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  جملس حقوق اإلنسان
   والعشرونالدورة اخلامسة

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

يف م يف البغـاء و    تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واسـتغالهل           
  جميد معالّ املواد اإلباحية، جناة 

  موجز    
املواد اإلباحيـة   البغاء ويف    يف   متقدم املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل        

 دورته اخلامسة والعـشرين، عمـالً بقـراري         هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف      
  .١٩/٣٧ و٧/٣ اجمللس

ويعرض هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة منذ تقدمي تقريرها              
اليت قـضتها يف هـذا       ستال سنواتال، ويتضمن خالصة    ٢٠١٣مارس  /األخري يف آذار  

  .واليتها، ويقدم حملة عامة عن املسائل الرئيسية املتصلة باملنصب
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  مقدمة  -أوالً  
ويتـضمن  . ١٩/٣٧ و ٧/١٣م هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان         ُيقدَّ  -١

 /آذارخـري يف    عرضاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة منـذ تقـدمي تقريرهـا األ             
، وحملة عامة مواضيعية بشأن املسائل الرئيسية املتـصلة بالواليـة، والـدروس        ٢٠١٣ مارس

  .املستفادة من جتربة املقررة اخلاصة أثناء اضطالعها بواليتها اليت دامت ست سنوات

  األنشطة  -ثانياً  

  الزيارات القطرية  -ألف  
بق إىل جملـس حقـوق اإلنـسان        قامت املقررة اخلاصة، منذ تقدمي تقريرها الـسا         -٢
)A/HRC/22/54 ١٥ ، بزيارة إىل قريغيزستان يف الفترة من      ٢٠١٣مارس  /آذاريف  )  وإضافاته 

يوليه، وأخرى إىل   / متوز ٢٦إىل   ١٥أبريل، وزيارة إىل مدغشقر يف الفترة من        / نيسان ٢٦إىل  
وُتقدم تقارير  . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٨بنن يف الفترة من     

 أمـا   .إىل هذا التقرير  )  على التوايل  3 و 2 و A/HRC/22/54/Add.1(هذه الزيارات يف إضافات     
 ٢٧ إىل   ١٦زيارهتا القطرية إىل اهلند، اليت كان من املقرر مبدئياً القيام هبا يف الفتـرة مـن                 

وتعرب . ٢٠١٢أبريل  /، فقد أُرجئت بناًء على طلب احلكومة يف نيسان        ٢٠١٢أبريل  /نيسان
  .املقررة اخلاصة عن أسفها ألن هذه الزيارة مل حتدث

وتنتظر املقررة اخلاصة الردود على طلباهتا املتعلقة بتوجيه دعوات للزيارة من كل من               -٣
غامبيا وفييت نام وكمبوديا وكندا ونيبال ونيجرييا ونيكاراغوا،        مجهورية فرتويال البوليفارية و   
  .جلديدة لزيارة اهلندكما تنتظر تأكيد املواعيد ا

   أخرى أنشطة  -باء  

  املؤمترات واحللقات الدراسية والتعاون مع اجملتمع املدين  -١  
شاركت املقررة اخلاصة يف العديد من املؤمترات وحلقات العمل واحللقات الدراسية             -٤

ـ   . أثناء الفترة املشمولة بالتقرير  شرطة فقد ألقت كلمة رئيسية يف مؤمتر املنظمـة الدوليـة لل
املعين باجلرائم املرتكبة يف حق األطفال واملعقود يف بـانكوك يف الفتـرة             ) اإلنتربول(اجلنائية  

مايو، شاركت يف مـؤمتر عقدتـه   / أيار٢٩ و٢٨ويف . ٢٠١٣مارس / آذار٢١ إىل   ١٩ من
يف اجلمهورية الدومينيكية بشأن املمارسات اجليدة      ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     

يف حلقة  اً  وقدمت عرض . يف السفر والسياحة  اً  تعلقة مبنع استغالل األطفال واملراهقني جنسي     امل
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غري احلكومية يف  SAMU Socialدراسية بشأن الدعم النفسي ألطفال الشوارع نظمتها منظمة 
وألقيت بالنيابة عنها كلمة رئيسية يف مـؤمتر        . يونيه/ حزيران ١١ إىل   ٦باريس يف الفترة من     

حداث الرياضية ومحاية األطفال نظمته شبكة القضاء على استغالل األطفال يف البغاء  بشأن األ 
 ١٤ و ١٣يف وارسو يومي    ) ECPAT(ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية         

يف أديس أبابـا    املذكورة  يف مشاورة إقليمية نظمتها الشبكة      اً  وشاركت أيض . يونيه/حزيران
 ألغراض   بشأن إجراءات وقف استغالل األطفال جنسياً      ٢٠١٣سطس  أغ/ آب ٢ و ١ يومي

سبتمرب، شاركت يف حلقة عمل بشأن محايـة األطفـال          / أيلول ١٢ويف  . جتارية يف أفريقيا  
سبتمرب، شـاركت   / أيلول ١٨ويف  . املهاجرين يف إطار مؤمتر متروبوليس الدويل يف تامبريي       

للبلدان الناطقة بالفرنسية ُعقدت يف بـاريس       املقررة اخلاصة يف حلقة عمل للمنظمة الدولية        
سبتمرب، ألقت حماضرة بشأن حقوق الطفل      /أيلول ٢٨ويف  . وكان موضوعها الرعاية البديلة   

أكتـوبر  / تشرين األول  ١٦ إىل اجلمعية العامة يف      وقدمت تقريراً .  بالرباط امعة الدولية اجليف  
 / تـشرين األول   ١٧روغـواي يف    وشاركت يف اجتماع للخرباء نظمه االحتاد األورويب وأو       

ديـسمرب،  / كـانون األول   ١١ و ١٠ويف  . أكتوبر وكان موضوعه بناء عامل يليق باألطفال      
شاركت يف اجتماع مائدة مستديرة بشأن تعزيز ومحاية حقوق أطفال الشوارع يف جنـوب              
شرق آسيا، تشارَك يف تنظيمه يف سنغافورة كل من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق               

  ).AVIVA(واجلمعية املعنية بأطفال الشوارع وجمموعة أفيفا ) املفوضية(اإلنسان 

  البالغات  -٢  
  ).A/HRC/23/51(املوجهة والردود الواردة يف تقرير البالغات للبالغات يرد موجز   -٥

خالصة ست سنوات يف منصب املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفـال             -ثالثاً  
   املواد اإلباحيةواستغالهلم يف البغاء ويف

  واملنهجية اهلدف  -ألف  
واليتها أن تستعرض التطورات الرئيسية اليت تتصل        ، يف ختام    ارتأت املقررة اخلاصة    -٦

 من جتربتـها    تستخلص دروساً   وأن   ،بعملها واليت حدثت على مدى السنوات الست املاضية       
املدى علـى    هلا أثر بعيد    ، شهد العامل حتوالت كبرية كان       ٢٠٠٨فمنذ عام   . كمكلفة بوالية 

وأّدى تزايد العوملة واستمرار توسع اسـتخدام     . نطاق وطبيعة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً     
 مبا يف ذلك يف البلدان النامية، إىل زيادة اهلجرة الدولية أو احمللية، وذلـك حتديـداً        اإلنترنت،  

عية والرتاعات والتغريات املتـصلة     واملالية والكوارث الطبي   بسبب التحضر واألزمة االقتصادية     
ورغم اختاذ جهود عديدة يف سـبيل        . باملناخ اليت أثّر مجيعها يف مدى تعرض األطفال للخطر        
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ومبمارسات مبتكرة    بتحسني فهم تلك الظواهر      التصدي آلفة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً     
  .قائمةالثغرات من د يعدالتزال   الوتعاون معزز بني اجلهات الفاعلة،

إذكاء  يستهان هبا من أجل       ال ويف ظل هذه الظروف، بذلت املقررة اخلاصة جهوداً         -٧
املعنية الرئيسية والدعوة    الوعي باملسألة وتقاسم جتربتها وخربهتا وتشجيع التنسيق بني اجلهات          

وقد أعّدت تقـارير ذات رؤيـة       . والوطين إىل استجابات على املستويات العاملي واإلقليمي       
املـؤمترات  مـن   عديد  الوسامهت مشاركتها يف    . واملمارسات ملية بغية تدعيم السياسات     ع

وأسـدت  . املـسألة إلقاء الضوء على    واالجتماعات رفيعة املستوى يف      واجتماعات اخلرباء   
   . استراتيجيات إقليمية وعاملية من أجل التصدي لتلك الظواهر املشورة بشأن 

األطفـال    يف التـصدي لبيـع        مشولياً  أداء واليتها هنجاً   واتبعت املقررة اخلاصة يف      -٨ 
بيـع األطفـال     ويـشكل   .  يقوم على تشابك حقوق الطفل وترابطهـا       واستغالهلم جنسياً 
واسعة مـن األسـباب       ظاهرتني معقدتني هلما جتليات متعددة وجمموعة        واستغالهلم جنسياً 

 فيمـا مـضى    كبرياًللخطر تغرياً ل وتغريت التجليات والعوامل اليت تعرض األطفا     . األساسية
   .نتيجة لتطورات البيئة العاملية

يتوخى حتديد  وهذا التقرير الذي يقّيم والية املقررة اخلاصة على مدى ست سنوات،               -٩ 
   . املقبلة االستجابات واملمارسات اجليدة يف خمتلف املناطق وإرشاد اجلهود 

زه كل من املقررة اخلاصة وأسالفها، بطرق منها        ويستند التقرير إىل العمل الذي أجن        -١٠ 
وإىل التقارير والدراسات الصادرة عن آليات ووكاالت األمـم املتحـدة            الزيارات القطرية،   

   .اإلقليمية والدولية وغري احلكومية، وإىل حبوث أكادميية حلقوق اإلنسان وغريها من املنظمات 

  بالوالية تصلةامل واالجتاهات املسائل عن عامة حملة  -باء  
يشري حتليل للجوانب املوضوعية األساسية لوالية املقررة اخلاصة إىل تفاقم عدد مـن                -١١ 

 بسبب  يزال جمهوالً  بيد أن نطاق الظاهرة احلقيقي ال     . واستغالهلم جنسياً  جتليات بيع األطفال    
لة تعّرف بوضوح مجيـع اجلـرائم ذات الـص      ال اليت عوامل شىت كقصور بعض التشريعات      

وتطورها على مدى الزمن ونقـص       واالفتقار إىل بيانات موثوق هبا بشأن نطاق االنتهاكات         
جيعلـها خمفيـة    زد على ذلك أن طابع هذه األنشطة اإلجرامي    . تبادل املعلومات عرب البلدان   

وال يبلغ معظم األطفال واألسر عن حاالت االعتداء واالستغالل بـسبب الوصـم             . عموماً
 التـسامح   ويساهم يف نقص اإلبـالغ أيـضاً      . نتقام وعدم الثقة بالسلطات   اال واخلوف من   

ومع ذلك فإن الدراسـات والتقـارير       . وغياب الوعي  تلك الظواهر   عن  االجتماعي املمكن   
   . شاملة عن الظاهرة اليوم املتاحة، إذ تأخذ هذه القيود يف االعتبار، تقدم صورة 
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 )١(إلنترنت اشبكة على جنسياً األطفال استغالل  -١  

. أسيء استخدام اإلنترنت بقدر كبري كأداة لنشر املواد اإلباحية اليت تستغل األطفال             -١٢
صور اإلساءة إىل األطفال على الشبكة حيصى بـاملاليني وعـدد            وتفيد التقديرات بأن عدد     

 واجتـه سـن     .)٢(األرجح بعشرات اآلالف   فرادى األطفال املعروضني يف الصور حيصى على        
وتنشر الصور علـى حنـو      .  وعنفاً يا حنو االخنفاض، وما فتئ التجسيد يزداد وضوحاً       الضحا

 وتفيد البيانات الصادرات .)٣( أصعبطريق شبكات للنظراء، ما جيعل كشفها أمراً       متزايد عن   
بأن عدد النطاقات اليت تستضيف ) Internet Watch Foundation(نترنت رصد اإلعن مؤسسة 
اجلنسي على األطفال قد اخنفض إىل النصف يف الفتـرة مـا بـني               تداء   باالع حمتوى متعلقاً 

 صـفحة   ٩ ٥٥٠املبلّغ عنها وعـددها       وأن الصفحات اإللكترونية     ٢٠١٢ و ٢٠٠٦ عامي
يعـين    ال غري أن ذلك  . )٤( ٢٠١٢ يف عام     بلداً ٣٨ من    نطاقاً ١ ٥٦١كانت مستضافة على    

   .األطفالحدوث اخنفاض يف تداول صور االعتداء اجلنسي على 
 ٢٩ ٩٠٨ الرابطة الدولية خلدمات املساعدة عرب اإلنترنـت  ت، تلق٢٠١١ويف عام    -١٣

 يف املائة منها بأطفال يف مقتبل       ٧١إساءة إىل أطفال، يتعلق      بالغات بشأن مواد حتتوي على      
 ٣٧ ٤٠٤د إىل   ، قفز ذلـك العـد     ٢٠١٢  ويف عام   . اً يف املائة بأطفال صغار جد     ٦البلوغ و 
  . )٥(بأطفال صغار جداً  يف املائة ٩ يف املائة منها بأطفال يف مقتبل البلوغ و٧٦يتعلق بالغات 

، كانت قاعدة البيانات الدولية لصور االسـتغالل اجلنـسي          ٢٠١٣ويف بداية عام      -١٤
 جان مما ١ ٥٠٠ ضحية و٣ ٠٠٠مكّنت من التعرف على    لألطفال اليت تديرها اإلنتربول قد      

عدد كبري من الضحايا غري احملـددة        ضافة إىل العثور على بيانات بشأن       ، إ  بلداً ٤٠يزيد عن   
  .)٦( بعدالتحقيق يف حاالهتممل يبدأ هويتهم الذين 

__________ 

يف املواد اإلباحية عـن اسـتغالل   م يف البغاء و تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل   انظر أيضاً  )١(
  .)A/HRC/12/23(األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت 

)٢( J. Carr and S. Hilton, Digital Manifesto (Children’s Charity Coalition on Internet Safety, London, 

2009), p.29. 
)٣( UNICEF, Child Safety Online: Global challenges and strategies (2011)  متاح على املوقع الـشبكي ،

 .www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_eng.pdf: التايل
)٤( Internet Watch Foundation, Annual and Charity Report 2012 . تـايل متاح على املوقع الـشبكي ال :

www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012% 
20Annual%20and%20Charity%20Report.pdf.  

