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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة السادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةمجيع حقوق اإلنسانتعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

تقرير مقدم من السيدة جناة معال جميد، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع                
  ألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةااألطفال وبغاء 

  موجز    
 السيدة جناة معال جميد، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفـال وبغـاء              تقدم  

 إىل الدورة السادسة عـشرة      ، تقريرها الثاين  ألطفال يف املواد اإلباحية   ألطفال واستغالل ا  ا
  .١٣/٢٠عمالً بقرار اجمللس قوق اإلنسان جمللس ح
 اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصـة منـذ أن       هذا التقرير عرضاً لألنشطة   ويتضمن    

  .٢٠٠٩سبتمرب /قدمت آخر تقرير هلا يف أيلول
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  السياق  - أوالً  
 صة أن تقدم إليه تقريراً     إىل املقررة اخلا   ٧/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

 إىل ١٣/٢٠كما طلب اجمللـس يف قـراره        .  لربنامج عمله السنوي   بشأن تنفيذ واليتها وفقاً   
م هذا التقرير   ُيقدَّو.  إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة      املقبل أن تقدم تقريرها      اخلاصة املقررة

خلاصة منذ أن قدمت آخر     اضطلعت هبا املقررة ا   استجابة هلذا الطلب، ويعرض األنشطة اليت       
، وهو التقريـر  (A/HRC/12/23) ٢٠٠٩سبتمرب  /تقرير هلا إىل جملس حقوق اإلنسان يف أيلول       

مسألة استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة علـى شـبكة            على وجه التحديد  الذي تناول   
 . اإلنترنت

اصـة إىل    املقررة اخل  ١٣/٢٠وإضافة إىل ذلك، دعا جملس حقوق اإلنسان يف قراره            -٢
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال عـن آليـات        تقدمي تقرير مشترك مع     

املشورة والتظلم واإلبالغ الفعالة واملراعية الحتياجات الطفل اليت متكّن األطفال من اإلبالغ            
ـ  . مبا يف ذلك العنف واالستغالل اجلنسيان     ،  بصورة مأمونة عن حوادث العنف     ذا ويصدر ه

 .A/HRC/16/56التقرير املشترك يف وثيقة حتمل الرمز 

لذا، قررت املقررة اخلاصة أن تركز جهودها على إعداد التقرير املـشترك الـذي                -٣
املمثلة اخلاصة لألمني العـام     يشكل من بني أمور أخرى مثرة مشاورات عديدة ليس فقط مع            

 .ات صاحبة املصلحة األخرىفحسب وإمنا أيضاً مع اجلهاملعنية بالعنف ضد األطفال 

وهذا التقرير ُيكمل التقرير املشترك، ويتناول بصفة أساسية األنشطة املـضطلع هبـا      -٤
 .خالل العام، والسيما الزيارات القطرية واملؤمترات واحللقات الدراسية واملشاورات

  األنشطة  - ثانياً  

  الزيارات القطرية  - ألف  
  إىل جملـس حقـوق اإلنـسان        هلا مت آخر تقرير  قامت املقررة اخلاصة منذ أن قد       -٥

(A/HRC/12/23)  اإلمـارات العربيـة    : ، بزيارات إىل البلدان التالية    ٢٠٠٩سبتمرب  / يف أيلول
أكتوبر / تشرين األول  ٣٠-٢١(، والسنغال   )٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٨-١٢(املتحدة  
األمريكيـة  ، والواليات املتحـدة     )٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١-٢٣(، والسلفادور   )٢٠٠٩

 كل زيارة تقريراً يرد كإضـافة إىل  بشأنوأعدت  ). ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧-١٢(
  .(A/HRC/16/57/Add.2-5)هذا التقرير 

