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 موجز

جبه متديـد   الذي قرر اجمللس مبو   ") اجمللس ("٧/١٣ بقرار جملس حقوق اإلنسان      ُيقدم هذا التقرير عمالً     
وهذا هو التقرير  .والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 مقررة خاصة معنية    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦ينت يف   األول الذي تقدمه إىل اجمللس السيدة جناة معال اجميد، اليت عُ          
 .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةمبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال 

وتقدِّم السيدة جناة معال اجميد يف هذا التقرير نبذة عن تصورها للوالية وأساليب العمل اليت تعتزم تطبيقها،   
مسترشدة بتجربة وأنشطة املقررين اخلاصني الثالثة الذين سبقوها ومتحلية باحلرص على إحراز تقدم يف تنفيـذ                

  .هباالوالية املنوطة 

وحتدد املقررة اخلاصة يف  .لألنشطة اليت قامت هبا منذ تعيينهااً ويف الفصل األول، تقدم املقررة اخلاصة سرد  
 الفصل   هذا  اخلاصة يف  ةوتقدم املقرر  .الفصل الثاين إطار واليتها، قبل أن تتناول يف الفصل الثالث أساليب عملها           

وهو أسلوب يعتمد على هنج تشاركي قائم  تتبعه يف تنفيذ مهمتها،لألسلوب املنهجي الذي س مفصالًاً الثالث وصف
احلكومات، واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، واجلهات القائمة (على التنسيق والتشاور مع مجيع الشركاء 

 وصناديقها ة املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدوكاالتالعلى اآلليات اخلاصة للمجلس، وهيئات املعاهدات، و
 ).وبراجمها، وغري ذلك من املنظمات احلكومية الدولية، والقطاع اخلاص

وحتدد املقررة اخلاصة يف استنتاجاهتا يف الفصل اخلامس التوجه االستراتيجي لعملها واحملاور اليت ستعمل                
 :على بلورهتا هبدف بلوغ أهداف واليتها، وهي

 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         تعزيز إدراك الوضع فيما يتعلق ببيع      )أ(  
 ؛) االقتصادية والثقافية والبيئية- العوامل االجتماعية (لذلك اليت تفسح اجملال وتعزيز معرفة العوامل 

 الوقاية والرعاية   يكفلوضع نظام متكامل حلماية األطفال، مبا يضمن املصلحة الفضلى للطفل و           )ب(  
 الطبية والنفسية واالجتماعية والقضائية لألطفال الضحايا وتعزيز حقوق الطفل؛واملتابعة 

 .التنسيق والتعاون على حنو متضافر وفعال، سواء على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل )ج(  
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٧ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة 

  ٤  ١٤-  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقررة اخلاصة   - أوالً 

  الوالية املتعلقة مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             - ثانياً 
  ٦  ٢٣- ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواد اإلباحية   

  ٦  ١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوجه   - ألف  

  ٦  ٢٠- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُبْعد الوالية   - باء   

  ٧  ٢٣- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين   - جيم  

  ٨  ٣٦- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صالحيات املقررة اخلاصة وأساليب عملها   - ثالثاً 

  ١١  ٥٠- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف الوالية تأمالت   - رابعاً 

  ١٣  ٥٥- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االستنتاجات   - خامساً
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  مقدمة
الذي قرر اجمللس مبوجبه متديـد      ") اجمللس ("٧/١٣بقرار جملس حقوق اإلنسان       م هذا التقرير عمالً   قدَُّي  - ١

وهذا هو التقرير  .والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 مقررة خاصة معنية    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦األول الذي تقدمه إىل اجمللس السيدة جناة معال اجميد، اليت عينت يف             
  .مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

سندت إليه الوالية يف الفترة     وختلف السيدة جناة معال اجميد السيد خوان ميغيل بيتيت، الذي كانت قد أ              - ٢
 ١٩٩٤ عام من سانتوس، املقررة اخلاصة يف الفترة - ، والسيدة أوفيليا كالسيتاس ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠١من عام 
  .١٩٩٤ إىل ١٩٩١عام من ، والسيد فيتيت مونتربورن، املقرر اخلاص يف الفترة ٢٠٠١ إىل عام

 وما أحرزوه من  عمل  ما أجنزوه من    من املقررين اخلاصني على     وتود املقررة اخلاصة أن تشيد حبرارة بسابقيها          - ٣
ـ  يف   منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و           على صعيد تقدم   وتـود أن   . كمكافحة ذل

  .قبلهالألنشطة واألعمال اليت أجنزها من تولوا منصب املقرر اخلاص وتوطيداً تؤكد أن واليتها ستكون استمراراً 

وقد جرى متديد الوالية املتعلقة مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة                 - ٤
 ، األمر الذي يؤكد، مع األسف، ضرورة١٩٩٠/٦٨بدون انقطاع منذ إنشائها مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان 

لق هبذه املسائل وضرورة زيادة تعبئة مجيع اجلهات الفاعلة          فيما يتع  تهباستمرار على يقظ  افظ اجملتمع الدويل    أن حي 
  .من أجل وضع حد هلذه املمارسات املشينة

وكان اجمللس قد حبث يف دورته السابعة والية املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال                    - ٥
  . متديد الوالية ملدة ثالث سنوات الذي ينص على٧/١٣واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وأصدر قراره 