)٥( INHOPE, 2012 Annual Report .متاح على املوقع الشبكي التايل :http://www.inhope.org/gns/about-

us/annual-reports.aspx.  
)٦( www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Victim-identification.  
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  يف البغاءاألطفالاستغالل   -٢  

وهو يـشمل   . مشكلة بارزة يف بلدان كثرية    ميثل  يف البغاء   األطفال  استغالل  ال يزال     -١٥
بـل ومقابـل    لقاء املال   فقد يكون   . ستغل فيها األطفال  اجلنس اليت يُ  ب املقايضةمجيع أشكال   

عتقد مـن أن    العام على البغاء وما يُ     الطلب  ه  ويساهم في . لى سلع أو مزايا أخرى    احلصول ع 
وطائفة من األمور املتصلة بالسلطة والتفـوق        " مأمونة بقدر أكرب  "األطفال  ممارسة اجلنس مع    

   .واعتبار األطفال أشياء
توافر بيانات موثوق هبا عن نطاق الظاهرة، تفيـد الدراسـات بأهنـا             ورغم عدم      -١٦ 

 -مبا يف ذلك يف البلدان النامية، ويف خمتلف املستويات االجتماعية            موجودة يف مجيع البيئات،     
الـسنوات  البغـاء يف    األطفـال يف    الستغالل  وقد تفاقمت األسباب األساسية     . االقتصادية

لألطفـال    اجلنسية املبكر ونشر صور ذات طابع جنسي         األخرية، وهي تشمل دخول احلياة    
وتـشري بعـض    . وآثار األزمة االقتصادية إىل جانب العنف والعصابات وضـغط األقـران          

 هلـم   الذي يشكل حافزاً   الرتعة االستهالكية وإقبال األطفال على بعض السلع       الدراسات إىل   
 اجلنس مع األطفال أحد اجلوانـب       السياحة بدافع ممارسة   ومتثل  . على ممارسة اجلنس مبقابل   

   . يف البغاءاألطفالالستغالل األساسية 

  )٧( يف السفر والسياحةاستغالل األطفال جنسياً  -٣  
 إىل نقـص  ال ُيعرف النطاق احلقيقي للسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال نظراً   -١٧

 لة احمللية، أثناء زياراهتا الرمسية غري أن املقررة اخلاصة علمت من اجلهات الفاع       .البيانات املتاحة 
  .  أن الظاهرة ما فتئت تنمو، وحيدوها يف ذلك منو السياحة إمجاالًإىل بلدان املقاصد السياحية،

و تتفشى السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال بقدر أكرب يف البلدان الناميـة،                -١٨
ات باستمرار، إذ مييل اجلنـاة إىل       وتتغري الوجه . لكنها موجودة يف كل بلد أو وجهة سياحية       

  . البلدان ذات التشريعات والضوابط الواهنة، حيث ميكنهم التصرف دون التعرض للعقاب
 باإلبالغ  ٢٠١٣وتفيد البيانات الواردة يف تقرير االجتار باألشخاص الصادر يف عام             -١٩

  مشموالً  بلداً ١٨٨ من أصل    ً بلدا ٥٥عن حاالت سياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال يف          
 منها بلـدان منـشأ      ٧ ( بلداً ٣٠ وقاصدين    بلداً ١٨بالتقرير، وقد كان اجلناة فيها منتمني إىل        

غري أن الطابع اجلنائي للنشاط وأثره السليب من حيث اإلساءة إىل مسعة البلد ومن              . )٨()ومقصد
  . عن معظم احلاالتمث إىل تنمية السياحة يفسران عدم اإلبالغ أبداً

__________ 

يف املواد اإلباحية بـشأن محايـة       م يف البغاء و    تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل       انظر أيضاً  )٧(
  .)A/HRC/22/54(ألطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة ا

)٨( www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2013/07/TPP-Review-of-TIP-Report-2013-

Final.pdf.  



A/HRC/25/48 

GE.13-19109 8 

 مليار سـائح    ١,٨وإذ تتوقع منظمة السياحة العاملية أن يبلغ عدد السياح الدوليني             -٢٠
  . يف السنوات املقبلة، يبني منو السياحة الدولية أن التحدي سيظل مهما٢٠٣٠ًحبلول عام 

  االجتار باألطفال  -٤  
. زايدتشري تقديرات حديثة إىل أن نسبة االجتار باألطفال من االجتار بالبشر ككل تت              -٢١

 عدة من االستغالل، منها االستغالل اجلنسي، ويقتـرن يف          ضروباً ويشمل االجتار باألطفال    
   .ألطفالا بيعتصل إىل حد حاالت كثرية مبمارسات 

 عـن مكتـب     ٢٠١٢ويفيد التقرير العاملي عن االجتار باألشخاص الصادر يف عام            -٢٢
 يف  ٢٧ االجتار باألطفال املكشوفة مثلت      األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بأن حاالت      

، وقـد كانـت     ٢٠١٠ و ٢٠٠٧املائة من حاالت االجتار بالبشر يف الفترة ما بني عـامي            
ويف السنوات األخرية، كانت    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ يف املائة يف الفترة ما بني عامي         ٢٠ نسبتها

، منت نسبة البنات    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ففي الفترة ما بني عامي      . الزيادة أعلى بالنسبة إىل البنات    
ومتثل البنات ضحيتني من أصل كـل       .  يف املائة  ١٧ يف املائة إىل     ١٣من جمموع الضحايا من     

ورغم تباين االجتاهات على الصعيد العاملي، يستنتج التقريـر أن          . ثالثة من الضحايا األطفال   
وفة يف الفترة  سجلت زيادة واضحة يف نسبة حاالت االجتار باألطفال املكش بلدا٢٠ًأكثر من 

وجتدر اإلشارة  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ مقارنة بالفترة ما بني عامي       ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ما بني عامي    
. إىل أن ما يربو على ثلثي ضحايا االجتار املكتشفني يف أفريقيا والشرق األوسط هم أطفـال               

 يف املائة مـن جممـوع       ٥٨وعلى الصعيد العاملي، ميثل االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي         
  .)٩(االت املكشوفةاحل

  بيع األطفال  -٥  

  التبين غري القانوين    
 حلالة التبين على غري أن استعراضاً.  ظاهرة خفية للغايةيشكل التبين غري القانوين أيضاً  -٢٣

ويتـضح  . الصعيد الدويل يشري إىل ارتفاع خطر التبين غري القانوين بسبب تضافر عوامل شىت   
لتبين على الصعيد الدويل ازدادت يف الفتـرة مـا بـني      من السجالت املوجودة أن حاالت ا     

واستمرت زيادة الطلب على التبين،     . )١٠(، قبل أن تتراجع بقدر كبري     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ عامي

__________ 

)٩( www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf.  
)١٠( The African Child Policy Forum, Africa: The New Frontier for Intercountry Adoption (2012) .

 http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files: متــاح علــى املوقــع الــشبكي التــايل
/documents/6524.pdf. 
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فرط يف الرسوم حبيث    املالرتفاع  امقابل تراجع العرض، مما هيأ الظروف لإليذاء، والفساد، و        
  . )١١(لتبين غري القانوينا لألطفال، ويغدو التبين بيعاً

 يف السنوات املقبلة، لضمان توافر األطـر         مستمراً وستقتضي هذه الظاهرة اهتماماً     -٢٤
  .التنظيمية املالئمة ملنع التبين غري القانوين ومكافحته

  نقل األعضاء    
، على الرغم من ندرة البيانات املتعلقة       ال يزال بيع األعضاء يشكل مبعث قلق رئيسياً         -٢٥

" الـسياحة "وأبرزت الدراسات املتعلقة باملوضوع أن      . ها يف األطفال  بالظاهرة وبنطاق تأثري  
ويـسافر  . بغرض زرع األعضاء قد منت، مستفيدة يف ذلك مرة أخرى من منو السفر الدويل             

. أشخاص من بلدان ذات دخل مرتفع إىل مناطق فقرية يبيع فيها أناس أعضاءهم لسد الرمق              
  .)١٢( يتعرضون بصورة خاصة هلذه اجلرميةوبينت البحوث املوجودة أن أضعف األفراد

  زواج األطفال    
.  يف بلدان كثرية، رغم اعتماد أطر قانونية حملية متنعه         ال يزال زواج األطفال متفشياً      -٢٦

ويف . وتعود جذور زواج األطفال إىل تفاوت وضع اجلنسني وعالقات الـسلطة يف اجملتمـع            
وميكن أن يكون   .  من أشكال بيع األطفال    حاالت كثرية، ميكن اعتبار زواج األطفال شكالً      

 للوالدين على الترتيب لتزويج بنـاهتم يف سـن          شرط دفع املهر للزواج ببنات صغار حافزاً      
  .وميكن استخدام زواج األطفال لتسوية ديون أسرية أو توفري األمن االقتصادي لألسر. مبكرة
 ١٥٨بل سن الثامنة عـشرة      ويبلغ عدد البلدان اليت اعتمدت قوانني حتظر الزواج ق          -٢٧
وعلـى  . يبيح الزواج دون سن الثامنة عشرة مبوافقة الوالدين       منها    بلداً ١٤٦، وإن كان    بلداً

وقد أحرزت قلة مـن البلـدان       . يزال الزواج املبكر ظاهرة عاملية      ال الرغم من هذه التدابري،   
 على الصعيد العاملي ظل      يف هذا املضمار، لكن البيانات املتاحة تفيد بأن حجم الظاهرة          تقدماً
وال يـزال معـدل زواج األطفـال        . ٢٠١٠ و ٢٠٠١ على مدى الفترة ما بني عامي        ثابتاً

__________ 

)١١( ChildONEurope, National experiences on the management of the demand for intercountry 

adoption (2012) .  متاح على املوقع الـشبكي التـايل :www.childoneurope.org/issues/publications/ 
COE_Management%20demand.pdf.  