، تلقت ردين إىل جملس حقوق اإلنسانهلا آخر تقرير  املقررة اخلاصة   ومنذ أن قدمت      -٦
. ام بزيارة رمسية إىل البلدين    على الطلبني اللذين وجهتهما للقي     إجيابيني من مصر وموريشيوس   
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ومل تتلق املقررة اخلاصة أيـة      . وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً دعوة للقيام بزيارة رمسية إىل ليبيا         
وكنـدا ونيبـال ونيجرييـا     غامبيـا : ردود على الطلبات اليت وجهتها لزيارة البلدان التالية     

  .ونيكاراغوا واهلند

  وجلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصةاملؤمترات واحللقات الدراسية   -باء   
، دعيت املقررة اخلاصة إىل املشاركة يف عـدة مـؤمترات       ٢٠٠٩سبتمرب  /منذ أيلول   -٧

وتشري املقررة اخلاصة يف خمتلف مداخالهتا إىل مبـادئ         . وحلقات دراسية واجتماعات عمل   
 األطفـال   وأحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء         

وتعرض املقررة اخلاصة األسباب اجلذريـة املتعـددة        . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    
واملترابطة هلذه الظواهر، وتدعو إىل اتباع هنج متعدد األبعاد ومتكامـل ومنـسق ألغـراض         

وتـشّدد  . مكافحة ومنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة           
  . قررة اخلاصة أيضاً على أمهية تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل وتبادل املمارسات اجليدةامل

  املؤمترات واحللقات الدراسية    
، شاركت املقررة اخلاصة يف مؤمتر دويل بشأن العنف ضد          ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول   -٨

سة إيطاليـا جملموعـة     النساء والفتيات عقد يف روما بدعوة من احلكومة اإليطالية مبناسبة رئا          
الثمانية، كما شاركت يف مؤمتر عقدته يف فيينا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بـشأن دور           

  .املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف منع الرق احلديث
، شاركت املقررة اخلاصـة يف مـؤمتر عقـد يف           ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٩

ويف كـانون   . بة الذكرى السنوية العشرين التفاقية حقـوق الطفـل        دريسدي بأملانيا مبناس  
 دعت املقررة اخلاصة إىل وضع بروتوكول اختيـاري يعـزز محايـة             ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

الفريق العامل املفتـوح العـضوية   األطفال بصفتها حماضرة يف إطار الدعوة اليت وجهها إليها       
املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجـل إتاحـة إجـراء لتقـدمي              

  . البالغات
وقدمت املقررة اخلاصة أيضاً مسامهة يف مؤمتر عقدته منظمة األمم املتحدة للتربيـة               -١٠

. موضوع أطفال الشوارع بشأن ٢٠١٠مارس /يف باريس يف آذار) اليونسكو(والعلم والثقافة 
كشاهد وصاحب  الطفل  " شاركت املقررة اخلاصة يف مؤمتر بعنوان        ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان 

نظمه املعهد املتعدد التخصصات لألخالقيـات وحقـوق        " ، احلقوق الثقافية للطفل   حقوق
وشاركت أيضاً كمحاضرة يف مشاورة نظمتها املفوضية السامية    . اإلنسان يف جامعة فريبورغ   

املمثلة اخلاصة لألمـني العـام      باالشتراك مع   سبتمرب  /قوق اإلنسان جبنيف يف أواخر أيلول     حل
املعنية بالعنف ضد األطفال عن آليات املشورة والتظلم واإلبالغ الفعالة واملراعية الحتياجات            

، قامت املقررة اخلاصة بتيسري مؤمتر بشأن حركـة         ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . الطفل
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الطفولـة  إنقاذ  كاتالونيا، ومنظمة   وحكومة  نظمته احلركة العاملية من أجل األطفال       األطفال  
نظّمته  حضرت مؤمتراً بشأن حقوق الطفل     ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . باململكة املتحدة 

 عاماً بعد تصديق فرنسا علـى اتفاقيـة         ٢٠"حتت عنوان   " صوت الطفل "يف باريس مجعّية    
  ". ؟صيلةهي احلما : حقوق الطفل

  محلة بشأن التصديق العاملي على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل    
لتصديق العاملي على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل         لُنظمت محلة     -١١

