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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

  ، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال                 
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، جناة معالّ جميد

  إضافة    

  *البعثة إىل اإلمارات العربية املتحدة    

  موجز    
الل األطفال يف املواد    يبحث هذا التقرير ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغ          

واستناداً . اإلباحية يف اإلمارات العربية املتحدة، على ضوء املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          
إىل املعلومات اليت ُجمِّعت قبل الزيارة وأثناءها وبعدها، تسلِّط املقررة اخلاصة الضوء على             

دي لظاهرة بيـع األطفـال      املبادرات التشريعية واستراتيجيات محاية الطفل املعتمدة للتص      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وملعاجلة مسألة محاية األطفال بوجـه             

. ويتناول تقرير املقررة اخلاصة أيضاً جهود التعاون الدويل املبذولة يف هـذا اجملـال             . عام
زيز اجلهود اليت جيري    وأخرياً، تقدم املقررة اخلاصة عدداً من التوصيات بغية اإلسهام يف تع          

بذهلا ملكافحة ومنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة،              
  .وحلماية حقوق األطفال ضحايا هذه املمارسات

  
__________ 

 .نكليزية فقطأما التقرير املرفق باملوجز فُيعمم باللغتني العربية واإل. ُيعمم هذا املوجز جبميع اللغات الرمسية  *  
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  املرفق

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال                 
شان الزيارة اليت قامت هبـا إىل       واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ب     

  اإلمارات العربية املتحدة
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١٧-٨  ................................................................خلفية عامة  - ثانياً  

  ٤  ١١-٨  .....................................................نبذة عن البلد  - ألف     
  ٥  ١٧-١٢  ...................الصكوك الدولية واإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان  -  باء     

  ٦  ٨٨-١٨  ................................................................حتليل احلالة  - ثالثاً  
  ٦  ٢٤-١٨  ..نطاق ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  - ألف     
  ٨  ٤٠-٢٥  .....................................................اإلطار القانوين احمللي  -  باء     
  ١٢  ٤٨-٤١  ..........................................................اإلطار املؤسسي  - جيم     
  استراتيجيات محاية الطفل اهلادفة إىل التصدي لبيع األطفال وبغـاء األطفـال             -  دال     
  ١٣  ٨٨-٤٩  ........................................استغالل األطفال يف املواد اإلباحيةو         

  ٢٢  ٩٤-٨٩  ..........................................................اإلجراءات اجلارية  - رابعاً  
  ٢٤  ٩٨-٩٥  .............................................................التعاون الدويل  - خامساً  
  ٢٤  ١١٢-٩٩  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  

  ٢٤  ١٠١-٩٩  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٥  ١١٢-١٠٢  .........................................................التوصيات  -  باء     
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 مقدمة  -أوالً   

 ١٨ إىل   ١٢خلاصة بزيارة رمسية إىل اإلمارات العربية املتحدة يف الفترة من           قامت املقررة ا    -١
وعقدت املقررة اخلاصة اجتماعات مع اجلهات املعنية يف إمـارات          . ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

 دولة اإلمارات   وُتعرب املقررة اخلاصة عن شكرها حلكومة     . أبو ظيب وديب ورأس اخليمة والشارقة     
 ملا أبدته من ُحسن ضيافة وتعاون يف تنظيم االجتماعات اليت ُعقـدت مـع               العربية املتحدة 

  . املسؤولني احلكوميني املعنيني
ويف أبو ظيب، عقدت املقررة اخلاصة اجتماعـات مـع وزارة اخلارجيـة، ووزارة                -٢

الصحة، ووزارة الداخلية، وشرطة أبو ظيب ووزارة العدل، ووزارة التعليم، وأمانـة اللجنـة              
ويف ديب، عقدت املقررة اخلاصـة      . ة ملكافحة االجتار بالبشر، واجمللس الوطين االحتادي      الوطني

ويف الشارقة، التقـت    .  وشرطة ديب  ،اجتماعات مع وزارة الشؤون االجتماعية، وحماكم ديب      
  .املقررة اخلاصة مبمثلني عن اجلهاز القضائي واملدعي العام واجمللس األعلى لشؤون األسرة

ررة اخلاصة زيارة إلدارة اخلدمات االجتماعية يف مقر شـرطة أبـو ظـيب،    وأجرت املق   -٣
بأبو ظيب،   ، ومركز إيواء النساء واألطفال ضحايا االجتار بالبشر       اإلنسانومجعية اإلمارات حلقوق    

واألطفـال،  النـساء    لرعايـة ، ومؤسسة ديب    تنمية اجملتمع يف ديب   ، وهيئة   النسائي العام واالحتاد  
  .شارقة للخدمات اإلنسانية، وإدارة اخلدمات االجتماعية يف الشارقةومؤسسة مدينة ال

كما التقت املقررة اخلاصة، خالل الزيارة، بأعضاء من اجملتمع املـدين واألوسـاط               -٤
  . األكادميية وغري ذلك من املنظمات واألفراد

هلا دمه  وتود املقررة اخلاصة أن ُتعرب عن شكرها لفريق األمم املتحدة القطري ملا ق              -٥
وقد التقت أيضاً باملنسق املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وممثلني عن           . من مساعدة ودعم  

  .يف أبو ظيب) اليونيسيف(مكتب منظمة األمم املتحدة للطفولة 
دت املقررة اخلاصة، يف تقريرها املقدم إىل الدورة التاسعة جمللـس حقـوق             وقد حدَّ   -٦

  :، األهداف التالية لواليتها)A/HRC/9/21 (٢٠٠٨سبتمرب /اإلنسان يف أيلول
اء األطفـال واسـتغالل     ـالتوصل إىل فهم أفضل حلالة بيع األطفال وبغ         )أ(  

ة ـ االقتصادي -العوامل االجتماعية   (األطفال يف املواد اإلباحية، وللعوامل اليت ُتسهم يف ذلك          
  ؛)والثقافية والبيئية

ل يضمن املصلحة الفضلى للطفل ويـشمل       تنفيذ نظام شامل حلماية األطفا      )ب(  
الوقاية والرعاية فضالً عن الدعم الطيب والنفسي واالجتماعي والقانوين، وإعـادة التأهيـل             

  واإلدماج االجتماعي لألطفال الضحايا، وتعزيز حقوق الطفل؛ 
ـ             )ج(   ة ـالتنسيق والتعاون على حنو فعال ومتضافر علـى املـستويات الوطني

  .يةواإلقليمية والدول
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ومن هذا املنطلق، كان اهلدف من الزيارة هو استقصاء حاالت بيع األطفال وبغـاء                -٧
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف اإلمارات العربية املتحدة، وحبث املبـادرات             

وقـد  . والتدابري املتخذة من ِقبل احلكومة واجملتمع املدين يف جمال محاية األطفال بوجه عـام             
لت املقررة اخلاصة اهتماماً خاصاً للجهود املبذولة ملنع هذه الظواهر عن طريق استقـصاء              أو

 األطفال الذين يعيشون يف ظل أوضـاع        ل املعرَّضني هلذه املمارسات، مبن فيهم     حالة األطفا 
أسرية صعبة، واألطفال اجملهولو الوالدين، واأليتام، واألطفال املهاجرون، واألطفال الـذين           

وقد التمست املقررة اخلاصة، طوال الزيارة، آراء مجيـع اجلهـات           . يف مناطق نائية  يعيشون  
 حقوق الطفل يف هذا البلد، وبشأن التدابري اليت حققت قدراً من النجـاح              بشأن حالة املعنية  

فضالً عن التدابري اليت يلزم تعزيزها بغية استخالص استنتاجات ووضع توصيات هادفة تتبناها             
ويف هناية الزيارة، أطلعت املقررة اخلاصة وزارة اخلارجية والصحافة         . هات املعنية اجليف النهاية   

  .على مالحظاهتا األولية

  خلفية عامة  -ثانياً   

  نبذة عن البلد  -ألف   
وأم ) العاصـمة (تتألف دولة اإلمارات العربية املتحدة من سبع إمارات هي أبو ظيب              -٨

وقد شهد البلد تغريات هامة علـى       . جمان والفجرية القوين وديب ورأس اخليمة والشارقة وع     
 إىل قرابـة    ١٩٨٠فقد زاد عدد السكان من مليون نسمة يف عـام           . مدى فترة قصرية نسبياً   

وُتقدر نسبة غري املواطنني . ٢٠٠٩يف عام ) من املواطنني وغري املواطنني( ماليني نسمة    ٨,١٩
أما معـدل  .  يف املائة٧٣,٩  ب سنة ٦٤ و١٥السكان الذين تتراوح أعمارهم بني    جمموع  من  

 يف املائة سنوياً فُيعترب، وفقاً لبعض التقارير،        ٣,٦٩ بنسبة   ٢٠٠٩منو البلد، الذي قُدر يف عام       
 ونشاط تنظيم املشاريع اهلائـل      ،كما أن حالة االزدهار االقتصادي    . املعدل األعلى يف العامل   

 أفضيا أيضاً إىل حدوث زيادة هامة يف         فقد ،الذي يتركز يف معظمه يف إماريت أبو ظيب وديب        
  .السياحة يف كلتا اإلمارتنيحركة 

 وينص على أن االحتاد ميارس سـيادته        ،وُيحدد الدستور أهداف ومؤسسات االحتاد      -٩
ضمن احلدود الدولية لإلمارات األعضاء، بينما متارس اإلمارات األعضاء سيادهتا يف مجيـع             

وينص الدستور كذلك على أن     . الحتاد وفقاً للدستور  املسائل اخلارجة عن نطاق اختصاص ا     
اإلسالم هو الدين الرمسي للدولة وأن اللغة العربية هي لغتها الرمسية وأن الشريعة اإلسـالمية               

  .هي املصدر الرئيسي للتشريع
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ويتألف نظام احلكم االحتادي من جملس أعلى، وجملس وزراء، واجمللـس الـوطين               -١٠
على، الذي يتألف من حكام اإلمارات السبع، هو أعلى هيئـة لـصنع             فاجمللس األ . االحتادي

اإلمارات العربية املتحدة، وهو املسؤول عن التصديق علـى املعاهـدات           دولة  السياسات يف   
ويضطلع اجمللس الوطين االحتادي بدور تشريعي      ).  من الدستور  ٤٧املادة  (واالتفاقات الدولية   

ول عن دراسة مجيع التشريعات االحتاديـة املقترحـة         وهو املسؤ . وإشرايف مبوجب الدستور  
، ُينتخب نصف أعضاء هذا اجمللـس عـن         ٢٠٠٦ومنذ أواخر عام    . وتعديلها عند الضرورة  

وقبل ذلك، كان مجيع أعضاء اجمللس يعيَّنون       . طريق االقتراع غري املباشر من خالل اجملالس احمللية       
  . ل إمارة من اإلمارات السبع حكومتها احملليةولك. من ِقبل حكام اإلمارات املكوِّنة لالحتاد

ـ            -١١  .ةـوتتألف السلطة القضائية االحتادية من احملكمة العليا االحتادية واحملاكم االبتدائي
ففي نظام  . وال تشكل إمارات أبو ظيب وديب ورأس اخليمة جزءاً من النظام القضائي االحتادي            

. كمة املدنية، واحملكمة اجلنائية، واحملكمة الشرعية     حماكم ديب، تتألف احملاكم االبتدائية من احمل      
وتنظر احملكمة الشرعية يف القضايا املتصلة بالطالق والنفقة وحضانة األطفـال واألحـوال             

  .الشخصية، وينظَّم عملها مبوجب القانون والشريعة اإلسالمية

  الصكوك الدولية واإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   
 العربية املتحدة دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقيـة الدوليـة             اإلمارات  -١٢

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              
  .املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املتعلقـة حبقـوق    ودولة اإلمارات العربية املتحدة ليست طرفاً يف الصكوك التالية            -١٣
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            : اإلنسان

؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين        )وبروتوكوهلا االختياري (أو املهينة   
روتوكوله بو(ة والثقافية وأفراد أسرهم، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي       

؛ )وبروتوكولـه االختيـاري  (؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    )االختياري
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلمايـة           

اإلمارات العربية  وباإلضافة إىل ذلك، مل تصدِّق دولة       . مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
 األشخاص عدميي اجلنسية وال على اتفاقية       بوضع املتعلقة   ١٩٥٤املتحدة ال على اتفاقية عام      

  . املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١عام 
ويف جمال حقوق الطفل حتديداً، مل تدخل اإلمارات العربية املتحدة طرفاً يف أي من                -١٤

اقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال           الربوتوكولني االختياريني التف  
وقـد أبـدت   .  األطفال يف املواد اإلباحية، وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  غاللتواس
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 من اتفاقيـة حقـوق   ٢١ و١٧ و١٤ و٧اإلمارات العربية املتحدة حتفظات على املواد       دولة  
  .)١(الطفل
ة املتحدة على اتفاقييت منظمـة العمـل        ـالعربيارات  ـاإلمة  ـدولت  ـوقد صدَّق   -١٥

بشأن حظر  ) ١٩٩٩(١٨٢بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، ورقم       ) ١٩٧٣(١٣٨الدولية  
كما صدَّقت على بروتوكول منع     . أسوأ أشكال عمل األطفال والتدابري الفورية للقضاء عليه       

ة عليه، املكمِّل التفاقية األمم     االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، وقمعه واملعاقب       
  ).بروتوكول بالريمو( اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ملكافحةاملتحدة 

ر احلكومة بأن تقـدمي     ذكّوقد اغتنمت املقررة اخلاصة الفرصة خالل زيارهتا لكي تُ          -١٦
  .٢٠٠٤تقريرها الدوري الثاين إىل جلنة حقوق الطفل قد تأخر عن موعده منذ عام 

 املستوى اإلقليمي، فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة عضو يف جملـس             وعلى  -١٧
وتشمل أهداف هذا اجمللس حتقيق التنسيق والتكامل فيمـا بـني الـدول             . التعاون اخلليجي 

األعضاء فيه ووضع أنظمة ولوائح متماثلة يف جمموعة واسعة من اجملـاالت، مبـا يف ذلـك                 
مية واالجتماعية والثقافية والسياحية، والتعاون مع القطـاع     التشريعات، ويف القطاعات التعلي   

  .اإلمارات العربية املتحدة على امليثاق العريب حلقوق اإلنساندولة وقد صدَّقت . اخلاص

  حتليل احلالة  -ثالثاً   

  نطاق ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -ألف   
ة اخلاصة، خالل الزيارة، عدداً قليالً من احلاالت املُبلغ عنها فيما يتعلق            تلقت املقرر   -١٨

وأبلغت شرطة أبو ظيب املقررة     . ببيع األطفال واالجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي      
ـ               ي ـاخلاصة بعدم وجود حاالت ُمبلغ عنها فيما يتعلق ببيع األطفال أو استغالهلم اجلنسي ف

 ملمارسـتهن   ت شرطة أبو ظيب بأن النساء اللوايت أُلقي القبض عليهن         كما أفاد . ٢٠٠٨عام  
__________ 

ترى اإلمارات العربية املتحدة أن اكتساب اجلنسية مسألة داخلية ُتنظَّم وحتدَّد شروطها وظروفهـا              : ٧املادة   )١(
 .مبوجب التشريعات الوطنية

تلتزم اإلمارات العربية املتحدة بفحوى هذه املادة إىل احلد الذي ال تتعارض فيه مع مبادئ الشريعة                : ١٤املادة  
  .حكامهااإلسالمية وأ

بينما تقدِّر اإلمارات العربية املتحدة وحتترم املهام املُسندة إىل وسائط اإلعالم مبوجب هذه املـادة،               : ١٧املادة  
فإهنا تلتزم بأحكامها على ضوء متطلبات اللوائح والقوانني الوطنية، ووفقاً ملا حظيت به من إقرار يف ديباجة                 

  .د البلد وقيمه الثقافيةاالتفاقية، وذلك على حنو ال ينتهك تقالي
بالنظر إىل التزام اإلمارات العربية املتحدة مببادئ الشريعة اإلسالمية، فإهنا ال ُتبيح نظام التبين، ولديها               : ٢١املادة  

 .حتفظات على هذه املادة وال تعترب أن من الضروري االلتزام بأحكامها
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وأشارت السلطات أيضاً إىل حالة واحدة مـن حـاالت          .  سنة ١٨ البغاء تتجاوز أعمارهن  
يف حاليـاً   االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي، وهي حالة تتعلق بفتاتني تقيمـان            

  .دعي العاموهذه احلالة معروضة على مكتب امل. مأوى
وأبلغ قضاة يف حماكم ديب املقررة اخلاصة بأهنم رمبا يكونون قد نظروا على مـدى                 -١٩

فترة اخلمس إىل العشر سنوات املاضية يف قضية واحدة تتعلق باالستغالل اجلنـسي ألحـد               
.  سـنة  ١٨وأفاد هؤالء القضاة بأن قضايا البغاء تتعلق بنساء تزيد أعمارهن عـن             . األطفال
 حالة مـن حـاالت      ٢٠مانة اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر إىل أن هناك           أ وأشارت

، ٢٠٠٨االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي قد ُسجلت لدى اللجنة الوطنية يف عـام              
وقد بلغ جمموع عدد الضحايا يف هـذه        . ديبيف  وكان منشأ العدد األكرب من هذه احلاالت        

وتلقت املقـررة   .  شخصاً ٤٣غ عدد األشخاص املتهمني فيها       بينما بل  ، ضحية ٣٢احلاالت  
اخلاصة أيضاً معلومات عن القيام بعمليات ناجحة لتفكيك شبكات االجتار بالبشر، بالتعاون            

إال أن املقررة اخلاصة تأسف ألن اإلحصاءات املوجودة حالياً         . مع كازاخستان وطاجيكستان  
  . ر أو جنس الضحيةليست مصنفة حبسب شكل االجتار وال حبسب عم

 ضحية  ٤٣ واألطفال بأهنا عملت على مساعدة       لرعاية النساء وأفادت مؤسسة ديب      -٢٠
 ضحية من ضحايا هذا االجتار يف النـصف         ٢٢و،  ٢٠٠٨من ضحايا االجتار بالبشر يف عام       

 يف  ٢٦وتفيد املؤسسة بأن األطفال ميثلون نسبة تبلغ يف متوسـطها           . ٢٠٠٩األول من عام    
 جمموع ضحايا االجتار بالبشر ممن يقيمون يف املأوى، بينما شكل األطفال يف النصف      املائة من 

 يف املائة من جمموع ضحايا االجتار الـذين يقيمـون يف            ٣٢ ما نسبته    ٢٠٠٩األول من عام    
  . املأوى، أي سبع ضحايا لالجتار

احدة مل يفصل   وأبلغ مكتب املدعي العام يف الشارقة املقررة اخلاصة بأن لديه قضية و             -٢١
  .بني أم وأب جمهـول    " عالقة غري شرعية  "فيها بعد، وهي تتعلق بعملية بيع طفل ولد نتيجة          

رات العربيـة    اإلمـا   دولة  بعد موعد احملاكمة، ولذلك فإن املقررة اخلاصة تشجع        ُيحدَّدومل  
 استفادةطالعها على ما يستجد من تطورات يف هذه القضية، وضمان           املتحدة على مواصلة إ   

  .من الرعاية واحلماية واملتابعةمن قدرٍ كاٍف الطفل 
وتالحظ املقررة اخلاصة أنه ليست هناك سوى معرفة حمدودة حبـدوث اسـتغالل               -٢٢

كما الحظت أن ما يفهمه الناس من احلديث عن املواد اإلباحية           . لألطفال يف املواد اإلباحية   
ني أن املقصود هو استغالل األطفال       يف ح  ،عن األطفال هو أن األطفال يشاهدون هذه املواد       

ـ         ايف املواد اإلباحية، وهو أمر ال يزال         ن أن  ـلكثري من الناس يف اجملتمع ال يعتقدون أنه ميك
  .حيدث فعالً

وأبلغت احلكومة املقررة اخلاصة بأن امللف املتعلق باستخدام األطفال يف سـباقات              -٢٣
 ُيـستخدمون يف  ا األطفال الـذين كـانو  وأفادت السلطات بأن مجيع. اهلُُجن قد أغلق اآلن   

 ألطفـال جيـري     جديـدة سباقات اهلُُجن قد أعيدوا إىل أوطاهنم وأنه ال توجد أية حاالت            
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، مزيد من املعلومات حـول    ٦٩-٦٥ويرد أدناه، يف الفقرات     . استخدامهم يف هذه األنشطة   
  . هذه املسألة

د جلمع البيانات   ي وموحَّ وتالحظ املقررة اخلاصة عدم وجود نظام معلومات مركز         -٢٤
حول ظاهرة بيع األطفال واستغالهلم اجلنسي، وحتليل هذه البيانات، وتقاسـم املعلومـات             

وتالحظ املقررة اخلاصة أن عدم وجود مثل هذا النظام ميكن أن يفسر التباينات يف              . واإلبالغ
  .  الظواهرالبيانات املقدمة من قبل خمتلف اجلهات املعنية بشأن مدى تواتر حدوث هذه

   احمللي اإلطار القانوين  -باء   
ينص دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة على طائفة من حقوق اإلنـسان الـيت                -٢٥

 من الدستور، على سبيل املثـال، تـنص علـى أن           ١٥املادة  ف. تتصل بوالية املقررة اخلاصة   
القـانون ِكياهنـا   األسرة أساس للمجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، ويكفـل           "

يشمل اجملتمع برعايته الطفولـة     " على أن    ١٦وتنص املادة   ". ويصوهنا وحيميها من االحنراف   
واألمومة وحيمي القُصر وغريهم من األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لـسبب مـن              
األسباب كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية، ويتوىل مساعدهتم وتأهيلـهم   

وينص الدستور أيضاً على أن التعليم إلزامي يف مرحلته االبتدائيـة           ". احلهم وصاحل اجملتمع  لص
  ).١٧املادة (وجماين يف كل مراحله 

، الحظت جلنة حقوق الطفل أن هناك عدة حقوق ترد يف االتفاقية            ٢٠٠٢ويف عام     -٢٦
ـ        ) مثل عدم التمييز  ( ، CRC/C/15/Add.183(ي  ـال تنعكس بصورة كافية يف القـانون احملل
وهـو   ، قانون بشأن محاية الطفل    مشروعوقد علمت املقررة اخلاصة بوجود      ). ٧قرة  ـالف

زعم أن هذا املشروع،    وُي. م إىل اجمللس الوطين االحتادي من أجل إقراره       ّدفيد بأنه قُ  أُمشروع  
ـ           ر الذي مل تستطع املقررة اخلاصة االطالع على نسخة منه رغم طلباهتا املتكررة، يضم عناص

والقانون اجلنائي، واحلقوق الواردة يف اتفاقية حقوق       اجلاحنني واملشردين   األحداث  من قانون   
ب املقررة اخلاصة باملبادرة املتخذة إلعداد قانون بشأن محاية الطفل، فإهنـا            رّحوإذ تُ . الطفل

 مع االلتزامات اليت  هذا  ليست يف وضع يسمح هلا بالتعليق على مدى توافق مشروع القانون            
حتـصل علـى    تقع على عاتق الدولة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالنظر إىل أهنا مل              

ومع ذلك، فإن املقررة اخلاصة مستعدة لتقدمي أية إرشـادات أو           . من مشروع القانون  نسخة  
  . مساعدة يف هذا الشأن

  بيع األطفال  -١  
بيـع  ) ١٩٨٧ لعام   ٣م  القانون االحتادي رق  ( من قانون العقوبات     ٣٤٦حتظر املادة     -٢٧

من أدخـل يف    كل  يعاقب بالسجن املؤقت    "األشخاص ألغراض استرقاقهم وتنص على أن       
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  البالد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو بـاع                 
  ".اعتبار أنه رقيقعلى على أي حنو فيه أو تصرف إنساناً أو عرض للبيع 

حتظر بيـع   وف  عّرظ املقررة اخلاصة عدم وجود أية أحكام حمددة تُ        ومع ذلك، تالح    -٢٨
 من الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق   ٢املادة فإن فعلى سبيل االستدالل،  . األطفال

فعل بيع ُتعّرف الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو جمموعة مـن             األطفال بوصفه أي فعل أو      