 Yosuke Shimazono, “The state of the international organ trade: a provisional picture based on : انظر )١٢(

integration of available  information” in the Bulletin of the World Health Organization  . متاح على املوقع
 Joint Council of :انظـر أيـضاً  .   /www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en : الشبكي التايل

Europe/United Nations Study, Trafficking  in organs, tissues and cells and trafficking in human beings 

for the purpose of the removal of organs (Council of  Europe/United Nations, Strasbourg, 2009)  .   
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 بأن ثلث النـساء     ٢٠١٢وتفيد بيانات اليونيسيف لعام     . )١٣( بلداً ٦١ يف املائة يف     ٢٠ يفوق
تزوجن قبـل سـن      - مليون امرأة    ٧٠أي حنو    - سنة   ٢٤ إىل   ٢٠املتراوحة أعمارهن من    

  . )١٤(منة عشرةالثا

  النتائج اخلطرية    
ونفـسية  بدنيـة   إن مجيع أشكال اإليذاء والعنف واالستغالل تنجم عنها تـأثريات             -٢٨

واجتماعية خطرية يف املدى القصري واملدى الطويل، ليس على البنات واألوالد الضحايا املباشرين 
عرضات بقدر كبري للحمل فضحايا العنف اجلنسي م.  على أسرهم وجمتمعاهتمفحسب وإمنا أيضاً

اإليدز وغري ذلك من األمراض املنقولة      /غري املرغوب فيه واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       
ويعاين الضحايا يف حياهتم اليومية الوصم االجتماعي واإلقصاء األسري والضغط النفسي . جنسياً

،  لن يزول أبداً   ستغلني جنسياً وما ُيتداول على شبكة اإلنترنت من صور األطفال امل        . واالكتئاب
وال بد من التصدي هلذه النتائج يف إطـار االسـتجابات           . ما جيعل تأثريه على الضحايا مدمراً     

  .وخدمات الرعاية املقدمة إىل الضحايا، مبا فيها اجلرب وإعادة التأهيل

  زيادة القابلية للتأثر وعوامل اخلطر اجلديدة  -جيم  
 بعدد من اجلوانب األساسية لبيئة بيع األطفال واستغالهلم جنسياًُتفسر األمناط احلالية ل  -٢٩

وتتوقف القابلية للتأثر على . احلماية اليت حتيط بالطفل، وتظهر يف سياق تتأثر فيه تلك اجلوانب
، مدى تعرض الطفل للخطر وعلى قابليته للتكيف؛ وهي تعتمد على حالة الطفل، ولكن أيضاً  

  .)١٥(ومجيع هذه العناصر مترابطة. اشرة وعلى السياق األعموهو األهم، على بيئته املب
هـي   وعوامل الدفع واجلذب األساسية اليت تؤثر يف بيع األطفال واستغالهلم جنسياً            -٣٠

االقتـصادي   -عوامل متعددة األبعاد ومرتبطة بالسياق السياسي والقـانوين واالجتمـاعي          
  .وطين على السواءوالثقايف والبيئي، على الصعيدين الوطين وعرب ال

وقد ازداد اليوم، مقارنة مبا سبق، عدد األطفال املعرضني خلطر البيع واالسـتغالل               -٣١
وازدادت جسامة هذا اخلطر بسبب التأثريات اجملتمعة النامجـة عـن املزيـد مـن               . اجلنسي

ئل االضطرابات العميقة والدائمة يف البيئات احلامية للطفل وعن تطور التكامل العاملي ووسـا            
  .اإلجرام

__________ 

)١٣( United Nations Population Fund (UNFPA), Marrying too young – End child marriage (2012) .
  .http://unfpa.org/endchildmarriage: متاح على املوقع الشبكي التايل

)١٤( www.unicef.org/protection/57929_58008.html.  
يف املواد اإلباحية بشأن اسـتراتيجيات      م يف البغاء و   انظر تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل        )١٥(

  .)A/68/275 (الوقاية الفّعالة يف مكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً
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  إضعاف األسر  -١  
وعندما تعجز األسر عـن أداء      . تشكل األسرة الطبقة األوىل من البيئة احلامية للطفل         -٣٢

دورها يف احلماية بسبب غياب أحد الوالدين أو كليهما أو قصور املهارات األبوية أو نقص               
  . املوارد، يكون األطفال معرضني بصفة خاصة خلطر االستغالل

. ت دراسات حديثة عوامل متعددة أثرت يف قدرة األسر على رعاية أبنائهـا            وأبرز  -٣٣
فقد دفعت األزمة االقتصادية الوالدين إىل قضاء وقت أطول يف العمل، تـاركني أبنـاءهم               

  .رعاية بال
فقـد  . غري أن الظروف االقتصادية ليست العوامل الوحيدة اليت تـضعف األسـر             -٣٤

ف أن األطفال يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ُيفـصلون          استنتجت دراسة أعدهتا اليونيسي   
وتشدد الدراسة علـى أن      .عن والديهم بقدر متزايد، وهو ما يدل على تفاقم ضعف األسر          

طائفة األسباب الواسعةَ، مبا فيها الفقر، وانفراد أحد الوالدين بعبء رعاية األبناء، واهلجرة،             
نقـص الوصـول إىل      طفل، إمنا تعكس يف الواقـع     واحلرمان من احلقوق األبوية، وإعاقة ال     

اخلدمات االجتماعية اليت تدعم الوالدين يف وظيفة رعاية األبناء، مبا يف ذلك مرافق الرعايـة               
  .)١٦(النهارية أو املرافق التربوية

 يف تقاريرهـا أن دعـم الوالـدين واألسـرة يف            وقد أكّدت املقررة اخلاصة مراراً      -٣٥
لتربوية ينبغي أن يكون من األولويات بغية منع وحماربة بيع األطفـال   املسؤوليات والقدرات ا  

  .واستغالهلم جنسياً

  االقتصاديةاملصاعب   -٢  
فـإذا اجتمـع    . )١٧(يتسبب الفقر، إذا اقترن بعوامل خطر أخرى، يف تفاقم الضعف           -٣٦

 مـن   ، كاجلفاف أو فقدان الوظيفة أو وفاة فـرد        السلبيةحداث  بواحد أو أكثر من األ    الفقر  
وعنـدما تعجـز مؤسـسات الدولـة        . األسرة أو مرضه، كانت وطأته على األسر شديدة       

واخلدمات االجتماعية عن تقدمي الدعم الكايف إىل األسر يف االضطالع مبسؤولياهتا املتعلقـة             
  . من عوامل اخلطربتربية أبنائها وعن توفري احلماية الكافية لألطفال، يغدو الفقر عامالً

__________ 

)١٦( UNICEF, At home or in a home? Formal care and adoption of children in Eastern Europe and 

Central Asia (2010) .  متاح على املوقع الـشبكي التـايل :www.unicef.org/protection/Web-Unicef-

rapport-home-20110623v2.pdf.  
)١٧( International Labour Office, Training manual to fight trafficking in children for labour, sexual and 

other forms of exploitation: understanding child trafficking (2009) .متاح على املوقع الشبكي التايل :
www.unicef.org/protection/Textbook_1.pdf. 
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 ٢٠٠٧ يد العاملي، أثّرت األزمة االقتصادية واملالية، يف الفترة ما بني عاميوعلى الصع  -٣٧
االقتـصادية   - يف األسر املعيشية وسامهت يف زعزعة البيئة االجتماعية           كبرياً ، تأثرياً ٢٠١٢و

وعلى وجه اخلصوص، ارتفعت معدالت البطالة وتقلص األمن الـوظيفي وعـاىن            . لألطفال
 إىل زعزعة اسـتقرار األسـر االقتـصادي          وأدى ذلك يف آن معاً     .)١٨(الشباب وطأة األزمة  

تعرضـهم  مـن   وتقليص فرص الشباب يف احلصول على وظائف مرحبة، وهو ما زاد بدوره             
وبينت الدراسات أن األطفال معرضون     . ألنواع السلوك اخلطرية وجعلهم عرضة لالستغالل     

. ن معيل األسرة الرئيسي عملـه     بقدر أكرب خلطر ترك التعليم لدخول سوق العمل بعد فقدا         
وعالوة على ذلك، تشري القرائن إىل أن األزمات تتسبب يف ارتفاع عدد األطفـال الـذين                
يعيشون أو يعملون يف الشوارع وعدد األطفال الذين يدخلون ميدان االسـتغالل اجلنـسي              

  .)١٩(التجاري ملساعدة والديهم مالياً
 ٢٠٠٨عت، يف الفترة مـا بـني عـامي          وتشري البحوث إىل أن احلكومات استطا       -٣٨
، احلفاظ على اإلنفاق االجتماعي وتعديل تأثريات األزمة على أضعف الفئات، لكن            ٢٠٠٩و

فقد أدت زيادة التقشف املايل إىل ختفيـضات كـبرية يف           . ٢٠١٠االجتاه انعكس منذ عام     
 االجتماعيـة،   اإلنفاق االجتماعي، مبا يشمل اإلعانات األسرية واملعاشات وتقدمي اخلدمات        

  .)٢٠(وهو ما نتجت عنه تأثريات سلبية على األسر املعيشية
وقد وقفت املقررة اخلاصة على تأثريات األزمـة االقتـصادية ونقـص اخلـدمات         -٣٩

االجتماعية يف بلدان كثرية زارهتا، وهي توجه االنتباه إىل مسؤوليات الدول فيمـا يتعلـق               
   .بضمان توفري شبكات األمان املالئمة

  اهلجرة  -٣  
فعندما يهاجر . تؤثر اهلجرة إىل حد كبري على مدى تعرض األطفال للبيع واالستغالل  -٤٠

 ما يتركون وراءهم ما يوفره الـسياق اجملتمعـي          األطفال واألسر إىل أماكن جديدة، كثرياً     
واألطفال الذين يهاجرون مبفـردهم   . والعائلي من دعم اجتماعي وآليات تكيف وبيئة حامية       

 واهلجرة إذ تنطوي على جوانب إجيابية عديدة، فهي أيضاً        .  سهلة بالنسبة إىل املّتجرين    فريسة
  . جنسياًعنصر مهم من عناصر التنقل على الصعيد الدويل يسّهل بيع األطفال واستغالهلم

__________ 

: متـاح علـى املوقـع الـشبكي التـايل     . ٢٠١٣تقرير األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    األمم املتحدة،    )١٨(
www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf.  

)١٩( Isabel Ortiz and Matthew Cummins, eds., A Recovery for All: Rethinking Socio-Economic Policies 

for Children and Poor Households (UNICEF, New York, 2012); Caroline Harper and others, 

Children in times of economic crisis: Past lessons, future policies (Overseas Development 

Institute, 2009) . متاح على املوقع الشبكي التـايل :www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/ 
publications-opinion-files/3749.pdf. 

)٢٠( Ortiz and Cummins, A Recovery for All; Harper et al, Children in times of economic crisis. 



A/HRC/25/48 

13 GE.13-19109 

وازداد عدد املهاجرين يف العامل بسرعة يف السنوات القليلة املاضية، فبلغ قرابة مليار               -٤١
وأفادت تقديرات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بـأن         .  من سبعة  فرداً أي   -شخص  

، وهـو عـدد ميكـن أن        ٢٠١٠عام    مليون شخص يف     ٢١٤عدد املهاجرين الدوليني بلغ     
 املهـاجرين  ، بينما أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن عدد          ٢٠٥٠يتضاعف حبلول عام    

وباملثل، وصـل عـدد األشـخاص        .)٢١(٢٠٠٩ عام يف مهاجر مليون ٧٤٠ بلغ الداخليني
  . )٢٢( سنة١٨بسبب الرتاع أو االضطهاد أعلى مستوياته يف املشردين 

 ٣٣وتفيد التقديرات بوجـود     . وميثل األطفال والشباب نسبة مهمة من املهاجرين        -٤٢
 يف املائة من جممـوع املهـاجرين        ١٦العشرين، وهو ما ميثل      مليون مهاجر دويل دون سن      

وثلث هـؤالء املهـاجرين     . أفريقيا وآسيا   يف املائة يف     ٢٠لدوليني، لكن هذه النسبة تفوق      ا
وال تتاح بيانـات بـشأن      . )٢٣( يف املائة منهم العاشرة من العمر      ٣٩مراهقون، بينما مل يبلغ     

املشكلة  غري أن االجتاهات العاملية تشري إىل أن هذه         . اهلجرة الداخلية واألطفال املتخلّى عنهم    
   . ستظل مهمة يف السنوات املقبلة

  )٢٤(والعنف الرتاعات  -٤  
يتسبب اهنيار األسر واجملتمعات واهلياكل االجتماعية واملؤسسية أثناء الرتاع وغداته            -٤٣

وتفيد تقديرات تقرير   . خلطر البيع واالجتار واالستغالل جنسياً     يف تعرض األطفال بقدر أكرب      
 مليار شخص يعيشون يف     ١,٥بأن قرابة   ادر عن البنك الدويل     الص ٢٠١١  عام  لالتنمية العاملي   

وتؤثر الرتاعات بـصبغتها    . )٢٥(بلدان متأثرة بدورات متكررة من العنف السياسي واإلجرامي       
يف    مفرطاً ، تأثرياً احلالية، ومعظمها حروب أهلية ختوضها جمموعات مسلحة وليست جيوشاً        

احتمال بقاء طفل يعيش يف بلد نام متـأثر بـرتاع أو            ف.  باهظاً ويدفع األطفال مثناً  . املدنيني
املدرسة يفوق بنحو ثالثة أضعاف احتمال عدم االلتحاق باملدرسة يف           بأوضاع هشة خارج    

وميثل العنف اجلنسي واجلنساين مشكلة     . بتلك العوامل  حالة طفل يعيش يف بلد نام غري متأثر         
يف املائة من الالجئني واملـشردين        ٨٠ال قرابة   وميثل النساء واألطف  . كبرية أثناء الرتاع وبعده   

الـسياسي   وإذ يواجه املزيد من البلدان نشوب الرتاعات وارتفاع مستويات العنف           . داخلياً
__________ 

متاح على املوقـع  . International Organization for Migration, World Migration Report 2011: انظر )٢١(
  .http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_English.pdf: الشبكي التايل

  .٢٠١٣تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، األمم املتحدة،  )٢٢(
)٢٣( UNICEF, “International migration and generation 2025”, in Population Dynamics: International 

migration, children and adolescents, April 2013 .متاح على املوقع الشبكي التايل :www.unicef.org/ 
socialpolicy/files/Population_Dynamics_and_Migration%282%29.pdf. 