ويف هذا التقرير، تعرض السيدة جناة معال اجميد املعلومات اليت تلقاها سلفها واألنشطة اليت قام هبا منـذ                    - ٦
، ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ وكذلك املعلومات اليت تلقتها هي واألنشطة اليت قامت هبا منذ            ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين 

  .هاوهو تاريخ تقلدها ملهام

ارة إىل أنه بالنظر إىل قصر املدة منذ تقلد املقررة اخلاصة ملهامها، فإهنا ال تقدم يف هـذا                  ـدر مع ذلك اإلش   جتو  -٧
  .ا، بل حتدد إطاراً قانونياً ومنهجياً ومواضيعياً وخطة عمل لواليتها األوىلـع بعينهـالتقرير حتليالً متعمقاً يتناول مواضي

  صة أنشطة املقررة اخلا– أوالً

وكان السيد خوان ميغيل  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١يناير إىل / كانون الثاين١يشمل هذا التقرير الفترة من   - ٨
. ةإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابع      ) A/HRC/7/8(بتيت، املقرر اخلاص السابق، قد قدم تقريره األخري         

طار حوار تفاعلي وشارك يف عدة أنشطة نظمتـها         وهبذه املناسبة، كان قد أجرى حمادثات مع أعضاء اجمللس يف إ          
   .منظمات غري حكومية
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، أجرت أوىل مشاوراهتا جبنيف يف الفترة       ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ومنذ أن تقلدت املقررة اخلاصة مهامها يف          - ٩
عدد كبري مـن املنظمـات غـري        اجتماعات مع    يف هذا اإلطار     وعقدت ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ إىل   ١٦من  

، ومكتب العمـل    )اليونيسيف(املتخصصة يف محاية األطفال، وممثلني عن منظمة األمم املتحدة للطفولة           احلكومية  
  .الدويل، وكذلك رئيسة جلنة حقوق الطفل

يف جلسة اإلحاطة اليت نظمتها شعبة اإلجراءات اخلاصة التابعة ملفوضـية           اً  وشاركت املقررة اخلاصة أيض     - ١٠
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ و١٩نسان يومي األمم املتحدة السامية حلقوق اإل

، شاركت املقررة اخلاصة يف االجتماع السنوي اخلامس ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل  ٢٣ويف الفترة من      - ١١
املمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة املكلفني بتطبيق اإلجـراءات اخلاصـة      /عشر للمقررين 

  .وهو ما أتاح هلا االلتقاء بنظرائها وإجراء مشاورات ثنائية مع عدد منهمجمللس حقوق اإلنسان، 

 أعربوا عن   )١(، انضمت املقررة اخلاصة إىل تسعة من املكلفني بواليات خاصة         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦ويف    - ١٢
د األورويب فيمـا  املشتركة املطبقة يف دول االحتا  املتعلق باملعايري واإلجراءات EC/…/2008انشغاهلم إزاء التوجيه

، وهو توجيه ")التوجيه املتعلق بالعودة (" يف االحتاديتعلق بعودة مواطين الدول األخرى املقيمني بصورة غري شرعية
  .)٢(٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨اعتمده الربملان األورويب يف 

تلقي دعوة للقيـام    ، الذي كان طلب     املقرر اخلاص السابق  من املقررة اخلاصة إىل مواصلة أنشطة       اً  وسعي  - ١٣
، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩نيا، جددت املقررة اخلاصة الطلب نفسه كتابة يف         ابزيارة رمسية إىل كل من إستونيا وليتو      

  .مربزة أمهية هاتني الزيارتني فيما يتعلق بتنفيذ واليتها

واهلند،  بودياوكميوليه رسائل إىل حكومات تايلند وشيلي       /يف شهر متوز  اً  ووجهت املقررة اخلاصة أيض     - ١٤
  .من أجل جتديد طلبات الزيارة اليت قدمها سلفها

                                                      

مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم؛ واملقررة /رئيسة )١(
ل القضاة واحملامني؛ واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد؛ واملقرر اخلاص املعين باستقال

 وما يتصل بذلك مـن  األجانبللمهاجرين؛ واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره     
 هبا على التمتع الكامل     تعصب؛ واخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة            

جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة 
  .           َّ                                                  املستقل املعيَّن من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييتوأسبابه وعواقبه؛ واخلبري 

 :تاحة علـى املوقـع  امل) COM (2005) 0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167 (COD(انظر الوثيقة  )٢(
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jps?id=5269672.  
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  الوالية املتعلقة مبسألة بيع األطفـال وبغـاء         – ثانياً
  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

   التوجه- ألف 

 إىل أعماهلـا    مـن  يف جزء هام  ستحاول املقررة اخلاصة أن تضمن استرسال تنفيذ واليتها كما ستستند             - ١٥
 من خالل خربهتا الذاتية     ةستطلعم،  اجلهود املبذولة  تكثيف   وستعمل من أجل  . أعمال املقررين اخلاصني السابقني   

  .يف تنفيذ واليتهااً جديدة للمضي قدم تطور أساليب نظام اآلليات اخلاصة، ُسُبالًويف ضوء  ،وتصورها للوضع

