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 الدورة التاسعة والستون  
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 56البند 

   :تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
 بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية  

 
 مذكرة من األمني العام  

اخلاصـة املعنيـة ببيـع     يتشرف األمـني العـام بـحين  يـل جلم اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـررة         
بوكيتشـيود املقـدم عمـال     -األطفال واسـتغالمم يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـةد مـود در بـوير       

 .  56/741بقرار اجلمعية العامة 

 
 

 * A/69/150. 
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  تقريــــر املقــــررة اخلاصــــة املعنيــــة ببيــــع األطفــــال واســــتغالمم يف البغــــاء ويف         
 املواد اإلباحية

  

 موجز 
. وتصــا املقــررة اخلاصــة 56/741هــذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   

بوكيتشيود األنشطة املتعلقة بـحيداء وييتـها منـذ صـدور التقريـر       - املعينة حديثاد مود در بوير
املقررة اخلاصة السابقة جلم اجلمعية العامةد ويف الفتـرة الـأ أعقبـت تعيينـها     السابق الذر قدمته 

 .4174من قبل جملس حقوق اإلنسان يف أيار/مايو 
وتبّين املقررة اخلاصـة أياـا اخلطـول العرياـة للتوجـه الـذر تنـور أن تعطيـه لعملـها           

ليب العمـل الـأ سـتتبعها    خالل فترة وييتهاد مبا يف ذلك هنجها ورؤيتها لنطـاق وييتـها وأسـا   
يف التنفيـــذ ايســـتراتيجت لوييتـــهاد وايـــعة نصـــب عينيهـــا امـــدف النـــها ت املتمثـــل يف منـــع  

 ومكافحة بيع األطفال واستغالمم جنسياد من منظور حقوق اإلنسان.
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 مقدمة -أوي  
مـن املقـررة اخلاصـة املعنيـة ببيـع األطفـال        56/741طلبـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      - 7

واستغالمم يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة أن تواصـل تقـدت التقـارير جلم اجلمعيـة العامـة وجملـس         
 حقوق اإلنسان عن األنشطة املاطلع هبا يف جلطار أداء الويية املسندة جلليها.  

الـذر قـرر    46/5جملس حقـوق اإلنسـان القـرار     د اعتمد4174آذار/مارس  41ويف  - 4
أيار/مـايود عـني اسلـس مـود      6فيه متديد فترة ويية املقـررة اخلاصـة ملـدة  ـالو سـنوا . ويف      

بوكيتشيو لتكون املقـررة اخلاصـة اجلديـدة. وهـت الـا السـيدة الـاة معـال جميـدد           - در بوير
 .4174جلم أيار/مايو  4116لأ كانت قد كلفت بتلك الويية يف الفترة من أيار/مايو ا

ويف هــذا التقريــرد تقــدم املقــررة اخلاصــة معلومــا  عــن األنشــطة الــأ ايــطلعت هبــا      - 3
نشـطة  د واأل4174جلم أيار/مـايو   4173املقررة اخلاصة السـابقة يف الفتـرة مـن آغ/أسسـطس     

د وتـبني أياـا   4174يف الفترة مـن حزيران/يونيـه جلم آغ/أسسـطس    الأ ايطلعت هبا بنفسها 
اخلطــول العرياــة لنــهجها ورؤيتــها لنطــاق وييتــها وأســاليب العمــل الــأ ســتتبعها يف التنفيــذ   

 ايستراتيجت للويية املسندة جلليها.
  

 أنشطة املقررة اخلاصة - انيا  
   اإلنسان حقوق جملس - ألا 

الســابقة يف تقريرهــا الســنور األخــد الــذر قدمتــه جلم جملــس   أورد  املقــررة اخلاصــة - 4
(د حتلــيال جللاليــا ملــدة وييتــها  A/HRC/25/48حقــوق اإلنســان يف دورتــه اخلامســة والعشــرين ) 

ييتـها.  الأ اسـتمر  سـت سـنوا د وقـدمت اـة عامـة عـن املسـا ل الر يسـية ذا  الصـلة بو          
د وتتنـاول الزيـارا  الـأ    4173وأصدر   الو جليافا  على تقريرها تتعلق ببعثاهتـا يف عـام   

ــتان )   ــا جلم قدسيزســ ــت هبــ ــقر )A/HRC/25/48/Add.1قامــ (د A/HRC/25/48/Add.2(د ومدسشــ
 (.A/HRC/25/48/Add.3وبنن )

 
 الزيارا  القطرية -باء  

تشـــرين  46أجـــر  املقـــررة اخلاصـــة الســـابقة ىليـــارة رفيـــة جلم بـــنن يف الفتـــرة مـــن  - 6
عـة جلم هنـدوراس يف الفتـرة مـن     د وىليـارة متاب 4173تشرين الثاين/نوفمرب  6األول/أكتوبر جلم 

شـبال/فرباير   44. وجـدد  حكومتـا مصـر وبـيالروسد يف     4174نيسان/أبريل  46جلم  47
على الترتيبد توجيه دعوة جلم املقررة اخلاصة إلجراء ىليـارة رفيـة جلم    4174متوىل/يوليه  1و 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/147
http://undocs.org/ar/A/RES/25/6
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ذمها يف ايعتبـار يف  ذينك البلدين. وتقدر املقررة اخلاصة هاتني الدعوتني تقديرا عاليـاد وسـتحيخ  
التحليل األويل الـذر سـتجريه لتحديـد خطـة عملـها فيمـا يتعلـق بالزيـارا  القطريـة. ويسـتند           
ــأ ويــعت مبوجــب نظــام اإلجــراءا  اخلاصــةد وتشــمل        ــايد ال ــل جلم جمموعــة مــن املع التحلي

 عنية.  الزيارا  القطرية الأ طلبتها املقررة اخلاصة السابقة ويقت قبوي من احلكوما  امل
 

 املؤمترا  واحللقا  الدراسية والتعاون مع استمع املدين   -جيم  
شاركت املقررة اخلاصة السابقة يف عدة مؤمترا  وحلقا  دراسية خـالل الفتـرة قيـد     - 5

د شـــاركت يف مشــــاورة جلقليميـــة بشــــحين   4173آغ/أسســــطس  4و  7ايســـتعراف. ففـــت   
جنسـيا يف أفريقيـا ألسـراف ياريـةد نظمتـها يف      اإلجراءا  الرامية جلم وقا استغالل األطفـال  

أديس أبابا الشبكة الدولية للقااء علـى اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف جلنتـاا املـواد اإلباحيـة        
أيلول/سـبتمربد شـاركت يف حلقـة عمـل بشـحين محايـة        74واييار هبم ألسراف جنسـية. ويف  

ــدويل    ــوليس الـــ ــؤمتر متروبـــ ــار مـــ ــاجرين يف جلطـــ ــال املهـــ ــدا. ويف   األطفـــ ــامبدرد فنلنـــ يف تـــ
أيلول/ســبتمربد شــاركت يف حلقــة عمــل بشــحين ســبل الرعايــة البديلــة نظمتــها يف بــاريس     76

أيلول/سبتمربد ألقت حمايـرة بشـحين حقـوق الطفـل يف      46املنظمة الدولية للفرانكوفونية. ويف 
ا ــدة كــانون األول/ديســمربد شــاركت يف اجتمــا  امل 77و  71جامعــة الربــال الدوليــة. ويف 

