أو  -اإلاار امل اهيمي
يعترب حتديد م هور الط ل املهاجر وكذا احلقوق ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة
خطو هامة و قيقة تسا د ل بيان املق ـو بامل ـطل  ،وسـ حاول حتـ هـذا الع ـوان
حتديد هذد امل اهيم ،من خعل التطرق

:

 -2م هور الط ل املهاجر:
أ -تعريــف الط ــل :الط ــل بــال ت  ،الــرخص ال ــا م ،يقــال جاريــة ا لــة ،ذا كان ـ
رخ ة ،أما بكسر الطاء م ت ديدها تعين ال غ مـن كـل ـيء )3(.وهـو يف األ ـل
للمذكر وقد يستوى فيد املذكر واملؤنث.

()4

والط ل مبوجن ات اقية قوق الط ل لعار  2898هو « :كل نسان ا يتةاوز ال ام ـة
ر ما ا يبلغ سن الر د قبل ذل مبوجن القانون امل طبق ليد».
غــ أن ال قهـــاء اختل ـــوا يف مـــدا ورـــوا
ياغتها وارحة مؤسسو ذل

()5

ـــياغة هـــذد املـــا  ،فـــالبعا يـــرا بـــلن

ل أن ا جتاد احلديث الذى ببذ رف احلـد األق ـ
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سن ال ام ة

ملن يعترب ا ع

ر اما من أجل محايتـد )6(.أمـا الـبعا ا خـر ومـ هم

الدكتور كمد سعيد الدقاق ،ف ا بلن هذد ال ياغة تـ

نو ـا مـن الـرت والغمـوض

خا ة يف األ وال اليت بد فيها الت ري الواين س ا أقل ملن يعترب يف نأرد ا ع ون
أن يعترب من جتاوزها بالغا سن الر د.

()7

ب -تعريف املهاجر :املهاجرون هم" :أفرا ي تقلون أو يتحركون رب احلـدو الدوليـة
أو اخل ولة ما بعيدا ن مكان قامتهم املعتـا  ،ب ـره ال أـر ـن :الورـ القـانوني
لل خص؛ أو ما ذا كان

ركتد او يـة أو غـ او يـة؛ أو أسـباب ركتـد؛ أو مـد

اإلقامة" )8(.وهم فئتو:
 املهاجرون ال أاميون :وهم الـذين ي تقلـون اخـل الدولـة أو يـدخلونها بعـدل ذن؛ بغا ال أر ن ابيعتد ،أو يف احلا

ـوهلم

اليت يلزر فيها احل ول ل ذن.

 أما املهـاجرون غـ ال أـاميو :فهـم الـذين يـدخلون ولـة معي ـة أو يبقـون فيهـا وناحل ول ل الوثائق أو الرتاخيص املطلوبة مبوجن القوا د الت أيمية لتل الدولـة ،و
بــد مــن التلكيــد لـ أن م ــطل املهــاجر "غـ ال أــامي" يعــرب ــن نو يــة ال ــخص
و منا ي

فقا

ورعد د الدخول أو ا قامة.

()9

و ليــد نكــن تعريــف الط ــل املهــاجر بلنــد" :كــل ــخص ا يبلــغ  29سـ ة ي تقــل أو
يتحـرل ـرب احلــدو الدوليـة أو اخـل ولــة مـا بعيــدا ـن مكـان قامتــد املعتـا  ،بغــا
ال أر ن ورعد القانوني ،أو ما ذا كان

ركتـد او يـة أو غـ او يـة؛ أو أسـباب

ركتــد؛ أو مــد قامتــد" .وب ــره ال أــر مــا ذا كــان م ــحوبا بذويــد أو م

ــع

هم.
 -0م هــور احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة :ت ــدرل احلقــوق ا قت ــا ية
وا جتما يــــة وال قافيــــة رــــمن قــــوق اإلنســــان الــــيت تعــــا

األورــــاع ا جتما يــــة

وا قت ــا ية الضــرورية للعــيش بكرامــة و ريــة ،ونكــن تعري هــا بلنهــا تل ـ احلقــوق
العزمــة لضــمان يــا كرنــة لننســان والــيت تــؤمن لــد العمــل والضــمان ا جتمــا ي،
ال حة ،التعليم ،الغذاء ،املياد ،السكن ،وامل اركة يف احليا ال قافية.
وتعترب ات اقية قوق الط ـل لعـار ،2898
600

()10

ـكا فريـدا مـن نو ـد مـن نا يـة

وهلـا
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ل اائ يت قوق الط ل؛ املدنية والسياسية ،وكذا احلقـوق ا قت ـا ية وا جتما يـة
وال قافيــة ،وبال ســبة لةا ــال املهــاجرين فــإنهم يتمتعــون بهــذد احلقــوق ون أى ييــز،
كاحلق يف التعليم ،واحلق يف ال حة ،واحلق يف مستوا معي ي معئم.
و ل ـ الــرغم مــن أن كافــة قــوق اإلنســان مرتابطــة وغ ـ قابل ـة للتةزئــة ســن مــا
أكدد برنام

مل فيي ا لعار ،2883

أن األا ـال املهـاجرين معررـون بدرجـة اليـة

لعنتهاكا والتةاوزا املاسة ةقوقهم.
ثانيا -أسا

التزاما الدول األاراه فيما يتعلق باحلقوق ا قت ا ية وا جتما ية

وال قافية مبوجن ات اقية قوق الط ل لعار 2909

تعد ات اقية قوق الط ل لعار  ،2898نتال توافق ولي أقرتد احلاجـة
ي أم احلقوق اخلا ة باألا ـال ،فحأيـ

لـ ذلـ بـلكرب ـد مـن الت ـديقا  ،ذ

بلــغ ــد الــدول ا اــراه فيهــا  281ولــة
لعلها أك ر

غايــة تــاريخ  06مــار

 ،1616وهــو مــا

كول قوق اإلنسان ت ديقاً )11(.فتتخـذ الدولـة ـد الت ـديق ليهـا

مبوجــن القــانون الــدولي جــراءا إل مــال
ل ــا

ـ

ولـي

يـ احلقــوق امل

ــو

ليهــا يف ا ت اقيــة

األا ــال اخلارــعو لو يتهــا القضــائية ،وتعكــس املــا  64م هــا التــزار الــدول

األاــراه بت يــذ ا ت اقيــة ت يــذاً ــامعً ،و يــز مـ ذلـ يف العبــار ال انيــة م هــا؛ بــو
احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.
هـــذا الت ــ يف للحقـــوق يعكـــس رأيـــا م ـــا د أن احلقـــوق ا قت ـــا ية وا جتما يـــة
وال قافية مكل ة ومرهقة ،ذ تتطلن مـن الـدول اختـاذ جـراءا لل هـوض بهـا ،يف ـو
أن حتقيق قوق اإلنسان األخرا تتطلن موار أ ع.
ويف هــذا الســياق ،جتــدر ا

ــار

الطبيعــة املت ــابهة مــن يــث اجلــوهر جلمي ـ

قوق اإلنسان ،وكذا الت ورا احلدي ة حلقوق اإلنسان الـيت ت أـر

ـق ال ـر يف

أن يكــون متحــررا مــن تــدخل الدولــة واســتخدار ســلطاتها ،و ســيما مــن خــعل ور ـ
سياسا وخت يص موار ومسا دا كافية.