   ُبْعد الوالية- باء

" بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة         "سألة  يطرح مسمى الوالية املتعلقة مب      - ١٦
من املشاكل على اً  عدد.)٣(١٩٩١ن، وهو أول من أسندت إليه الوالية يف عام ركما سبق أن أكده فيتيت مونتربو

ذ أُخعايري السن اليت َت وال سيما مب،"الطفل"وبطبيعة احلال، تتعلق املشكلة األوىل بتعريف  .صعيد التعريف والتفسري
يعين الطفل كل إنسان مل " :إىل ما يليتشري املادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل ف. ههبا القوانني الوطنية يف تعريف

" بيع األطفال"كما أن مفهوم ."يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه
  ".االجتار باألطفال"ور ضيق أو واسع ليشمل ميكن أن يفسر من منظ

 تفسري حريف وجامد لواليتها حـىت ال تغفـل   االقتصار على عدم   يفوحتدو املقررة اخلاصة إرادة راسخة        - ١٧
ـ               وتـرد  . ةاالجتاهات والطرائق اجلديدة املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف مـواد إباحي

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال           ٢ املادة   التعريفات التالية يف  
  :واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو                 )أ"(  
  ل آخر من أشكال العوض؛جمموعة من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شك

ُيقصد ببغاء األطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر  )ب("  
  من أشكال العوض؛

ُيقصد باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانـت، ميـارس                 )ج"(  
  وير لألعضاء اجلنسية للطفـل إلشـباع الرغبـة         ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تص         

  ."اجلنسية أساساً

 ٣ ويف سياق اضطالع املمثلة اخلاصة بواليتها، ستستند إىل هذا التعريف وإىل التوضيحات املستمدة من املادة                - ١٨
ببيع األطفال  بعض األفعال واألنشطة املرتبطة بتجرميمن الربوتوكول االختياري فيما يتعلق بالتزام الدول األطراف 

                                                      

  .١٤ إىل ٨، الفقرات من E/CN.4/1991/51الوثيقة  )٣(
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   أو توزيعها أو نشرها أو استريادها أو تـصديرها أو عرضـها             بالطفلوبغاء األطفال وإنتاج مواد إباحية متعلقة       
 من الربوتوكول االختياري باألفعال واألنـشطة املتعلقـة ببيـع األطفـال             ٣وتتعلق املادة    .أو بيعها أو حيازهتا   
للربح، وتسخري الطفل لعمل اً نقل أعضاء الطفل توخيب، وكذلك ٢ادة على النحو املعرف يف املاً الستغالهلم جنسي

وستتيح هذه التعاريف للمقررة اخلاصة أن متارس واليتها ضمن إطار           .قسري، وتبين األطفال بصورة غري قانونية     
  .قانوين حمدَّد، مراعية يف ذلك احلاالت املتوطنة واإلشكاليات الناشئة

فيذي للوالية، فإن املقررة اخلاصة مقتنعة بضرورة وجود تعاون وثيـق وتنـسيق             وبالنظر إىل النطاق التن     - ١٩
متواصل مع اجلهات القائمة على بعض آليات محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، وذلك لتتسىن اإلحاطة على حنو أفضل 

صية بربامج عمـل    جبميع أسباب وعواقب بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والتو            
  .مكتملة ومشولية

 الناشطة يف جمال الطفولة، بـأن       اجلمعياتمن جتربتها املهنية وجتربتها يف      اً  تشعر املقررة اخلاصة، انطالق   و  - ٢٠
تستعصي معرفته التامة اً أمرقد متثل مؤسسات األمم املتحدة وواليات آلياهتا اخلاصة، مبا فيها الوالية املسندة إليها، 

 اجلمعياتعندما تكون هذه بصفة خاصة ، وال سيما على الصعيد احمللي، وواجلمعياتعلى األشخاص  واستخدامه
اخلاصة أن من الالزم بذل جهود  وتعتقد املقررة .حقوق اإلنسان غري متعودة على اإلجراءات الدولية لتعزيز ومحاية

و األمثل من جتارهبا ومعارفها واملعلومات لتحسني التواصل مع تلك األطراف الشريكة، إلتاحة االستفادة على النح
أمهيـة املعلومـات   اً وتؤكد املقررة اخلاصة أيض .من خالل ما تقوم به من عمل ميدايناً املتنوعة اليت جتمعها يومي

  .والتواصل يف سياق واليتها املتعلقة باألطفال الضحايا واألطفال املعرضني لألذى

   اإلطار القانوين–جيم 

، للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق        عمل املقررة اخلاصة، كما ذُكر سابقاً      خيضع إطار   - ٢١
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والتفاقية حقوق الطفل، ومها الصكان القانونيان 

إىل املالحظات العامة للجنة حقوق الطفل      اً   أيض وستستند املقررة اخلاصة   .يف هذا الصدد  اً  الدوليان األكثر حتديد  
  .وإىل قراراهتا

وبالنظر إىل تعدد مسات احلاالت اليت ترد يف سياق والية املقررة اخلاصة وإىل ما تنطوي عليه من إمكانية                    - ٢٢
والـسياسية  التأثري على متتع الضحايا الفعليني أو احملتملني بطائفة من احلقوق املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية                 