  . أو أي شكل آخر من أشكال العوضمكافأةاألشخاص إىل شخص آخر أو جمموعة أخرى لقاء 

  بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -٢  
 ٦يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن        " من قانون العقوبات على أن       ٣٥٨تنص املادة     -٢٩

كـل  من أتى علناً فعالً فاضحاً خمالً باحلياء، ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة       كل  أشهر  
". من ارتكب فعالً خمالً باحلياء مع أنثى أو صيب مل يتم اخلامسة عشرة ولو يف غـري عالنيـة                 

يعاقب باحلبس مدة ال تقـل      " من قانون العقوبات على أن       ٣٦٣الوة على ذلك، تنص املادة      ـوع
ض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأيـة وسـيلة علـى              حّركل من   نة وبالغرامة   عن س 

وإذا كانت سن اجملين عليه تقل عن الثامنة ". ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك  
  .عشرة، عوقب اجلاين باحلبس ملدة ال تقل عن سنتني وبالغرامة

يعاقب بـاحلبس   "ني واملشردين على أن      من قانون األحداث اجلاحن    ٤٢وتنص املادة     -٣٠
 درهم كل من    ٥ ٠٠٠ درهم وال جتاوز     ٢ ٠٠٠مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن           

ه هلا أو ساعده أو حرضه علـى سـلوكها أو           عرَّض حدثاً إلحدى حاالت التشرد بأن أعدّ      
 من القانون نفسه    ١٣ف املادة   عّروُت". لها له بأي وجه ولو مل تتحقق حالة التشرد قانوناً         سّه

تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد األخالق       "اجلنوح بأنه حالة يرتكب فيها الشخص أفعاالً        
حـاالت  أيـضاً   وبالتايل فإن من املفترض أن تشمل هذه املـادة          ". أو القمار أو املخدرات   

  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحية
رة، معلومات بشأن سن مـشروع قـانون        تلقت املقررة اخلاصة، يف أعقاب الزيا     و  -٣١

كمـا سـيتم    . جديد سينص على جرمية حمددة تتمثل يف حيازة املواد اإلباحية عن األطفال           
بارتكاب جرائم جنـسية حبـق   مبوجب هذا القانون إنشاء سجل خاص باألشخاص املدانني  

 حـاالت   على إنشاء مركز حلماية األطفال من أجل معاجلة       القانون أيضاً   سينص  و .األطفال
لع على نسخة من مـشروع      وبالنظر إىل أن املقررة اخلاصة مل تطّ      .  لألطفال ة اجلنسي اإلساءة

طالعها على مجيع التطورات الـيت       فإهنا تدعو احلكومة إىل مواصلة إ      هذه األحكام القانونية،  
  .تستجد يف هذا الصدد
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  االجتار باألطفال  -٣  
 بشأن مكافحة جـرائم االجتـار   ٥١دي رقم   تشري املقررة اخلاصة إىل القانون االحتا       -٣٢

االجتار وفقاً للتعريف الوارد يف بروتوكول منـع جرميـة          ُيعّرف هذا   الذي  ) ٢٠٠٦(بالبشر  
املكمل التفاقية األمم   واالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه،         

 واجبـات اللجنـة     وحيّدد ،)ل بالريمو بروتوكو(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       
 الطفل بأنه أي شخص يقل عمره       ُيعّرفكما أن هذا القانون     . الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر   

إال أن املقررة اخلاصة تالحظ عدم وجود أية مادة حمددة يف القـانون بـشأن               .  سنة ١٨عن  
الطفـل أو    على أن جتنيد     وينبغي أن تكون هناك مادة يف هذا الشأن تنص        . االجتار باألطفال 

ه أو استقباله لغرض االستغالل تعترب أفعاالً تندرج يف نطـاق تعريـف          نقله أو تنقيله أو إيواء    
 حىت ولو مل تكن مشتملة على أي وسيلة من الوسائل املنصوص عليها             "االجتار باألشخاص "

تيال أو اخلـداع أو     التهديد بالقوة أو استعماهلا أو القسر أو االختطاف أو االح         (يف التعريف   
استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقـة      

  ).شخص له سيطرة على شخص آخر
يف قانون مكافحـة    حمّددة  وتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام            -٣٣

وقد علمت املقررة اخلاصة أنه جيـري  . اراالجتار بالبشر فيما يتصل بتدابري محاية ضحايا االجت 
العمل حالياً على تعديل قانون مكافحة االجتار بالبشر، وال سيما فيما يتعلق باألحكام املتصلة            

طالعها علـى مـا     قررة اخلاصة احلكومة على مواصلة إ     وتشجع امل . حبماية الضحايا واألدلة  
يع التعديالت متوافقة مع املعايري يستجد من تطورات يف هذا الصدد، بغية ضمان أن تكون مج   

  . الدولية حلقوق اإلنسان

  تبين األطفال  -٤  
أو جتيـز   / من اتفاقية حقوق الطفل على أن تضمن الدول اليت تقر و           ٢١تنص املادة     -٣٤

نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول، وحتدد شروطاً معينة لضمان صـون              
  .يات التبين على الصعيدين الوطين والدويلمصاحل الطفل يف إطار عمل

 يف اإلمارات العربية املتحدة، وهو ما ينعكس يف التحفظ الـذي            وال ُيسمح بالتبين    -٣٥
صياغة مـشروع   بوقد علمت املقررة اخلاصة     .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٢١أبدته على املادة    

يل الوالدين، وهو يـنص علـى       اجملهو) من املواطنني أو غري املواطنني    (قانون بشأن األطفال    
 .)أحد أفراد أسرته مـثالً    (الشروط اليت جيوز مبوجبها وضع طفل حتت رعاية شخص راشد           

ومل تطلع املقررة اخلاصة على نسخة من مشروع القانون هذا، ولكنها تعرب مرة أخرى عن               
  .استعدادها لتقدمي أية مساعدة أو دعم يف هذا الشأن

، خالل النظر يف تقريرها املقدم إىل جلنة         قد ذكرت   املتحدة  اإلمارات العربية  وكانت  -٣٦
، أن اللجنة الوطنية اليت تتوىل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل           ٢٠٠٢حقوق الطفل يف عام     
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وبصفة خاصـة، ذكـرت     . ستقوم بإعادة دراسة مجيع التحفظات اليت أُبديت على االتفاقية        
سحب بالنظر إىل أن أحكام هذه املادة        سيُ ٢١ادة  اإلمارات العربية املتحدة أن حتفظها على امل      

، CRC/C/SR.794(جيز نظام التـبين     ُت أو   قّرهي أحكام اختيارية بالنسبة لتلك الدول اليت ال تُ        
  .ولكن اإلمارات العربية املتحدة مل تفعل ذلك بعد) ٣٠الفقرة 

  اجلنسية  -٥  
 الفئات التالية اجلنسية يف دولة      منح األطفال من  ُي من قانون اجلنسية،     ٢مبوجب املادة     -٣٧

  :اإلمارات العربية املتحدة
  الطفل املولود يف الدولة أو يف اخلارج ألب مواطن يف الدولة حبكم القانون؛  )أ(  
الطفل املولود يف الدولة أو يف اخلارج من أم مواطنة حبكم القانون ومل يثبت                )ب(  

  نسبه ألبيه قانوناً؛
ولة أو يف اخلارج من أم مواطنة حبكم القـانون وألب           الطفل املولود يف الد     )ج(  

  جمهول أو ال جنسية له؛
مل الطفل املولود يف الدولة ألبوين جمهولني، ويعترب اللقيط مولوداً فيها مـا               )د(  

  . العكسيثبت

  األحداثقضاء   -٦  
 من قانون األحـداث     ٩املادة  (ال ُيحكَم على األحداث بعقوبة السجن أو اإلعدام           -٣٨
ـ        ١٠ووفقاً للمادة   ). احنني واملشردين اجل  ارتكبـها   يت من هذا القانون، إذا كانت اجلرمية ال

احلََدث معاقباً عليها باحلبس، ال جيوز أن تتجاوز مدة احلبس اليت ُيحكَم هبا عليه نصف احلد                
ذه املادة  وُتنفَّذ عقوبة احلبس اليت قد ُيحكَم هبا على احلََدث طبقاً هل          . ر هلا أصالً  األقصى املقرّ 

  . يف أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية االجتماعية والتربية والتعليم
ث اجلـاحنني   قانون األحـدا  (وُيحدِّد القانون سن املسؤولية اجلنائية بسبع سنوات          -٣٩

 وتعتقد املقررة اخلاصة أن هذه السن متدنية جـداً مقارنـةً باملعـايري              ).٦واملشردين، املادة   
 بأنه الشخص الذي    ، مبوجب قانون األحداث اجلاحنني واملشردين     ،"احلََدث"عرَّف  وُي. الدولية

 من هذا القانون،   ٨ومبوجب أحكام املادة    .  سنة ١٨كان عمره وقت ارتكاب الفعل أقل من        
 إذا ارتكب احلََدث الذي أمتَّ السادسة عشرة من عمره جرمية معاقباً عليها يف قانون اجلـزاء                "

، جاز للقاضي أن حيكم باختاذ ما يراه من التدابري املنصوص عليها يف هـذا           أو أي قانون آخر   
  ".القانون بدالً من العقوبات املقررة

وإذا اُتهَِم احلََدث بارتكاب جرمية ألول مرة مبوجب قـانون األحـداث اجلـاحنني                -٤٠
رمية أخرى، إذا ارتكب ج  ف. بتأنيبه، اكُتفي   )١٩٧٦ لعام   ٩القانون االحتادي رقم    (واملشردين  
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وُيذكَر أن إيداع احلََدث يف مركز . ُوِضَع حتت املراقبة اليت يلزم فيها احلصول على أمر قضائي        
  .احتجاز يعترب تدبرياً يتم اللجوء إليه كمالذ أخري

  اإلطار املؤسسي  -جيم   
 حلقوق الطفل، ومن هـذه الـوزارات وزارة         ةُتعىن خمتلف الوزارات جبوانب خمتلف      -٤١

. جتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العـدل، ووزارة الداخليـة          الشؤون اال 
 داخل وزارة الشؤون االجتماعية ُتخصَّص هلا ميزانية كبرية، وهي مكلَّفة خاصةوهناك وحدة  

وعالوة على ذلك، كان من دواعي سرور املقررة        . مبعاجلة القضايا ذات الصلة حبقوق الطفل     
ى احملاكم قضاة متخصصني يف جمال حقوق الطفل وأن هناك نائباً عاماً            اخلاصة أن تعلم أن لد    

  .الطفلمعنياً بشؤون 
 ٢٠٠٣ لعـام    ١وقد أُنشئ اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مبوجب املرسوم رقم            -٤٢

ووفقاً هلذا املرسوم، تتمثل أهداف اجمللس األعلـى يف زيـادة           . ولكن العمل به مل يبدأ بعد     
 األمومة والطفولة ومتابعتها؛ وتقدمي الدعم للطفل واألم وضـمان أمنـهما            االهتمام بشؤون 

كما يعمل اجمللس األعلى على تشجيع البحـوث        . وسالمتهما؛ ورصد وتقييم خطط التنمية    
ويضم اجمللس يف عضويته مديرة     .  بشأن القضايا املتصلة باألمومة والطفولة     ةالثقافياملواد  ونشر  
  .األمني العام جلمعية اهلالل األمحر، ووزير العمل، ووزير التعليم، والنسائي العاماالحتاد 
وما فهمته املقررة اخلاصة هو أن اجمللس األعلى سُيكلَّف مبهمة صياغة االستراتيجية              -٤٣

الوطنية حلماية الطفل ورصد تنفيذها، وهي استراتيجية جيري العمل على صياغتها بالتعـاون             
  .، يف مجلة جهات أخرىالنسائي العامواالحتاد ) اليونيسيف(لة مع منظمة األمم املتحدة للطفو

ـ   وعلى املستوى احمللي، قامت املقررة اخلاصة بزيارة إداريت         -٤٤  يف  ة اخلدمات االجتماعي
وقد أُنشئت هذه اهليئة مبوجب مرسوم      .  ديب لتنمية اجملتمع   أبو ظيب والشارقة، فضالً عن هيئة     