  ./http://srsg.violenceagainstchildren.org و/http://childrenandarmedconflict.un.org: انظر )٢٤(
)٢٥( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,content  

MDK:23252415~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html. 
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 وتنفـذ خمططـات     واإلجرامي الذي تشارك فيه جمموعة من األطراف ما فتئت تزداد تعقيداً          
   .العنف، سيستمر تعرض األطفال ملخاطر أكرب متنامية 

  )٢٦(الطبيعية والكوارث املناخ تغري  -٥  
. ما زال االحترار العاملي والكوارث الطبيعية تؤثر يف األطفال يف مجيع أحناء العـامل               -٤٤

 يف املائة من مجيع الكوارث      ٧٠وتتزايد املخاطر املرتبطة باملناخ ومتثل      "وتفيد اليونيسيف بأن    
توقع أن تؤثر هذه األزمات املرتبطة بـتغري        ومن امل .  يف املائة منذ عقدين    ٥٠اليوم مقارنة مع    

   .)٢٧("٢٠١٥يني كل عام اعتباراً من عام املناخ على مئات املال
 فهي تؤثر تأثرياً  . ويتسبب اجلفاف والزالزل والفيضانات يف تعرض األطفال للخطر         -٤٥

تساهم يف إذ متس األمن الغذائي ومصادر املياه وجوانب أخرى و          يف بيئة الطفل اليومية      مباشراً
وهي تزيد القابلية للتأثر إذ تفاقم األزمات اليت تواجهها األسر وميكن أن            . )٢٨( تفشي األمراض 

 احلوكمة وتؤثر على تقدمي اخلدمات وتفكـك        ةنظم أوهي تضعف   .  إىل اهلجرة  تكون دافعاً 
حتديد هوية األطفال والتـسرع      وتزداد يف أعقاب الكوارث الطبيعية احتماالت عدم        . األسر

بعـض   ويـستغل   . يف قرارات كفالتهم أو تبنيهم أو إيداعهم مؤسسات الرعاية طويلة األمد          
األشخاص حالة الفوضى ملمارسة أنشطة إجرامية، منها بيع األطفال ألغراض التـبين غـري              

وتشري الشواهد إىل أن الظـواهر املناخيـة        . اجلربي أو االستغالل اجلنسي    القانوين أو العمل    
    .)٢٩(كل ملموس على بيع األطفال واستغالهلم جنسياًاحلادة تؤثر بش

ويرجح أن يبقى تغري املناخ والكوارث الطبيعية بواعث قلق رئيـسية يف الـسنوات                -٤٦
األمم املتحدة للحد من الكوارث بأن الفيـضانات واألعاصـري     وتفيد بيانات مكتب    . املقبلة

م وجود تغريات قوية من سنة      ، رغ ٢٠٠٦عام   ، وبصفة خاصة منذ     ١٩٨٠تزايدت منذ عام    
 آثار االحترار العاملي املدمرة، ٢٠١٣تقرير البنك الدويل الصادر يف عام  وأبرز  . )٣٠( إىل أخرى 

__________ 

يف املواد اإلباحية بشأن محاية األطفال مـن        م يف البغاء و   ملقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل     تقرير ا  )٢٦(
  ).A/HRC/19/63(البيع واالستغالل اجلنسي يف أعقاب األزمات اإلنسانية النامجة عن كوارث طبيعية 

، متاح على املوقـع     ٦، ص   دعم الصمود ،  ٢٠١١ لعام   تقرير العمل اإلنساين من أجل األطفال     الوينيسيف،   )٢٧(
  .www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_EN_PDA_web.pdf: الشبكي التايل

)٢٨( UNICEF, “Achieving the MDGs with Equity”, Progress for Children, No. 9 (September 2010). 
)٢٩( Katie Harris and Kelly Hawrylyshyn, “Climate extremes and child rights in South Asia: a 

neglected priority”, Project Briefing No. 78, Overseas Development Institute and Plan 

International, October 2012 .متاح على املوقع الشبكي التايل :www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/ 
odi-assets/publications-opinion-files/7832.pdf. 

 .www.preventionweb.net/files/20120613_ClimateDisaster1980-2011.pdf: انظر )٣٠(
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 علـى اجملتمعـات   احلرارة، إذ يكون وقع الظاهرة كـبرياً  يف درجات   متواضع  حىت بارتفاع   
   .)٣١(واألطفال يف آسيا وأفريقيا

  االجتماعية القواعد تغري  -٦  
إذ ميكن أن تزيد قابليتهم .  لبيئة حامية لألطفال حامساًتعّد القواعد االجتماعية عنصراً  -٤٧

التمييز والتحيز اجلنساين واملمارسات الضارة وسكوت اجملتمـع         سيما إذا أدت إىل       ال للتأثر،
ميكن أن تؤدي القواعد االجتماعية الـيت        ويف املقابل،   . ونقص اإلبالغ عنها  االنتهاكات  عن  
وتعزيز القـدرة علـى       يف احلد من املخاطر       مهماً شجع أمناط السلوك احلامية للطفل دوراً     ت

 يف عمل املؤسسات الرمسية واحلوكمة الرشيدة، مبا يشمل املـساءلة          وهي تؤثر أيضاً   .التحمل
  . )٣٢(العامة 

مستوى تقبـل العنـف يف      من   السياق األعم    اتوبّينت البحوث كيف تغري تطور      -٤٨
ـ  وقد الحظت املقررة اخلاصة يف السنوات األخرية كيفية تكيّ        . )٣٣(اجملتمع  مـع   اتف اجملتمع

، مـا   التسامح االجتماعي جتاه استغالل األطفال جنسياً      بعض التحديات اليت تواجهها بزيادة      
تسامح اجملتمعـات إزاء ظهـور       وعلى سبيل املثال، يتزايد     . أدى إىل تطبيع اجلرمية وإباحتها    

 بسبب النمو السريع للسياحة يف بعض املناطق باعتبار ذلك مثنـاً          يف البغاء   األطفال  استغالل  
   .التنمية االقتصاديةمقابل دفع  ُيومقبوالً  حتمياً
وباملثل، أثر توسع اإلنترنت والشبكات االجتماعية على القواعد االجتماعية اخلاصة            -٤٩

لهم ممارساهتم اجلنسية ويؤثر فيها     ملواد إباحية يظهر فيها أطفال يُ      فتعرض األطفال   . باألطفال
 ألنفسهم وضغوط األقران إىل تقاسم املراهقني صوراً    وقد أّدت املعايري السائدة     . ويف سلوكهم 

أن يعيد رسم بعـض احلـدود        ذات طابع جنسي، وهو ما جيعلهم عرضة لإليذاء وما ميكن           
    . االجتماعية لقبول املواد اإلباحية اليت يظهر فيها األطفال

  العاملي الطلب تزايد  -٧  
إن الطلب على ممارسة اجلنس مع األطفال مستمر ومتنام، بسبب ما يـسود مـن                 -٥٠

يقتصر   ال وخبالف املعتقدات اخلاطئة الشائعة،   . من العقاب  تسامح اجتماعي وتواطؤ وإفالت     
__________ 

متاح ). ٢٠١٣ (اخفضوا احلرارة، تقلبات املناخ احلادة، وآثارها اإلقليمية، ومربرات املرونة        البنك الدويل،    )٣١(
 /www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB: على املوقع الشبكي التايل   

2013/06/14/000445729_20130614145941/Rendered/PDF/784240WP0Full00D0CONF0to0June19

090L.pdf.  
  .(E/ICEF/2008/5/Rev.1). استراتيجية اليونيسيف حلماية الطفل: انظر )٣٢(
)٣٣( World Health Organization, Violence prevention: the evidence. Changing cultural and social 

norms that support violence (2009) .  متاح على املوقع الـشبكي التـايل :http://whqlibdoc.who.int/ 
publications/2009/9789241598330_eng.pdf.  
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الطلب العام على اجلنس وعادة مـا        فهو ناشئ عن    . هذا الطلب على من يشتهون األطفال     
أناس من مجيـع      ومن يستغلون األطفال جنسياً   . يف ذاك السياق  " الفرص"دث عندما تتاح    حي

مهن  اقتصادية و  -، وقد ينتمون إىل سياقات اجتماعية        أو إناثاً  األعمار، وقد يكونون ذكوراً   
  .جداً خمتلفة 
عى  ويّد، ألرباح كبرية مدراً  نشاطاً وعالوة على ذلك، ميثل استغالل األطفال جنسياً        -٥١

    . مبليارات الدوالرات أنه مصدر إيرادات تعد 

  )٣٤(العاملي الصعيد على اإلنترنت انتشار  -٨  
علـى مـدى   آخذة يف التطور تكنولوجيات استحداث  ميثل منو اإلنترنت واستمرار       -٥٢

رئيسية أثّرت بقدر كبري يف السياق العـاملي لبيـع           العقد املاضي يف مجيع أحناء العامل ظاهرة        
 ١٤، كان   ٢٠٠٤ففي عام    .  وسيستمر تأثريها يف السنوات املقبلة     ل واستغالهلم جنسياً  األطفا

بلدان العامل    يف املائة منهم يف      ٧يف املائة من سكان العامل يستعملون اإلنترنت، وكانت نسبة          
 يف املائة من سكان العامل يستعملون اإلنترنـت،  ٣٩، كان قرابة    ٢٠١٢ ويف عام    .)٣٥(النامي

  .)٣٦(املستعملني يف بلدان العامل النامي  يف املائة من ٣١سبة وكانت ن
وال متثـل   .  لألطفال والـشباب   سيما  ال  إجيابية هائلة،  وتتيح شبكة اإلنترنت فرصاً     -٥٣

، لكنها توفر مع ذلـك أداة       لبيع األطفال واستغالهلم جنسياً     داً حمدِّ الشبكة يف حد ذاهتا عامالً    
على إيذاء لألطفال وتوزيع تلك املواد        على مواد تنطوي     للجناة، إذ تضاعف فرص احلصول    

   .هذه الظاهرة وبيعها، وتيّسر الوصول إىل األطفال يف مجيع أحناء العامل، وتعزز من مث منو 

  املالية واملعامالت العوملة  -٩  
 أن يـسّهل انـدماج      يف حني تنطوي بعض جوانب العوملة على مزايا، ميكن أيضاً           -٥٤

وقد أكد صندوق النقد الدويل     . اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    نامي يف االقتصاد العاملي     البلدان املت 
، ما أدى إىل اندماج البلدان بقـدر  ٢٠٠٠  أن التدفقات املالية العاملية ما فتئت تزداد منذ عام   

وتستخدم الشبكات اإلجرامية عرب الوطنية ما تتيحه العوملة من أدوات للتـسجيل         . )٣٧(متزايد
مدرة للربح تقوم على جتارة اجلنس، وهو ما يتسبب يف ظهور  املعامالت املالية، خللق أنشطة     و

وإذ يستمر منو التكامل العاملي وتظهر وسائل        . خماطر جديدة تتعلق باستغالل األطفال جنسياً     

__________ 

يف املواد اإلباحية بشأن منع ومكافحـة    م يف البغاء و   انظر تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل        )٣٤(
  .)A/HRC/12/23(على شبكة اإلنترنت حية استغالل األطفال يف املواد اإلبا

)٣٥( United Nations, The Millennium Development Goals Report 2006.  
 .٢٠١٣تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية، األمم املتحدة،  )٣٦(
 .www.imf.org/external/about/histglob.htm: انظر )٣٧(
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 منـها بيـع   ، ألغـراض إمكاناتمن العوملة دفع جديدة، سيظل استخدام اجملرمني ملا تتيحه       
   . مبعث قلق رئيسياً،ل واستغالهلم جنسياًاألطفا
 يف طبيعة ظـاهرة بيـع األطفـال         ة تغريات كبري  ٢٠٠٨ طرأت منذ عام     ،وإمجاالً  -٥٥

ورغم إحراز تقـدم يف بعـض       . الظاهرة وأسباهبا األساسية    ونطاق هذه    واستغالهلم جنسياً 
و ما تـشري إليـه      على القلق، على حن    اجملاالت، فقد ُسّجل منو عام يف حجم الظاهرة يبعث          

التطـورات مـن     وقد استفادت هذه    .  يف الغالب  البيانات املوجودة، وإن كانت نادرة جداً     
التغريات العاملية اليت فاقمت عوامل اخلطر واليت يرجح أن يتواصل ظهورهـا يف الـسنوات               

هم تكييف  وهلذا السبب، من امل   .  بشأن التطورات املمكنة مستقبالً     شديداً يثري قلقاً  املقبلة، ما   
  . متحولة ومتزايدة التعقيد االستجابات باستمرار مع بيئة 

  تطور سبل التصدي: منع ومكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً  -دال  
يف إطار والية املقررة اخلاصة، وال سيما خالل زياراهتا القطرية، أُتيحت هلا فرصـة                -٥٦

على الكثري من املبادرات الراميـة إىل منـع         التفاعل مع العديد من اجلهات املعنية والتعرف        
 واعدة متنوعة ميكن أن توفر      وتربز تقاريرها ُنُهجاً  . ومكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً    
  .سياسات واملمارساتالاملعلومات بشكل إجيايب ألغراض وضع 