()12

وتت ق جل ة قوق الط ل امـ ًا مـ جل ـة احلقـوق ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة
للتلكيد ل أند " :ت

دما ي ب أن املوار املتا ة غ كافية ،تأل الدولة الطـره
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ملتزمة بالسعي لضمان التمتـ ؛ لـ أوسـ نطـاق ممكـن ،بـاحلقوق ذا ال ـلة يف ظـل
الأروه السائد  ،"...فاملطلوب من الدول ،أياً كان ظروفها ا قت ا ية ،اختاذ
التــداب املمك ــة إل مــال قــوق الط ــل ،م ـ يــعء اهتمــار خــا

ي

ألك ــر اممو ــا

تضرراً( ،)13وخبا ة األا ال املهاجرين سواء أكانوا نأاميو أو غ نأاميو.
وقــد ا تمــد اللة ــة املع يــة بــاحلقوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة ،ت ـ ي ا
منوذجيا لعلتزاما اليت تق

ل

اتق الدول ،فهو يور أوجد الت ابد بو ا لتزاما

امل رورة ل الدول فيما يتعلق باحلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية وا لتزامـا
لابية وسـلبية فيمـا يتعلـق

املتعلقة بغ ها من احلقوق ،وحتديدا تتحمل الدول التزاما

جبمي احلقوق ،رغم أن مطلن خت يص موار كافية هـو املهـيمن فيمـا يت ـل ةقـوق
معي ة.
وبال ســــبة لعلتزامــــا امل رورــــة لـــ الــــدول فيمــــا يتعلــــق بــــاحلقوق ا قت ــــا ية
وا جتما ية فهي تتم ل يف:

()14

-

ــرتار احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة ،والــيت تســتلزر مـــن الـــدول أن

ت

ن التدخل يف التمت باحلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية؛

 محايــة احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيـــة ،والـــيت تســتلزر مـــن الـــدول أنانتهاكا هذد احلقوق ل يد اره ثالث؛
 ت يــذ (تعزيــز وتيس ـ وتــوف ) احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة ،والـــيتتســتلزر مــن الــدول اختـــاذ التـــداب التـــ ريعية واإل اريـــة والقـــضائية واملتعلقـــة بامليزانيـــة
وغ هـا من التداب املعئمة املوجهة

اإل مال التار هلذد احلقوق.

و ليــد فالــدول األاــراه يف ات اقيــة قــوق الط ــل ملزمــة وفقــا أل كــار املــا 64

بإ مال هذد احلقوق ،مـ ا ـرتار مبـدأ ـدر التمييـز امل

ـو

ليـد مبوجـن املـا 61؛

وذل باختـاذ تـداب تتعلـق بـاحلقوق ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة جلميـ األا ـال
اخلارعو لو يتها القضائية؛ مبا فيهم األا ال املهاجرين بلق
املتا ـــة ،بغيـــة التو ـــل تـــدرليا

ما تسم بـد موار هـا

مـــال هـــذد احلقـــوق مـــا تامـــا ون اإلخـــعل

با لتزامــا الواجبــة التطبيــق فــورا وفقــا للقــانون الــدولي )15(.وي بغــي ا تبــار احلقــوق
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ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية قوقاً نكن التقاري ب لنها.

()16

ثال ــا -ات اقيــة قــوق الط ــل كإاــار حلمايــة احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة
وال قافية اخلا ة باألا ال املهاجرين
تعترب ات اقية قوق الط ل لعار  2898خطـو مهمـة يف ن ـاء ترسـانة قانونيـة حلمايـة
قوق

ي األا ال ،وحتتوى ا ت اقية ل

بتوى اجلزء األول لـ  42مـا

يباجة و 54ما م

ة

ثعثة أجزاء،

ـل ا اـار املورـو ي لعت اقيـة ،أمـا اجلـزء ال ـاني

فيحتــوى ل ـ  64مــوا ت ـ ص ل ـ اليــة الرقابــة ،ويتعلــق اجلــزء ال الــث بالليــة ا نضــمار
والتح أـــا وغ هـــا  ،...غـ ـ أن مـــا يهم ـــا يف هـــذا ا اـــار اجلـــزء ا ول وال ـــاني مـــن
ا ت اقية.
 -2اإلاار املورو ي لعت اقية :مـن أجـل تـ األا ـال املهـاجرين جبميـ

قـوقهم،

مبا يف ذل احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية ،ألزم ا ت اقية الدول األاراه
رمان هذد احلقوق ومحايتها يف اـار مبا ئهـا العامـة ،وذلـ بغـا ال أـر ـن ورـعهم
كمهاجرين.
أ -املبا ئ العامة ت اقية قوق الط ل :من واجن الدول األاراه يف ات اقيـة قـوق
الط ــل أن ت ضــمن رال املبــا ئ واأل كــار الــوار فيهــا و ن اذهــا ب ــور كاملــة يف
الت ريعا والسياسا واملمارسا ذا ال لة( ،)17وي بغي للدول أن تسرت د يف مال
احلقــوق امل

ــو

ليهــا يف ا ت اقيــة ،مبــا يف ذل ـ احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة

وال قافيــة اخلا ــة باألا ــال املهــاجرين ،باملبــا ئ األساســية الــيت ــد تها جل ــة قــوق
الط ل ،واملتم لـة يف ـدر التمييـز( ،)18وم ـا
والبقاء وال مو( ،)20و ق الط ل يف التعب
تؤخذ تل ا راء بعو ا تبار.