املســتديرة بشــحين تعزيــز ومحايــة حقــوق أطفــال الشــوار  يف جنــوغ شــرق آســيا الــذر ن ظ ــم     
بايشــتراب بــني مفويــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســاند ومنظمــة التجمــع مــن أجــل 

د خــالل الــدورة 4174آذار/مــارس  77أطفــال الشــوار د ومنظمــة أفيفــا يف ســنغافورة. ويف  
لـس حقـوق اإلنسـاند نظمـت نشـاطا مواىليـا حـول محايـة األطفـال مـن           اخلامسة والعشـرين س 

آذار/مـارسد ألقـت    71و  76ايستغالل اجلنست يف سياق األحـداو الريايـية الكـربو. ويف    
حمايرة يف معهد باريس للعلـوم السياسـيةد يف بـاريسد بشـحين اتليـا  الدوليـة املتعلقـة  قـوق         

ــه املفويــية     نيســان/أبريلد شــاركت يف  4و  3الطفــل. ويف  ــق مــن اخلــرباء نظمت اجتمــا  فري
السامية حلقوق اإلنسان يستعراف التوجيها  التقنية بشحين اتبا  هنج يراعت حقـوق اإلنسـان   
ــال دون ســن        ــا  وأمــراف األطف ــة جلم احلــد مــن وفي ــربامج الرامي ــذ السياســا  وال ــدو تنفي ل

 اخلامسة الأ ميكن الوقاية منهاد والعمل على القااء عليها.
د يف 4174حزيران/يونيـه   4شاركت املقررة اخلاصة اجلديدةد بعد تعيينها الفعلـت يف   - 1

ــت     حزيران/يونيــهد شــاركت يف مشــاورة للوــرباء حــول      71 و 1سلســلة مــن األنشــطة. فف
تكنولوجيــا املعلومــا  وايتصــاي  والعنــا يــد األطفــالد نظمتــها يف ســان خوســيه املمثلــة   

ــة   ةاخلاصــ ــام املعني ــني الع ــال. ويف  لألم ــالعنا يــد األطف ــهد أجــر    71و  76ب حزيران/يوني
املقــررة اخلاصــة أول ىليــارة عمــل مــا جلم جنيــاد حيــ  التقــت بر يســة جلنــة حقــوق الطفــلد   
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ومبوظا اتصال تابع ملنظمة األمـم املتحـدة للطفولـةد ومبسـؤول مـن املفويـية السـامية حلقـوق         
 جمال قاايا حقوق الطفل ومحايتـها.  اإلنساند ومبسؤويل عدة منظما  سد حكومية عاملة يف

وباإليافة جلم ذلكد التقت بـاملمثليينن الـدا ْمينن ألوروسـوار وايحتـاد األورول اللـذين يقـدمان       
معًا سنويا مشرو  قرار سلس حقوق اإلنسـان بشـحين حقـوق الطفـلد يسـتطال  سـبل تعزيـز        

وبغــرف مواصـلة العمــل الــذر  التعـاون بشــحين قاـايا األطفــال الـأ تنــدرا يف نطــاق وييتـها.     
أالزته املقررة السـابقةد اجتمعـت املقـررة اخلاصـة أياـا باملمثـل الـدا م للهنـد ملناقشـة التـواري            

د واجتمعـت  4174ااتملة إلجـراء ىليـارة قطريـة كانـت حكومـة امنـد قـد قبلـت هبـا يف عـام           
أنشطة التوعية حلمايـة األطفـال   أياا باملمثل الدا م للرباىليل ملتابعة اجلهود املشتركة املبذولة يف 

 يف سياق األحداو الريايية الكربو.
 

ل يف البغـاء ويف  الويية املتعلقـة مبكافحـة بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـا       - الثا  
 املواد اإلباحية

 النهج والنطاق -ألا  
 النهج - 7 

نيد واحلفــا  تعتــزم املقــررة اخلاصــة كفالــة اســتمرارية عمــل املقــررين اخلاصــني الســابق - 6
على أنشطتهم وجلالاىلاهتم والبناء عليها. وستسـعى جلم توطيـد مـا بـذلو  مـن جهـودد وتسـتطلع        
ايياها  اجلديدة لتنمية الويية استنادا جلم رؤيتها وخرباهتا ويارهبا. وتود املقررة اخلاصـة أن  

ا والتزامهـا بزيـادة   تثين على جهود املقررة اخلاصـة السـابقةد السـيدة الـاة معـال جميـدد ملسـامهاهت       
املعرفة والتوعية بآفة بيع األطفال واسـتغالمم جنسـياد وحوارهـا البنـاء وتوصـياهتا ذا  املنحـى       
ــدين واملنظمــا          ــع استمــع امل ــاون م ــز التع ــة وبعــدهاد وتعزي ــارا  القطري ــتد خــالل الزي العمل

آراءهــم يف احلكوميــة. وهــت جــديرة أياــا بالثنــاء ألهنــا تشــاور  مــع األطفــال وأخــذ     ســد
حتقيــق تغــيدا  جلةابيــة  احلســبان يف عملــهاد وايــعة نصــب عينيهــا امــدف النــها ت املتمثــل يف 

 حياهتم. حمددة يف
وستواصل املقررة اخلاصة اتبا  هنج قـا م علـى التشـاور واملشـاركة يف تنفيـذ وييتـهاد        - 1

بنــاء مــع  . وستشــارب يف حــوار1/73علــى النحــو املطلــوغ يف قــرار جملــس حقــوق اإلنســان   
ــناديقها وبراجمهـــاد     الـــدول األعاـــاءد وتعـــزىل الشـــراكا  مـــع وكـــاي  األمـــم املتحـــدة وصـ
واملنظما  الدوليـة واإلقليميـةد واملؤسسـا  الوطنيـة املعنيـة  قـوق اإلنسـاند واستمـع املـديند          
واملنظما  سـد احلكوميـةد واملنظمـا  واملؤسسـا  املعنيـة  قـوق الطفـلد وقطـا  األعمـالد          

سسا  األكادميية. وتنور املقررة اخلاصة أداء دور ميّسر إلجراء حوار عملت املنحـى بـني   واملؤ
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اجلهــا  الر يســية صــاحبة املصــلحة علــى الصــعد االــت والــوطين واإلقليمــت والــدويل. وتــدرب  
املقررة اخلاصـة أن وييتـها هـت الوحيـدة املنبثقـة عـن اسلـس الـأ تركـز بشـكل حصـرر علـى             

تزم الوفاء مبا يرتبه ذلك من مسؤولية عـرب تطـوير أواصـر التعـاون الو يـق مـع       األطفالد وهت تع
 اجلها  املعنية صاحبة املصلحة من أجل حتقيق أهداف الويية.  