م ، فإن سبل التصدي لبيع األطفـال واسـتغالهل        وكما أبرزت املقررة اخلاصة مراراً      -٥٧
  . يتعني أن تراعي الطابع املعقد واملتعدد األبعاد هلذه الظاهرةجنسياً
 وتتضمن التنسيق بني تعزيز عوامل احلمايـة         عاماً وتتبع االستراتيجيات الفعالة هنجاً     -٥٨

وخالل واليتها، دأبت املقررة اخلاصة على تأكيد احلاجـة إىل ُنُهـج            . وتقليل عوامل اخلطر  
 عن طريق كفالة وجود تشريعات مناسبة وإطار مؤسسي سليم          نظمةشاملة تسهم يف بناء األ    

ومن مث تعمـل    . وسياسات فعالة، وتوفري خدمات جيدة، وتعزيز معايري احلماية االجتماعية        
  . عندما تكون منسقة بشكل مناسبأوجه التصدي بشكل متضافر يعزز بعضه بعضاً

  استراتيجيات محاية الطفل  -١  
 مـا  من خطط العمل واالستراتيجيات، ومع ذلك فإهنا كـثرياً لقد ُوضع عدد كبري     -٥٩

  : أو بشكل منقوص يف بعض البلدان، ويرجع ذلك لألسباب التاليةتنفَّذ جزئياً
ضعف قدرات املؤسسات املسؤولة عن إعداد خطـط العمـل واالسـتراتيجيات             •

  وتنفيذها ورصدها؛
  عدم كفاية خمصصات امليزانية واملوارد البشرية املؤهلة؛ •
تعدد خطط العمل على مستوى القطاعات مع عدم كفاية التنسيق فيما بني العناصر              •

  الفاعلة مما يؤدي إىل ازدواج العمل واالستخدام غري الفعال للموارد؛
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 .نقص أو انعدام آليات الرصد والتقييم لقياس أثر اإلجراءات املتخذة •

 ية الطفل يصبح أمراً   ومن أجل مواجهة هذه التحديات، فإن وجود نظام قوي حلما           -٦٠
وتعمل اليونيسيف بفاعلية على تعزيز ودعم تنفيذ تلـك األنظمـة؛ فقـد              .)٣٨(غىن عنه  ال

، ن يف قريغيزسـتا ٢٠١٢ساعدت، مبسامهة من اجملتمع املدين، يف وضع قانون الطفل لـسنة      
  . بشأن إنشاء نظام شامل حلماية الطفلالذي يتضمن بنداً

تلك املتعلقة بالزيارات القطرية، شددت املقررة اخلاصـة        ويف تقاريرها املواضيعية و     -٦١
  .على أمهية اتباع هنج عام، وركزت توصياهتا على خمتلف عناصر نظام محاية الطفل

  التشريعات الكافية  -٢  
على الرغم من العدد املتزايد حلاالت التصديق على صكوك حقوق الطفـل، فـإن                -٦٢

  .ل وبروتوكوليها االختياريني مل تتم بعدعاملية التصديق على اتفاقية حقوق الطف
فهـي حتـدد    .  محاية الطفل  أنظمة بالغ األمهية لعمل     وتشكل القوانني واللوائح أمراً     -٦٣

. ميكن قبوهلـا   الاحلظر على أعمال معينة وتعرب عن االعتراف العلين بأن بعض االنتهاكات     
باإلضـافة  . الضحايا على اجلرب   كذلك حىت ُيعاقب اجلناة وحيصل        مسبقاً ويعد التجرمي شرطاً  

إىل ذلك، فإن القوانني حتدد والية خمتلف املؤسسات املـشاركة يف محايـة األطفـال مـن          
  .االستغالل

والحظت املقررة اخلاصة أن فعالية تشريعات محاية الطفل عادة ما تعوقها التعاريف              -٦٤
ويف العديد من   . حقوقهمغري الدقيقة، حيث تؤدي إىل عدم كفاية محاية األطفال من انتهاك            

  مـا  وكـثرياً .  مع الصكوك الدولية ذات الـصلة      يكون التشريع احمللي متوافقاً     ال احلاالت،
ُيعترف حبالة األطفال ضحايا بعض أشكال االستغالل اجلنسي، بل يتم جتـرمي الطفـل أو       ال

  . معاقبته
 القانونيـة،   نظمتهأوبينما حيتاج كل بلد إىل اعتماد تشريعات تتماشى مع تقاليده و            -٦٥

 للتدابري التشريعية اليت يتعني اعتمادها يف التصدي لبيـع           هاماً فإن املعايري الدولية توفر إرشاداً    
 من األحكام املتعلقة بعمر الـضحية وحقوقهـا يف          ويشمل ذلك عدداً  . األطفال واستغالهلم 

  .)٣٩(إلقليماملساعدة واجلرب والتعويض، ومقاضاة اجلناة، والوالية القضائية خارج ا

__________ 

م يف البغاء ويف املواد اإلباحية بشأن وضع أنظمـة          انظر تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهل        )٣٨(
وطنية حلماية األطفال تتسم بالشمول وتقوم على احلقوق من أجل منع ومكافحة بيع األطفال واسـتغالهلم              

 ).A/66/228(يف البغاء واملواد اإلباحية 
ال يف البغاء ويف املواد     انظر الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطف           )٣٩(

  .اإلباحية
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وتشهد كافة املناطق استعراض وتعديل القوانني بشكل مستمر من أجـل ضـمان               -٦٦
 Johns(ووضع مشروع احلماية يف جامعة جونز هـوبكرت  . حتسني االمتثال للمعايري الدولية

Hopkins (     ًحلماية الطفل استناداً    منوذجياً واملركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني قانونا  
 منوذجيـة   وهو يشمل أحكامـاً   .  أفضل املمارسات املتبعة يف بلدان من كل بقاع العامل         إىل

  مكرسـاً كما يشمل فصالً.  بلدا٦٨ًتتماشى مع املعايري الدولية ومناذج لتشريعات قائمة من   
  .)٤٠(ملختلف أوجه محاية األطفال من االستغالل اجلنسي

  العدالة املراعية الحتياجات الطفل  -٣  
فتعزيـز  .  يف نظام محاية الطفل     حمورياً العدالة املراعية الحتياجات الطفل عنصراً    تعد    -٦٧

العدالة من أجل األطفال يتطلب اتباع ُنُهج شاملة تضمن حصول األطفال على خدمة ومحاية              
وتنطوي على مراعاة إقامة العدل لألطفال يف سياق اخلطة العامـة           .  العدالة أنظمةأفضل من   

 القيام يف الوقت نفسه بضمان تدخالت متخصصة تركز على التفاعالت           لسيادة القانون مع  
  .)٤١(بني قطاعات األمن والقضاء والشؤون االجتماعية

واعتمدت األمم املتحدة املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال             -٦٨
 من أن العديـد مـن       وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها    . )٤٢(ضحايا اجلرمية والشهود عليها   

 العدالة حلقوق   أنظمةاألماكن اليت زارهتا حتتاج إىل بذل جهود كبرية من أجل ضمان احترام             
ومن . األطفال الضحايا والشهود يف القضايا اجلنائية املرتبطة ببيع األطفال واستغالهلم جنسياً          

الصلة ومنحهم محايـة     ألحكام الصكوك الدولية ذات       معاملة األطفال اجلناة وفقاً    املهم أيضاً 
  .)٤٣(خاصة كأحداث

  مكافحة اإلفالت من العقاب  -٤  
 من العقاب   وتشكل مكافحة إفالت مرتكيب جرائم بيع األطفال واستغالهلم جنسياً          -٦٩
يرجح أن تزدهر اجلرمية     -وإن كانت موجودة     -يتم إنفاذ القوانني      ال فحيث.  رئيسياً حتدياً

وينبع اإلفالت من العقاب مـن حمدوديـة        . عن االستغالل املنظمة وأن يزيد تغاضي اجملتمع      

__________ 

)٤٠( The Protection Project and International Centre for Missing and Exploited Children, Child 

Protection Model Law – Best Practices: Protection of Children from Neglect, Abuse, 

Maltreatment, and Exploitation (Washington, D.C., Johns Hopkins University, 2013). 
)٤١( United Nations Secretary-General, Guidance Note of the Secretary-General: UN Approach to 

Justice for Children, September 2008 .متاح على املوقع الشبكي التايل :www.unicef.org/protection/ 
RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf.  

  . ٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٤٢(
مبادئ األمـم   ، و )قواعد بيجني (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث            انظر   )٤٣(

 .)مبادئ الرياض التوجيهية(املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 
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اإلبالغ عن االنتهاكات بسبب انعدام الثقة يف النظام وطابع اجلرمية، حيث ميكن اعتبارهـا              
  . لوصمهم يف جمتمعاهتمايا ومصدراًخمزية للضح

وينتج اإلفالت من العقاب عن ضعف إنفاذ القانون بسبب انعدام القدرة أو بسبب               -٧٠
كما يرجع ذلك إىل تعقيد الشبكات اإلجرامية املتورطة واألدوات اليت يستخدموهنا           . دالفسا

  .وطابع تلك الشبكات عرب الوطين
ويف عدة حاالت، أعربت املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء ثقافة اإلفالت من العقـاب               -٧١

 ذلك املعايري   ومن أجل مواجهة اإلفالت من العقاب، مبا يف       . السائدة يف العديد من السياقات    
الضمنية اليت تقوض اإلجراءات الالزمة املتخذة ضد اجلناة، فمن الضروري تعزيـز أنظمـة              

، وقد حظيت الصالت بني أنظمة احلوكمة والتنميـة باهتمـام متزايـد مـؤخراً       . احلوكمة
  .٢٠١٥ة خطة التنمية ملا بعد عام سيما يف سياق صياغ وال

   الحتياجات الطفلآليات التظلم واإلبالغ املراعية  -٥  
أبرزت املقررة اخلاصة واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال،   -٧٢

يف تقرير مشترك، املبادرات العديدة املتخذة على الصعيد الوطين لتعزيـز آليـات املـشورة               
 يف جمـال  والتظلم واإلبالغ اليت ميكن الوصول إليها واملراعية الحتياجات الطفـل، وذلـك           

  .)٤٤(انتهاكات حقوق الطفل مبا يشمل االعتداء واالستغالل اجلنسيني
.  على مدى العقد املاضـي      كبرياً وشهدت خطوط االتصال ملساعدة األطفال تطوراً       -٧٣

وهي خطوط هاتفية جمانية ميكن أن يتصل هبا الضحايا أو غريهم من أجل التماس املـساعدة                
 الدولية ملساعدة األطفال، وهي احتاد خطـوط االتـصال          وزاد أعضاء املنظمة  . واملعلومات

 ٢٠٠٣ عند إنشائها يف عام   بلداً ٤٦ يف    عضواً ٤٩ملساعدة األطفال على مستوى العامل، من       
وُتظهر بيانـات هـذه     . )٤٥(٢٠١٢أكتوبر  / يف تشرين األول    بلداً ١٤٢ يف    عضواً ١٧٣إىل  

ملساعدة من خالل زيـارة املوقـع       املنظمة أنه يف أوروبا، شكلت حاالت االتصال خبطوط ا        
  .)٤٦(٢٠١٢ يف املائة يف عام ٥٢، بينما بلغت النسبة ٢٠٠٥ يف املائة فقط عام ٨الشبكي 

وتضطلع املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان املعنية باألطفال بدور هام يف محايتهم             -٧٤
 ما يكون لديها صالحية النظر يف الـشكاوى الفرديـة         وغالباً. من البيع واالستغالل اجلنسي   

واالضطالع بأعمال التحقيق وتقدمي التوصيات على املستوى الفردي ويف جمال الـسياسات            
__________ 

اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية واملمثلـة            املشترك للمقررة    انظر التقرير  )٤٤(
اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال بشأن آليات املشورة والتظلم واإلبالغ الـيت ميكـن                 

 ).A/HRC/16/56(الوصول إليها واملراعية الحتياجات الطفل 
  .www.childhelplineinternational.org: انظر )٤٥(
)٤٦( Child Helpline International, Voices from Young Europe (2013) . متاح على املوقع الشبكي التـايل :

www.childhelplineinternational.org/media/60261/europe_10_year_data_publication_final.pdf.  
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 يف إنشاء تلك املؤسسات     وتشهد خمتلف املناطق توسعاً   . من أجل معاجلة القضايا ذات الصلة     
 القرن احلادي والعشرين، وذلـك      يف منتصف العقد األول من    فيه    وتسارعاً ١٩٨٩منذ عام   

 مؤسسة ٢٠٠ كان هناك ما يربو على ٢٠١٢وفق بيانات اليونيسيف اليت أفادت بأنه يف عام 
  .)٤٧( بلدا٧٠ًمستقلة تعمل يف أكثر من 

وخالل زياراهتا القطرية، أصبحت املقررة اخلاصة على علم باملمارسات اجليـدة يف              -٧٥
اجملالس (م اجملالس البلدية املعنية حبماية الطفل يف غواتيماال         فعلى سبيل املثال، تقو   . هذا اجملال 