الط ـل ال ضـل ( ،)19واحلـق يف احليـا

ن ارائد يف

ي املسـائل الـيت سـد ويف أن

()21

وي بغي للدول أن تعتمد التداب الك يلة وامل اسبة من أجل رمان ا رتار تل املبا ئ
يف الواقـ العملــي و جمهــا يف

ــميم كــل السياســا والقــوانو واإلجــراءا الــيت تــؤثر

ل األا ال املهاجرين من أجل التمت ةقوقهم ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.
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ب -احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية املك و لة لةا ال املهاجرين مبوجن
ات اقيـة قـوق الط ــل لعـار  :2909باســتقرائ ا لـ ص ا ت اقيــة ،جنـد أنهــا قـد تضــم
العديــد مــن احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة اخلا ــة باألا ــال املهــاجرين،
يث ت مل:
ب -2-احلق يف مستوا معي ي معئـم مبـا يف ذلـ احل ـول لـ السـكن :ألزمـ
ا ت اقيـة الـدول بـلن تضـمن لةا ـال املهـاجرين مسـتوا معي ـي معئـم ل مـوهم البـدني
والعقلي والرو ي واملع وى وا جتما ي ،وذل وفقا لأروفها ويف دو مكانياتها من
خـــعل اختـــاذ التـــداب املعئمـــة مـــن أجـــل مســـا د الوالـــدين وغ همـــا مـــن األ ـــخا
املسؤولو ن الط ل ل

مال هذا احلـق ،وأن تـوفر ،ـد الضـرور املسـا د املا يـة

وبرام الد م سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان.

()22

وي بغي للدول أ تعرقـل ـق األا ـال يف السـكن باختـاذ تـداب

ـ املهـاجرين مـن

اســتئةار ممتلكــا  ،واختــاذ تــداب تك ــل لةا ــال املهــاجرين؛ ب ــره ال أــر ــن
ورعهم؛ مكانية الو ول

معجئ املت ر ين.

()23

ب -0-احلــق يف التعلــيم :لةا ــال مبوجــن املــا  19مــن ا ت اقيــة احلــق يف التعلــيم،
و مــا هلــذا احلــق ي بغــي جعــل التعلــيم ا بتــدائي جمانيــا( )24و لزاميــا ومتا ــا جلمي ـ
األا ــال ،مبــا فــيهم األا ــال املهــاجرين ،ذ ي بغــي أن يكــون موجهــا لت ميــة خ ــية
الط ــل ومواهبــد وقدراتــد ،وكــذا ت ميــة ا ــرتار قــوق ا نســان واحلريــا األساســية،
وت مية ا رتار ذوى الط ل وهويتد ال قافية ولغتد ،وت مية القيم الوا ية للبلد الذى يعـيش
فيد الط ل والبلد الذى ن ل فيد يف األ ـل ،كمـا لـوز رمـان الط ـل مـن اسـتعمال
لغتد.

()25

و ليــد لــن أن تتــاا جلمي ـ األا ــال يف ســياق اهلةــر الدوليــة ،مكانيــة الو ــول
ي ـ مســتويا التعلــيم وجوانبــد )26(.فعــدر التحــاق األا ــال واملــراهقو

الكامــل
املهاجرين باملدار

سيرتل يف مستقبلهم أثراً سلبياً مدا احليا .

()27

ب -0-احلق يف الر اية ال حية :لةا ال املهـاجرين احلـق يف الر ايـة ال ـحية لـ
قدر املساوا م املواا و مبوجن املوا  13و 14و 38من ات اقية قوق الط ـل ،وي ـمل
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ي اخلدما ال ـحية ،الوقائيـة م هـا أو الععجيـة ،والعقليـة أو اجلسـدية أو ال سـية
ا جتما ية ،اليت تقدر يف امتم احمللي أو يف مؤسسـا الر ايـة ال ـحية ،وي بغـي أن
يتاا لةا ال املهاجرين الو ول الكامل

معلوما وخدما معئمة من يث السـن

فيما يتعلق بال حة اجل سية واإلجنابية ،وذل كلد ون أن يطلن م هم ت ري اإلقامـة
أو وثيقة تسةيل اللةوء )28(.ومن أجل محاية هذد ا ت اقيـة ،فقـد ن ـ يف ب و هـا لـ
الية ملراقبة مدا ت يذ الدول لتزاماتها ا ت اقية.
و ليــد نكــن القــول بــلن األا ــال املهــاجرين هلــم ــق التمت ـ بــاحلقوق ا قت ــا ية
وا جتما ية وال قافية امل

و

ليها يف ات اقية قوق الط ل لعار  ،2898ون أى نوع

مــن أنــواع التمييــز ،ومــن أجــل متابعــة ر ــد ا ت اقيــة مــن قبــل الــدول األاــراه؛ ن ـ
ا ت اقية ل ن اء جل ة مبوجن املا  43من ا ت اقية.
 -0اإلاــار اإلجرائــي :اللة ــة املع يــة ةقــوق الط ــل هــي هيئــة تعاقديــة م ــل ابقــا
للما  43من ات اقية قوق الط ل ،تتكـون مـن  29خـب ا مسـتقع ،مـن ذوى املكانـة
اخللقيــة الرفيعــة والك ــاء املعــرته بهــا يف امليــدان الــذى تغطيــد هــذد ا ت اقيــة ،وتعقــد
جل ــة قــوق الط ــل ثــعث ورا يف السـ ة ،وتر ــد اللة ــة ت يــذ ا ت اقيــة مــن جانــن
الـــدول األاـــراه ،كمـــا تر ـــد أيضـــا ت يـــذ الربوتوكـــولو ا ختيـــاريو امللحقـــو
با ت اقيــة ،وسيســم الربوتوكــول ا ختيــارى ال الــث املتعلــق بــإجراء تقــديم البعغــا
ا األا ـال بتقـديم ـكاوا خب ـو
ا ت اقية وبروتوكوليها ا ختياريو األولو.