وستعتمد املقررة اخلاصة يف تنفيذ وييتها هنجًا يركز على األطفـال. فجميـع األنشـطة     - 71
م جنســيًا ستصــمم وت عــدحن علــى  ــو يشــمل  الراميــة جلم منــع ومكافحــة بيــع األطفــال واســتغالم 

ــادة        ــز )امل ــة حقــوق الطفــلد وهــت عــدم التميي ــة املنصــوا عليهــا يف اتفاقي ــادا األربع (د 4املب
( واحتــرام آراء 5( واحلــق يف احليــاة والبقــاء والنمــو )املــادة  3ومصــاا الطفــل الفاــلى )املــادة 

مـــتلقني خـــاملني أو يـــحايا جمـــرد  (. ولـــن ي نظـــر جلم األطفـــال بوصـــفهم 74الطفـــل )املـــادة 
م عالنيد بل سـي عاملون بوصـفهم أصـحاغ حقـوق ومـواطنني مـن حقهـم أن ي سـمع صـوهتم           أو

وأن تؤخــذ آراؤهــم يف ايعتبــار بصــورة جديــة. وســتكفل املقــررة اخلاصــة ذلــك عــرب اعتمــاد    
آليا  ملشاركة األطفال يف أساليب عملهاد مثل اسـتودام معلومـا  مال مـة تراعـت حساسـية      

ســـا ل املرتبطـــة باألطفـــالد واألمـــاكن وااافـــل املال مـــة لألطفـــالد ومشـــاركة األطفـــال يف امل
البحوو ولع البيانا د ومتكني املنظما  الأ يقودها األطفال واملبـادرا  الـأ يتوـذوهنا مـع     
أقراهنمد ومشـاركة األطفـال يف ويـع مشـاريع وسياسـا  محايـة الطفـل ورصـدها. وسـتمك ن          

شاركية املقررة اخلاصة من مد يد العـون جلم األطفـال ومـن يعملـون ويعيشـون      هذ  اتليا  الت
معهمد وأن تحيخذ آراءهم ومقترحاهتم يف احلسـبان بطريقـة جمديـة يف توصـياهتا مـن أجـل تعزيـز        

 حقوق الطفل والدفا  عنها.  
حـل  د ستلتزم املقررة اخلاصة يف خمتلـا مرا 1/73ووفقا للويية الأ نص عليها القرار  - 77

عملــها مبنظــور يراعــت اجلوانــب اجلنســانية. وتعتــرب املقــررة اخلاصــة أن اينتبــا  ألشــكال تــحي د    
ظاهرة بيع األطفال واستغالمم جنسيا واختالفها بني الصـبيان والبنـا  هـو أمـر يـرورر مـن       
ــار البعــد اجلنســاين           ــا ســتحيخذ يف ايعتب ــذا الصــددد فاهن أجــل اقتــراص توصــيا  فعالــة. ويف ه

ل اجلنست الذر يؤ ر يف الفتيا  بنسـب أعلـى بكـثدد  سـب مـا تشـد جلليـه البيانـا          لالستغال
املتاحة. وستحيخذ املقررة اخلاصة يف احلسبان ايحتياجـا  املوتلفـة للصـبيان والبنـا  والفـرا      
املتاحة مم بوسا ل تشملد يف للة أمـورد لـع وحتليـل بيانـا  مصـنفة  سـب فدـا  حمـددةد         

 ددة لكل من اجلنسني لتقدت خدما  الرعاية والتعايف.  واقتراص توصيا  حم
واملقررة اخلاصة على علم مبوتلا هيدا  وآليا  منظومة األمـم املتحـدة الـأ تتعامـل      - 74

د تنـور  1/73مع احلاي  واينتهاكا  الأ متس األطفـال. وعلـى النحـو املطلـوغ يف القـرار      
يدا  واتليا  من أجل يمان التكامـل وينـب   املقررة اخلاصة العمل بتنسيق و يق مع تلك ام
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ايىلدواجية سد الارورية. وفيما يتعلق باملكلفني بوييا  يف جلطار اإلجراءا  اخلاصـةد الـذين   
ــة باييــار       ــل املقــررة اخلاصــة املعني ــهاد مث يعــاجلون مســا ل وشــواسل شــاملة ذا  صــلة بوييت

ــاء واألطفــالد واملقــررة اخلاصــ      ة املعنيــة بحيشــكال الــرق املعاصــرة     باألشــواا وصاصــة النس
واملقررة اخلاصة املعنية مبسحيلة العنا يد املرأة وأسبابه وعواقبهد والفريـق العامـل املعـين مبسـحيلة     
التمييــز يــد املــرأة يف القــانون ويف املمارســة العمليــةد واملقــرر اخلــاا املعــين  قــوق اإلنســان     

للمشردين داخلياد تنـور املقـررة اخلاصـة أن     للمهاجريند واملقرر اخلاا املعين  قوق اإلنسان
تناقش وتاع معهم أسـاليب عمـل مشـتركةد مثـل تقـدت تقـارير موايـيعية مشـتركةد وجلجـراء          
ىليارا  قطرية منسقةد وجلصدار رسـا ل مشـتركةد وتنظـيم أنشـطة مشـتركة للتوعيـة. وسـتبذل        

ل ومحايتـها يف جلطـار نظـام    املقررة اخلاصة أياا اجلهود لتعميم مراعاة مسحيلة تعزيز حقوق الطفـ 
اإلجــراءا  اخلاصــةد مــع جليــالء األولويــة ملســا ل وشــواسل حمــددة يــتعني التصــدر مــا بطريقــة    
منسقة من أجل تعزيز تحي دها عند توجيه انتبا  احلكوما  وسدها مـن اجلهـا  املعنيـة صـاحبة     

 ت املتمثـل يف  املصلحة جلم حاي  حمددة. وستاع املقـررة اخلاصـة نصـب عينيهـا امـدف النـها      
كفالة أن ينتهج ليع املكلفـني بوييـا  هنجـا موّحـدًا يـا  التعامـل مـع أ ـر التـدابد التشـريعية           

 والسياساتية يف األطفال وحقوقهم.  
وستسعى املقررة اخلاصة أياا جلم تعزيز التعاون مع جلنة حقـوق الطفـلد ومـع املمثلـة      - 73

األطفال واملمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال     اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنا يد 
يف الزناعا  املسلحةد اللتني تاطلعان بوييا  مواييعية ترتبط بطبيعتها مبسا ل بيـع األطفـال   
واستغالمم جنسيا. وميكن أن تشمل طرا ق التعاون تبادل املعلوما  بصورة منتظمةد وتنسـيق  

ا يف ذلك جلصدار تقارير مشتركة وتنظيم أنشـطة مشـتركة   األنشطة والقيام بحيعمال مشتركةد مب
لتعــاون مــع اتليــا  اإلقليميــة  للتوعيــة. وستســعى املقــررة اخلاصــة أياــا جلم تعزيــز التفاعــل وا  

الصلة هبذا املويو د وي سيما املقررة اخلاصة املعنية  قوق املرأة يف أفريقيـاد الـأ تعمـل     ذا 
اإلنســان والشـعوغد ومكتــب املقـررة املعنيــة  قـوق الطفــل    يف جلطـار اللجنـة األفريقيــة حلقـوق    

الذر ُأنشئ يف جلطار جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. وباإليافة جلم ذلـكد فـان املقـررة    
اخلاصة ستدعو جلم اسـتحداو آليـة جلقليميـة دا مـة مكرسـة علـى وجـه التحديـد لتعزيـز حقـوق           

 ادا.  الطفل ومحايتها يف آسيا ومنطقة اايط ام
 

 النطاق - 4 
ــة        - 74 ــى جلنشــاء الويي ــأ نصــت عل ــالقرارا  ال ــة املقــررة اخلاصــة م حــدد ب جلن نطــاق ويي

وقــــرار جملــــس حقــــوق  7111/56ويديــــدهاد وي ســــيما قــــرار جلنــــة حقــــوق اإلنســــان  
. ولــذا فــان املقــررة اخلاصــة ستواصــل حتليــل األســباغ اجلذريــة لبيــع األطفــال   1/73 اإلنســان
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ســيا  ومعاجلــة ليــع العوامــل الــأ تســاهم يف ذلــكد مبــا يشــمل عامــل الطلــب  واســتغالمم جن
وتقـــدت توصـــيا  بشـــحين منـــع ومكافحـــة األاـــال اجلديـــدة مـــذ  الظـــاهرة  وحتديـــد وتعزيـــز  
املمارســـا  الســـليمة بشـــحين التـــدابد الكفيلـــة مبكافحتـــهاد والتـــرويج يســـتراتيجيا  الوقايـــة  