 بأنـشطة منـها تلقـي       -برعاية مكتب أمني املظامل      - )البلدية حلماية األطفال واملراهقني   
وتسجيل الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، وإحالة تلك الشكاوى إىل الـسلطات        

هذه اجملالس اليت يعمل هبا متطوعـون مـدربون إىل          وهتدف  . املعنية، والتوعية حبقوق الطفل   
 عات اليت تعويض غياب السلطة القضائية أو ضعف وجودها يف بعض البلديات، وتسوية املناز           

  . قضائياًتتطلب تدخالً ال
ويف موريشيوس، أعربت املقررة اخلاصة عن تقديرها لعمل مكتب أمني املظامل املعين              -٧٦

 من االختصاصات منها تقدمي املقترحـات بـشأن القـوانني           باألطفال والذي حيظى بطائفة   
والسياسات، وإسداء املشورة للحكومة والسلطات املعنية يف جمال رعاية الطفـل، وتلقـي             

وهو يعمل بقـوة    . البالغات بانتهاكات حقوق الطفل وإجراء التحقيقات يف تلك احلاالت        
  .عدد التخصصات وشامل لعدة قطاعاتعلى تعزيز هنج مت

ويف السنغال، اطلعت املقررة اخلاصة على العمل التشاوري الرائع الذي تضطلع بـه               -٧٧
. جلنة الرصد التقين يف مبور، والنهج الذي اختار أعضاؤها اعتماده يف إعمال حقوق الطفـل            

وجتتمع اللجنة كل شهر للنظر يف قضايا االجتار باألطفال وعمل األطفال واالعتداء علـيهم              
وعند االقتضاء، تقدَّم املساعدة إلجياد حمـام       . ، وتتخذ اإلجراءات الالزمة   واستغالهلم جنسياً 
  . لألطفال اجلاحنني

فهـي عـادة غـري      . توفر احلماية الكافية لألطفال     ال  ما ولكن آليات التظلم غالباً     -٧٨
وحيث توجد تلك   . سيما بالنسبة لألطفال املستضعفني     ال موجودة أو يصعب الوصول إليها،    

ميلك موظفوها املهارات الالزمة      ال  ما تفتقر إىل املوارد الكافية وعادة ما       هي غالباً اآلليات، ف 
  .لتوفري احلماية الكافية لألطفال

يثقـون    ال ورمبا. يدرك األطفال وجود تلك اآلليات وكيفية االستعانة هبا         ال ورمبا  -٧٩
أحد سيستمع    ال ن بأن ورمبا يشعرو . فيها وخيشون الوصم أو الفضيحة أو األعمال االنتقامية       

__________ 

 -حقوق اإلنسان املستقلة اخلاصة باألطفال      دراسة عاملية حول منظمات     : مناصرة حقوق األطفال  اليونيسيف،   ) ٤٧(
 /http://www.unicef-irc.org/publications/pdf: متاح على املوقع الـشبكي التـايل      ). ٢٠١٢ (تقرير موجز 

championing2_ara.pdf. 
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 يف حاالت االستغالل اجلنسي الـذي        خاصاً وتشكل هذه املسائل حتدياً   . إليهم أو يصدقهم  
  .  ما يرتكبه أفراد يف احمليط املباشر لألطفاليعترب من احملظورات وغالباً

  التنسيق فيما بني القطاعات  -٦  
 فيما بني    كبرياً  تنسيقاً  جنسياً يتطلب الطابع املتعدد األبعاد لبيع األطفال واستغالهلم        -٨٠

فهيئات التنسيق توفر أداة هامة لضمان متاسك واستدامة جهود       . خمتلف العناصر الفاعلة املعنية   
كما يلزم  . ويلزم أن ُتشرك خمتلف أجهزة احلكومة املعنية يف منع اجلرمية ومكافحتها          . التنسيق

  . اخلاصأن ُتشرك اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين والقطاع 
ويف إطار زيارهتا الرمسية إىل هندوراس، على سبيل املثال، رحبت املقررة اخلاصـة               -٨١

بإنشاء اللجنة املشتركة بني الوكاالت ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني             
ألغراض جتارية، وهي اللجنة املسؤولة عن ضمان تنفيذ التدابري القانونية واإلدارية ملكافحـة             

  . جتار واالستغالل اجلنسي لألغراض التجاريةاال

  الكشف والرعاية والتعايف   -٧  
.  يف مكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنـسياً        أساسياً تشكل رعاية الضحايا جانباً     -٨٢

ويلزم أن تسعى إىل إعادة تأهيل الضحايا وجتنب معاودة إيذائهم، عن طريق مواجهة العوامل              
 بتحديـد    وتشمل الرعاية املناسبة سلسلة من اإلجـراءات بـدءاً         .اليت أدت إىل استضعافهم   

وقد . الضحايا واألطفال املعرضني للخطر، إىل مراكز الرعاية والتدابري القضائية واالجتماعية         
أنشأت العديد من البلدان مراكز تقدم الرعاية الشاملة للضحايا من أجل تعـافيهم وإعـادة               

  . إدماجهم
وأثنت علـى   . ملقررة اخلاصة سجن إلغوسيمس للنساء والفتيات     ويف التفيا، زارت ا     -٨٣

ية يف هذا املركز، حيث شهدت اتباع هنج مراع حلقوق          ااملنهجية املتبعة من ِقبل مقدمي الرع     
وتتضمن برامج إعادة التأهيل االجتماعية     . الطفل يف رعاية الفتيات وإعادة تأهيلهن ومتابعتهن      

لتطلعي وإعداد الفتيات للتسريح وإعادة اإلدماج يف اجملتمع من         املنفذة تدابري لتشجيع التفكري ا    
  . خالل اكتساب وتنمية املهارات األساسية

ويف الواليات املتحدة، علمت املقررة اخلاصة بوجود مركز ماهناتن للـدفاع عـن               -٨٤
 الطفولة الذي يقدم الرعاية املتعددة التخصصات يف معاجلة حاالت االعتداء البدين واجلنسي            

واالجتار باألطفال واستغالهلم يف البغاء، ويضم يف مكان واحد موظفني وممثلني عن اخلدمات             
وتشمل اخلدمات املقدمـة    . االجتماعية واجلهات القضائية والشرطة وكذلك موظفني طبيني      

التوجيه، واملقابالت املتعلقة بالطب الشرعي، والدفاع عن العمالء واألسر، والتقييم الطـيب            
  . ختصاصي يف طب األطفال، وكذلك توفري الرعاية الكافية ومتابعة احلاالتبواسطة ا
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وخالل زيارهتا لفرنسا، علمت املقررة اخلاصة بشأن كيفية االستماع إىل األطفـال              -٨٥
وأنشأت عدة مستشفيات وحدات للطـب الـشرعي      . ضحايا العنف اجلنسي فور حتديدهم    

ويتلقى الـضحايا   . ر حتديد الطفل الضحية   متخصصة يف االستماع إىل شهادات األطفال فو      
  . الرعاية من فريق متعدد التخصصات يضم أخصائيني يف العالج النفسي وأطباء

  احلماية االجتماعية  -٨  
إن من األمور األساسية ملنع هذه الظاهرة ومكافحتها صـياغة وتنفيـذ سياسـات         -٨٦

 وتكفل رعاية   طفال واستغالهلم جنسياً  اجتماعية سليمة تعاجل بفعالية األسباب اجلذرية لبيع األ       
 بالدور األساسي لألسـر يف البيئـة         متزايداً وشهدت األعوام القليلة املاضية اعترافاً    . الضحايا

 بالصالت بني احلماية    كما زاد االهتمام مؤخراً   . الوقائية وأمهية السياسات الرامية إىل دعمها     
  .واالستغاللاالجتماعية ومحاية األطفال من االعتداء والعنف 

 على ضرورة تعزيز األسر     ٢٠٠٨وتشدد استراتيجية اليونيسيف حلماية الطفل لعام         -٨٧
وتؤكـد املبـادئ   . )٤٨(باعتبارها من املكونات األساسية يف األنظمة الوطنية حلماية الطفـل     

التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال على أمهية السياسات الرامية إىل دعم األسر يف االضطالع             
مبسؤولياهتا يف الرعاية من خالل معاجلة األسباب اجلذرية النفصال األطفال عن أسرهم وذلك 

وشدد تقرير فريق الشخصيات البارزة     . )٤٩(عن طريق طائفة من املبادرات املتعددة القطاعات      
   .)٥٠( على أمهية متكني األسر مؤخرا٢٠١٥ًحول جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

 بتدابري اجتماعية، وخدمات جيـدة       مقترناً  اقتصادياً ل املبادرات دعماً  ويلزم أن تشم    -٨٨
-تسهل االستفادة منها وتشمل اإلسكان ورعاية الطفل والدعم واملشورة يف اجملال النفـسي            

ويسفر تعزيز األسرة عن آثار إجيابية تتجاوز محاية الطفل من االستغالل، كمـا             . االجتماعي
  .)٥١(االقتصادية للمجتمعات ككل - ماعية يف التنمية االجتيعد مفيداً

 يف االستراتيجيات الرامية إىل محاية       هاماً وتشكل احلماية االجتماعية كذلك عنصراً      -٨٩
وتتضمن احلماية االجتماعية طائفة من املبادرات، مثل       . األطفال من البيع واالستغالل اجلنسي    

__________ 

  ).E/ICEF/2008/5/Rev.1(استراتيجية اليونيسيف حلماية الطفل  )٤٨(
  .، املرفق١١/٧قرار جملس حقوق اإلنسان املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال،  )٤٩(
، تقريـر فريـق     اجتثاث الفقر وحتويل االقتصاديات من خالل التنميـة املـستدامة         : شراكة عاملية جديدة   )٥٠(

متاح على املوقع الـشبكي     ). ٢٠١٣( ٢٠١٥ أعمال التنمية ملا بعد عام       الشخصيات البارزة حول جدول   
 .www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf: التايل

)٥١( Save the Children, Strengthening families: Save the Children programs in support of child care 

and parenting policies (2012).  الشبكي التايلمتاح على املوقع :http://resourcecentre.savethechildren. 
se/sites/default/files/documents/7049.pdf.  
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الضمان االجتماعي واحلمايـة مـن      التحويالت النقدية أو العينية، واخلدمات االجتماعية و      
  .)٥٢(املمارسات التمييزية

 مبادرة  ٢٠٠٩وأُطلقت يف عام    . وزادت األمم املتحدة من مشاركتها يف هذا اجملال         -٩٠
احلد األدىن للحماية االجتماعية، وهي مبادرة مشتركة لألمم املتحدة بقيادة منظمة العمـل             

 بأمهية العدالة االجتماعية للكرامة اإلنـسانية       وهي تسلم . )٥٣(الدولية ومنظمة الصحة العاملية   
والتماسك االجتماعي، وتشدد على حق اجلميع يف مستوى معيشي الئـق يتحقـق بتلبيـة             

  . احتياجاهتم األساسية
 الصادر عن منظمة العمل     ٢٠١٣ التقرير العاملي عن عمل األطفال لعام        ويركز أيضاً   -٩١

وخيلص . اية االجتماعية يف مواجهة عمل األطفال     الدولية على الضعف االقتصادي ودور احلم     
ذ اويلزم اخت. التقرير إىل أن احلماية االجتماعية وحدها غري كافية ملنع عمل األطفال ومواجهته       
  .)٥٤(تدابري تكميلية، وال سيما يف جمايل الصحة والتعليم، من أجل حتقيق احلماية الفعالة

  )٥٥(التدابري الوقائية  -٩  
وهي هتدف  . هي املفتاح يف نظام محاية األطفال الفعال القائم على احلقوق         إن الوقاية     -٩٢

وتشمل الوقاية األولية   . إىل جتنب الضرر أو التخفيف من آثاره، مبا يشمل جتنب معاودة اإليذاء           
والوقاية الثانوية تركز   . توفري اخلدمات االجتماعية اجليدة للجميع من أجل جتنب نشوء املشاكل         

أما الوقايـة مـن     . دة معرضة للخطر عن طريق توفري دعم إضايف حمدد اهلدف         على فئات حمد  
  . أو الضحايا للحد من آثار االنتهاك ومنعه من التكرار/الدرجة الثالثة فهي تستهدف اجلناة و

وتكتـسب الفعاليـة    . وتعترب التدابري الوقائية جامعة وحمددة اهلدف يف نفس الوقت          -٩٣
ددة لضعف الطفل، وتستند بأسلوب مستدام إىل كامـل نطـاق           عندما تتناول األوجه املتع   

األدوات السياساتية املدرجة يف هذا التقرير مبا يف ذلك التشريعات والسياسات االجتماعيـة             
  . والتعاون الدويل وبناء القدرات

  بناء القدرات  -١٠  
لعديد من األماكن إن القدرات املتواضعة، مبا فيها املوارد املالية والبشرية، تتسبب يف ا  -٩٤

يف إحباط اجلهود الرامية إىل مواجهة أي شكل من أشكال االعتداء أو العنف أو االسـتغالل     
__________ 