واالجتماعية، فإن اإلطار القانوين لوالية املقررة اخلاصة يتشكل بطبيعة احلال من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،               
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 املقررة اخلاصة يف اعتبارها قرارات هيئات املعاهدات ومالحظاهتـا العامـة            ، سوف تضع  ويف هذا السياق أيضاً   
  .وكذلك اجتهاداهتا عند اللزوم

الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وكـذلك بعـض           اً  وستراعي املقررة اخلاصة أيض     - ٢٣
 أو احملتملني لبيع األطفال أو بغاء األطفال أو االتفاقيات الدولية اليت هلا أثر على حالة األطفال من الضحايا الفعليني

املتعلقة حبظر أسـوأ    ) ١٩٩٩(١٨٢استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم            
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املتعلقة باحلـد األدىن لـسن      ) ١٩٧٣(١٣٨أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ ورقم          
واإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونيـة      ؛  املتعلقة بإلغاء السخرة  ) ١٩٥٧(١٠٥ل؛ ورقم   االلتحاق بالعم 

 وقواعد ؛)٤(املتصلة حبماية األطفال ورعايتهم، مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدويل
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    ؛)٥(")واعد بيجني ق(" شؤون قضاء األحداث     إلدارةاألمم املتحدة الدنيا النموذجية     

وبروتوكوليها املتعلقني مبنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء         ؛)٦(اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية    
 .مبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلووواألطفال، 

  ب عملهاصالحيات املقررة اخلاصة وأسالي -  ثالثاً
بداية، تود املقررة اخلاصة أن تؤكد أن واليتها تندرج يف سياق اآلليات املختلفة لتعزيز ومحاية حقـوق                   - ٢٤

 واليتها مبعزل عـن     النظر إىل وال ميكن بأي حال من األحوال       . ةاإلنسان، وخباصة يف منظومة اإلجراءات اخلاص     
تلفة واالنتهاكات املشمولة بالوالية جيب أن جيري يف إطار الواليات األخرى القائمة، كما أن تناول األوضاع املخ

 .هنج مشويل إزاء محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

وسيتيح هذا النهج املتضافر إعمال رؤية شاملة وحتليل موضعي هبدف اقتراح توصيات وإجراءات ملموسة   - ٢٥
 وقائمة على هنج ،ولة، تكون متضافرة ومنسقةوواقعية وقابلة للتحقيق، مبا يتيح اتباع سياسات حقيقية حلماية الطف

مشترك بني القطاعات ومتعدد القطاعات، ومكيفة مع خصوصيات احلاالت املختلفة ومراعية ألبعاد الوقاية وإعادة 
 .تأهيل األطفال وإدماجهم وتعزيز حقوقهم

 تبادل املعلومات وتنـسيق  من عمل املقررة اخلاصة سيتمثل يف اً  هاماً  ومعىن ذلك يف املقام األول أن جانب        - ٢٦
أنشطتها مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات اليت ترتبط املواضيع اليت تتناوهلا بصورة عميقة بإشكاليات بيع               
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف األعمال اإلباحية، وال سيما مع جلنة حقوق الطفل؛ واملقررة اخلاصة 

اصرة للرق؛ واملقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، وال            املعنية باألشكال املع  
أسبابه وعواقبه؛ واملقرر اخلاص املعين حبقـوق       وسيما النساء واألطفال؛ واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة          

ري املستقل املعين بإجراء دراسة األمم املتحدة اإلنسان للمهاجرين؛ والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واخلب 
بشأن العنف ضد األطفال؛ واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح؛ واللجنة املعنيـة حبمايـة                 

 .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال حتليل األسباب العميقة لبي "لس وفيما يتعلق بشق الوالية املكرَّ  - ٢٧
 املقررة اخلاصة إقامة روابط تعاون مع ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص  تعتزم،)٧("يف مواد إباحية

                                                      

  .٤١/٨٥قرار اجلمعية العامة  )٤(
  .٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة  )٥(
  .٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  )٦(
  .)ب(٢، الفقرة ٧/١٣قوق اإلنسان قرار جملس ح )٧(
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؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات                املشردين داخلياً 
األساسية للسكان األصليني؛ واخلبرية املستقلة املعنية بشؤون األقليات؛ واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان 

  .والفقر املدقع؛ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ل اليت سيجري تناوهلا،    ف املقررة اخلاصة، يف الفصل الثالث من هذا التقرير، املسائ         ويف هذا اإلطار، ُتعرِّ     - ٢٨
 املسائل لكمن حيث طبيعتها األفقية، يف إطار تعاون وتنسيق وثيقني مع أصحاب الواليات املذكورين أعاله، وكذ

بواليتها، ليس من املستبعد أن تضم اً وفيما يتصل هبذه املسائل األكثر ارتباط .اليت تتعلق بصفة خاصة بإطار واليتها
 أصوات أصحاب واليات آخرين من أجل توجيه اهتمام احلكومات وغريها من األطراف املقررة اخلاصة صوهتا إىل
وهكذا، فبحسب طبيعة االنتهاكات اليت يبلغ عنها، ميكن للمقررة اخلاصة أن تـشارك   .املعنية إىل حاالت بعينها

 إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ أو بعملها يف أعمال املقرر اخلاص املعين حبق كل
الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي؛ أو املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو                 

 أو العقوبة القاسية    ؛ أو املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          بإجراءات موجزة أو تعسفاً   
   .أو الالإنسانية أو املهينة

  إىل مدونة قواعد السلوك اخلاصة بأصحاب الواليـات يف         باالستنادذ مهمتها   يوتعتزم املقررة اخلاصة تنف     - ٢٩
، وإىل دليل عمليـات     ٥/٢ اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، واليت اعتمدها اجمللس مبوجب قراره            إطار

وبصفة خاصة، ستنفذ املقررة اخلاصة واليتها بكل استقاللية ويف إطار  .)٨(حقوق اإلنسان اصة جمللساإلجراءات اخل
بة احلوار ومستندة يف استنتاجاهتا وتوصياهتا إىل معلومات موثوقة ختضع  غلِّالفاعلة، مُ  تعاون وثيق مع مجيع اجلهات    
  .لتمحيص موضوعي وحمايد

حتديد أفضل املمارسات " املقررة اخلاصة، عن طريق خمتلف أنشطتها، ستتوىل، ٧/١٣بقرار اجمللس  وعمالً  - ٣٠
مواصلة جهودها من أجل وضع استراتيجيات وتدابري شاملة بـشأن          "و" وتبادل هذه املمارسات وتروجيها   [...] 

افر السبيل اتباع هنج بناء ومتضميثل . )٩("مكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  
 ضحايا حمتملني، وهو ما جيـب أن يكـون   تطال الوحيد لتحسني وضع الضحايا ومنع وقوع انتهاكات مستقبالً      
  .اهلدف األمسى ذا األولوية الذي تنشده مجيع اجلهات الفاعلة

ـ        - ٣١ ل وتعتزم املقررة اخلاصة، يف سياق تسيري األنشطة املضطلع هبا يف إطار واليتها، أن تطبق أسـاليب عم
املقرر اخلاص   القرارات ذات الصلة، وال سيما تلك املتعلقة بإنشاء ومتديد والية            حتددهااإلجراءات اخلاصة، كما    

. ٧/١٣، وآخرها قرار اجمللـس      )١٠( بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         املعين مبسألة 
                                                      

املمـثلني اخلاصـني واخلـرباء      /انظر النسخة املنقحة املقدمة يف االجتماع السنوي اخلامس عشر للمقررين          )٨(
يونيه / حزيران ٢٧ إىل   ٢٣املستقلني ورؤساء األفرقة العاملة التابعني جمللس حقوق اإلنسان، الذي عقد يف جنيف يف الفترة من                

٢٠٠٨ )http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/annual_meetings/15th.htm.(  
  .)ه(و) ب(٢، الفقرتان ٧/١٣القرار  )٩(
  .٢٠٠١/٧٥ و١٩٩٠/٦٨انظر بصفة خاصة قراري جملس حقوق اإلنسان  )١٠(



A/HRC/9/21 
Page 10 

 

قيادة بعثات موفـدة إىل البلـدان،       : إلطار، يف مجلة أمور، ما يلي      يف هذا ا   باملقررة اخلاصة وتشمل املهام املنوطة    
وتقدمي توصيات إىل اجمللس يف هذا الصدد؛ وبعث رسائل ونداءات عاجلة إىل احلكومات؛ وتقدمي تقارير سـنوية             
مواضيعية إىل اجمللس؛ ونشر بيانات صحفية؛ وإجراء مشاورات مستمرة مع األطراف الفاعلة، سواء على الصعيد               

إىل اً   سـعي  الدعوة؛ واالضطالع بأنشطة    اجلمعياتاحلكومي أو احلكومي الدويل أو غري احلكومي أو على صعيد           
  .حتقيق األهداف احملددة يف واليتهاتيسري 

 خماطبـة ، قبـل    الزيارةوفيما يتعلق بالزيارات القطرية، سوف تستند املقررة اخلاصة فيما تقدمه من طلبات               - ٣٢
ىل عدد من املؤشرات منها مدى وضع برامج وقائية فعالة من أجل منع ومكافحة بيع األطفال وبغاء احلكومات املعنية، إ

 تنفيذ بنطاق تتعلققوق األطفال حل انتهاكات عنأو تلقي تقارير موثوقة /األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و
إىل حلكومات املعنيـة، وعنـد اللـزوم    إىل ا  اقتراحاتتقدميواهلدف الرئيسي من هذه الزيارات القطرية هو  .واليتها

أو تكييف الربامج القائمة، هبـدف محايـة حقـوق    /ربامج ملموسة وتتعلق باحلكومات اليت قد تواجه حاالت مماثلة،   
هـي تعتـرب أن   ف وللمقررة اخلاصة تصور برناجمي للزيارات القطريـة،  .األطفال على حنو أفضل ومنع انتهاك حقوقهم

  .اكات تشكل مؤشراً حلاالت تطرح إشكاالً يتعني على مجيع الشركاء، يف بلد أو منطقة معينني، مواجهتهااالنته