انتهاكـا معي ـة حلقـوقهم املقـرر مبوجـن
()29

أ -اخت ا ا اللة ة :نكن القول بلن اللة ة ختتص بـ:
أ -2-تلقي و راسة التقارير :فرر ات اقية قوق الط ل مبوجن املا  44م ها لـ
الدول األاراه ا لتزاما بتقديم تقريـر أولـي
وبعد ذل مـر كـل

اللة ـة بعـد ـامو مـن الت ـديق ليهـا،

ـس سـ وا  ،ومـن أجـل توجيـد احلكومـا يف ـدا تقاريرهـا

األوليـة ،ا تمـد اللة ـة مبـا ئ توجيهيـة امـة ب ـلن ـكل وكتـوا التقـارير ،يــث
تهده هذد املبا ئ

تقـديم

ـار وارـحة لطبيعـة و مـق املعلومـة املطلوبـة ،وكـذل

ل رض قدر من التو يد يف نتال التقارير( ،)30وتور التقارير العوامل وال عوبا الـيت
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تؤثر لـ

رجـة الوفـاء با لتزامـا املتعهـد بهـا ،مبـا يف ذلـ العوامـل وال ـعوبا الـيت

تؤثر يف الوفاء بالتزاما الدول جتـاد مـال احلقـوق ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة
لةا ال املهاجرين ،وبعد ال أر يف التقارير ،تعتمد اللة ة مع أاتها اخلتامية.
أ -0-تلقي البعغا ال ر ية :يث تقضي املا  65من ا ت اقية ،بلند لوز ل ـر أو
جممو ة أفرا خيضـعون لو يـة ولـة اـره فيهـا ،يـد ون أنهـم رـحايا نتهـال الدولـة
الطـــره ألى ـــق مـــن احلقـــوق امل

ـــو

ليهـــا مبوجـــن ا ت اقيـــة ،أو بروتوكوليهـــا

ا ختياريو ،أن يقدموا ـكوا رـد هاتـد الدولـة ،و لـ ذلـ نكـن للط ـل املهـاجر
الذى يد ي انتهال ق من قوقد ا قت ا ية وا جتما يـة وال قافيـة أن يلةـل

جل ـة

قوق الط ل من أجل تقديم ـكوا رـد الدولـة الطـره الـيت يقـيم فيهـا ،يـث تقـور
اللة ة قبل ال أر يف البعغ بالتلكد من توفر بعا ال روو.
و د ةث بعغ يد

()31

فيـد ـدوث انتهاكـا للحقـوق ا قت ـا ية أو ا جتما يـة أو

ال قافيــة ،ت أــر اللة ــة يف مــدا معقوليــة اخلطــوا الــيت اختــذتها الــدول الطــره وفقــا
للمــا  64مــن ا ت اقيــة ،وتضـ اللة ــة يف ا تبــار وهــي ت عــل ذلـ أن الدولــة الطــره
لــوز هلــا أن تعتمــد اائ ــة مــن التــداب السياســاتية املمك ــة مــن أجــل مــال احلقــوق
ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية الوار يف ا ت اقية.

()32

ومـــن بـــو القـــرارا الـــيت ا تمـــدتها اللة ـــة ،والـــيت ت اولـ ـ احلقـــوق ا قت ـــا ية
وا جتما ية وال قافية:
 قــرار اللة ــة ب ــلن الــبعغ رقــم  ،1621/11املقــدر مــن :ل .أ .ب ( لــد مؤسســـة ،)Raícesرد سبانيا ،والذى يد ي فيد بلند وق رـحية نتهـال املـوا  63و 69و21

و ،14 )2( 16يث رأ اللة ة بلن ا مت اع ـن تـوف احلمايـة ل ـا ن الـبعغ بـالرغم
تقدند لوثائق ت ب بلند ا ل ،ي كل انتهاكا للما تو  )2( 16و 14من ا ت اقية.

()33

 قرار اللة ة ب لن البعغ رقـم  ،1621/31املقـدر مـن :ز .هــ .وأ .هــ ( لـها امل أمـةغ احلكومية "أزيلري ") نيابة ن ب اتهما ،رد الدمنارل ،ةةة أن بعا األسر
ألبانيا ،ن ل انتهاكا حلقوق الط ل مبوجن املوا  14و 11و 19من ا ت اقية ،يث أن
ا يب البعغ ا يقدما ما يبو أن قوق أا اهلما معررة خلطر ررر قيقي وكد
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و خ ــي نكــن جــربد ــد العــو
املا  ) ( 61و(و).

أن مت رفــا ال ــكوا مبوجــن

ألبانيــا،

()34

أ -0-ا تمــا تعليقــا

امــة :مبوجــن املــا  11مــن ال أــار الــداخلي للة ــة قــوق
امــة اســت ا ا

الط ــل ،تقــور اللة ــة بورـ مــا يعــره باســم تعليقــا

مــوا وأ كــار

ا ت اقية بغية مسـا د الـدول األاـراه يف الوفـاء بالتزاماتهـا املتعلقـة بتقـديم التقـارير،
و طــاء م عــول أل كــار ا ت اقيــة ــن اريــق تقــديم ت ا ــيل أكــرب ب ــلن ا لتزامــا
اجلوهرية واإلجرائية اليت التزم بها الدول األاراه ،وقد أ در جل ة قوق الط ـل
سلسلة من التعليقا العامة املتعلقة ةقوق األا ال يف سياق اهلةر الدولية:
 -التعليـق العــار امل ــرتل رقــم  )1621( 64للة ــة املع يـة ةمايــة قــوق

يـ العمــال

املهاجرين وأفرا أسرهم ،ورقم  )1621( 13للة ة قوق الط ل ب ـلن التزامـا الـدول
يف جمــال قــوق اإلنســان اخلا ــة بالط ــل يف ســياق اهلةــر الدوليــة يف بلــدان امل ــل
والعبور واملق د والعو  ،يث يركز التعليق ل ا لتزاما القانونية للدول األاراه
قــوقهم

فيمــا يتعلــق ةمايــة قــوق األا ــال يف ســياق اهلةــر الدوليــة ،مبــا يف ذلــ
ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.
 -التعليـق العــار امل ــرتل رقــم  )1621( 63للة ــة املع يـة ةمايــة قــوق

يـ العمــال

املهاجرين وأفرا أسرهم ،ورقـم  )1621( 11للة ـة قـوق الط ـل ب ـلن املبـا ئ العامـة
املتعلقة ةقوق اإلنسان اخلا ة باألا ال يف سياق اهلةر الدولية ،يث يكمـن هـده
التعليق يف تقديم توجيها رمسية ب لن التداب الت ريعية وغ ها من التـداب مـن أجـل
تــوف احلمايــة التامــة حلقــوق األا ــال يف ســياق اهلةــر الدوليــة مبــا يف ذل ـ
ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.
أ -6-جراء م اق ا

قــوقهم

()35

امة :من أجـل التو ـل

فهـم أ ق ملضـمون ا ت اقيـة وا ثـار

املرتتبــة ليهــا ،لــوز للة ــة أن خت ــص جلســة أو أك ــر يف وراتهــا العا يــة إلجــراء
م اق ة امة ب لن ما كد من ا ت اقيـة أو مورـوع ذى
 1621قد اللة ة م اق ة امة يف يور ب ـلن قـوق
الدولية.