 ب املتعلقة باعادة تحيهيل األطفال الاحايا.الشاملة  وتقدت توصيا  بشحين اجلوان
وستواصـل املقـررة اخلاصـة تطبيـق تفســد واسـع لنطـاق وييتـها اسـتنادا جلم القــرارا           - 76

ــال          ــع األطف ــورد النظــر يف املســا ل املتصــلة ببي ــة أم ــهاد يف لل ــب من ــأ تطل ــذكر ال الســالفة ال
 توصيا  بشـحين تعزيـز ومحايـة حقـوق     واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةد وتقدت

اإلنسان لألطفال الاحاياد سواء كانوا يـحايا فعلـيني أو حمـتملني. وبنـاء علـى ذلـكد ومتشـيا        
مــع األعمــال الــأ ايــطلع هبــا املقــررون الســابقوند ستواصــل املقــررة اخلاصــة معاجلــة القاــايا  

م جنسـيًاد وايـعة نصـب    املتعلقة باينتـهاب اجلنسـت والعنـا اجلنسـت يـد األطفـال واسـتغالم       
عينيهــا امــدف النــها ت املتمثــل يف التشــجيع علــى تــوفد درجــة أكــرب مــن احلمايــة مــن جانــب    
اجلها  املعنية صاحبة املصـلحةد وي سـيما الـدول األعاـاء. وتنـور املقـررة اخلاصـة أن تظـل         

هديــدا  متيقظـة لالياهـا  املسـتجدةد واجلوانـب ااـددة مــذ  الظـاهرةد مـن أجـل دراسـة الت         
وعناصـــر اخلطـــر الـــأ تـــؤدر جلم ىليـــادة يـــعا األطفـــال جلىلاءهـــاد هبـــدف اقتـــراص وتشـــجيع  
ــتراتيجيا  شــاملة واارســا  ســليمة للتوصــل بصــورة فعالــة جلم مكافحــة بيــع األطفــال          اس

 واستغالمم جنسيًا.  
ـــارر امللحــق       - 75 ــالربوتوكول ايختي ــها ب ــررة اخلاصــة يف ويــع جلطــار عمل وتسترشــد املق

يـة حقـوق الطفـل بشـحين بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة.            باتفاق
مـن   3 و 4ورسم أن املقررة اخلاصة تعتزم أن تستودم كمرجع التعـاريا الـواردة يف املـادتني    

الربوتوكــول ايختيــاررد فاهنــا ستواصــل معاجلــة خمتلــا جوانــب وأشــكال اينتــهاب اجلنســتد  
ايســتغالل اجلنســتد الــأ تســتهدف األطفــال وتنــدرا يف نطــاق وييتــهاد والعنــا اجلنســتد و

فاــال عــن تلــك الــأ يكفلــها الربوتوكــول ايختيــاررد وايــعة نصــب عينيهــا امــدف النــها ت  
املتمثــل يف تعزيــز محايــة األطفــال مــن البيــع وايســتغالل اجلنســت. وباملثــلد ستسترشــد املقــررة  

ملعاهـدة الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنسـان الـأ تتصـل        اخلاصة باتفاقية حقـوق الطفـلد وهـت ا   
بصفة خاصة بوييتهاد وحتدد القواعد واملعايد الدولية املتعلقة  قوق الطفل. وسـتحيخذ املقـررة   
اخلاصة أياا يف ايعتبار التعليقـا  العامـة والقـرارا  الصـادرة عـن جلنـة حقـوق الطفـلد الـأ          

ملواد واألحكام واملواييع ااددة الـواردة يف ايتفاقيـة.   تساعد يف تفسد نطاق ومعىن عدد من ا
وحي  جلن احلاي  الأ تشملها الويية املسندة جلليهـا متعـددة اجلوانـب وميكـن أن ترتـب آ ـارًا       

األساسـية األخـرو   على التمتع مبجموعة واسعة مـن حقـوق اإلنسـاند فـان املعاهـدا  الدوليـة       
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انونيًا طبيعيا للوييةد وكذلك األمـر بالنسـبة لالجتـهادا     توفر أياا جلطارًا ق (7)حلقوق اإلنسان
 القاا ية الصادرة عن هيدا  رصد املعاهدا  ذا  الصلة هبذا املويو .

ــة والربوتوكــول       - 71 ــة  قــوق األطفــال تكمــل ايتفاقي ــة أخــرو متعلق ومثــة صــكوب دولي
ألطفـال واسـتغالل   ايختياررد وتنص على قواعد ومعايد مفصلة هتدف جلم حظـر ومنـع بيـع ا   

األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة والتصــدر لــذلك. وهــت تشــمل اتفاقيــة األمــم املتحــدة   
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة اييــار باألشــوااد  

بشــحين   7111 وصاصة النساء واألطفالد املكمل لالتفاقية  واتفاقية منظمة العمل الدولية لعـام 
بشـان   7113(  واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة لعـام      764أسوأ أشكال عمل األطفال )رقـم  
بشـحين   7131(  واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة لعـام      736احلد األدىن لسن ايستودام )رقم 

لسـد الثغـرا     4174(د والربوتوكول امللحق هبا الذر اعت مـد يف عـام   41جللغاء السورة )رقم 
تنفيذ ايتفاقيةد وجلعادة تحيكيد أن تدابد املنع واحلمايـة والعـالا يـرورية مـن أجـل التوصـل       يف 

على  و فعال ومستدام جلم القااء على السورة  واتفاقية محايـة الطفـل والتعـاون فيمـا يتصـل      
 بالتبين فيما بني البلدان.  

يـة املقـررة اخلاصـة    وعلى الصعيد اإلقليمتد تشـمل الصـكوب ذا  الصـلة املتعلقـة بوي     - 76
اتفاقية جملس أوروبا بشحين محاية األطفال من ايستغالل اجلنسـت واينتـهاب اجلنسـتد واتفاقيـة     
جملس أوروبا بشحين منـع ومكافحـة العنـا يـد املـرأة والعنـا املـزنيلد واتفاقيـة جملـس أوروبـا           

قيـة البلـدان األمريكيـة    املتعلقة جبرا م اإلنترنتد وامليثاق األفريقت حلقـوق الطفـل ورفاهـهد واتفا   
بشــحين اييــار الــدويل بالقّصــرد واتفاقيــة رابطــة جنــوغ آســيا للتعــاون اإلقليمــت املتعلقــة مبنــع     

 ومكافحة اييار بالنساء واألطفال ألسراف البغاء.  
وستحيخذ املقررة اخلاصة يف احلسبان أياا ايلتزامـا  واملعـايد احلافـة األمهيـة املتعلقـة       - 71

ذين ةـرر تبنـيهم علـى الصـعيد الــدويلد وي سـيما جلعـالن وخطـة عمـل ريـو ملنــع          باألطفـال الـ  
(د والتــــزام يوكوهامــــا العــــاملت 4116ووقــــا ايســــتغالل اجلنســــت لألطفــــال واملــــراهقني )

(د وجلعالن وبرنـامج عمـل اسـتكهوك ملكافحـة ايسـتغالل اجلنسـت لألطفـال ألسـراف         4117)
 (.  7115يارية )