إىل طبيعـة خمتلـف     اً  لكن، نظر  .عرب وطنية /وتود املقررة اخلاصة استطالع جدوى قيادة بعثات إقليمية         - ٣٣
ل األبعاد اإلقليمية وعرب الوطنية الستخالص يف إطار واليتها، من الضروري حتلياً احلاالت اليت جتري معاجلتها حالي

للحالة فيما يتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل   ) أو عرب وطين /تصور إقليمي و  (  تصور أكثر اكتماالً  
  .األطفال يف األعمال اإلباحية

ات، تود املقررة   وفيما يتعلق برسائل املقررة اخلاصة إىل احلكومات، مبا يف ذلك استبيانات طلب املعلوم              - ٣٤
اخلاصة تطوير هذا الشق من واليتها، لوضع تصور ملموس وأكثر واقعية لإلشكاليات املتعلقة ببيع األطفال وبغاء                

، ، كما أُكد ذلك سـابقاً ومن أجل ذلك، سوف يكون ضرورياً .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 احمللية، واجلمعيات الوالية للمنظمات املعنية، وال سيما املنظمات زيادة توضيح مضمون واليتها ونطاق تطبيق هذه

لذلك، سوف تقوم املقررة اخلاصة، بداية، بإعادة النظر يف منوذج االستبيان اً وتوخي .وللضحايا والضحايا احملتملني
  . واملنظمات احملليةواجلمعياتوحتسينه لتيسري استخدامه من جانب الضحايا 

، وال سيما األنشطة اليت تقوم هبارة اخلاصة، يف إطار عملها، إيالء اهتمام خاص ملتابعة خمتلف وتعتزم املقر  - ٣٥
على إمكانية قيادة بعثات قطرية للمتابعة؛ وستنشر تقارير اً وستركز أيض .زياراهتا القطرية والرسائل اليت تبعث هبا
دة من احلكومات املعنية واملنظمات احلكومية الدولية       إىل املعلومات املستم  اً  بشأن متابعة الزيارات القطرية، استناد    

 تقصي تنفيذ التوصيات؛ وستعمل على إقامة مزيد من التفاعل مع الـشركاء             يف سياق واملنظمات غري احلكومية    
 .احملليني من أجل تلقي معلومات منتظمة بشأن تنفيذ توصياهتا وتوصيات املقررين اخلاصني السابقني

التعـاون الـدويل    (قررة اخلاصة ألمهية الدور الذي يؤديه الشركاء التقنيون واملـاليون           من امل اً  وإدراك  - ٣٦
اجلمـارك الدوليـة    /ووسائط اإلعالم وأجهزة الـشرطة    ) املتعدد األطراف؛ واملنظمات احلكومية الدولية    /الثنائي

اون وثيقة مع هـؤالء     واإلقليمية والشركات الدولية لإلنترنت والقطاع السياحي، ستعمل على إقامة عالقات تع          
  .الشركاء من أجل بلوغ أهدافها
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 تأمالت يف الوالية -  رابعاً

بالنظر إىل قصر الفترة اليت مرت منذ تعيني املقررة اخلاصة، فهي ال تقدم يف هذا التقرير سوى نبذة عـن             - ٣٧
لى تقارير املقررين اخلاصني وبعدما اطلعت املقررة اخلاصة ع. ااحملاور الرئيسية اليت سوف تسترشد هبا خالل واليته

اليونيـسيف  (ألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ل  املتخصصة التابعةوكاالتالالسابقني وبعد إجرائها حملادثات مع      
  ، وأهم املنظمات غري احلكومية، وأصحاب الواليات اآلخـرين، وهيئـات املعاهـدات             )ومكتب العمل الدويل  

ري املستقل املعين بإجراء دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال،            ، واخلب )وال سيما جلنة حقوق الطفل    (
واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة، تؤكد املقررة اخلاصة على ضرورة وضع نظـام                

ـ ي على هنج شامل ومشترك بني القطاعات ومتعدد القطاعات، و         يقوممتكامل حلماية األطفال،     ملـصلحة  ا يراع
الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية والقضائية     ) ب(الوقاية؛ و ) أ(: وهو ما يشمل   للطفل ومحاية الطفل،     الفضلى

  .وتعزيز حقوق الطفل) ج(ومتابعة األطفال الضحايا؛ و

ومن شأن إطالع مجيع الشركاء وتوعيتهم أن يتيحا توضيح الوالية وتعزيز فهمها، وأن يتيحـا بـصفة                   - ٣٨
  :اصة ما يليخ

زيادة توضيح أنواع االنتهاكات اليت تدخل يف نطاق والية املقررة اخلاصة، من أجـل تفـادي                 )أ(
االلتباس إزاء واليات أخرى من واليات اإلجراءات اخلاصة وجتنب وجود ترادف معها، وحتصيل معلومات حمددة              

  ؛عن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف مواد إباحية

  حتسني فهم دور ومهمة املقررة اخلاصة؛  )ب(

 األطفـال الـضحايا أو       رعاية الوصول إىل املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية العاملة يف جمال          )ج(
ويف هذا الصدد، تعتقد     .لبيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، ونسج عالقة تعاون معها         لاألطفال املعرضني   

أن من املرغوب فيه أن جيتمع الشركاء املعنيون يف حلقة دراسية قد يكون املوعد األمثل لتنظيمها                املقررة اخلاصة   
 .٢٠٠٩هو عام 