جلة القضايا اإلمنائية واالجتماعية واحلفاظ على اهلويـة         هبدف معا  ٢٠٠٨يوليه  /متوزصدر يف   
وهـي مكلفـة مبهمـة تنفيـذ اخلطـة      . الوطنية، ولكن عملها ينحصر حالياً يف إمارة ديب     

  ).٢٠١٥-٢٠٠٧(االستراتيجية لديب 

  إنشاء آلية رصد خاصة حبقوق الطفل  -١  
اإلمارات العربية  ولة  دال توَجد حالياً أية مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يف             -٤٥

املتحدة وبالتايل فليست هناك أية آلية تتمتع بسلطة رصد حالة حقوق الطفل داخل مراكـز               
الرعاية أو غريها من املؤسسات، ولتلقي ومعاجلة الشكاوى، ورصد تنفيذ اتفاقيـة حقـوق              

  من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتخذ الدول األطـراف          ٤وتنص املادة   . الطفل بوجه أعم  
مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املناسبة إلعمال احلقوق املعترف هبـا يف              

للجنة حقوق الطفل بـشأن دور املؤسـسات        ) ٢٠٠٢(٢ويف التعليق العام رقم     . االتفاقية
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الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل، شـجعت اللجنـة الـدول           
  . إنشاء مؤسسات مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ االتفاقيةاألطراف على

يف  ويف هذا الصدد، ُتكرِّر املقررة اخلاصة التوصية الصادرة عن جلنة حقوق الطفـل              -٤٦
 ).٤١١-٣٦٧الفقـرات    ،CRC/C/118(أحدث مالحظاهتا اخلتامية بشأن اإلمارات العربية املتحدة        

نية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ      فقد أوصت اللجنة احلكومة بأن ُتنشئ مؤسسة وط       
مـن أجـل    ) مبادئ باريس (املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         

وترحِّب املقـررة   . رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على املستويني الوطين واحمللي          
وينبغي أن يكون   . حقوق الطفل  آللية لرصد    اخلاصة باملعلومات اليت تشري إىل اإلنشاء املنتظَر      

الوصول إىل هذه املؤسسة ميسراً لألطفال، كما ينبغي أن تتمتع بسلطة تلقـي الـشكاوى               
املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي ظروف الطفل، ومعاجلـة هـذه              

ة أو دعم فيمـا يتعلـق       واملقررة اخلاصة مستعدة لتقدمي أية مساعد     . الشكاوى معاجلة فعالة  
  .بطرائق عمل مثل هذه اآللية

وعالوة على ذلك، أطلعت وزارة الشؤون االجتماعية املقررة اخلاصة علـى املناقـشات               -٤٧
  .اجلارية بشأن إمكانية النص يف قانون محاية الطفل على استحداث منصب مدافع عن حقوق الطفل

  اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر  -٢  
التقت املقررة اخلاصة بأمانة اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر اليت تستمد واليتها   -٤٨

وتـشمل  .  بشأن مكافحة جرائم االجتار بالبـشر ٥١ من القانون رقم     ١٣ و ١٢من املادتني   
مهام هذه اللجنة دراسة وحتديث التشريعات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر من أجل ضمان             

 للتوعيـة   بأنشطةوباإلضافة إىل إعداد تقارير سنوية واالضطالع       .  املعايري الدولية  توافقها مع 
مبكافحـة  املتـصلة   فيما يتعلق هبذا املوضوع، ُتسهم اللجنة الوطنية يف عمل سلطات الدولة            

  .االجتار بالبشر

استراتيجيات محاية الطفل اهلادفة إىل التصدي لبيع األطفال وبغـاء األطفـال              -دال   
  غالل األطفال يف املواد اإلباحيةواست

  تقدمي املساعدة وتوفري احلماية لألطفال ضحايا االستغالل واإليذاء  -١  
كان من دواعي سرور املقررة اخلاصة أن تعلَم بوجود سـت حمـاكم متخصـصة                 -٤٩

بشؤون األطفال ُتخصَّص فيها أماكن خاصة لألطفال يف احملاكم اليت زارهتا املقررة اخلاصة يف              
كما وجدت املقررة اخلاصة    .  وذلك من أجل ضمان احلفاظ على السرية ومحاية األطفال         ديب
شؤون القُصَّر ضمن نظام احملـاكم      حظت وجود حماكم ابتدائية متخصصة ب      إذ ال  يطمئنهاما  

  .اجلنائية يف ديب
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 بغاء، فإهنماستغالل يف الوأفاد قضاة من حماكم ديب بأهنم إذا ما ُعرَضت عليهم قضية          -٥٠
 بلد منشأ البغي ومع اجلهات اليت تتوىل تقدمي املساعدة النفسية للـضحية             ةقون مع سفار  ينّس
وينظر القاضي يف شهادة الطفل مراعياً سـنه        . يأخذون يف اعتبارهم آراء األطباء النفسانيني     و

  .ومدى نضجه
ن وُتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها ألن الطفل الذي يقع ضحية استغالل جنسي يكو          -٥١

.  وألن القانون ينص على توقيع العقوبة البدنية عليـه         ،معرضاً الهتامه بارتكاب جرمية جنسية    
 سنة أو   ١٦فوفقاً لقانون األحداث اجلاحنني واملشردين، جيوز معاقبة احلََدث الذي يبلغ عمره            

ة نص على توقيع عقوبة اجلَلد يف حال      ت يت من قانون العقوبات ال    ٨أكثر مبوجب أحكام املادة     
القتل، واالعتداءات العنيفة، واجلرائم املتصلة بتعـاطي       جرائم  العديد من اجلرائم، مبا يف ذلك       

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر املقررة اخلاصة . الكحول أو املخدرات، والسرقة، واجلرائم اجلنسية
رهم بالقلق ألنه ليس من الواضح مىت ُتحال القضايا اليت تنطوي على توّرط أطفال تزيد أعما              

 سنة إىل احملاكم املدنية ومىت ينبغي أن ُتحال هذه القضايا إىل احملاكم الشرعية، إذ إنه                ١٦عن  
كما أن هناك التباساً حيول دون معرفة مـىت         . يبدو أن هذا األمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي       

  . األحداثينبغي أن ُيوَدع احلََدث اجلانح يف سجن ومدى ينبغي أن ُيوَدع يف مركز لرعاية
وقد زارت املقررة اخلاصة جمموعة من املراكز اليت تقدِّم خدمات لضحايا االستغالل              -٥٢

وحتصل هذه املراكز مجيعها على متويـل مـن         . واإليذاء، وخباصة النساء واألطفال، وغريهم    
مني وجود مراكز حلماية األطفال احملروبكما َعِلَمت املقررة اخلاصة    . اُألسر احلاكمة لإلمارات  

  .  مل ُتَتح هلا الفرصة لزيارة أي من هذه املراكز، ولكنه)مثل مؤسسة زايد(من رعاية الوالدين 
) وزارة الداخلية (شرطة أبو ظيب    ل التابع   يدعم االجتماع الويف أبو ظيب، يوجد مركز        -٥٣

وتتمثـل  . بزي مـدين يعملون   ويتوىل إدارته ضباط شرطة      ٢٠٠٤الذي بدأ عملياته يف عام      
 يف   هذا املركز يف تقدمي الدعم االجتماعي واملساعدة للضحايا، وإعادة تأهيلهم، واملـساعدة            أهداف

  .اهلالل األمحر تسوية اخلالفات اُألسرية، وإقامة شراكات مع اجلمعيات اخلريية ومجعية
وتتراوح أنواع الضحايا الذين يستفيدون من خدمات املركز بني األطفال اهلـاربني              -٥٤

ويوجد مركز آخر كهذا يف مدينة العني، ولكن        . األطفال ضحايا العنف املرتيل   من منازهلم و  
خدمات مركز أبو ظيب تشمل أيضاً البلد كله، ويف بعض األحيان ينتقل موظفون من املركز               

العنـف الـذي    مكافحة  إىل أحناء أخرى من البلد لتوفري خدمات املساعدة يف جماالت مثل            
  اإلمهال، وإعادة إدماج هؤالء األطفال مع أسرهم وتقـدمي         يتعرض له األطفال، مبا يف ذلك     

وقد أُبِلَغت  .  الوالدين، ومعاجلة حاالت العنف يف املدارس      الدعم االجتماعي لألطفال جمهويل   
ويوفر املركـز أيـضاً دورات      . املقررة اخلاصة بأن حاالت العنف اخلطرية ُتحال إىل الشرطة        

مع التالميذ الذين قد يقعون ضحايا العنف يف املدارس         تدريبية للمدرسني حول كيفية التعامل      
ُيقال إنه ال يتلقى الكثري     " خط هاتفي ساخن  "ويوجد لدى املركز أيضاً     . وإسداء املشورة هلم  

  .من املكاملات
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ويعكف املركز حالياً على دراسة مسألة إنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع حاالت              -٥٥
وأُبِلَغت املقررة اخلاصة بـأن هنـاك       .رب شبكة اإلنترنت  استغالل األطفال واإلساءة إليهم عَ    

ويعمل املركـز   . شركة ميكروسوفت من  ساعدة  مبدورات تدريبية بشان هذه القضايا ُتنفَّذ       
أيضاً على إنشاء موقع إلكتروين وإعداد كتيبات وتوفري مواد لربامج تلفزيونية ُتبـث علـى               

دة التوعية بقضايا العنف ضـد األطفـال،        من أجل زيا  " اجلزيرة لألطفال "قنوات مثل قناة    
وقد أَبلغ ممثلو املركز املقررة اخلاصة بأهنم يتقامسون خرباهتم مع مراكز           . ووجود املركز وعمله  
  .مماثلة يف بلدان أخرى

وزارت املقررة اخلاصة مركز أبو ظيب إليواء ضحايا االجتـار بالنـساء واألطفـال                -٥٦
مات مؤقتة وطويلة األجل لإلناث مـن ضـحايا االجتـار           ويقدِّم هذا املركز خد   "). إيواء("

باألشخاص على املستويني الداخلي والدويل ألغراض االستغالل اجلنسي، فضالً عن خادمات           
وال تشمل خدمات املركـز حـاالت   . املنازل اللوايت يتعرضن لالستغالل اجلسدي واجلنسي 

  .العنف املرتيل ضد النساء
 ٣٠وله القدرة علـى اسـتيعاب       ،  ٢٠٠٨يناير  /نون الثاين كاوقد افُتتح املركز يف       -٥٧

حـاالت   حالة مجيعها من     ٣٠وقد تعامل املركز حىت اآلن مع حنو        . يف وقت واحد  شخصاً  
إىل املركز  قد أحيلت   هذه احلاالت   كانت  و. لغرض االستغالل اجلنسي  بالبشر  ضحايا االجتار   

ويدير املركز أيـضاً    . اهلالل األمحر من الكنائس واملستشفيات ومكتب النائب العام ومجعية        
 ٢٩و ١٨ بـني ويتراوح متوسط أعمار الضحايا الذين يتلقون املساعدة        . خطاً هاتفياً ساخناً  

شـهر  بني  وتتراوح مدة إقامة الضحايا يف املركز       .  أحياناً تقيم النساء فيه مع أطفاهلن    وعاماً،  
زمات، وإعـادة اإلدمـاج يف      وتشمل اخلدمات املقدمة التدخل حلل األ     . ستة أشهر واحد و 

  .اجملتمع، واملساعدة النفسية والقانونية والطبية
وقد أبلغ ممثلو املركز املقررة اخلاصة أن التحدي الرئيسي ال يزال يتمثل يف تقـدمي                 -٥٨

العالج واملساعدة املناسبني إىل الضحايا، حيث أشاروا إىل أن النساء يصلن إىل املركز يف كثري 
 املقررة اخلاصة وجدتوقد .  واجلسدية املربحةيف حاالت من اآلالم النفسية وهنمن األحيان 

مبادرات تعاون بني املركز ومنظمات اجملتمع املدين يف بلـدان          ما يشجعها إذ علمت بوجود      
فمثالً، ينظم املركز عملية عودة الضحايا إىل بلداهنم ويضمن، بالتعاون مـع            . منشأ الضحايا 