وشاركت املقررة اخلاصة يف تنظيم هذه احلملة بالتعاون مـع    .  بنيويورك ٢٠١٠مايو  /يف أيار 
اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة             املمثلة  

باألطفال والرتاع املسلح، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان           
واغتنمت املقررة اخلاصة أيضاً هـذه املناسـبة        ). اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

  .للتحدث إىل ممثلي منظمة اليونيسيف واجملتمع املدين الذين ينشطون يف جمال محاية الطفولة
ودعت املقررة اخلاصة إىل التصديق العاملي على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              -١٢

يف حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة            
وقـد  . ٢٠١٠سـبتمرب   /أمام الربملان األورويب يف بروكسل يف أيلول      لذي أدلت به    البيان ا 

لربملان األورويب واجمللس األورويب بشأن مكافحة      لمشروع توجيه   للنظر يف   خصصت اجللسة   
  . ويف املواد اإلباحيةجلنسيف ااإلساءة إىل األطفال واستغالهلم 

  املشاورات    
  جمـال  ة اخلاصة بشأن املمارسات اجليـدة يف      املقرراليت تقوم هبا    البحوث  ألغراض    -١٣

مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، فقـد أجـرت               
وتعتزم متابعـة   . أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   ) كندا(مشاورات يف لندن وأيضاً يف مونتريال       
  . هذا النوع من املشاورات يف العام املقبل

  ندنل    
أثناء إعداد املقررة اخلاصة آلخر تقرير هلا بشأن استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة     -١٤

لذلك أعربت عن   . على شبكة اإلنترنت، الحظت وجود ممارسات جيدة يف اململكة املتحدة         
رغبتها يف االجتماع باجلهات الفاعلة الرئيسية يف لندن املعنية مبكافحة استغالل األطفال على             

ديـسمرب  /، اجتمعت املقررة اخلاصة يف كانون األول      لذا. كة اإلنترنت ومبنع هذه الظاهرة    بش
 يف العاصمة الربيطانية مبمثلني للحكومة وللهيئات العامة املتخصصة يف جمال مكافحة            ٢٠٠٩

احملادثات، يف مجلة أمور، املمارسات اجليدة      تناولت  و. استغالل األطفال على شبكة اإلنترنت    
  . يف جمال مكافحة استغالل األطفال على شبكة اإلنترنتاملطروحة ات والتحدي
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   كندامونتريال    
 التقت املقررة اخلاصة يف مونتريال مبجموعة من اجلهـات          ٢٠١٠فرباير  /يف شباط   -١٥

وعلـى  . باالستغالل اجلنسي لألطفـال املتعلقة سائل امل  معاجلة الفاعلة اليت تشارك بنشاط يف    
بأفراد الشرطة التابعني إلدارة املقاطعات املعنية برعاية الشباب، وكذلك         وجه التحديد التقت    

األطفال األشـد تعرضـاً لالسـتغالل       رعاية  مبمثلني للمجتمع املدين ومسؤولني عن برامج       
يف املطروحة  وتناولت احملادثات، يف مجلة ما تناولته، املمارسات اجليدة والتحديات          . اجلنسي

  . جلنسي لألطفالجمال مكافحة االستغالل ا

االجتماع السنوي للمكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة وجلنـة تنـسيق                  
  اإلجراءات اخلاصة 

رئيسة للجنة تنـسيق اإلجـراءات       ٢٠١٠يونيه  /ُعيّنت املقررة اخلاصة يف حزيران      -١٦
ـ               ار اخلاصة لوالية مدهتا سنة وذلك يف إطار االجتماع السنوي للمكلفني بواليـات يف إط

وهبذه الصفة أجرت مشاورات عديدة وشاركت يف عدة        . اإلجراءات اخلاصة املعقود جبنيف   
  .مؤمترات خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  البالغات  -جيم   
موجز بالبالغـات املرسـلة     ) A/HRC/16/57/Add.1( هلذا التقرير    ١يف اإلضافة   يرد    -١٧

  .بشأهناوالردود الواردة 

        