ومشاركة األطفال جانٌب سوف تعريه املقررة اخلاصة اهتماماً خاصاً من أجل العمل على مراعـاة آرائهـم                   - ٣٩
ومن أجل ذلك، تود املقررة اخلاصة بلورة مشروع         .هميقوم على التفاعل مع   واقتراحاهتم يف توصياهتا ضمن إطار هنج       

وهي مدركة ملا سيتطلبه هذا العمل من تعاون وثيق مـع املنظمـات              .منشور تفسريي موجه لشركائها بصفة خاصة     
 .التركيز على مشاركتهم يف الدفاع عن حقوقهم من خالل واملؤسسات املتخصصة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق الطفل

 املتعلق حبماية احلقوق    ٢٠٠١/٥١للمبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل وقرار جلنة حقوق اإلنسان          ووفقاً    - ٤٠
اإليدز، فإن املقررة اخلاصة سـتراعي يف عملـها البعـد           /األساسية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      

 .)١١(اإليدز/لقة بفريوس نقص املناعة البشريةاجلنساين، واملصاحل الفضلى للطفل، وكذلك التوجيهات الدولية املتع

                                                      

  .E/CN.4/1997/37الوثيقة  )١١(
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سوق العرض والطلب الذي ل االقتصادية والبيئية، وال سيما - وسيتيح التحليل املتعمق للعوامل االجتماعية   - ٤١
 استراتيجيات وقائية   يتحكم يف بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، من جهة، تنفيذَ             

  .على االجتاهات اجلديدة املتغرية وفعالة، ومن جهة أخرى التركيَزموائمة 

املـواد اإلباحيـة   ) أ(: وكان املقررون اخلاصون السابقون قد ركزوا على نقص املعلومات بشأن ما يلي      - ٤٢
فال ؛ وبيع األعضاء املنتزعة من األط     )Add.4 إىل   Add.1ومن   E/CN.4/2005/78انظر الوثيقة   (املستِغلة لألطفال   

؛ وتـستعد   )E/CN.4/2003/79انظر الوثيقة   (وبيع األطفال ألغراض التبين     ) ج(؛ و )A/HRC/4/31انظر الوثيقة   (
 .املقررة اخلاصة إلعداد تقارير عن هذه املواضيع الثالثة

) A/HRC/7/8(كان املقرر اخلاص السابق خوان ميغيل بتيت قد الحظ يف آخر تقرير له يف سياق آخر، و  - ٤٣
 دعوي إعداد برنامج ةوتعتزم املقررة اخلاص .التشريعات ال تزال جترم األطفال ضحايا االستغالل اجلنسيأن بعض 

هبدف العمل على أن يراعى يف التشريعات الوطنية عدم جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، حيث إن رضا                 
 .األطفال ال ينبغي أن يكون معياراً

، يف إطار تنفيذ واليتها، أن تدعو الدول الـيت مل توقـع             قررة اخلاصة أيضاً  ويف نفس السياق، تعتزم امل      - ٤٤
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد 

 .اإلباحية أو مل تصدق عليه إىل توقيعه أو املصادقة عليه

تيجيات اليت وضعتها الدول، فإنه إذا كان املقرر اخلاص السابق قد ساق أمثلة عـن    وفيما يتعلق باالسترا    - ٤٥
املمارسات اجليدة وأعد قائمة هبا، فإنه أعرب عن أسفه مع ذلك لعدم وجود معايري وبروتوكوالت حتدد رعايـة                  

   ٧٥ ومـن    ٦٩  إىل ٢٧، الفقرات من    A/HRC/7/8(األطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية        
، بالتشاور والتعاون مع مجيع الشركاء، يف إعداد معايري وإجراءات حتدد  أن تسهم املقررة اخلاصةعتزموت ).٧٧إىل 

 .رعاية األطفال ضحايا البيع أو االستغالل اجلنسي أو االستغالل يف املواد اإلباحية

ية بالزيارات اليت كان سلفها قـد أدرجهـا   وفيما يتعلق بالزيارات القطرية، سوف تقوم املقررة يف البدا   - ٤٦
ويف إطار الزيارات القطرية، سوف تعطى األولوية للبعد عرب          .ضمن برناجمه واليت جاء رد الدول بشأهنا باإلجياب       

 اإلجراءات اخلاصة،   يف إطار الوطين واإلقليمي، وكذلك للزيارات املشتركة واملنسقة مع أصحاب واليات آخرين           
لضحايا وانب حقوق اإلنسان     للرق، واملقررة اخلاصة املعنية جب     ة اخلاصة املعنية باألشكال اجلديد    وال سيما املقررة  

  .، وال سيما النساء واألطفالباألشخاصاالجتار 

 :وسُتختار الدولة موضع الزيارة حسب املعايري التالية  - ٤٧

 متابعة التوصيات الناشئة عن زيارات سابقة؛ •

 ا البلدان؛حتليل الرسائل اليت تبعث هب •

 الستعراض الدوري الشامل أو اليت من املقرر أن ختضع له؛اليت خضعت لالبلدان  •
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ة بتقدمي تقريرها إىل جلنة حقوق الطفل، أو اليت قدمته، حينما تكون اللجنة قـد               َبطالَالبلدان املُ  •
 قدمت توصيات ذات صلة بالوالية؛