.  إىل أوطـاهنم  املنشأ، املتابعة السليمة للضحايا لدى عودهتمان يف بلد املنظمات غري احلكومية  
أن وزارة الداخلية تنظر أيضاً يف فرض غرامات على مرتكيب اجلـرائم بغيـة دفـع                وُيذكر  
قدمت أمانة اللجنة الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر          كما  . )٢( لضحايا االجتار  اتتعويض

  .يز آليات محاية سرية ضحايا االجتار اجلهود املبذولة لتعزعنمعلومات 

__________ 

، التقرير السنوي   ر بالبشر يف اإلمارات العربية املتحدة     مكافحة االجتا اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،       )٢(
 .١٦، صفحة )أبوظيب (٢٠٠٩-٢٠٠٨



A/HRC/16/57/Add.2 

GE.10-17625 16 

. وزارت املقررة اخلاصة أيضاً مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال وقابلت ممثليهـا             -٥٩
، وهي تدير مأوى لضحايا أشكال متنوعـة        ٢٠٠٧وقد أُنشئت هذه املؤسسة يف أواخر عام        

وتتـألف  . من العنف، مثل العنف املرتيل أو االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال            
  . اً كان نصفها مشغوالً أثناء الزيارة مسكن١٥٠املؤسسة من 

أنشطة الدعوة والتوعية، والتعاون مـع وسـائط        (وتقدم املؤسسة خدمات الدعم       -٦٠
يقـدمها  (، كما تقدم خدمات احلماية وإعادة التأهيـل مباشـرة إىل الـضحايا               )اإلعالم

 اخلاصـة    املقررة قد علمت و).  النفسيون واألخصائيون االجتماعيون واملشرفون    األخصائيون
فإذا تلقى املسؤولون يف املؤسسة، عن طريـق اخلـط          . أن املؤسسة تدير خطاً هاتفياً ساخناً     

  .بالعنف، فإهنم يبلغون الشرطةعن هتديد حمتمل اهلاتفي الساخن، معلومات 
 ٣٧وتشري اإلحصاءات اليت قدمها ممثلو املؤسسة إىل أن ضحايا العنف املرتيل ميثلون               -٦١

 يف املائة، وأن ضحايا     ٢٨ميثلون  بالبشر  االت احملالة إليهم، وأن ضحايا االجتار       يف املائة من احل   
وميثل األطفـال،  .  يف املائة١٠متثل احلاالت األخرى  يف املائة، وأن    ٢٥إيذاء األطفال ميثلون    

 يف املائة مـن  ٣٢، يف حني كان األطفال ميثلون     يف املائة من ضحايا االجتار     ٢٦،  يف املتوسط 
 وأفادت املؤسسة بأهنـا     .٢٠٠٩يف النصف األول من عام      املقيمني يف املأوى    الجتار  ضحايا ا 

 ضحية اجتار يف النص األول من ٢٢ و٢٠٠٨ ضحية من ضحايا االجتار يف عام       ٤٣استقبلت  
  .٢٠٠٩عام 
وزارت املقررة اخلاصة أيضاً دائرة اخلدمات االجتماعية بالشارقة، وهي برنامج كبري             -٦٢

 طفالً، استفاد   ١ ٠٨٩وقد تعامل الربنامج منذ إنشائه مع ما جمموعه         . ١٩٨٤أنشئ يف عام    
 ٢٠٢ أودع   بينمـا  طفالً منهم من خدمات الرعاية اليت يقدمها املركز التابع للـدائرة             ٣٣٨

 خدمات املـأوى املؤقـت لألطفـال        ٢٠٠٦وأنشأ املركز يف عام     . منهم لدى أسر حاضنة   
عانون من ظروف صعبة، بغية إعادة إدمـاجهم يف أسـر   القادمني من مجيع اإلمارات الذين ي 

ت وحدة إلسداء املشورة إىل األطفال الذين يعـانون مـن           ئ، أنش ٢٠٠٧ويف عام   . حاضنة
صعوبات ذهنية ونفسية من جراء ظروف صعبة، حيث تقدم هلم الوحدة خدمات الرعايـة              

ة أطفال الـسجناء،    ، أنشئ برنامج يستهدف محاي    ٢٠٠٨ويف عام   . والتعايف وإعادة اإلدماج  
وهو يتعامل مباشرة مع األطفال يف السجون؛ وقدم هذا الربنامج منذ إنشائه املساعدة إىل حنو               

كمركز للرعاية النهارية، ويقدم اخلدمات النفسية، ويتعامل مع        وهو يعمل أيضاً    .  طفالً ١٢٨
ام إلحالة الشكاوى   نظوجود  وقد سَّر املقررة اخلاصة ما علمته عن        . األطفال اجملهويل األبوين  

وردت  ،٢٠٠٨ويف عـام  . املقدمة يف إطار النظام املدرسي إىل دائرة اخلدمات االجتماعيـة    
غري أن املقررة اخلاصة تأسف ألن هذه اإلحصاءات غري مصنفة حبسب طبيعة            .  شكوى ٦٣٣

  . الشكوى وال حبسب مقدمها
هاتفيـاً سـاخناً يتلقـى      خطاً   ٢٠٠٧منذ عام   تدير   الدائرة   ُيذكر أن هذه  وأخرياً،    -٦٣

، ٢٠٠٨وخـالل عـام     .  باإلمهال واالستغالل واالجتار، إضافة إىل شواغل أخرى       اتصاالت تتعلق 
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بينما  شخصاً يطلبون معلومات،     ٨ ٢٤٨ شخصاً من مجلة املتصلني البالغ عددهم        ٦٢٥كان  
طرحهـا  ويبني اجلدول التايل احلاالت اليت .  اتصاالت تتعلق حباالت معينة   ٤٠٣  هناك كانت

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلولإىل يناير /كانون الثاين وخالل الفترة من ٢٠٠٨املتصلون خالل عام 

 السنة
العنف واإليذاء 

 النفسيالعنف  اإليذاء اجلنسي اإلمهال البدنيان

٨,٢ ٪١٧,١ ٪١٩,١ ٪٥٥,٤ ٢٠٠٨٪ 
 -ينـاير   /كانون الثاين 

 ٪٣,٧ ٪١٤,٤ ٪٢١,٦ ٪٦٠,٣ ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

تعلق بالربامج الرامية إىل مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية علـى            وفيما ي   -٦٤
شبكة اإلنترنت، أشارت شرطة ديب إىل أن وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة تتعاون مـع إدارة               

كما . حبوث املعلومات اإللكترونية من أجل اكتشاف املواقع غري العادية على شبكة اإلنترنت           
 مكافحة اجلرمية املنظمة مراقبة مواقع خمتلفة على شبكة اإلنترنت مـن            يتوىل أفراد من وحدة   

  . أجل اكتشاف املواد احملظورة

  استخدام األطفال يف سباقات اهلجن    
شهد العقدان املاضيان استخدام األطفال يف سباقات اهلُُجن يف اإلمـارات العربيـة               -٦٥

 مثل باكستان وبنغالديش والسودان     من بلدان هلذا الغرض    بعض األطفال    ُجلبوقد  . املتحدة
أحاطت املقررة اخلاصة علماً باجلهود اهلائلة اليت تبـذهلا اإلمـارات           قد  و. وموريتانيا واليمن 

هذه املـشكلة،   معاجلة  العربية املتحدة، بالتعاون مع بلدان أخرى ومنظمات دولية، من أجل           
يف ليـست   واملقررة اخلاصة   . حاياالتدابري املتخذة للمساعدة يف محاية األطفال الض      فضالً عن   

تأثري اجلهود املبذولة إلعادة األطفال إىل أوطاهنم وإعادة تأهيلـهم،  مدى  وضع يتيح هلا تقييم     
غـري أهنـا علمـت أن       . مل تقابل أي طفل من أطفال سباقات اهلُُجن السابقني        حيث إهنا   و

ي حيظـر االجتـار يف    الـذ ٢٠٠٥ لعام ١٥ت القانون رقم سّنقد  اإلمارات العربية املتحدة    
ويقضي هذا  . سباقات اهلُُجن استخدامهم يف    عاماً ألغراض    ١٨األطفال الذين هم دون سن      

 ٥٠ ٠٠٠أو بغرامة ال تقل عـن       /القانون بسجن مرتكيب هذه اجلرمية مدة ثالث سنوات و        
  ). اً أمريكياًدوالر ١٣ ٦١٥حوايل (درهم 
اليونيـسيف  منظمة  العربية املتحدة و  عت دولة اإلمارات    ، وقّ ٢٠٠٥مايو  /أيارويف    -٦٦

سباقات اهلُُجن إىل أوطـاهنم وإعـادة       األطفال املستخدمني يف    اتفاقاً إلنشاء برنامج إلعادة     
يف  استعراض للتقدم احملـرز أجرتـه عـدة دول           ويبّين. تأهيلهم وإعادة إدماجهم ومحايتهم   

وا إىل بلداهنم األصلية     طفالً من أطفال سباقات اهلجن أعيد      ١ ٠٧٧أن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
 مليـون   ٢,٧٥( ماليني درهـم     ١٠ت تكاليف هذا الربنامج بنحو      دِّروقُ. يف آسيا وأفريقيا  
 الربنـامج سـلطات     وتولت إدارة هـذا   قدمتها اإلمارات العربية املتحدة،     ) دوالر أمريكي 

ويل للرفاه اإلمارات العربية املتحدة باالشتراك مع كل من صندوق أنصار بورين االستئماين الد
  .اليونيسيفمنظمة يف باكستان، و



A/HRC/16/57/Add.2 

GE.10-17625 18 

، اجتمع ممثلون لإلمارات العربية املتحدة واليونيسيف مـع         ٢٠٠٧أبريل  /نيسانويف    -٦٧
 من بنغالديش والسودان وموريتانيا من أجل تأكيد التزامهم بإهناء استخدام األطفال            مندوبني

أن اسُتخدموا   ألطفال الذين سبق  ا إىل مجيع    اتيف سباقات اهلجن وتقدمي اخلدمات والتعويض     
والتزمت دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة    . يف هذه السباقات يف اإلمارات العربية املتحدة     

هلذا الربنامج الذي يركز علـى      )  ماليني دوالر أمريكي   ٨( مليون درهم    ٢٩مبلغ  بتخصيص  
ت رصد ملنع أطفـال     تقدمي املساعدة يف التدخالت القطرية عن طريق التركيز على إنشاء آليا          
 وقـد أُجنـز هـذا   . سباقات اهلجن السابقني من العودة إىل هذا العمل اخلطري أو االستغاليل     

  .)٣(٢٠٠٩مايو /أيارالربنامج يف 
وأبلغت وزارة الداخلية املقررة اخلاصة باجلهود املبذولة إلعادة أطفال سباقات اهلجن             -٦٨

 بالتعاون اجلاري مع اليونيـسيف لتـدريب        السابقني إىل أوطاهنم وإعادة تأهيلهم، وكذلك     
كما أنشئ فريق عامل يتـألف  . ضباط الشرطة يف جمال التحقيق يف هذه املسألة والتصدي هلا 

. من ممثلني لوزارة الداخلية واليونيسيف وسلطات أربعة بلدان منشأ من أجل رصد الوضـع             
 بأول بـاجلهود املـستمرة      وتشجع املقررة اخلاصة احلكومة يف هذا الصدد على إبالغها أوالً         

  .للتصدي هلذه الظاهرة واستئصاهلا
 باالشتراك مع املقرر اخلـاص      ،، وجهت املقررة اخلاصة   ٢٠١٠فرباير  /شباط ٩ويف    -٦٩

إىل اإلمـارات العربيـة     رسالة  سيما النساء واألطفال،      ال ،باالجتار باألشخاص مبسألة  املعين  
طفالً باكستانياً من أطفال سباقات اهلجن الذين        ٩٨٨املتحدة بشأن االدعاءات اليت تفيد بأن       

. سبق االجتار هبم يف اجتاه اإلمارات العربية املتحدة مل تقدم هلم تعويضات حىت ذلك الوقـت               
لضمان إعادة أطفال   كافية  وتشري هذه املعلومات إىل أن احلكومة قد ال تكون اختذت تدابري            

هيلهم وتعويضهم على حنـو مناسـب عـن         سباقات اهلجن السابقني إىل أوطاهنم وإعادة تأ      
اليت تتضمن رسالة الوتأسف املقررة اخلاصة لعدم تلقيها بعد رداً على . األضرار اليت حلقت هبم