ـلة )36( ،وخـعل سـبتمرب

يـ األا ـال يف سـياق اهلةـر

()37
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ويف األخ نكن القول بلند وبالرغم من أن ات اقية قوق الط ل ن

ل العديـد

مـــن احلقـــوق ا قت ـــا ية وا جتما يـــة وال قافيـــة لةا ـــال املهـــاجرين ،وبـــالرغم مـــن
امهــو ا املبذولــة مــن اــره اللة ــة حلمايتهــا،

أن هــذد ال ئــة مــن األا ــال مازال ـ

تواجهها العديد من التحديا اليت حتول ون تعهم بها ،فما هي هذد التحديا ؟
احملور ال اني :التحديا اليت تواجد محاية احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية
للط ل املهاجر.
يواجــد األا ــال املهــاجرين العديــد مــن التحــديا الــيت حتــول ون ــتعهم ةقــوقهم
ا قت ـــا ية وا جتما يــة وال قافيـــة ،امل
 ،2898واليت نكن

ليهـــا يف ات اقيـــة قـــوق الط ـــل لعـــار

ـــو

اهلا يف:

أو  -التحــديا املورــو ية والــيت تواجــد محايــة احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة
وال قافية لةا ال املهاجرين
مع ب ص املا  52من ات اقية قـوق الط ـل ،فإنـد لـوز أن تلةـل بعـا الـدول
بداء حت أاتها ل بعا ن و

ا ت اقية ،املتعلقة باحلقوق ا قت ـا ية وا جتما يـة

وال قافيـة مــن أجــل اســتبعا أو تعـديل أثرهــا القــانوني ،كمــا قـد تلةــل الــدول

بــداء

عنــا ت سـ ية ــول هــذد احلقــوق ،وقــد أبــد كــل مــن كومــة ســامو و

هوريــة

س ـ غافور حت أهــا ب ــلن تــوف التعلــيم امــاني ،ةةــة نقــص املــوار املاليــة ،أو جعلــد
مقت را ل موااين ولتهم ،هذا وقدم

كومة مملكة سوازيل د عنا ت س يا،

م ــا د بلنــد ســوه تقــور بإ مــال احلــق يف التعلــيم ا بتــدائي امــاني
موار ها املتا ة.

أق ـ

ــدو

()38

ثانيــا -التحــديا ال ا

ــة ــن ــدر التــزار الــدول يف محايــة احلقــوق ا قت ــا ية

وا جتما ية وال قافية لةا ال املهاجرين
رغـــم أن لةا ـــال املهـــاجرين احلـــق يف التمتـ ـ ةقـــوقهم ا قت ـــا ية وا جتما يـــة
وال قافيــة،

أن بعــا البلــدان تقيــد مكانيــة

التعليم ،ال حة ،السكن ،والعمل العئق ،أو
يلثر سلبا ل
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ــوهلم ل ـ اخلــدما  ،مبــا يف ذلـ
احل ول ليها امـا ،األمـر الـذى

حتهم اجلسدية والعقلية.
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ال التحـديا الـيت تواجـد األا ـال املهـاجرين مـن أجـل التمتـ ةقـوقهم

ونكن

ا قت ا ية وا جتما ية فيما يلي:
 -2وجو بعـا العوائـق اإل اريـة أو املت ـلة بالت ـريعا والسياسـا املتعقلـة بـاهلةر
والــيت تســم لةا ــال املهــاجرين الــذين هــم يف ور ـ غ ـ قــانوني بــالتمت بــاحلقوق
ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.

()39

 -1رـــعف املـــوار املا يـــة وا قت ـــا ية للـــدول املســـتقبلة املخ
األا ال من لند التلث
كامع.

ل

ـــة إل مـــال قـــوق

مال احلقـوق ا قت ـا ية وا جتما يـة وال قافيـة مـا

()40

 -3ربا الدول املسـتقبلة تـ األا ـال املهـاجرين ةقـوقهم ا قت ـا ية وا جتما يـة
وال قافيــة ة ــوهلم ل ـ اجل ســية ،وهــو مــا ي ــكل ــائع ون التحــاقهم باملــدار
وكذا

وهلم ل اخلدما ال حية والسكن العئق.

()41

 -4التكــاليف املرت عــة ،أو الرســـور املرت عــة امل رورــة مـــن أجــل التمتــ بـــاحلق يف
ال حة أو التعليم وكذا من أجل احل ول ل سكن ئق ،نك ها أن تكـون ائقـا
أمار ت األا ال املهاجرين بها.

()42

 -5اســتخدار الر ايــة أو اخلــدما ال ــحية وكــذا املؤسســا التعليميــة كوســيلة
لسياسا مراقبة اهلةر م ل واجن امل تغلو باملهن ال حية أو التعليمية يف اإلبـعغ ـن
املهاجرين الذين بملون وثائق رمسية ،يث يعترب ذل
يف ا ست ا من اخلدما العامة خمافة الطر أو اإلبعا .

ائقا أمار األا ال املهاجرين
()43

ثال ــا -التحــديا اإلجرائيــة والــيت تواجــد محايــة احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة
و ال قافية لةا ال املهاجرين
بالرغم من أن نأار التقارير قق بعا املزايا يف جمـال الرقابـة لـ ت يـذ رـمانا
قوق األا ال،

أن لد يوبا يرتبا بعضها بالـدول مقدمـة التقـارير ،والـبعا ا خـر

يرتبا باللة ة املكل ة بدراسة هذد التقارير.
 -2يوب وسيلة التقارير املرتبطة بالدول:
أ -جند من يوب وسيلة التقارير املرتبطة بالدول د

ور ،م ها در امت ـال الـدول
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لتزاماتهــا يف تقــديم التقــارير ،كتقــدنها خــارل املوا يــد احملــد ( ،)44و ــدر التــزار
تقـارير الـدول األاـراه مببـا ئ اللة ـة التوجيهيـة امل قحـة املتعلقـة بتقـديم التقــارير(،)45
أن التقــارير تعكــس الواقـ احلقيقــي لةا ــال املهــاجرين خا ــة وأنهــا

رــافة

تتضمن البيانا واملعلوما الكافية ن األا ال املهاجرين.