__________ 

يــة والثقافيــة  والعهــد الــدويل اخلــاا بــاحلقوق املدنيــة  العهــد الــدويل اخلــاا بــاحلقوق ايقتصــادية وايجتماع  (7) 
ــز العنصــرر  واتفاقيــة القاــاء علــى ليــع       ــة للقاــاء علــى ليــع أشــكال التميي ــة الدولي والسياســية  وايتفاقي

املعاملــة أو العقوبــة القاســية    أشــكال التمييــز يــد املــرأة  واتفاقيــة مناهاــة التعــذيب وســد  مــن يــروغ         
هينة  وايتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق ليـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم  ايتفاقيـة           أو امل الالجلنسانية أو

 الدولية حلماية ليع األشواا من ايختفاء القسرر  واتفاقية حقوق األشواا ذور اإلعاقة.
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خلاصة التصـدر للحـاي  املستشـرية والتهديـدا  الناشـدة املتعلقـة       وستواصل املقررة ا - 41
ببيع األطفـال واسـتغالمم جنسـياد هبـدف منـع الظـاهرة ومكافحتـهاد وتـوفد احلمايـة والرعايـة           

تعايف لألطفال يف جلطار  ترم حقوق اإلنسان. ولـذا فـان املقـررة اخلاصـة سـتنظر يف املسـا ل       وال
وايياهــا  وات ــار املرتبطــة باســتغالل األطفــال جنســيا عــرب اإلنترنــت  واســتغالل األطفــال    
جنسيا أ ناء السـفر والسـياحةد مبـا يف ذلـك يف سـياق األحـداو الريايـية الكـربو  واسـتغالل          

البغـــاء ويف املـــواد اإلباحيـــةد واييـــار يف األطفـــال ألســـراف البيـــع وايســـتغالل    األطفـــال يف
األعاـــاءد وىلواا األطفـــالد  اجلنســـتد وبيـــع األطفـــال ألســـراف التـــبين ســـد القـــانوين ونقـــل

 القسرر. والعمل
 

 أساليب العمل   -باء  
سـلوب للمكلفـني   ستاطلع املقررة اخلاصة بوييتها مع ايمتثال ألحكام مدونة قواعـد ال  - 47

وكتيـب   6/4بوييا  يف جلطار اإلجراءا  اخلاصة الواردة يف مرفق قرار جملس حقـوق اإلنسـان   
العمليا  الذر ُأِعدَّ يف جلطار اإلجراءا  اخلاصة للمجلس بصيغته املعتمدة يف ايجتما  السـنور  

 ن/اخلـــامس عشـــر للمكلفـــني بوييـــا  يف جلطـــار اإلجـــراءا  اخلاصـــةد الـــذر عقـــد يف حزيـــرا  
د الفصــل اخلــامسد ألــا(. وستاــطلع املقــررة اخلاصــة بوظا فهــا  A/HRC/10/24) 4116 يونيــه

بكل استقالليةد وفقـا لشـرول وييتـهاد مـن خـالل احلـوار والتعـاون مـع ليـع اجلهـا  صـاحبة            
 اإلنسان. م جنسياد من منظور حقوقواستغالماملصلحةد هبدف منع ومكافحة بيع األطفال 

وتعتزم املقررة اخلاصةد من أجل التنفيذ ايستراتيجت للويية املسـندة جلليهـاد ايسـتفادة     - 44
جلم أقصــى حــد اكــن مــن اإلمكانيــا  الــأ توفرهــا أســاليب العمــل املتبعــة يف جلطــار نظــام           

ها ويديـدهاد فاهنـا سـتقدم    اإلجراءا  اخلاصة. وعمال بالقرارا  الأ نصت على جلنشـاء وييتـ  
جلم جملــس حقــوق اإلنســان وجلم اجلمعيــة العامــة تقــارير موايــيعية ســنويةد وســتجرر ىليــارا  
قطريــةد وتقــدم توصــيا  موجهــة جلم احلكومــا  واجلهــا  املعنيــة صــاحبة املصــلحةد وترســل  

املعنيـة   الرسا لد مبا فيها النـداءا  العاجلـةد بشـحين مـزاعم اينتـهاكا د وتتحـاور مـع اجلهـا         
صــاحبة املصــلحةد مثــل املنظمــا  واملؤسســا  املعنيــة  قــوق األطفــالد لاليــطال  بحينشــطة   

 التوعية والدعوة لتيسد حتقيق أهداف الويية املسندة جلليها.
وســتويل املقــررة اخلاصــة ايهتمــام بوجــه خــاا ملتابعــة أنشــطتها املوتلفــةد وصاصــة       - 43

ــة والرســا لد اســتنادا   ــارا  القطري ــأ ت جمــع مــن احلكومــا  والشــركاء     الزي جلم املعلومــا  ال
االيني واملنظمـا  احلكوميـة الدوليـة واملنظمـا  سـد احلكوميـة وقطـا  األعمـال عـن التنفيـذ           
الفعال للتوصيا  الصادرة عنها وعن املقررين اخلاصني السابقني. ومذا الغـرفد ومثلمـا ُذكـر    

ع اجلهـا  صـاحبة املصـلحةد عـن طريـق تبـادل       أعال د فاهنا ستتشارب بصورة مستمرة مع ليـ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/10/24
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املعلوما د والتحاد لزيارا  قطريةد واملسامهة يف التقارير املواييعيةد وتنظيم حلقـا  عمـل   
 وحلقا  دراسيةد شريطة وجود موارد كافية لدعم وييتها.  

وستواصل املقررة اخلاصـة اتبـا  هنـج متكامـل يـا  العمـل بفعاليـة علـى مكافحـة بيـع            - 44
األطفال واستغالمم جنسيا. ويشمل ذلك تصـميم وتنفيـذ اسـتراتيجيا  وبـرامج عمـل شـاملة       
ــنظم          ــك ال ــوقهمد وتشــمل تل ــال اســتنادا جلم حق ــة األطف ــة حلماي هتــدف جلم جلنشــاء نظــم وطني
التوعيةد والوقايةد والتربية اجلنسيةد وسن القـوانني وجلنفاذهـاد ولـع وحتليـل البيانـا  املو وقـةد       

دا د والكشا عن اينتهاكا  والتحقيـق فيهـا ومقايـاة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم      وتسجيل الوي
ومعاجلتهمد وآليا  للمشورة والشكوو واإلبالغ تراعت احتياجا  الطفـلد ورعايـة األطفـال    
الاحايا وتعـافيهم وجلعـادة دجمهـم يف استمـعد وتعزيـز حقـوق الطفـل بصـفة عامـة. وسـتهدف           

ــراص توصــي  ــة للتحقيــقد وتشــجيع املمارســا  الســليمة   املقــررة اخلاصــة جلم اقت ا  حمــددة وقابل
واملبادرا  الناجحة وتيسد التعاون عرب الوطيند وتعزيز املسؤولية ايجتماعيـة للشـركا . ويف   
هذا الصددد تعتزم املقررة اخلاصة دعم اجلهود الـأ تبـذما الـدول األعاـاء ملنـع ومكافحـة بيـع        

ــة      األطفــال واســتغالمم جنســياد وتســليط    ــا ج جلةابي ــه مــن نت ــا حتقق ــى م ــد مــن الاــوء عل مزي
 وجلالاىلا  هبدف التشجيع على تكرار تطبيقها يف مناطق أخرو من العاك.