  . املذكورةاملزاعم 
رة اخلاصة أن علمت أن عدد دورات تدريب الشرطة يف جمال التعرف            رسَّر املق قد  و  -٧٠

  .على ضحايا االجتار يف ازدياد

  قدرات والتوعيةبناء ال  -٢  
تتسم اجلهود الرامية إىل منع ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال               -٧١

يف املواد اإلباحية بالتعدد والترابط، وهي تشمل تدابري التوعية هبذه الظاهرة والقـضاء علـى        
  .الطلب على اخلدمات اليت تنطوي على استغالل األطفالعلى أسباهبا اجلذرية و

__________ 

 . وما يليها٢١املرجع نفسه، الصفحة  )٣(
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يف متكني عامة اجلمهور واملهنـيني العـاملني يف     إسهاماً كبرياً   وتسهم تدابري التوعية      -٧٢
ونظراً إىل التركيبـة  . جمال محاية الطفل من اكتشاف انتهاكات حقوق الطفل، وأحياناً منعها 

اإلثنية املتنوعة للمجتمع اإلمارايت، فقد قدمت وزارة الداخلية إىل املقررة اخلاصة معلومـات             
كما حصلت املقررة اخلاصة على معلومات عن       . التوعيةهبدف  لتدريب املقدم للشرطة    عن ا 

وتلقت املقررة  . يف معهد التدريب والدراسات القضائية    اجلاري  التدريب بشأن حقوق الطفل     
معلومات عن محالت التوعية باتفاقية حقوق الطفل وحبقوق اإلنسان بـشكل           أيضاً  اخلاصة  

يف األطفـال  يرشح إىل ما يتعلمـه  لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   ويالحظ حالياً أن ا   . أعم
إىل وأن املدرسني يشريون أحيانـاً      ،  للغة العربية والشريعة اإلسالمية   ايف  من دروس   املدارس  

ومع ذلك، أقرت وزارة العدل بأن أحد التحديات الرئيسية القائمـة           . اتفاقية حقوق الطفل  
  . ر بشأن الصكوك الدولية والقوانني احمللية املنفذة هلاتوعية اجلمهوحتديد كيفية يتمثل يف 

وسَّر املقررة اخلاصة أن علمت أن مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفـال تتبـادل                -٧٣
املعلومات والبحوث على حنو منتظم مع املنظمات غري احلكوميـة األخـرى واملؤسـسات              

رة منتظمة يف محالت الـدعوة يف       وتشارك املؤسسة بصو  . األكادميية ووكاالت األمم املتحدة   
  . اإلذاعة والتلفزيون وتقدم التدريب لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف املدارس

ونوهت وزارة الداخلية أيضاً بالدور املهم الذي ميكن أن تؤديه األسرة، ال سـيما                -٧٤
وطلبـت  . رنتاألمهات، يف جهود منع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنت           

مفوضـية  من ِقَبل   وإتاحتها  الدورات التدريبية   الوزارة تنظيم مزيد من احللقات الدراسية أو        
  .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

يف ديب،  " قرية حقوق اإلنـسان   "وبعد اختتام الزيارة، أُبلغت املقررة اخلاصة بافتتاح          -٧٥
ينبغي أن تكون مفتوحـة     و حقوق اإلنسان    قضاياخمتلف   تتألف من مخس قباب تتناول       وهي
وترحب املقررة اخلاصة هبذه املبادرة وتأمل يف أن تساعد يف التوعيـة حبقـوق              . جلميع ا مأما

  . اإلنسان والتثقيف يف هذا اجملال

  األطفال الضعفاءلصاحل اإلجراءات الوقائية   -٣  
طفال تـدابري فعالـة     جيب أن تشمل اجلهود الرامية إىل منع االستغالل اجلنسي لأل           -٧٦

وعلمت املقررة اخلاصة أن    . املمارساتهلذه  األطفال املعرضني بشكل خاص     تتصدى لوضع   
ولكن نظراً إىل عدم وجود نظـام جلمـع   . هناك بعض حاالت انقطاع التالميذ عن الدراسة     

البيانات، من الصعب معرفة عدد هذه احلاالت أو معرفة بيانات عن هؤالء التالميذ أو عـن                
إعـداد  أنه جيـري  ويف هذا الصدد، سر املقررة اخلاصة أن علمت يف وقت الزيارة     . هموضع

  .تقييم جديد لوضع األطفال يف اإلمارات العربية املتحدة
مدينـة الـشارقة    إىل  الزيارة اليت قامت هبا     أثناء  أبدت املقررة اخلاصة إعجاهبا     قد  و  -٧٧

ات املرافق والتـدخل املبكـر وإعـادة    خدم مبا تقدمه هذه املؤسسة من     للخدمات اإلنسانية 
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 موظفـاً خيـدمون     ٤٧٣ املدينـة    ويعمل يف هذه  . التأهيل وإعادة اإلدماج لألطفال املعوقني    
وتستقبل .  طفل حيضرون إىل املركز أثناء النهار فقط       ١ ٧٠٠عدد  من بينهم     طفالً ٢ ١٨١

  . أو التوحد مثل ضعف السمع أو اإلعاقة الذهنيةالً يعانون من مشاكلاملدينة أطفا
وشعرت املقررة اخلاصة باالنزعاج عند مساعها معلومات مباشرة عن وضع األطفال             -٧٨

تلقت املقررة اخلاصة تقارير تفيد بأن األطفال الـذين        فقد  . )٤("البدون"املنتمني إىل جمتمعات    
نهم يولدون يف املستشفيات ألبوين من البدون ال حيصلون على بطاقة الرعاية الصحية وال ميك             

 يكاد يكون البدون وبالتايل فإن تسجيل املواليد من مر التسجيل لاللتحاق باملدارسيف هناية األ
 تتفاوت مـن    البدونتلقت املقررة تقارير تفيد بأن معاملة       كما  . معدوماً يف بعض اإلمارات   

 ملتحقون باملدارس، أي يف   البدون   يف املائة فقط من أطفال       ١٠زعم أن   وُي. إمارة إىل أخرى  
ومسعت املقررة اخلاصة أيضاً    . مؤسسات خاصة ألن والديهم ميكنهم دفع تكاليف هذا التعليم        

  .عن حاالت استغالل جنسي هلؤالء األطفال واخنراطهم يف أنشطة غري قانونية
وترحب املقررة اخلاصة باخلطوات اليت اختذهتا اإلمارات العربية املتحدة مبنح اجلنسية             -٧٩

تشرين إىل  سبتمرب  /أيلول، ومرة أخرى يف الفترة من       ٢٠٠٧يف عام   بدون  الإىل عدد معني من     
هؤالء األطفـال  غري أهنا تعرب عن أسفها ألن عملية تصحيح أوضاع  . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

بالبطء وعدم االكتمال، وتشجع املقررة اخلاصة احلكومة على تسريع وترية هذه العملية         تتسم  
التعليم والـصحة ومـا إىل      (يع اخلدمات االجتماعية    على مج البدون  لضمان حصول أطفال    

  .ومحايتهم من مجيع أشكال االستغالل أو اإلمهال أو العنف) ذلك
وتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها ألن بعض احلقوق املقررة يف الدستور مكفولة فقط               -٨٠

ـ ـفمث. ةللمواطنني وليس لغري املواطنني املقيمني يف إقليم اإلمارات العربية املتحد     ص ـنالً، ت
 من الدستور على أن يكفل اجملتمع للمواطنني الرعاية الصحية ووسـائل الوقايـة              ١٩املادة  

 من الدستور علـى أن      ٢٥باإلضافة إىل ذلك، تنص املادة      و. والعالج من األمراض واألوبئة   
طن أو مجيع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب األصـل أو املـو          

  .العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي

__________ 

حبسب الشخص املتحاور، فإن األفراد الذين قابلتهم املقررة اخلاصـة    " البدون"بينما خيتلف تعريف مصطلح      )٤(
، ولكنـهم مل مينحـوا   ١٩٧١ما قبل إنشاء االحتاد يف عـام   يقيمون يف إقليم اإلمارات العربية املتحدة منذ        

 أيضاً األفراد الناطقني بالعربية ممن ال حيملـون         "البدون"ويشمل مصطلح   . اجلنسية ويعتربون عدميي اجلنسية   
 باالنتماء إىل اإلمارات العربية املتحدة، إما ألهنـم ولـدوا يف            يوثائق هوية معترفاً هبا ولديهم شعور حقيق      

ومثة تضارب بني األرقام الرمسيـة واألرقـام        .  أو بعده أو ألهنم نشأوا على أرضها       ١٩٧١ا قبل عام    إقليمه
فتـشري  . املقيمني يف اإلمارات العربيـة املتحـدة      للبدون  املقدمة من ممثلي اجملتمع املدين بشأن العدد الكلي         

 يرى ممثلو اجملتمع املدين      شخص، يف حني   ١٠ ٠٠٠تقديرات املسؤولني احلكوميني إىل أن عددهم يبلغ حنو         
 .أن عددهم أكثر بكثري من الرقم الرمسي املذكور
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اليت ميكن   من احلقوق    اً حمدود اًعددمثة   انون حقوق اإلنسان الدويل على أن     وينص ق   -٨١
شكل حمـدود   إال ب األطفال غري املواطنني    عدم متتع   ويؤدي  . للمواطنني دون غريهم  أن ُتكفل   

ضهم ملمارسات معينة مثل االستغالل     تعرزيادة  الصحة والتعليم، إىل    احلق يف   قوق معينة، ك  حب
وتذكِّر املقررة اخلاصة اإلمارات العربية املتحدة بالتزامها مبوجب        . اجلنسي لألغراض التجارية  

 من اتفاقية حقوق الطفل بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع مجيع األطفـال               ٢املادة  
عالوة على ذلك، تكـرر     و. قية دون متييز  اخلاضعني لواليتها جبميع احلقوق الواردة يف االتفا      

 املقررة اخلاصة ما سبق أن أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلق إزاء التفاوتـات يف متتـع                 
األطفال غري املواطنني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، وبوجه خاص احلق يف الصحة واحلق            

  ).٢٣، الفقرة CRC/C/15/Add.183انظر الوثيقة (يف التعليم 
 عن طريق األم فقط يف احلاالت الـيت         للطفلوترى املقررة اخلاصة أن منح اجلنسية         -٨٢

يكون فيها انتماء األب غري مثبت قانوناً أو يكون فيها األب جمهوالً، إمنا هو إجراء متييـزي                 
ولذلك ال تـزال املقـررة      . )٥(وقد يؤدي إىل ممارسات متييزية ضد النساء واألطفال املعنيني        

 مـن  ٩شعر بالقلق إزاء التحفظات اليت أبدهتا اإلمارات العربية املتحدة على املـادة     اخلاصة ت 
  من اتفاقية حقوق الطفل،    ٧اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى املادة           

  .فيما يتعلق باجلنسية

  مشاركة األطفال  -٤  
شؤون األسرة بالشارقة وأحاطت    سؤولني يف اجمللس األعلى ل    مباملقررة اخلاصة   التقت    -٨٣

الربامج الرامية إىل توعية األطفال حبقـوقهم،       على   املقررة اخلاصة    قد أُطلعت و. علماً برباجمه 
وفقاً ملبادئ اإلسالم، مبا يف ذلك حرية التعبري واملساواة وحقهم يف املشاركة يف األمور الـيت                

برامج املخيمات الصيفية،   ما يشمل    على األنشطة اجلاري تنفيذها،   مثلة  األومن  . متس حياهتم 
  . وتسعة مواقع على شبكة اإلنترنت متاحة لألطفال

وشعرت . كما حصلت املقررة اخلاصة على معلومات عن برملان األطفال يف الشارقة           -٨٤
متكنها من مقابلة األطفال األعضاء يف الربملان، حيث قيـل هلـا إن            خبيبة أمل   املقررة اخلاصة   

أحدمها لألطفال من   (ويقسم الربملان إىل جملسني     .  املدارس يف وقت الزيارة    مجيعهم كانوا يف  
وكان ممثلو هذا الربملان    ).  سنة ١٨ إىل   ١٢ سنة؛ واآلخر لألطفال من سن       ١٢ إىل   ١٠سن  