()46

األمر يـؤثر لـ فعاليـة

الية التقارير.
ب -أن ال تيةة املرتتبة ـن فحـص التقـارير هـي اختـاذ جل ـة قـوق الط ـل ،ممو ـة
املع أا اخلتامية ،وهي بـار ـن اسـت تاجا وتو ـيا ب ـلن ورـعية ا ت اقيـة يف
أنها ت تقر

الدولة،

اإللزامية ،األمر الذى يؤثر ب كل وارـ

التقارير ،وهو ما يؤ ى بالدول

لـ فعاليـة وسـيلة

غا الطره ن املع أا املقدمة.

()47

وقد أ ربـ

جل ة قوق الط ل ن قلقها زاء در ت يذ الـدول يف بعـا األ يـان للتو ـيا الـوار
يف التقــــارير الســــابقة و ســــيما فيمــــا خيــــص التعلــــيم ،واألا ــــال ملتمســــو اللةــــوء
واملهاجرون.

()48

 -0العيوب املرتبطة بلة ة قوق الط ل كاللية:
أ -بال سبة لية ال كاوا فإن أول ما يعرترـها أنهـا اختياريـة ،يـث أن هـذد ا ليـة
ــعن

حتتــال

ــري مــن قبــل الدولــة الطــره بقبــول اخت ــا

جل ــة قــوق الط ــل

بال أر يف ال كاوا املقدمـة مـن األفـرا ( ،)49األمـر الـذى بـد مـن فعاليتهـا يف محايـة
قوق األا ال سيما األا ال املهاجرين.
ب -باء اللة ـة يف معاجلـة ال ـكاوا ال ر يـة وكـذا ا تمـا ارائهـا ،ذ نكـن أن
تستغرق مد  63س وا من تاريخ تقديم البعغ
يؤثر ل م ا

الط ل ال ضل .

تـاريخ ا تمـا اللة ـة رأيهـا ،وهـو مـا

()50

خا ـــة:
ممــا ســبق يتــبو ل ــا أن ات اقيــة قــوق الط ــل قــد ن ـ

ل ـ العديــد مــن احلقــوق

ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية لةا ال مبا يف ذل األا ال املهاجرين،

أن هؤ ء

تــواجههم العديــد مــن التحــديا الــيت تعــوق ــتعهم ةقــوقهم ا قت ــا ية وا جتما يــة
وال قافية ،وذل مقارنة م أا ال موااين الدولة املستقبلة.
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 ا ست تاجا . -أن ات اقيــة قــوق الط ــل لعــار  2898تعتــرب اــارا قانونيــا ترمــي

محايــة قــوق

األا ــال مبــا يف ذلـ األا ــال املهــاجرين،

أن هــؤ ء و ســيما مــن هــم يف ور ـ غ ـ

قانوني ك ا ما يقعون رحايا نتهاكا

قوقهم ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية.

 أن لةا ــال املهــاجرين احلــق يف التمت ـ جبمي ـ احلقــوق املضــمونة لةا ــال مبــا يفذلـ احلقــوق ا قت ــا ية وا جتما يــة وال قافيــة لـ قــدر املســاوا مـ مــوااين الدولــة
املستقبلة،

أن هؤ ء األا ال ،وخا ة من هم يف ور غ قانوني ،تواجههم العديـد

مــن التحــديا الــيت قــد تــرتبا :مبورــوع ا ت اقيــة ن ســها ،أو بــالتزار الــدول ،أو قــد
ترتبا بعمل جل ة قوق الط ل.
 التو يا : تقوية ا لتزار الدولي من خعل م ا قة الدول ل الربوتوكـول ا ختيـارى ال الـثامللحق بات اقية قوق الط ل ب ـلن جـراء تقـديم البعغـا  ،مـ سـحن التح أـا غـ
املتوافقة م أهداه وأغراض ا ت اقية.
 مواءمــة الــدول لت ــريعاتها الداخليــة مـ ن ــووالراميــة

ات اقيــة قــوق الط ــل لعــار 2898

محايــة قــوق األا ــال وخا ــة األا ــال املهــاجرين مبــا يف ذل ـ

قــوقهم

ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية ،وأن تسرت د مببا ئ ات اقية قوق الط ـل يف

يـ

سياساتها املتعلقة باهلةر .
 تعزيــز التعــاون الــدولي وكــذا اليــا املســا د  ،مــن خــعل ال ــراكة ال عالــة بــواحلكوما  ،واليت قد تتخذ كل التعاون ال ين واملالي والسياسي ،وكذا العمـل مـ
اهليئــا الدوليــة ســواء هيئــة األمــم املتحــد  ،أو م أمــة العمــل الدوليــة ،أو اليونيســيف،
وكذا م هيئا
 -جعل ا نضمار

قوق اإلنسان.
الية ال كاوا ملزمة وال ص ل

در ا نسحاب م ها.

 اتا ة كل اإلمكانيا والسبل لةا ال املهاجرين من أجل كي هم من الو ـولالية ال كاوا.
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اهلوامش واملراجـــــ :
( -)1ا تمــد و ررــ للتوقيــ والت ــديق وا نضــمار مبوجــن قــرار اجلمعيــة العامــة لةمــم املتحــد
يز ال اذ يف .2886/68/61

 15/44املؤرخ يف  ،2898/22/16واليت خل

( -)2ال قر  ،29تقرير األمو العار ،الة ات اقيـة قـوق الط ـل ،اجلمعيـة العامـة ،الـدور  ،12وثيقـة
رقم A/71/413 :بتاريخ .2016/09/29
( -)3أبو ال ضل
ب و ،
(-)4

ال الدين كمد بن مكرر ابن م أور اإلفريقي امل رى ،لسان العـرب ،ار

ن ،املد احلا ى
يل

ر،

ـا ر،

.461-462

ليبا ،املعةم ال لس ي باألل اظ العربية وال رنسية واإلنكليزيـة والعتي يـة ،اجلـزء ال ـاني،

ار الكتاب اللب اني ،لب ان،2891 ،

.11

( -)5املا  62من ات اقية قوق ات اقية قوق لعار .2898
( -)6س ـ و احملمــدى بــوا ى ،قــوق الط ــل بــو ال ــريعة اإلســعمية والقــانون الــدولي ،ار ال كــر
اجلامعي ،اإلسك درية ،و ،1665 ،62

.18

( -)7فاامة حاتد أمحد زيدان ،مركز الط ل يف القانون الدولي العار ،ار اجلامعة اجلديـد لل ـر،
اإلسك درية،1661 ،

.26
)(8

- Uprooted the growing crisis for refugee and migrant children, UNICEF, 3 United
Nations Plaza, New York, NY 10017, USA, 2016, P 14.
)(9
- Guiding Principles and Definitions, Training Materials on Access to Justice for
Migrant Children, Initial Module, Fair Project, International Commission of JuristsEuropean Institutions, Geneva, Switzerland, April 2018, P 08.