 
 التقارير املواييعية - 7 

تعتزم املقررة اخلاصةد بناء على العمل الذر ايطلع به املقـررون السـابقوند أن يـرر     - 46
ل بشــحين مســحيلة تكنولوجيــا املعلومــا  وايتصــاي    و ــًا وأن تقــدم تقريرهــا املوايــيعت األو 

واستغالل األطفال جنسيا. وستستكمل يف ذلـك التقريـر دراسـأ املقـررين اخلاصـني السـابقني       
 4111( ويف عـــــام  Corr.2و  E/CN.4/2005/78) 4116حـــــول هـــــذا املويـــــو  يف عـــــام    

(A/HRC/12/23     وهتدف جلم بيان ايياها  والتحـديا  والتهديـدا  وايسـتجابا  اجلديـدة )
مـــذ  الظـــاهرةد مبـــا يف ذلـــك خمتلـــا أاـــال اإلســـاءة جلم األطفـــال واســـتغالمم الـــأ تيّســـرها  

رة واملمارســا  الســليمة الــأ تكنولوجيــا املعلومــا  وايتصــاي د والصــكوب القانونيــة املتــوف 
تساعد على منع هذ  الظاهرة ومكافحتهاد والدور الذر ميكـن أن يؤديـه يف هـذا اسـال قطـا       

 األعمال واملنظما  سد احلكومية.
وتعتزم املقـررة اخلاصـة أياـا أن تتنـاول عـرب البحـوو والدراسـا  املوايـيعية مسـا ل           - 45

ل مــا يترتــب علــى البيــع وايســتغالل اجلنســت مــن  أخــرو تــؤ ر بشــكل مباشــر يف وييتــهاد مثــ
عواقب وآ ار يف األطفال الاحاياد وتطوير نظم رعاية شـاملة مناسـبة لتيسـد تعـافيهم وجلعـادة      
جلدماجهم. وباإليافة جلم ذلكد فاهنا ستجرر  و ا بشحين مشكلٍة كانـت مسـحيلة مركزيـة مـذ      

ــوق اإلنســان يف قرارهــ      ــذ أن أنشــحيهتا جلنــة حق ــة من ــع األطفــال   7111/56ا الويي ــت بي د وه

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/78
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/23
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ألسراف التبين سد القانوين. واطط املقـررة اخلاصـة أياـا لتقـدت تقريـر موايـيعت عـن عامـل         
الطلب الذر يرتكز جلليه بيع األطفال واستغالمم يف البغاء ويف املواد اإلباحيةد وسـيحي  تقريرهـا   

ــام      ــدر يف عـــ ــذر صـــ ــيعت الـــ ــر املوايـــ ــتكمل التقريـــ ــذا ا  4115ليســـ ــن هـــ ــو  عـــ ملويـــ
(E/CN.4/2006/67     ومع أن املقررة اخلاصة تعتزم جليالء األولويـة للدراسـا  املوايـيعية بشـحين .)

هذ  املسا لد فاهنـا ستواصـل أياـًا تغطيـة ومتابعـة شـواسل موايـيعية أخـرو تناومـا املقـررون           
األطفال جنسـيا أ نـاء السـفر والسـياحةد مبـا يف ذلـك يف سـياق         السابقوند مثل مسحيلة استغالل

األحداو الريايية الكـربود وبيـع األطفـال واسـتغالمم جنسـيًا يف أعقـاغ األىلمـا  اإلنسـانية         
 النالة عن الكوارو الطبيعية والكوارو املناخية.

 
 الزيارا  القطرية - 4 

ــا مــن أجــل ا    - 41 ــيال أولي ــدان لزيارهتــاد اســتنادا جلم  ســتجرر املقــررة اخلاصــة حتل ــار بل ختي
جمموعة من املعايد الـأ و يـعت مبوجـب نظـام اإلجـراءا  اخلاصـة. وتشـمل معـايد ايختيـار          
مؤشرا  مـن قبيـل مـا جلذا كـان املقـررون السـابقون قـد طلبـوا بالفعـل جلجـراء تلـك الزيـارا د             

بالوييةد وتنفيذ بـرامج فعالـة   وأنشطة متابعة الزيارا  السابقةد والرسا ل الأ بع  هبا املكلا 
ملنــع ومكافحــة بيــع األطفــال واســتغالمم جنســياد والتصــديق علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل           
والربوتوكول ايختيارر امللحق هبا بشحين بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد     

قـرر أن ااـع للجولـة الثانيـة     اإلباحيةد وحالة التقارير املقدمة يف جلطارمهاد والبلدان الـأ مـن امل  
من ايستعراف الدورر الشاملد ودعوا  الزيـارة الـأ توّجههـا الـدولد واملقترحـا  الـواردة       
من املواقـع امليدانيـة الـأ توجـد فيهـا املفويـية السـامية حلقـوق اإلنسـاند والصـناديق والـربامج            

كوميـةد اسـتنادا جلم تقـارير    التابعة لألمـم املتحـدةد والوكـاي  املتوصصـة واملنظمـا  سـد احل      
مو وقــة بشــحين انتــهاكا  حقــوق األطفــال الــأ تنــدرا يف نطــاق الوييــة. وســتراعت املقــررة     
اخلاصة يف اختيار البلدان الـأ سـتزورها مسـحيلة التـواىلن اجلغـرايفد وسـتحيخذ يف احلسـبان البعـد         

 عرب الوطين الذر تتسم به هذ  الظواهر.
ة عمـل املقـررين السـابقنيد سـتمنق املقـررة اخلاصـة األولويـة        ويف جلطار ايلتزام مبواصـل  - 46

ــارة   4174للقيــام بزيــارة قطريــة جلم امنــدد الــأ وافقــت حكومتــها يف عــام     علــى اســتقبال ىلي
طلبتها املقررة اخلاصة السابقة. وستطلب املقررة اخلاصـة تحيكيـد تـواري  جديـدة للقيـام بزيـارة       

ــة يف النصــا األول مــن عــام    ــا     . و4176قطري ــد طلب ــزم املقــررة اخلاصــة يدي كــذلكد تعت
الزيارة الأ أرسلتها املقررة اخلاصة السابقةد مـع التشـديد علـى أمهيـة هـذ  الزيـارا  مـن أجـل         
تنفيذ وييتها. وسترسل املقررة اخلاصة أياا طلبا  جديدة إلجراء ىليـارا  جلم بلـدان أخـرو    

  تمل أن اتارها نتيجة للتحليل املذكور أعال .

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/67


A/69/262 
 

 

14-58758 13/16 

 

ويتمثل الغرف الر يست من الزيارا  القطرية يف اقتراص توصـيا  حمـددة للحكومـا      - 41
وسدها من اجلها  املعنية صاحبة املصلحةد حـول محايـة حقـوق األطفـال ومنـع اينتـهاكا د       
ومساعدهتا على التوصل على  و أفال جلم منـع ومكافحـة بيـع األطفـال واسـتغالمم جنسـيا.       