وال يوجد حالياً برملان . قد حضروا مؤخراً مؤمتراً مجع ممثلي برملانات األطفال يف بلدان أخرى  
نطاقـه ليـشمل مجيـع      توسيع  يف  رغبة  عن  قد أُعرب   ارقة، وإن كان    لألطفال إال يف الش   

  .  بقوةاإلمارات، وهو األمر الذي تشجعه املقررة اخلاصة

__________ 

، املعنونة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز          CEDAW/C/ARE/CO/1انظر أيضاً الوثيقة     )٥(
 .ضد املرأة
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سـن  عمليـات    وزارة العدل املقررة اخلاصة بأن األطفال ال يشاركون يف           وأبلغت  -٨٥
ذهنية الالزمـة   القوانني أو وضع السياسات اليت متس حياهتم، نظرٍا الفتقارهم إىل القدرات ال           

 ١٢باملـادة    وتذكِّر املقررة اخلاصة، يف هذا الصدد،     . للمشاركة على حنوٍ مناسب يف هذه العمليات      
من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على أن تكفل الدول األطراف يف االتفاقية للطفل القادر               

 اليت متس الطفل،    على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل            
  . وتويل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه

ورغم اجلهود املبذولة لتعزيز حرية األطفال يف التعبري، ترى املقررة اخلاصة أن هـذه                -٨٦
اجلهود ال تشمل على حنو كامل الفهم الصحيح حلق الطفل يف التعبري عن آرائـه يف مجيـع                  

الشواغل اليت طرحتها   اإلعراب عن    هذا الصدد، تكرر املقررة اخلاصة       ويف. األمور اليت متسه  
 يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة باإلمارات العربية املتحـدة،         ٢٠٠٢جلنة حقوق الطفل يف عام      

حياطون علماً على حنوٍ واٍف بالكيفية اليت يـستطيعون هبـا اإلدالء             ومفادها أن األطفال ال   
 تؤثر عليهم، وال بالكيفية اليت سُتراعى هبا آراؤهم عندما يطلـب            بدلوهم يف السياسات اليت   

  ). ٢٨، الفقرة CRC/C/15/Add.183( اإلدالء هبا ممنه

  تعزيز حقوق الطفل  -٥  
الحظت املقررة اخلاصة أن احلكومة تضطلع مبجموعة كبرية من التدابري الراميـة إىل          -٨٧

فمثالً، أبلغت وزارة   . على التعليم والصحة  احلصول  مبا فيها حقهم يف     تأمني حقوق األطفال،    
كمـا أن  .  برامج متنوعة داخل املدارس تستهدف مناء الطفـل  بوجودالتعليم املقررة اخلاصة    

اإلرادة إنشاء اجمللس األعلى لألمومة والطفولة، والتعاون اجلاري مع اليونيسيف، يدالن على            
  . تعزيز حقوق الطفلللعمل على السياسية 

من حيث  فعله  ، الحظت املقررة اخلاصة أنه ال يزال هناك املزيد مما ميكن             ذلك ومع  -٨٨
موضـوع  تعزيز ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان تنظر إىل الطفل باعتباره طرفاً فاعالً ال جمـرد               

ويف هذا الصدد، تـرى املقـررة       . للمقترحات يف مجيع األمور اليت متسه     ومصدراً  للحقوق،  
ووكـالء النيابـة   آلباء واملدرسـني  املوجهة حنو ا تدابري التوعية اخلاصة أن من املمكن تعزيز  

االجتمـاعيون  و األخصائيون النفسيون  هممبن في (والقضاة وغريهم من االختصاصيني املعنيني      
على حقوق الطفل يـستند إىل      األخذ بنهج قائم    وذلك بضمان   ) وموظفو املساعدة القانونية  

عدم التمييز، ومراعاة مصاحل الطفـل  : حقوق الطفل، وهي  املبادئ التوجيهية األربعة التفاقية     
  . الفضلى، واحلق يف املشاركة، واحلق يف احلياة والبقاء والنمو

  اإلجراءات اجلارية  -رابعاً   
 السلطات املقررة اخلاصة بأن وثـائق       أبلغت: التصديق على الربوتوكول االختياري     -٨٩

ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال      التصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق      
  . يف املواد اإلباحية قد أودعت لدى جملس الوزراء الستكمال املراحل األخرية للتصديق
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مـع  جلميثل عدم وجود نظام وطين موحد يعوَّل عليـه          : نظام مجع البيانات املوحد     -٩٠
ة اخلاصة قلـق إزاء التـضارب يف        فمثالً، يساور املقرر  . البيانات مسألة مثرية للقلق املستمر    

وتلك املقدمة من مراكز الرعاية، مثـل       ) شرطة أبو ظيب  ( من وزارة الداخلية     املقدمةاألرقام  
طلبت املقررة اخلاصة إحصاءات رمسية عن ضحايا       قد  و. مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال    

األغراض، ولكنها مل تتلق    األطفال املتجر هبم هلذه     فيهم  االستغالل اجلنسي من األطفال، مبن      
نظام موحد  وجود  احلاجة امللحة إىل    يف البيانات   ويؤكد هذا التضارب    . اإلحصاءات املطلوبة 

جلمع البيانات واملعلومات بشأن هذه الظواهر، وتصنيف هذه البيانات حبسب العمر واجلنس            
 تقـدمي   ومن شأن مجع البيانات أن يـسهم يف       . وشكل االستغالل وغري ذلك من املؤشرات     

معلومات أكثر موثوقية بشأن طبيعة هذه الظواهر وأسباهبا وعواقبها، وأن يساعد احلكومة يف             
  . جهودها الرامية إىل محاية األطفال ووقايتهم

 .وسرَّ املقررة اخلاصة أن علمت أن احلكومة تعكف على إنشاء قاعدة البيانات هذه              -٩١
  . والً بأول بالتقدم احملرز يف هذا الصددوتشجع املقررة اخلاصة احلكومة على إبالغها أ

تشري املقررة اخلاصة إىل أن بعض القوانني ال تزال معلقة يف شكل   : التشريعات املعلقة   -٩٢
 قوانني، مبا يف ذلك مشروع القانون املتعلق حبماية الطفل ومشروع القانون املتعلـق              مشاريع

 بـشأن مكافحـة     ٥١ون االحتادي رقم    كما أن تعديالت القان   . باألطفال اجملهويل الوالدين  
  .جرائم االجتار بالبشر ال تزال معلقة

يف ضـوء   : اجمللس األعلى لألمومة والطفولة واالستراتيجية الوطنية حلماية الطفـل          -٩٣
املالحظات الواردة يف هذا التقرير، تؤكد املقررة اخلاصة احلاجة إىل استراتيجية وطنية متكاملة 

لغت املقررة اخلاصة بأن اجمللس األعلى لألمومة والطفولـة سـُيعد يف            وقد أُب . حلماية الطفل 
غضون ستة أشهر من زيارهتا، بالتعاون مع اليونيسيف وشركاء آخرين مثل االحتاد النـسائي      

ومن شأن هذا التقييم    . العام، تقييماً جديداً لوضع حقوق الطفل يف اإلمارات العربية املتحدة         
 اجمللـس   فإنوكما ذُكر آنفاً،    . تراتيجية وطنية حلماية الطفل   يف وضع اس  ذلك  أن يسهم بعد    

  . مبوجب مرسوم، ولكنه مل يباشر مهامه بعدقد أنشئ األعلى لألمومة والطفولة 
وترحب املقررة اخلاصة هبذا التقدم، وتشجع احلكومة وشركاءها على ضـمان أن              -٩٤

ى تبين رؤية شاملة حلقـوق      تنطوي أية استراتيجية من هذا القبيل على أهداف واضحة وعل         
. وجيب التشاور مع األطفال ومراعاة آرائهم عند وضع هذه االستراتيجية وتنفيـذها           . الطفل

وجيب أيضاً أن ترتكز االستراتيجية على املصاحل الفضلى للطفل، وأن تكون متاحة جلميـع              
الطفل، وأن  األطفال يف البلد وعلى املستوى احمللي، وأن تعكس آليات الشكوى ونظم محاية             

وتبدي املقررة اخلاصة اسـتعدادها لتقـدمي أيـة         . تنص على إجراءات فعالة للتقييم واملتابعة     
  . مساعدة أو دعم يف إطار وضع هذه االستراتيجية أو متابعتها
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  التعاون الدويل  -خامساً 
أعاله، أشادت املقررة اخلاصة جبهود التعاون الـدويل الـيت تبـذهلا            آنفاً   كما ذكر   -٩٥
إلمارات العربية املتحدة من أجل إعادة تأهيل أطفال سباقات اهلجن وتعويضهم، وال سـيما    ا

  .بالتوقيع على مثانية اتفاقات ثنائية يف هذا الصدد مع البلدان املرسلة لألطفال
 ةرا وز توفيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، قدم            -٩٦

عن تدابري خمتلفة بشأن التعاون ملكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية       الداخلية معلومات   
. خرى يف هذا الـصدد    األبلدان  ال أمهية االستفادة من جتارب      تعلى شبكة اإلنترنت، وأكد   

وتتعاون اإلمارات العربية املتحدة مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية يف جمال اإلبالغ عن هذه     
كما أفادت وزارة الشؤون    . افها، وذلك يف إطار برنامج للتعاون بني الطرفني       احلاالت واكتش 

االجتماعية بأهنا تشارك يف مبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن محاية األطفال على اخلط             
  .، وهي املبادرة اليت يشارك فيها أيضاً القطاع اخلاص)اإلنترنت(

مل العاملية االفتراضية، اليت تتـألف مـن        انضمت شرطة أبو ظيب إىل فرقة الع      كما    -٩٧
ألطفال علـى   اإلساءة ل العامل من أجل مكافحة      شىت أحناء وكاالت إنفاذ القانون العاملة يف      

الشرطة االحتادية األسترالية، ومركز محاية األطفـال  هذه  وتضم فرقة العمل    . شبكة اإلنترنت 
ململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      من االستغالل وإساءة املعاملة على شبكة اإلنترنت يف ا        

وآيرلندا الشمالية، ودائرة شرطة الربيد واالتصاالت اإليطالية، وشرطة اخليَّالة امللكيـة الكنديـة،             
  .ووزارة األمن الداخلي يف الواليات املتحدة، وشرطة أبو ظيب، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

اعي التابع لوزارة الداخلية يف أبو ظيب عن        وأعرب املسؤولون يف مركز الدعم االجتم       -٩٨
رأيهم بأن من املمكن تعزيز فعالية أنشطة املركز إذا أُتيحت له سبل االتصال املباشر بالشرطة               

وأشـاروا إىل أن    . يف بلدان  أخرى، بدالً من احلاجة إىل املرور عرب وزارات اخلارجية املعنية            
جملرمني ومحاية الـضحايا    علومات وكشف ا  أن يساعدهم على زيادة تبادل امل     ذلك  من شأن   

  .ومتابعة أوضاعهم

  االستنتاجات والتوصيات   -سادساً  

  االستنتاجات  -ألف   
ترحب املقررة اخلاصة باجملموعة الكبرية من املبادرات اليت اختذهتا احلكومة مـن              -٩٩

دل وال يزال مع  . أجل ضمان حقوق الطفل والتصدي لالنتهاكات الناشئة حلقوق الطفل        
وقد ُبذلت جهود حثيثة    . بيع األطفال واالستغالل اجلنسي هلم منخفضاً     حدوث عمليات   

لتمويل عمليات إعادة تأهيل األطفال الذين اسُتغلوا يف سباقات اهلجن، وإعادة إدماجهم            
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أنشئ عدد من الربامج واملراكز اليت تديرها جهات فاعلة خمتلفة علـى            قد  و. وتعويضهم
لي من أجل التصدي حلاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم واسـتغالهلم          الصعيدين الوطين واحمل  

عالوة علـى   و. جنسياً واالجتار هبم، والتصدي للتحديات اليت يواجهها األطفال املعوقون        
ممارسـات  باالستفادة من   ذلك، الحظت املقررة اخلاصة اهتماماً بالغاً من جانب احلكومة          