  .املرجع نفسه )٥٢(
  ..www.socialprotectionfloor-gateway.org/index.htmlانظر  )٥٣(
)٥٤( ILO, World Report on Child Labour: Economic vulnerability, social protection and the fight 

against child labour (International Labour Office, Geneva, 2013). 
انظر تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية عـن اسـتراتيجيات                  )٥٥(

 ).A/68/275 (الوقاية الفعالة يف مكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً
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ويلزم بذل جهود كـبرية     . اليت يتعرض هلا األطفال، وتلك الرامية إىل تقدمي الرعاية للضحايا         
لـُنُهج  من أجل تدريب اختصاصيني على حتديد اجلرائم ذات الصلة والتصدي هلا، وتعزيـز ا       
كما . املراعية الحتياجات األطفال من أجل منع تلك االنتهاكات حلقوق الطفل ومكافحتها          

يستلزم بناء القدرات خمصصات كافية يف امليزانيات من أجل متكني املؤسسات والدوائر املعنية             
  . من العمل بفعالية

  مجع البيانات وحتليلها  -١١  
 يشكالن  وقة بشأن بيع األطفال واستغالهلم جنسياً     ال يزال مجع وحتليل البيانات املوث       -٩٥
فانعدام البيانات املوثوقة يقلل من وضوح املشكلة ومن إمكانية جتهيز ما يكفي            .  كبرياً حتدياً

فهذه الظاهرة  . وهناك أسباب متنوعة وراء صعوبة مجع البيانات      . من أوجه التصدي والوقاية   
طة هبذه اجلرائم بسبب اخلوف مـن األعمـال       كما أن ثقافة الصمت احملي    . خفية بشكل بالغ  

االنتقامية أو احملظورات الثقافية أو الشعور باخلزي أو انعدام الثقة يف نظام العدالة، حتد بشكل               
 وفضالً. كبري من اإلبالغ عن تلك اجلرائم مما يفاقم بدوره من الصعوبات أمام مجع البيانات             

وتتطلـب تلـك    . م متكامل جلمع البيانـات    عن ذلك، فإن العديد من الدول تفتقر إىل نظا        
األنظمة وجود مؤشرات متسقة وجيدة، وقيام خمتلف العناصر الفاعلة واجلهات احلكوميـة            

  .  ونشرهاجبمع البيانات وتصنيفها بالشكل املناسب وتبادهلا بانتظام وتوحيدها مركزياً
 قدمتها وزارة العدل    وخالل زيارهتا إلستونيا، رحبت املقررة اخلاصة باملعلومات اليت         -٩٦

بشأن مبادرة جارية إلنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتخزين املعلومات املتعلقة جبميع القضايا            
احملالة إىل نظام العدالة، مبا يشمل نوع اجلرمية وأعمار املتهمني والـضحايا ونـوع اجلـنس                

  . وعناصر أخرى
ـ           -٩٧ ل احملركـة لبيـع األطفـال       كما يوجد نقص بالغ يف األحباث النوعية عن العوام

ويلزم إيالء املزيد   . ، وعوامل اخلطر، ومسات اجلناة، وفعالية أوجه التصدي       واستغالهلم جنسياً 
  . من االهتمام بتلك األحباث يف السنوات املقبلة

  )٥٦(مشاركة األطفال  -١٢  
 عاً يف أي نظام فعال حلماية الطفل، ومبدأ جام         أساسياً تعد مشاركة األطفال مكوناً     -٩٨

ويلزم إدراجها يف مجيع الربامج     .  على الدول  ومن مث فإهنا متثل التزاماً    . التفاقية حقوق الطفل  
  .والسياسات على الصعد كافة، من البيت إىل احلكومة

__________ 

 عن مشاركة الطفـل باعتبارهـا   املواد اإلباحيةيف يع األطفال واستغالهلم يف البغاء و   بعنية ب املقررة اخلاصة امل   )٥٦(
  ).A/67/291 ( يف منع ومكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً أساسياًعنصراً
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، ٢٠٠٩ويف عـام    . وشهدت األعوام األخرية زيادة االهتمام مبشاركة األطفـال         -٩٩
ومنـذ  .  عن حق الطفل يف االستماع إليه      ١٢اعتمدت جلنة حقوق الطفل تعليقها العام رقم        

ذلك احلني، سامهت اللجنة بتقدمي توجيه ضروري للغاية بشأن هذه القضية ومهدت الطريق             
ولكن واقع احلال حيتاج إىل زيـادة تعزيـز         . )٥٧(أمام إعداد أدوات عملية إلعمال هذا احلق      

  .اجلهود الرامية إىل ضمان أخذ أصوات األطفال على حممل اجلد
 يف منع ومكافحـة بيـع        أساسياً ويف تقريرها عن مشاركة الطفل باعتبارها عنصراً        -١٠٠

 من الُنُهج العملية اليت     ، وضعت املقررة اخلاصة عدداً    )A/67/291 (األطفال واستغالهلم جنسياً  
: ويشمل ذلك مـا يلـي     . أسفرت عن تغيريات إجيابية يف سبل العمل مع األطفال كشركاء         

علومات مبا يالئم الطفل ويراعي احتياجاته، مع األخـذ يف االعتبـار            تيسري احلصول على امل   
الطابع احلساس هلذه املسائل؛ إشراك األطفال يف الفنون اإلبداعية، وال سيما املسرح؛ إنتـاج              
وسائط إعالم صديقة للطفل مبا يشمل املنشورات والكتيبات وامللصقات والبث التلفزيـوين            

واملنتديات الصديقة للطفل مثل مجعيات األطفال ومنتـديات        واإلذاعي؛ استعمال املساحات    
الشباب وجمالس وبرملانات األطفال، واملدونات؛ تعزيز املشاركة على شـبكة اإلنترنـت،            
باالقتران مع مبادرات االستخدام اآلمن للشبكة؛ تشجيع مشاركة األطفال يف وضع ورصد             

.  الصعد الوطين واإلقليمـي والـدويل      السياسة العامة مبا يشمل البحث ومجع البيانات على       
  .وشددت املقررة اخلاصة على احلاجة إىل زيادة هذه املمارسات ونشرها

  املسؤولية االجتماعية للشركات  -١٣  
حظيت املسؤولية االجتماعية للشركات باهتمام متزايد يف ضوء االعتـراف بـدور         -١٠١

وشهدت املبـادرات الـساعية إىل      . قطاع األعمال التجارية يف دعم وتعزيز حقوق اإلنسان       
 إىل   يف السنوات األخرية، وذلك اسـتناداً       كبرياً تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات تطوراً    

 مـن   اجلهود الطوعية اليت يبذهلا القطاع اخلاص ويف الوقت نفسه إىل الزخم املتجدد دوليـاً             
  . خالل اعتماد مبادئ توجيهية ومصادر خمتلفة هامة

وقد أقـر   . )٥٨(املفهوم إىل واجب األعمال التجارية باحترام حقوق اإلنسان       ويشري    -١٠٢
تنفيذ إطار : جملس حقوق اإلنسان املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان        

 ٢٠١١يف عـام    ) A/HRC/17/31" (احلماية واالحترام واالنتـصاف   "األمم املتحدة املعنون    
نع ومواجهة خطر اآلثار الضارة على حقوق اإلنسان فيمـا يـرتبط             مل  عاملياً باعتبارها معياراً 

  . باألنشطة التجارية
__________ 

)٥٧( Gerison Lansdown, Every Child’s Right to be Heard: A resource guide on the UN Committee on 

the Rights of the Child General Comment No. 12 (UNICEF/ Save the Children, 2012).  
متاح على املوقـع  ). ٢٠١٢ (مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان، دليل تفسريياألمم املتحدة،    )٥٨(

  .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_12_02_ar.pdf: الشبكي التايل



A/HRC/25/48 

27 GE.13-19109 

ومت تكييف املبادئ التوجيهية إلطار حقوق الطفل يف املبادئ املتعلقة حبقوق الطفـل            -١٠٣
واألعمال التجارية اليت وضعتها اليونيسيف واالتفاق العاملي لألمم املتحدة وصندوق إنقـاذ            

حقـوق الطفـل    وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت جلنة      . )٥٩(٢٠١٢نشورة يف عام    الطفولة، امل 
عن التزامات الدول بشأن أثر قطاع األعمال التجارية علـى          ) ٢٠١٣(١٦التعليق العام رقم    

  .حقوق الطفل
واعتمد عدد كبري من األعمال التجارية مدونات لقواعد السلوك يف حماولة للتقيـد               -١٠٤

الشراكة مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية، دعمت تلك األعمـال          وب. باملعايري الدولية 
وتشمل املبـادرات   . التجارية كذلك محالت لإلعالم والتوعية وبرامج للوقاية ومحاية الطفل        

ـ  دمات املـساعدة  خل الدولية الرابطةوقد أُنشئت   . إنشاء شبكات خمتلفة والتوسع فيها      ربع
، حيـث    بلداً ٣٨ للمساعدة يف     خطاً ٤٤بكة من    ومنت لتشكل ش   ١٩٩٩يف عام    اإلنترنت

ـ  ٢٠٠٧ويف عام   . )٦٠(ميكن للجمهور اإلبالغ عن االعتداءات اجلنسية على األطفال        ع ، وقّ
كبار مشغلي اهلواتف احملمولة ومقدمي احملتوى يف االحتاد األورويب إطـار العمـل األورويب              

 ٢٠٠٨ومنـذ عـام     . )٦١(فاللالستخدام اآلمن للهاتف احملمول من صغار املراهقني واألط       
وشركة غوغل تستعمل تكنولوجيا حتدد نسخ صور االعتداءات على اإلنترنت، وطـورت            

  .)٦٢( أدوات إضافية لوضع حد الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنتمؤخراً
واسُتحدثت مدونة قواعد السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر              -١٠٥
 عضو، من بينهم شـركات      ١ ٠٠٠ أكثر من    ، حيث تضم حالياً   ١٩٩٦سياحة يف عام    وال

  .)٦٣(رائدة يف جمال السياحة والسفر
وتضاعف عدد التحالفات املالية الرامية إىل مكافحة هذه اجلرائم، مبا جيمع القطـاع               -١٠٦

ـ             ات العام واملصارف وشركات بطاقات االئتمان والسداد عرب اإلنترنت وغريها مـن اجله
ويف الواليات املتحدة، أُنشئ التحالف املايل ملكافحـة اسـتغالل          . الفاعلة يف القطاع املايل   

 من أجل مكافحة اسـتغالل األطفـال يف املـواد           ٢٠٠٦األطفال يف املواد اإلباحية يف عام       
، وليـشمل   ٢٠٠٩وتوسع النموذج ليشمل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام          . )٦٤(اإلباحية

__________ 

)٥٩( www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business

_Principles.pdf.  
)٦٠( www.inhope.org/gns/about-us/about-inhope.aspx. 
)٦١( http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/saferchildren.pdf.  
)٦٢( http://googleblog.blogspot.ch/2013/06/our-continued-commitment-to-combating.html. 
)٦٣( UNICEF, Assessing The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation 

in Travel and Tourism: Discussion Paper (2012) .متاح على املوقع الشبكي التايل :www.unicef-irc. 
org/publications/pdf/ids_codeofconduct2.pdf.  