ة علــى التشــديد بوجــه خــاا علــى متابعــة التوصــيا  الــواردة يف        وســتعمل املقــررة اخلاصــ  
تقاريرهــاد باإليــافة جلم التوصــيا  الــأ تقــدمها جلنــة حقــوق الطفــلد والفريــق العامــل املعــين    
بايستعراف الدورر الشاملد جلذا كانت تندرا يف نطاق وييتها. وجليـافة جلم ذلـكد سـتعمل    

د اكـن الفـرا الـأ تتيحهـا الزيـارا  القطريـة       املقررة اخلاصـة علـى أن تسـتثمر جلم أقصـى حـ     
لتعزيــز الــدور الوقــا ت لنظــام اإلجــراءا  اخلاصــة عــرب تســليط الاــوء علــى احلــاي  الــأ مــن   
ااتمل أن تتفاقم وتتحول جلم انتهاكا  جسيمة حلقوق اإلنسـاند وجـرا م دوليـةد مـع العمـل      

 هتا يف جمال احلماية.يف الوقت نفسه على مساعدة الدول على اييطال  مبسؤوليا
 

 الرسا ل - 3 
ــا     - 31 ــها ونطاقهــ ــة التحــــديا  املرتبطــــة بشــــرص شــــرول وييتــ تــــدرب املقــــررة اخلاصــ

وخصوصياهتا باملقارنة مـع سـا ر اتليـا  الـأ تعـاي قاـايا األطفـال للجهـا  املهتمـة صـاحبة           
لـذلكد سـتعزىل    املصلحةد مثل املنظمـا  واملؤسسـا  املعنيـة  قـوق األطفـال الاـحايا. وتبعـاً       

املقررة اخلاصة اجلهود الرامية جلم حتسني فهم وييتهاد من أجل ينب ايلتباس واحلصول علـى  
معلوما  ذا  صلة تتعلق مبزاعم اينتـهاكا  وشـواسل حقـوق اإلنسـان املتعلقـة بالتشـريعا        
ــن     ــها. وســـيمك نها ذلـــك مـ ــة الـــأ تنـــدرا يف نطـــاق وييتـ والسياســـا  واملمارســـا  العمليـ

ستجابة جلم ما يـرد جلليهـا مـن ادعـاءا  عـن طريـق توجيـه رسـا ل جلم احلكومـا  واجلهـا            اي
املعنيــة األخــرو صــاحبة املصــلحة. وباإليــافة جلم ذلــكد تعتــزم املقــررة اخلاصــة ويــع معــايد    
مويوعية تنظم اااذ اإلجراءا  يف قاية أو حالة ماد وفقا يستراتيجية تنفيـذ الوييـة املسـندة    

ــا شــريطة  ــب        جلليه ــد الســلوب وكتي ــة قواع ــا يف مدون ــة املنصــوا عليه ــايد املقبولي ــتيفاء مع اس
ــه الرســا ل        ــة توجي ــك هــو ايســتفادة جلم أقصــى حــد مــن جلمكاني ــا . والغــرف مــن ذل العملي

 بوصفها أداة للوقاية واحلماية يف جلطار نظام اإلجراءا  اخلاصة.  
ــا الشــ      - 37 ــرب موقعه ــتنتج وتنشــر ع ــررة اخلاصــة س ــا أن املق بكت وأدوا  ايتصــاي  كم

األخرو املتاحة لألطفال موادَّ سهلة الفهم على األطفال تتعلق بنطـاق وييتـهاد ونـو  املـزاعم     
الأ تستطيع أن تنظر فيهاد وأساليب العمل املتاحة لالستجابة ما. وسـتكون املـواد موجهـة جلم    

ألطفـالد والشـركاء اتخـرين    الاحايا الفعليني وااتملنيد واملنظما  واملؤسسا  العاملة مع ا
على الصعد الـدويل واإلقليمـت واالـت. وامـدف مـن ذلـك هـو ايسـتفادة جلم أقصـى حـد مـن            
املعلوما  الأ يمعها هـذ  الكيانـا  يف عملـها اليـومتد وتوجيـه انتبـا  احلكومـا  واجلهـا          
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  مـــن أجـــل حثهـــا علـــى محايـــة     املعنيـــة األخـــرو صـــاحبة املصـــلحة جلم تلـــك اينتـــهاكا     
 وحقوقهم. األطفال

 
 التعاون مع اجلها  صاحبة املصلحة هبدف التوعية والدعوة - 4 

ستعمل املقررة اخلاصـة علـى تشـجيع وتيسـد وتنظـيم أنشـطة التوعيـة والـدعوة بشـحين           - 34
األولويا  املواييعية واملسا ل املثدة للقلق ذا  الصلة بالوييـة املسـندة جلليهـا مـن أجـل تعزيـز       

وجلبراىلها للعياند والدعوة جلم القااء على ظـاهرة بيـع األطفـال واسـتغالمم جنسـيًا      املعرفة هباد 
ومنعها. وستسترشد املقـررة اخلاصـة باألولويـا  املوايـيعية ومسـا ل الـدعوة املـذكورة أعـال          
لــدو مشــاركتها يف خمتلــا احللقــا  الدراســية واملــؤمترا  واملناســبا  األخــرو ودعمهــا مــاد  

افــل لتبــادل املعلومــا  عــن التطــورا  ذا  الصــلة باملويــو د وحتديــد   وستســتودم تلــك اا
ــآىلر         ــق أوجــه الت ــا  بشــحيهناد وحتقي ــادل املعلوم ــادرا  الناجحــة وتب املمارســا  الســليمة واملب

ــا  صــ       ــررة اخلاصــة أياــا بيان ــدعوة. وستصــدر املق ــراف ال ــة   ألس ــام الدولي ــبة األي حفية مبناس
راب مع سا ر املكلفـني بوييـا  يف جلطـار اإلجـراءا      الصلة باملويو د مبا يف ذلك بايشت ذا 

اخلاصــة واتليــا  واميدــا  املعنيــة  مايــة الطفــلد لتنبيــه اجلهــا  املعنيــة صــاحبة املصــلحة جلم  
 احلاجة جلم معاجلة مسا ل حمددة تتعلق بوييتها وما صلة  قوق اإلنسان.

اكـن مـن فـرا التوعيـة الـأ      وستعمل املقررة اخلاصة على ايستفادة جلم أقصـى حـد    - 33
د ومها ذكـرو مـرور ةسـة وعشـرين عامـا علـى       4176ستتوفر يف تارخييني تذكاريني يف عام 

جلنشــاء الوييــة املعنيــة مبســا ل بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــةد   
ة حقـوق الطفـل   وذكرو مرور ةسة عشر عامـا علـى الربوتوكـول ايختيــارر امللحـق باتفاقيـ      

بشحين بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـةد الـذر اعتمدتـه اجلمعيـة           
ــة حــول هــذين احلــد ني     64/453العامــة يف قرارهــا   . وســتنظم املقــررة اخلاصــة أنشــطة توعي

الدوليــة الــأ هتــدف جلم وقــا بيــع األطفــال واســتغالمم  للــدعوة جلم التصــديق علــى الصــكوب 
بالـذكرو السـنوية    4175جنسيًا والتطبيق الفعلت ما. وباإليافة جلم ذلـكد سـي حتفل يف عـام    

العشرين للمؤمتر العـاملت األول ملكافحـة ايسـتغالل اجلنسـت لألطفـالد وتعتـزم املقـررة اخلاصـة         
م تنفيــذ ايلتزامــا  السياســية الــأ اعتمــد  يف دعــم أنشــطة الــدعوة ذا  الصــلة الــأ تــدعو جل

 ذلك املؤمتر العاملت واملؤمترا  الأ أعقبته.
وجلم جانــب التوعيــة لألولويــا  املوايــيعية املرتبطــة بصــورة مباشــرة بالوييــة املســندة   - 34

