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                 جملس حقوق اإلنسان
                الدورة السابعة

                  من جدول األعمال ٣      البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةوال واالجتماعية

  ،  *             ، وألبانيـا   *             ، وإكـوادور   *           ، وإسرائيل  *           ، وإستونيا  *           ، وإسبانيا  *       األرجنتني
  ،  *            ، وبلجيكـا   *                        ، والربازيل، والربتغـال    *                                وأوروغواي، وإيطاليا، وباراغواي  

                        ، واجلمهورية التشيكية،    *                            ، وبوليفيا، وبريو، وبيالروس    *          ، وبولندا  *        وبلغاريا
            ، ورومانيا،  *                       ، واجلمهورية الدومينيكية *              يشيت الدميقراطية   ل-               ومجهورية تيمور 

                ، وغواتيمـاال،    *                  ، وسويسرا، وشيلي   *          ، والسويد  *            ، وسلوفاكيا  *          والسلفادور
  ،  *         ، وقـربص   *            ، وفنلنـدا   * )        وليفارية ب     ال -          مجهوريـة   (                  وفرنسـا، وفرتويال   

  ،  *              ، وليتوانيـا   *            ، ولكـسمربغ   *            ، وكولومبيا  *             ، وكوستاريكا  *             وكندا، وكوبا 
                                                             ململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،                      واملكسيك، وا 

   ، *           ، وهنغاريا  *           ، وهندوراس  *                          ، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا   *          ، والنمسا  *        والنرويج
            مشروع قرار  :                 وهولندا واليونان                                                      

                                                                    والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء األطفـال             -     /... ٧
                   ل يف املواد اإلباحية             واستغالل األطفا

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦         الفقرة                 إذ يضع يف اعتباره

                 ـــــــــــــــ
  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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   ٢ / ٥             لألمم املتحدة و                                             املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع  ١ / ٥                إىل قراري اجمللس        وإذ يشري
    ١٨                                      جراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني  إل                                                املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار ا

                                             ً                          ، ويشدد على أن صاحب الوالية سيؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                            علقة بالوالية اخلاصة مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال                                            إىل مجيع القرارات السابقة املت                 ً   وإذ يشري أيضاً    
  ،     ١٩٩٠     مارس  /      آذار ٧        املؤرخ   ٦٨ /    ١٩٩٠                                                           واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وخباصة قرار جلنة حقوق اإلنسان 

   ،    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ    ٢٨٥ /    ٢٠٠٤                              وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

                                                                    الطفل وبروتوكوليها االختيـاريني والـصكوك األخـرى املتـصلة                           اتفاقية حقوق                      وإذ يضع يف اعتباره     
             هبذه الوالية،

                                                                                 إزاء استمرار ممارسة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد                                       وإذ يعرب عن بالغ القلق      
                                 اإلباحية يف أجزاء عديدة من العامل،

                                     األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل                                  اخلاص املعين مبسألة بيع                           بعمل وإسهامات املقرر        يرحب    -  ١  
                         األطفال يف املواد اإلباحية؛

   :                                                                 متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات كيما يتسىن له القيام مبا يلي    يقرر  -  ٢  

                                                                                النظر يف املسائل املتصلة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛   ) أ (  

                                                                          جل حتليل األسباب اجلذرية الكامنة وراء بيع األطفـال وبغـاء األطفـال                                 مواصلة العمل من أ      ) ب (  
                                                                                                            واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والتصدي جلميع العوامل اليت تساهم يف هذه املمارسات، ال سيما عامـل                 

                                     ات احلكومية الدولية واجملتمع املدين، مبا يف                                                           الطلب، وذلك من خالل احلوار املتواصل والبناء مع احلكومات واملنظم
                                ذلك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛

                                                                          حتديد أمناط جديدة لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛   ) ج (  

                                                                                           حتديد أفضل املمارسات بشأن تدابري مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف               ) د (  
                                            املواد اإلباحية وتبادل هذه املمارسات وتروجيها؛

                                                                                            مواصلة جهوده من أجل وضع استراتيجيات وتدابري شاملة بشأن مكافحة بيع األطفال وبغـاء                 ) ه (  
                                                                                                األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك بالتشاور مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع 

                               لك املنظمات غري احلكومية املهتمة؛            املدين، مبا يف ذ

                                                                                           تقدمي توصيات بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألطفال من الضحايا الفعليني أو املمكـنني                 ) و (  
                                                                                                               ملمارسات البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، وبشأن اجلوانب املتصلة بإعادة تأهيل األطفـال ضـحايا                

                االستغالل اجلنسي؛
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                                          نظور اجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته؛      دمج امل   ) ز (  

                                                                                   العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، وجلنة حقوق الطفل    ) ح (  
                                                                                                         وال سيما مع االجراءات اخلاصة األخرى التابعة للمجلس، كاملقرر اخلاص املعين مبسألة االجتـار باألشـخاص،                

                                                                                           ألطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعين بأشـكال الـرق                                  ال سيما النساء وا   
                                                                 ً                                املعاصرة، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، واضعاً يف اعتباره التكامل بني خمتلف هذه 

                                           قوق اإلنسان واحلريات األساسية مع جتنب أي                                                                      اإلجراءات اخلاصة، هبدف تعزيز األنشطة املتعلقة بتعزيز ومحاية ح        
                                   ازدواج ال لزوم له يف اجلهود املبذولة؛

                                        ً                         تقدمي تقرير إىل اجمللس عن تنفيذ واليته وفقاً لربنامج عمل اجمللس السنوي؛   ) ط (  

                                  ً     ً                                                        إىل مجيع احلكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف أداء ما كلف بـه مـن                       يطلب  -  ٣  
                                                                                                    ت، وأن تقدم إليه كل ما يطلبه من معلومات يف مراسالته، وأن تستجيب بسرعة ملا يوجهـه مـن                               مهام وواجبا 

               نداءات عاجلة؛

                                                                       أن تفكر جبدية يف إمكانية دعوة املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا لتمكينه                  إىل             مجيع احلكومات       يدعو    -  ٤  
                               من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

               إىل املقـرر      ما                                        ُ   ّ         فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ُيقدّ                                 إىل األمني العام وإىل م         يطلب  -  ٥  
                                                                                 اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية؛

   .                               ً                     مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوي    يقرر  -  ٦  

 -  -  -  -  -  