)٦٤( www.missingkids.com/FCACP. 
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 من خالل التحالف املايل األورويب ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي            ٢٠١٢عام  أوروبا يف   
  .)٦٥(لألطفال على شبكة اإلنترنت لألغراض التجارية

فقـد  . ويف زياراهتا القطرية، مت توجيه انتباه املقررة اخلاصة إىل عدة مبادرات مهمة             -١٠٧
الـشركات الـصغرية    أفادت وزارة السياحة يف السلفادور بوجود برنامج لتوعية مـوظفي           

واملتوسطة مثل وكاالت السياحة والفنادق الصغرية ومنظمي الـرحالت، بـشأن االجتـار             
ويف مدغشقر، تدعم شركات االتصاالت إنشاء  .  ألغراض جتارية  باألطفال واستغالهلم جنسياً  

  .خطوط املساعدة اهلاتفية لألطفال
طيد تطبيق تلك الـصكوك،     ويف السنوات القادمة، يرجح أن تركز اجلهود على تو          -١٠٨

ويف . والتوسع يف املبادرات اليت يقودها القطـاع اخلـاص، وتبـادل املمارسـات اجليـدة       
، قرر جملس حقوق اإلنسان إنشاء فريق عامل لتعزيز تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة              ٢٠١١ عام

يـيم   لتق  اليت تشكل سبيالً   ،(A/HRC/RES/17/4)املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان      
  . التطورات والدعوة إىل زيادة املسؤولية االجتماعية للشركات، مبا يشمل األطفال

  التعاون الدويل  -١٤  
 ما يتطلب نقل األطفال      كثرياً إن الطابع عرب الوطين لبيع األطفال واستغالهلم جنسياً         -١٠٩

نولوجيا من بلد إىل آخر وينطوي على شبكات جنائية عرب وطنية، ويرجع ذلك إىل تطور تك              
وذلك يستدعي اختاذ تدابري وقائية منسقة عرب       . املعلومات وشبكات االجتار والسياحة واهلجرة    

وبناء عليه، فإن من املستحيل التصدي لتلك اجلرائم بشكل . البلدان، وال سيما املتجاورة منها   
يق سليم من دون وجود شبكات قوية على الصعيدين اإلقليمي والدويل تستهدف تعزيز التنس            

ويضطلع االمتثال للمعايري الدولية بدور هام يف ضمان الفهم املشترك لطابع اجلرائم            . والتعاون
ويتراوح التعاون بني مراقبة احلدود والتحقق من وثائق السفر . وتعزيز التعاون فيما بني البلدان

 يشمل مواءمة   إىل اجلهود املشتركة بني سلطات إنفاذ القانون والربامج الوقائية املشتركة، مبا          
  .التشريعات وتبادل املعلومات والتعلم من املمارسات اجليدة

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، زاد التعاون الدويل يف جمال التـصدي لبيـع                -١١٠
وتضم سفارات العديد من البلدان ملحقني      . األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية      

مع سلطات إنفاذ القانون احمللية ويساعدون علـى بنـاء قـدراهتا            أمنيني يدعمون التنسيق    
  . واملساعدة يف التحقيقات وتيسري تبادل املعلومات

وطورت اإلنتربول أنشطتها الرامية إىل تنسيق إنفاذ القانون على الصعيد العاملي من              -١١١
ظـام  وعلى وجه اخلصوص، وضـعت ن     . أجل منع ومكافحة اجلرائم املرتكبة ضد األطفال      

__________ 

)٦٥( www.europeanfinancialcoalition.eu/. 
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اليت تصدر للتحذير وتقدمي املعلومات اجلنائية عن األشـخاص الـذين           " النشرات اخلضراء "
  .)٦٦(ارتكبوا جرائم جنائية ومن املرجح أن يكرروا تلك اجلرائم يف بلدان أخرى

 أداة قويـة للمعلومـات      تعد قاعدة البيانات الدولية لصور استغالل األطفال جنسياً         -١١٢
وكانت قد أُطلقـت يف  . تديرها اإلنتربول ومتوهلا املفوضية األوروبية    والتحقيقات، وهي أداة    

، ويتم حتديثها بانتظـام بـآخر مـا توصـلت إليـه        ٢٠٠٩ وُجددت يف عام     ٢٠٠١عام  
وهي . التكنولوجيا، مما يتيح للمحققني املتخصصني تبادل املعلومات مع زمالئهم حول العامل          

. اد الصالت بني الضحايا واملنتهكني واألمـاكن      تستخدم براجميات معقدة ملقارنة الصور إلجي     
 بقاعدة البيانات وتتعاون يف التعرف       بلداً ٤٠وتتصل يف الوقت احلايل قوات الشرطة من حنو         

  .)٦٧( وعلى املعتدين عليهمعلى ضحايا استغالل األطفال جنسياً
قانون تسعى إىل بناء     وكالة إلنفاذ ال   ١٢ من   وتشكل فرقة العمل االفتراضية العاملية حتالفاً       -١١٣

شراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص من أجل املساعدة على محاية األطفال من              
، ساعدت على إنقاذ مئات األطفال من       ٢٠٠٣ومنذ إنشائها يف عام     . اإليذاء عن طريق اإلنترنت   

  .)٦٨(االعتداء اجلنسي وأطلقت التحقيقات وتعرفت على مئات من اجلناة حول العامل

  والتوصيات االستنتاجات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
 عن اجتاهـات    تكشف التغريات يف طبيعة ونطاق بيع األطفال واستغالهلم جنسياً          -١١٤

املسألة برزت على الساحة بقدر أكرب على مدى الـسنوات           ورغم أن هذه    . مثرية للقلق 
يزال ماليني األطفال يف العامل       ال املعنية، األخرية، بفضل تضافر جهود العديد من اجلهات        

تطورت الظاهرة ومـا     وقد  . يتعرضون لالستغالل اجلنسي اليوم وُتسلب منهم طفولتهم      
ويبقى تسامح اجملتمـع    . كما أن عوامل اخلطر ما فتئت تنمو وتتعدد       . فتئت تزداد تعقيداً  

-ماعيـة   إزاء هذه اجلرائم، واإلفالت من العقاب، والفساد، وتـدين األوضـاع االجت            
وال بـد أن ختـضع      . العقبات الواجب ختطيها ملكافحة هذه اآلفة      االقتصادية من أصعب    

ومكافحتها الستعراض مـستمر يف ضـوء        االستراتيجيات الرامية إىل منع هذه الظاهرة       
االستراتيجيات لن تكون    ومن املهم القول إن هذه      . التحديات املتجددة واملخاطر الناشئة   

. ومشـويل  جامع  دت ملا تكتسيه املشكلة من طابع متعدد األبعاد على حنو           فعالة إال إذا تص   

__________ 

)٦٦( www.interpol.int/en/Internet/Crime-areas/Crimes-against-children/Sex-offenders. 
)٦٧( www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Victim-identification. 
)٦٨( www.virtualglobaltaskforce.com. 
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ويقتضي ذلك اتباع هنج متعددة التخصصات جتمع بني جوانب شىت من عمليـة وضـع               
وتتصدى للبيئة األوسع اليت ميكن أن حتمي الطفل أو تزيـد مـدى تعرضـه                السياسات  

عد احمللي   العناصر الفاعلة على الصُ     من التنسيق بني   مزيداً ويستدعي األمر كذلك    . للخطر
   .والوطين واإلقليمي والعاملي

واملقررة اخلاصة إذ تصل إىل هناية مدة واليتها، تسلم بأن تزايد حدة املخاطر يزيد      -١١٥
كبرية بشأن املستقبل، على الرغم من اجلهود       شواغل  ويثري   مدى تعرض األطفال للخطر     

 علـى تقـدمي     وإعادة تقييمها حرصاً   ي يف تعزيز اجلهود     وال بد من املض   . الكبرية املبذولة 
على أعلى  وال ميكن بلورة احللول املناسبة إال بتوافر التزام سياسي صادق . احللول املناسبة

فالقوانني وخطط العمل واالستراتيجيات لن تكون كافية إال إذا جتـسدت يف    . املستويات
   .ويل والقدرات لتكون كاملة الفاعليةملموسة تعتمد على ما يكفي من التم إجراءات 

  التوصيات  -باء  
، ٢٠١٥بينما تفكر بلدان العامل يف األهداف اإلمنائية العاملية لفترة ما بعـد عـام                 -١١٦

أمهية أن تؤخذ يف احلسبان الروابط القوية بني التنمية االقتصادية           تشدد املقررة اخلاصة على     
وهلذا الغرض توصي املقررة اخلاصـة بـدمج        . الطفل واالجتماعية والسياسية وقضايا محاية     

   .٢٠١٥ ا بعد عامملالتنمية  خطة مسألة احلماية االجتماعية املراعية للطفل يف 
 يف املـستقبل،     للفعالية يف منع ومكافحة بيع األطفال واستغالهلم جنسياً        وتوخياً  -١١٧

وق الطفل وتعزيز هذه    وضع استراتيجيات شاملة حلق    تشدد املقررة اخلاصة على ضرورة      
   :االستراتيجيات باالستناد إىل ما يلي

 الطفل؛ حقوق على تركز شاملة وطنية محاية ةنظمأ •

 .الطفل حقوق على يركز شامل وطين عرب تعاون •

 :الوطين الصعيد على  -١  

تدعو املقررة اخلاصة مجيع الدول إىل حث اجلهود الرامية إىل إرساء نظم محايـة                -١١٨
   :توفري ما يلي لى الطفل، بغية شاملة تركز ع

األطفـال   ملنع مجيع أشـكال بيـع       ) مدنية وجنائية (أطر قانونية شاملة       )أ(   
   وحظر هذه املمارسات ومحاية األطفال منها؛واستغالهلم جنسياً

   قضائية تراعي الطفل؛ةنظمأ   )ب(   
ـ   ، تكون   جمتمعيةمؤسسات وآليات قوية، من بينها آليات          )ج(    وظفني معززة مب

  واملتابعة؛اإلدماج إعادة ووالتعايف  ، وتقدم إىل األطفال خدمات الرعاية  جيداًمدربني تدريباً
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  فيها الطلب؛ تدابري وقائية مستدامة تراعي مجيع االعتبارات األساسية، مبا    )د(   
  جتماعية وبرامج لتدعيم األسرة؛االحماية للسياسات    ) ه(   
اخلـاص   ة االجتماعية من جانب شركات القطاع       شعور قوي باملسؤولي     )و(   

واإلعـالم   ومقدمي خدمات اإلنترنت ومؤسسات االتـصاالت والـسياحة والـسفر           
  واملؤسسات املالية؛

تصميم احللـول    جمتمعات ُيدعى فيها األطفال والشباب إىل املشاركة يف            )ز(   
  واملسامهة يف التقييم؛

  معلومات حمدثة وموثوق هبا؛   )ح(   
   .آليات تقييم ومساءلة منتظمني   )ط(   

  :الدويل الصعيد على  -٢  
تدعو املقررة اخلاصة اجملتمع الدويل إىل بلورة استجابة عاملية منسقة، عن طريـق               -١١٩

   :القيام مبا يلي
التصديق على اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوالهتـا          عاملية  ضمان    )أ(  

  االختيارية؛
املي ملنع مجيع أشكال بيع األطفال واستغالهلم وضع إطار قانوين شامل وع   )ب(  

   وحظر هذه املمارسات ومحاية األطفال منها؛جنسياً 
تبادل وحتديث املعلومات املتعلقة بالضحايا األطفال وباجلنـاة بواسـطة            )ج(  

  بني وكاالت إنفاذ القانون والنظم القضائية؛ فيما تعاون وثيق 
 جنـسياً  ملنع بيع األطفال واسـتغالهلم      مواءمة املمارسات واإلجراءات       )د(   

  ذه الظاهرة؛هلوالتصدي 
  تبادل اخلربات ونشر املمارسات اجليدة؛   ) ه(   
 وتعزيزهـا،   محاية الطفـل     ةنظمأتوفري الدعم املستدام إلجراءات وضع         )و(   

   يف البلدان ذات الدخل املنخفض؛سيما ال
فقد الحظـت   . ألمم املتحدة زيادة التعاون والتنسيق يف عمل منظومة ا         )ز(   

 يف التناسق وأوجه تداخل عديدة يف عمل        نقصاًالقطرية  زياراهتا   أثناء  أحياناً  املقررة اخلاصة   
   ُينجز من عمل ممتاز؛ كيانات األمم املتحدة، رغم ما يقدم من دعم فائق وما 
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  اإلباحية املواد يفء وم يف البغاواستغالهل األطفال ببيع ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر والية خبصوص  -٣  
تسلط املقررة اخلاصة الضوء على أمهية تقدمي توصيات برغماتية وواقعية وعملية             -١٢٠

 على تعزيـز     يف إطار الزيارات القطرية، حرصاً     سيما ال تعمم على مجيع اجلهات املعنية،      
   .التقيد بالتوصيات واإلجراءات املزمع اختاذها

واجلهات املعنية األخرى، وخباصة أثناء الزيـارات       والتعاون عن كثب مع الدول        -١٢١
وقد مكن احلوار البنـاء مـع مجيـع    . يف حياة األطفال  القطرية وبعدها، ضروري للتأثري     

طريق تنفيذ التوصيات قبـل      اجلهات املعنية املقررة اخلاصة من إحداث تغيري ملموس عن          
ل علـى الربوتوكـول     ومشلت النتائج تصديق عدد مـن الـدو       . تقدمي تقاريرها وبعده  

يف  األطفـال يف البغـاء و      بيع األطفال واستغالل  شأن  االختياري التفاقية حقوق الطفل ب     
لمعـايري الدوليـة، وتـدعيم      لمتثـال   االوإصالح التشريعات، وزيادة     املواد اإلباحية،   

   .املؤسسات واخلدمات
وإىل  ع متعدد األبعاد  من طاب إىل ما يتسم به بيع األطفال واستغالهلم جنسياً   ونظراً  -١٢٢

واملفاهيم ذات   تقاطعه مع عدد من الظواهر املرتبطة به، مبا فيها اهلجرة وانتشار اإلنترنت             
الوثيـق مـع اآلليـات       الصلة كشىت ضروب إيذاء األطفال واستغالهلم، يؤدي التعاون         

 مقـدمو خـدمات     سـيما  ال األخرى املوجودة حلقوق اإلنسان، ومع القطاع اخلاص،        
   . حامساًدوراً ترنت وقطاعات االتصاالت والسياحة والسفر، اإلن

 على رصد هذه التوصيات ومتابعتها على حنو سليم، مبا يشمل إمكانيـة             وحرصاً   -١٢٣ 
 يف إطار الزيارات القطرية، ينبغـي       سيما  ال التقنية الالزمة، عند الطلب،    تقدمي املساعدة   

   .تعزيز الدعم املقدم إىل هذه الوالية

        