( -)10مقدمة

احلقوق ا قت ا ية وا جتما ية وال قافية ،موق ال بكة العاملية للحقوق ا قت ـا ية

وا جتما ية وال قافية ،تاريخ ا اعع  ،1616/63/63ل السا ة  ،26 :68ل الرابا:
https://www.escr-net.org/ar/resources/368498.

( -)11ال قــر  ،62تقريــر جل ــة قــوق الط ــل ،اجلمعيــة العامــة ،الــدور  ،15امللحــق رقــم  ،42األمــم
املتحد  ،نيويورل ،1616 ،وثيقة رقم .A/75/41
( -)12ال قــر  ،69تقريــر م ورــة األمــم املتحــد الســامية حلقــوق اإلنســان ،الــدور املورــو ية لســ ة
 ،1661وثيقة رقم  E/2006/86بتاريخ .1661/61/12
( -)13ال قر  62و ،69التعليق العار رقم  ) 1663 ( 5التداب العامة لت يذ ات اقية قوق الط ل ،جل ة
قوق الط ل ،الدور  ،34وثيقة رقم  ،CRC/GC/2003/5بتاريخ .1663/22/11
( -)14ال قــر  ،25تقريــر م ورــية األمــم املتحــد الســامية حلقــوق اإلنســان ،الــدور املورــو ية لس ـ ة
 ،1661مرج سابق.
788

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

التحديات التـي تواجـ محايـة احلقـو االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة لألطفـا املهـاجرين املضـمونة

مبوجب اتفاقية حقو الطفل لعام  _________________________________________ 2909عبداهلل سايغي ـ عمار رزيق

( -)15التهميش رقـم  ،62لل قـر  ،62مـن التعليـق العـار امل ـرتل رقـم  )1621( 4للة ـة املع يـة ةمايـة
قــوق

ي ـ العمــال املهــاجرين وأفــرا أســرهم والتعليــق رقــم  )1621( 13للة ــة قــوق الط ــل ب ــلن

التزامــا الــدول يف جمــال قــوق اإلنســان اخلا ــة بالط ــل يف ســياق اهلةــر الدوليــة يف بلــدان امل ــل
والعبور واملق د والعو  ،وثيقة رقم  CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23بتاريخ .1621/22/21
( -)16ال قــر  ،15التعليــق العــار رقــم  ،)1663( 5التــداب العامــة لت يــذ ات اقيــة قــوق الط ــل ،جل ــة
قوق الط ل ،املرج السابق.
( -)17ال قر  ،21ن س املرج .
( -)18املا  61من ات اقية قوق الط ل لعار .2898
( -)19املا  )62( 63من ا ت اقية ن سها.
للمزيد أنأـر التعليـق العـار رقـم  ) 1623( 24املتعلـق ةـق الط ـل يف يـعء ا تبـار مل ـاحلد ال ضـل ،
الدور  ،11جل ة قوق الط ل ،وثيقة رقم ،CRC/GC/2014 :بتاريخ .1623/65/16
( -)20املا  61من ات اقية قوق الط ل لعار .2898
( -)21املا  21من ا ت اقية نف.سها
وللمزيد أنأر التعليق العار رقم  ) 1668 (21ق الط ـل ا سـتماع ليـد ،جل ـة قـوق الط ـل ،الـدور
 ،52وثيقة رقم ،CRC/C/GC/12 :بتاريخ .1668/61/16
( -)22ال قر  2و 3من املا  11ت اقية قوق الط ل لعار .2898
( -)23للمزيد أنأر ال قرا من 48
قوق

 ،53التعليق العار امل رتل رقم  )1621( 4للة ة املع ية ةمايـة

ي العمال املهاجرين وأفرا أسرهم ورقم  )1621( 13للة ة قوق الط ل ،مرج سابق.

( -)24للعلم فـإن جمانيـة التعلـيم ا بتـدائي كانـ كـل حت ـ

ولـتو و ـعن ولـة وا ـد  ،ةةـة قلـة

املوار وجعل التعليم يقت ر ل موااين ولتهم.
انأر :التح

وا عنا وا رتارا املتعلقة بات اقية قوق الط ل ،مذكر من األمو العار ،جل ة

قوق الط ل ،وثيقة رقم  CRC/C/2/Rev.8بتاريخ ،2888/21/61

 36و 32و.31

( -)25املوا  19و 18و 36من ات اقية قوق الط ل لعار .2898
( -)26للمزيد أنأر ال قرا من 58
قوق

 ،13التعليق العار امل رتل رقم  )1621( 4للة ة املع ية ةمايـة

ي العمال املهاجرين وأفرا أسرهم ورقم  )1621( 13للة ة قوق الط ل ،مرج سابق.

( -)27ال قر  ،32تقرير األمو العار ،تعزيز قوق اإلنسان ومحايتها ،مبا يف ذلـ سـبل ووسـائل تعزيـز
قـــــوق اإلنســـــان للمهـــــاجرين ،اجلمعيـــــة العامـــــة ،الـــــدور  ،18وثيقـــــة رقـــــم A/69/277 :بتـــــاريخ
.1624/69/61
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( -)28للمزيد أنأر ال قرا من 54
قوق

 ،59التعليق العار امل رتل رقم  )1621( 4للة ة املع ية ةمايـة

ي العمال املهاجرين وأفرا أسرهم ورقم  )1621( 13للة ة قوق الط ل ،مرج سابق.

( -)29مت ا تمــــا د بتــــاريخ  28يســــمرب  ،1622و خــــل يــــز ال ــــاذ يف  ،1624/64/24و

غايــــة

 ،1616/63/61بلغ د الدول امل ا قة ليها  41ولة ،لعاعع ل قائمة الدول امل ا قة واملوقعة
انأر املوق :
http://treaties.un.org

تاريخ ال

 ،1616/21/13ل السا ة .25 :15
)(30

- Philip Alston And James Crawford, The Future Of Un Human Rights Treaty
Monitoring, Cambridge University Press, United Kingdom, 2000, P 114.