 األمـم املتحـدة املتخصـصة       وكـاالت أو اقتراحات من    /اقتراحات منظمات غري حكومية و     •
  .وصناديقها وبراجمها

وأعربت املقررة اخلاصة عن رغبتها يف املشاركة يف املؤمتر العاملي الثالث املتعلق باالسـتغالل اجلنـسي                  - ٤٨
، ويف  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٥، يف الفترة من     )الربازيل(لألطفال واملراهقني الذي سيعقد يف ريو       

أو املتعددة األطراف /حماور التعاون الثنائية و" اجتماع مائدة مستديرة سينظم بشأن موضوع  إطاروار يفتنشيط احل
 ".يف جمال منع السياحة اجلنسية واملواد اإلباحية املستغلة للطفل ومكافحتهما

معززة مـع   فترة واليتها األولوية لنهج تشاركي متضافر، من خالل شراكة          طيلة  وستويل املقررة اخلاصة      - ٤٩
 ، وهيئـات األمـم املتحـدة      ، واملنظمات غري احلكومية الدولية واإلقليمية والوطنية      ، واجملتمع املدين  ،احلكومات

 ، وهيئـات املعاهـدات    ،وأصحاب الواليات اآلخرين يف إطار اإلجراءات اخلاصة      ،  واملنظمات احلكومية الدولية  
 واملـشاركة يف  ، وحتضري الزيارات القطرية،ل املعلوماتوستدعو إىل هذه الشراكة يف إطار تباد .والقطاع اخلاص

ـ    ، وحتديد املمارسات اجليدة   ،احللقات الدراسية / وتنظيم حلقات العمل   ،التقارير املواضيعية  دة ساِع وإنتاج مواد ُم
 متابعـة تنفيـذ     كذلك، بصفة خاصة، يف إطـار     ، و )التوجيهات وغريها /املعايريبالتوعية و /اإلعالمتتعلق مبجال   (
املنظمات تتعلق ب(قاعدة بيانات حمدثة  :ما يليبصفة خاصة  تشمل، سيجري وضع آليات للشراكة لذا .وصياتالت

غري احلكومية الوطنية، واإلقليمية، والدولية، ومؤسسات األمم املتحدة، واهليئات الدولية، واملنظمات احلكوميـة             
  .بانتظامقع الشبكي ؛ واستبيانات؛ وحتديث املو)الدولية، والقطاع اخلاص وغري ذلك

أو /، سوف تويل املقررة اخلاصة أمهية بالغة ملتابعـة التوصـيات، سـواء وردت يف تقاريرهـا و       وأخرياً  - ٥٠
مالحظاهتا أو يف غري ذلك من الوثائق، مثل تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، واملالحظات 

 .م املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، شريطة اندراجها يف إطار واليتهااخلتامية للجنة حقوق الطفل، ودراسة األم

  االستنتاجات-  خامساً

حاولت املقررة اخلاصة أن تقدم يف هذا التقرير نبذة عامة عن تصورها لواليتها وللمنهجيـة الـيت                   - ٥١
سبقوها، وتقارير جلنة حقوق  حتليل تقارير املقررين اخلاصني الثالثة الذين وبعد .ستتبعها من أجل االضطالع هبا
 العنف ضد األطفال، واحملادثات اليت أجرهتا مع املنظمات غري احلكومية،           بشأنالطفل، ودراسة األمم املتحدة     

 وغريها من اآلليات اخلاصة، قدمت املقـررة اخلاصـة بعـض            ،ووكاالت األمم املتحدة، وهيئات املعاهدات    
 . واليتها فترةة اليت ستتناوهلا خاللاملقترحات املتعلقة باحملاور االستراتيجي

  .ومن السابق ألوانه يف املرحلة احلالية تقدمي استنتاجات يف شكل توصيات  - ٥٢

توصيات ملموسة وواقعية وقابلة للتنفيذ، وهي توصـيات          وسيتضمن التقرير الذي سيقدم مستقبالً      - ٥٣
 .ستكون بصفة خاصة متوائمة مع سياقها واألوضاع املتعلقة هبا
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بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتـاج         ملسألة    ما  على تركزبيد أن املقررة اخلاصة       - ٥٤
لـذا،  . ة ودولي ة وعرب وطني  ة وطني أبعاد بني القطاعات و   ة القطاعات ومشترك  ةأبعاد متعدد  من   املواد اإلباحية 

 يف جمال  سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة     ملة  العابني مجيع اجلهات الفاعلة       فعاالًاً  تعاونتتطلب هذه املسألة    
 . األطفالرعاية

 اخلاصة أن تؤكد أمهية وضع نظام متكامل حلماية األطفال، مبا يضمن املصلحة ةويف األخري، تود املقرر  - ٥٥
  الوقاية والرعاية واملتابعة الطبية والنفسية واالجتماعية والقضائية لألطفال الـضحايا          ويكفل للطفل   الفضلى

ويتطلب ذلك التنسيق والتعاون على حنو متضافر وفعال، سواء على الصعيد الوطين أو . لتعزيز حقوق الطفو
  .اإلقليمي أو الدويل

 -  -  -  -  -  