 جلليهاد تعتزم املقررة اخلاصة العمل بتنسيق وتعاون و ـيقني مـع املكلفـني بوييـا  ذا  صـلة يف     
جلطـار اإلجـراءا  اخلاصـة واتليــا  الدوليـة واإلقليميـة األخــرو للمشـاركة يف أنشـطة الــدعوة        
فيما يتعلق باملسـا ل املشـتركة املـثدة للقلـق. وتشـمل املسـا ل املرشـحة لالسـتفادة مـن اجلهـود           
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املشــتركة يف جمــال الــدعوة منــع ىلواا األطفــال والــزواا القســرر وويــع حــد ممــاد ومحايــة    
هاجرين سد املصـحوبني بـذويهم وأطفـال الشـوار  واألطفـال املصـابني بـاملهق مـن         األطفال امل

 العنا وايستغالل.  
وجليافة جلم ذلكد ستواصل املقررة اخلاصة العمل علـى مـا حـدد  املقـررون السـابقون       - 36

من أولويـا  يف جمـال الـدعوةد وصاصـة تصـديق ليـع الـدول علـى الربوتوكـولني ايختيـاريني           
ني باتفاقية حقوق الطفلد وعدم يرت األطفـال يـحايا ايسـتغالل اجلنسـت. وستواصـل      امللحق

ح  الدول الـأ ك تصـدق بعـد علـى الربوتوكـول ايختيـارر امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل           
بشــحين بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة علــى أن تصــدق عليــهد   

األمم املتحدة للطفولةد واملمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنا      وتوحد اجلهود مع منظمة
يد األطفالد واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة باألطفـال يف الزناعـا  املسـلحة. وباإليـافة      
ــى الربوتوكــول       ــة جلم التشــجيع علــى التصــديق عل جلم ذلــكد ســتدعم اجلهــود املشــتركة الرامي

وق الطفــل املتعلـق بــاجراء تقـدت البالســا  وتنفيـذ هــذا الربوتوكــولد    ايختيـارر يتفاقيــة حقـ  
. وفيمـــا خيـــص عـــدم يـــرت األطفـــال 4174نيســـان/أبريل  74الـــذر دخـــل حيـــز النفـــاذ يف 

الاــحاياد ستواصــل املقــررة اخلاصــة حــ  الــدول علــى اســتعراف ليــع جوانــب التشــريعا    
رميهمد أو معاقبتـهمد أو وصـمهم بالعـار    الوطنية الأ ميكن أن تؤ ر يف األطفال وكفالة عـدم يـ  

 بسبب وقوعهم يحايا لالنتهاب اجلنست أو ايستغالل اجلنست.
وستكّرس املقررة اخلاصة أياا جهود الدعوة من أجل التوعية حلقيقة أن بيع األطفـال   - 35

لـك  واستغالمم جنسيًا ميكن أن يصل يف ظل ظروف معينة جلم مرتبة اجلـرا م الدوليـةد مبـا يف ذ   
جـرا م احلـرغ واجلـرا م يــد اإلنسـانية. ويف مثـل هـذ  احلــاي د سـتدعو املقـررة اخلاصــة جلم         
مساءلة اجلناةد من خالل آليا  العدالة املناسبة املراعية حلقوق اإلنسـاند علـى الصـعيد الـوطين     
أو الدويلد وايـعة نصـب عينيهـا امـدف النـها ت املتمثـل يف تقـدميهم جلم العدالـة وتـوفد سـبل           
اينتصاف للاحايا. واملقررة اخلاصة على اقتنا  بـحين كفالـة املسـاءلة عـن تلـك اجلـرا م ميكـن        
أن تنطور على أ ر راد د وأهنا ستبع  برسالة قوية مفادها أن مثل هـذ  اجلـرا م اخلطـدة هتـز     

ةد بعمٍق الامد اإلنساين. ويف الوقت نفسهد ستصّر املقررة اخلاصةد يف أعماما املتعلقـة بالـدعو  
على مسؤولية الدول عن محاية أصحاغ احلقوق عرب اعتمـاد تـدابد وقا يـة تشـمل التشـريعا       

 الأ يرم تلك األعمال املشينة.  
وأخـداد فــان املقـررة اخلاصــة سـتتابع عــن كثـب املفاويــا  املتعلقـة بحيهــداف التنميــة       - 31

اء الشـراكا  لكفالـة أن   من أجل دعم اجلهود وبنـ  4176املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
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 4131تتامن الو يقة اخلتامية أحكاما بشحين قاـايا محايـة األطفـالد وأن يتحقـق  لـول عـام       
 امدف املتمثل يف جلهناء اينتهاب اجلنست والعنا اجلنست وايستغالل اجلنست لألطفال.  

 
 ايستنتاجا    -رابعا  

يف هــذا التقريــرد الــذر هــو أول  ســعت املقــررة اخلاصــة املعينــة حــديثا جلم أن تقــدم - 36
تقرير تقدمه جلم اجلمعية العامةد عريًا موجزًا ألفكارها األولية بشحين الويية املسـندة جلليهـا   

خـــالل فتـــرة وييتـــها ااـــددة    وايياهـــا  ايســـتراتيجية الـــأ تنـــور أن متاـــت فيهـــا      
 .سنوا  بثالو

رين اخلاصـني الـذين سـبقوها.    وتعتزم املقررة اخلاصة أن تكفل اسـتمرار عمـل املقـر    - 31
وستسعى جلم توطيد اجلهود الأ بذلوها وتستطلع اياها  جديدة لتطبيـق الوييـة املسـندة    
جلليهــا. وستواصــل اعتمــاد هنــج تشــاورر وتشــاركت وكلــت يركــز علــى األطفــال يف تنفيــذ    

 الويية املسندة جلليهاد وستراعت املنظور اجلنساين يف ليع مراحل عملها.
ســعى املقــررة اخلاصــة جلم كفالــة التنســيق والتكامــل مــع املكلفــني بوييــا          وست - 41

صــلة يف جلطــار اإلجــراءا  اخلاصــة وســا ر اتليــا  واميدــا  التابعــة لألمــم املتحــدة.   ذا 
وستبذل كل جهد لتعميم مراعاة محاية وتعزيز حقوق الطفل يف نظام اإلجـراءا  اخلاصـةد   

ق اإلنســـان يف عمـــل وكـــاي  األمـــم املتحـــدة وســـتدعو يتبـــا  ن ه ـــج قا مـــة علـــى حقـــو
وصناديقها وبراجمهـا الـأ تعـاي املسـا ل املتعلقـة  مايـة الطفـل. وستسـعى أياـا جلم تعزيـز           

 .  التعاون مع اتليا  اإلقليمية املعنية  قوق الطفل
الذكرو السنوية اخلامسة والعشرين إلنشـاء الوييـة املعنيـة     4176ويصادف عام  - 47

بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية. وجلن التجديد املسـتمر  مبسا ل 
مذ  الويية يؤكد أن احلاجـة تقتاـت أن يعـزىل استمـع الـدويل اجلهـود الراميـة جلم مكافحـة         
تنامت ظاهرة اينتهاب اجلنست لألطفال واستغالمم جنسيًا. ولكـت يتسـىن للمقـررة اخلاصـة     

امهــا علــى النحــو املناســب وكفالــة تنفيــذ وييتــها بفعاليــةد ســيكون مــن          اييــطال  مبه
الاـرورر يف الســنوا  القادمـة تعزيــز الــدعم املقـدم مــاد عــرب اصـيص الوســا ل واملــوارد     

 .الكافيةد وصاصة من أجل كفالة متابعة توصياهتا على النحو املناسب