( -)31لناعع ل ال روو الواجن توفرها ،أنأر املا  61من الربوتوكول ا ختيارى ت اقية قوق
الط ل املتعلق بإجراء تقـديم البعغـا  ،وكـذا املـا  3/21مـن ال أـار الـداخلي مبوجـن الربوتوكـول
ا ختيــارى ت اقيــة قــوق الط ــل املتعلــق بــإجراء تقــديم البعغــا  .وثيقــة رقــم  CRC/C/62/3بتــاريخ
.1623/64/21
( -)32ال قــر  4مــن املــا  26مــن الربوتوكــول ا ختيــارى ت اقيــة قــوق الط ــل املتعلــق بــإجراء تقــديم
البعغا .
( -)33لعاعع ل القرار ،انأر الوثيقة رقم  CRC/C/81/D/22/2017بتاريخ .1628/61/68
( -)34لعاعع ل القرار ،انأر الوثيقة رقم  CRC/C/82/D/32/2017بتاريخ .1628/26/14
( -)35التعليق العار امل رتل رقم  )1621( 3للة ة املع ية ةمايـة قـوق

يـ العمـال املهـاجرين وأفـرا

أسرهم ورقـم  )1621( 11للة ـة قـوق الط ـل ب ـلن املبـا ئ العامـة املتعلقـة ةقـوق اإلنسـان اخلا ـة
باألا ـــــال يف ســـــياق اهلةـــــر الدوليــــــة ،وثيقـــــة رقـــــم  CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22بتــــــاريخ
1621/22/21
( -)36املـــا  18مـــن ال أـــار الـــداخلي للة ـــة قـــوق الط ـــل ،وثيقـــة رقـــم  ،CRC/c/4/Rev.3بتـــاريخ
1623/64/21
( -)37لعاعع ل يـور امل اق ـة العامـة أنأـر موقـ امل ورـية السـامية حلقـوق ا نسـان ،تـاريخ ال ـ
 ،1616/21/18ل السا ة  ،45 :28ل الرابا:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx

( -)38التح

وا عنا وا رتارا املتعلقة بات اقية قوق الط ل ،مذكر من األمو العار ،جل ـة

قوق الط ل ،مرج سابق،
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( -)39أنأر ال قرا 32

 ،33الدراسة اليت أ دتها م ورية األمم املتحـد السـامية حلقـوق اإلنسـان

ن التحديا وأفضل املمارسا يف جمال ت يذ اإلاار الدولي حلماية قوق األا ال يف سياق اهلةر ،
جملس قوق اإلنسان ،الدور  ،25وثيقة رقم  A/HRC/15/29بتاريخ .1626/61/56
( -)40وهو األمر الذى تطرق

ليد جل ة قوق الط ل يف العديد من املرا خـعل نأرهـا لتقـارير الـدول

األاــراه ،أنأــر ل ـ ســبيل امل ــال :ال قــر  ،43املع أــا اخلتاميــة ــول التقريــر الــدورى ال الــث
لكولومبيا ،وكذا ال قر  ،511املع أا اخلتامية ول التقرير الدورى ال الث للمكسـي  ،جل ـة
قوق الط ل ،الدور  ،41وثيقة رقم  CRC/C/42/3بتاريخ .1661/22/63
( -)41انأر ال قر  ،46تقرير األمو العار ،تعزيز قوق اإلنسان ومحايتهـا ،مبـا يف ذلـ سـبل ووسـائل
تعزيز قوق اإلنسان للمهاجرين ،اجلمعية العامة ،مرج سابق.
( -)42انأــر ال قــرا  13و 14و ، 19الدراســة الــيت أ ــدتها م ورــية األمــم املتحــد الســامية حلقــوق
اإلنسان ن التحديا وأفضل املمارسا يف جمال ت يذ اإلاار الدولي حلماية قوق األا ال يف سياق
اهلةر  ،جملس قوق اإلنسان ،مرج سابق.
( -)43ال قر  ،18تقرير األمو العار ،تعزيز قوق اإلنسان ومحايتها ،مبا يف ذلـ سـبل ووسـائل تعزيـز
قوق اإلنسان للمهاجرين ،اجلمعية العامة ،مرج سابق.
( -)44ال قر  ،489املع أا اخلتامية ن التقرير األولـي:

هوريـة الكونغـو ،جل ـة قـوق الط ـل،

الدور  ،1661 ،43وثيقة رقم  CRC/C/43/3بتاريخ .1661/61/21
( -)45ال قر  ،61املع أـا اخلتاميـة ـن التقريـر اجلـام للتقريـرين ال الـث والرابـ  :اجلزائـر ،جل ـة
قوق الط ل ،الدور  ،1621 ،16وثيقة رقم  CRC/C/DZA/CO/3-4بتاريخ .1621/61/29
( -)46ال قــر  ،368املع أــا اخلتاميــة ــن التقريــر الــدورى ال ــاني " بليــز" ،وكــذا ال قــر  386مــن
املع أــا اخلتاميــة ــن التقريــر األول جلــزر البهامــا ،جل ــة قــوق الط ــل ،تقريــر ــن الــدور ،39
 ،1665وثيقة رقم  CRC/C/146بتاريخ .1665/61/28
( -)47لوني ن

 ،الضمانا القضائية حلقوق اإلنسان ،أارو ة كتوراد يف العلور ،خت ص قانون،

كلية احلقوق والعلور السياسية ،جامعة مولو معمرى ،تيزى وزو،1628 ،

.15

( -)48ال قر  ،61املع أا اخلتاميـة للتقريـرين الـدوريو ال الـث والرابـ للمملكـة املتحـد لربيطانيـا
العأمــ ـ وايرل ــــدا ال ــــمالية ،جل ــــة قــــوق الط ــــل ،الــــدور ،1669 ،48

 ،96وثيقــــة رقــــم

 CRC/C/49/3بتاريخ .1626/61/15
( -)49انأر املا  62من الربوتوكول ا ختيارى ت اقية قوق الط ل املتعلق بإجراء تقديم البعغا .
( -)50أنأــر ل ـ ســبيل امل ــال :الــرأى الــذى ا تمدتــد اللة ــة ،ب ــلن الــبعغ رقــم  ،1621/4وثيقــة رقــم
 CRC/C/80/D/4/2016بتاريخ .1628/65/25
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