  .رق تعزيز حقوق الطفل ومحايتهادول ومؤسسات دولية أخرى فيما يتعلق بط
مع ذلك، ترى املقررة اخلاصة أن من املمكن تعزيز اجلهود املبذولـة يف جمـال               و  -١٠٠

أطفال معينني قد يكونـون     ألوضاع  ، مثالً، إيالء مزيد من االهتمام       بوسائل منها الوقاية،  
رة اخلاصـة   وال يزال القلق يساور املقر    . بشكل خاص للممارسات املذكورة أعاله    معرضني  

وأخـرياً، ال تـزال هنـاك عـدة     . يف مراعاة حقوق الطفل فيما بني اإلمارات    التفاوت  إزاء  
  . مبادرات معلقة

وتشري املقررة اخلاصة إىل أن منع ومكافحة هذه الظواهر يعتمدان اعتماداً مباشراً              -١٠١
على متهيد  على قدرة أي جمتمع على اعتماد هنج شامل إزاء احلقوق األساسية لألطفال، و            

مصاحل األطفال والشباب واألسرة، وعلى إعداد      ختدم  الطريق لتنفيذ سياسات اجتماعية     
   .استجابات خالقة ومبتكرة من القطاعني العام واخلاص

  التوصيات  -باء   
انطالقاً من روح التعاون والشراكة، تقدم املقررة اخلاصة إىل احلكومة التوصيات             -١٠٢
ة إىل منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد              التالية الرامي  احملّددة

اإلباحية، وحشد اجلهود من أجل ضمان محاية مجيع األطفال يف إقليم اإلمارات العربيـة              
وقد تلقت املقررة اخلاصة تأكيدات ببذل كل اجلهود لتنفيذ هذه التوصـيات،            . املتحدة
   .يف هذا الصددواملساعدة للتعاون تبدي استعدادها وهي 
   :فيما يتعلق بالتشريعات، توصي املقررة اخلاصة الدولة الطرف مبا يليف  -١٠٣

ع عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق         أن تسرّ   )أ(  
  الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

 مـن   ٢يع األطفال، وفقاً للتعريف الوارد يف املـادة          وجترِّم ب  ُتعّرفأن    )ب(  
  الربوتوكول االختياري؛

 سـنة،   ١٨تقل أعمارهم عن    عامل مجيع األطفال الذين     أن تضمن أال يُ     )ج(  
غلوا جنسياً، كمجرمني وإمنا كضحايا؛ وينبغي اختاذ مجيع التـدابري املمكنـة            اسُتوالذين  
املبـدأ  أن يكـون    وينبغي  .  االجتماعي تعرض هؤالء األطفال للوصم والتهميش    لتجنب  
  بوضوح يف مجيع احملاكم املوجودة يف مجيع اإلمارات؛ راسخاً 
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سن املسؤولية اجلنائية وفقـاً ملبـادئ االتفاقيـة         احلد األدىن ل  أن ترفع     )د(  
  وأحكامها؛

الرعايـة،  (أن تدرج أحكاماً تتعلق باالجتار باألطفال ومحاية الـضحايا            )ه(  
 ٥١م  يف القانون االحتادي رق   )  إىل ذلك  ، وإعادة اإلدماج، والتعويض، وما    وإعادة التأهيل 

  بشأن مكافحة جرائم االجتار بالبشر، وذلك وفقاً ألحكام بروتوكول بالريمو؛ 
 من اتفاقية حقوق الطفل،     ٢١ و ١٧ و ٧أن تسحب حتفظاهتا على املواد        )و(  

ن تسحب هذا التحفظ علـى      ، وأ تضييق نطاقها  بغية   ١٤وأن تدرس حتفظها على املادة      
 املؤمتر العـاملي حلقـوق    اللذين اعُتمدا يف    الطويل وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا       املدى  

  ؛)١٩٩٣(اإلنسان 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ٩أن تسحب حتفظها على املادة        )ز(  

  التمييز ضد املرأة؛ 
األشـخاص عـدميي    املتعلقة بوضع ١٩٥٤أن تصدق على اتفاقية عام        )ح(  

  ؛ ١٩٦١ حاالت انعدام اجلنسية لعام خفضاجلنسية، واتفاقية 
أن تلغي النص الدستوري التمييزي الذي يكفل تقدمي الرعاية الـصحية             )ط(  

ينبغي ضمان تقدمي الرعاية الصحية إىل مجيع األطفـال         بل  . إىل مواطين البلد دون سواهم    
  حدة؛ يف إقليم اإلمارات العربية املتاملوجودين 

أن حتظر العقوبة البدنية يف مرافق الرعاية البديلة، وأن حتظرها كـشكل              )ي(  
  . الثامنة عشرة من العمرمن أشكال العقوبة جلميع من هم دون 

وفيما يتعلق باالستراتيجية الوطنية حلماية الطفل، توصي املقررة اخلاصة الدولـة             -١٠٤
   :الطرف مبا يلي

ستراتيجية الوطنية حلماية الطفل، حتت إشراف      ع عملية وضع اال   أن تسرّ   )أ(  
اجمللس األعلى لألمومة والطفولة، مع ضمان أن توفر االستراتيجية نظماً حلماية الطفـل             

جلميع متاحاً  هذه النظم   وأن يكون الوصول إىل     على املستوى احمللي يف مجيع أحناء البلد،        
  األطفال دون متييز؛ 

ألعلى لألمومة والطفولة مهامه يف أقـرب       أن تضمن أن يباشر اجمللس ا       )ب(  
  وقت ممكن، وأن حتدد له أهداف واضحة وخيوَّل سلطة اختاذ القرارات؛ 

  .أن تنشئ آليات تنسيق فعالة على الصعيدين الوطين واحمللي  )ج(  
ـ        املوفيما يتعلق جبمع     -١٠٥ رف ـعلومات عن الظواهر، توصي املقررة اخلاصة الدولة الط
  : مبا يلي
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 تستكمل تقييم الوضع املتعلق حبقوق الطفل، بالتعاون مع اليونيسيف          أن  )أ(  
  واالحتاد النسائي العام؛

ع عملية إنشاء نظام موحد ومركزي جلمع املعلومـات، يتـيح           أن تسرّ   )ب(  
فضالً عـن   ، والتدابري املتخذة،    االنتهاكتصنيف البيانات حبسب اجلنس، والعمر، ونوع       

  . ومعاجلتهاالبيانات مواءمة أساليب مجع 
  :وفيما يتعلق باألطفال الضحايا،  توصي املقررة اخلاصة الدولة الطرف مبا يلي  -١٠٦

الوصـول  ، وأن تضمن     املتعلقة باألطفال  أن تعزز آلية رصد الشكاوى      )أ(  
جلميع األطفال يف إقليم اإلمارات العربية املتحدة دون متييز، وأن تـضمن            إليها بسهولة   

  هم وسرية حالتهم؛ سالمة األطفال ومحايت
أن تعزز التدريب املقدم إىل السلطات املعنية يف جمال مكافحة االستغالل             )ب(  

 اجلنسي لألطفال على شبكة اإلنترنت، بغية اكتشاف االنتهاكات على حنو فعال فـضالً            
على قائم عن تقدمي املساعدة إىل األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مع ضمان اتباع هنج 

نظام متكامل وشامل لرعاية األطفال وإعـادة إدمـاجهم         إنشاء  فل عن طريق    حقوق الط 
  ؛ومتابعة أوضاعهم

أن تنفذ املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية األطفال الضحايا، اليت تـنص             )ج(  
  على التشاور مع األطفال بشأن عملية العودة وإعادة اإلدماج؛صراحةً 
الـذي ال ميكنـهم العـودة إىل        ال  دائمة ملشاكل األطف   حلوالً   جتدأن    )د(  

  جمتمعاهتم األصلية؛
أن تنفذ قواعد ومعايري مستندة إىل هنـج حقـوق اإلنـسان يف مجيـع                 )ه(  

  . مؤسسات رعاية األطفال أو مؤسسات احتجاز األطفال
وفيما يتعلق باألطفال الضعفاء، توصي املقررة اخلاصة الدولة الطرف بأن تضمن             -١٠٧

لذين يولدون يف إقليمها وحصول مجيع األطفال على اخلـدمات          تسجيل مجيع األطفال ا   
وجيب تـصحيح وضـع األطفـال       . االجتماعية، سواء أكانوا مواطنني أم غري مواطنني      

 على حنو عاجل بغية ضمان حصوهلم على خدمات الصحة والتعليم، ومـن مث              "البدون"
  . احلد من تعرضهم لالستغالل اجلنسي

  :، توصي املقررة اخلاصة مبا يليوفيما يتعلق بالتوعية  -١٠٨
 الطويل، وأن تستهدف األطفـال      املدىأن تستمر برامج التوعية على        )أ(  

السلوك واملواقف اليت تكفل احترام وتعزيـز       أمناط  اجلمهور بغية تعزيز    عامة  والوالدين و 
  حقوق الطفل، مع النظر إىل الطفل باعتباره صاحب حقوق؛ 
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وسائط اإلعالم يف جمال املعاجلة األخالقية حلاالت       أن يقدَّم التدريب إىل       )ب(  
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتعزيـز دور وسـائط            

   .اإلعالم يف التوعية هبذه املسألة
  : التاليةوتوصي املقررة اخلاصة بتعزيز مشاركة الطفل، بالطرق   -١٠٩

 م،ـهم وإشراكهم يف مجيع املسائل املتعلقة هب  األطفال والتشاور مع   إعالم  )أ(  
  مبا يف ذلك الربامج والسياسات املتعلقة حبقوق الطفل؛ 

املعـوقني وغـري املـسجلني      مثـل   (ضمان مشاركة األطفال احملرومني       )ب(  
  دون متييز؛ ) والضعفاء
متكني األطفال والشباب من استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال          )ج(  
  كثر إجيابية وفعالية؛ بطريقة أ
تعزيز مبادرات األطفال والشباب الرامية إىل منع ومكافحة االسـتغالل            )د(  

ـ        . اجلنسي وتعزيز حقوق الطفل     فاعلـة   اًوينبغي أن ُينظر إىل األطفال باعتبـارهم أطراف
   .للحقوقمواضيع للمقترحات، ال جمرد مصدراً و

ات مع القطاع اخلاص، ال سـيما       ينبغي للدولة الطرف أن تواصل إقامة شراك      و  -١١٠
وكاالت السياحة ومقدمي خدمات اإلنترنت وشركات االتصاالت واملـصارف، بغيـة           
مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك استغالهلم يف السياحة اجلنسية وعلـى             

  .شبكة اإلنترنت
اصة الدولة وفيما يتعلق بالرصد املستقل لوضع حقوق اإلنسان، توصي املقررة اخل  -١١١

  :الطرف ميا يلي
الطفل، مع مراعاة التعليـق     ع عملية إنشاء آلية مستقلة حلقوق       أن تسرّ   )أ(  

للجنة حقوق الطفل بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة املعنية         ) ٢٠٠٢(٢العام رقم   
اً  رئيسي وينبغي هلذه اهليئة أن تؤدي دوراً     . حبقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها      

يف الرصد املستقل لإلجراءات املتخذة ملنع بيع األطفال واالجتار هبم واستغالهلم جنـسيا،             
 هلـذه   وينبغي أيضاً . وحلمايتهم من هذا االستغالل، والستعادة حقوق األطفال الضحايا       

 يف الدعوة إىل وضع وإنفاذ أُطر قانونية فعالـة، وأن تكفـل،     حمورياً اهليئة أن تؤدي دوراً   
 سبل االنتصاف واجلرب الفعالة لألطفال الضحايا، مبـا يف ذلـك            إتاحةتضاء،  حسب االق 

  ؛)٦( الشكاوى أمام هذه املؤسسةإتاحةإمكانية 

__________ 

، املؤمتر العاملي الثالث    إعالن وخطة عمل ريو دي جانريو ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني            )٦(
 ).٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 
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أن تضمن تقييم ومتابعة إعمال حقوق الطفل، مبا يف ذلك إعداد ونـشر     )ب(  
  .تقارير سنوية عن حقوق الطفل

  :ملقررة اخلاصة مبا يليوفيما يتعلق بالتعاون الدويل واإلقليمي، توصي ا  -١١٢
 إىل أن متوسط عمر ضحايا االجتار لغرض االستغالل اجلنـسي يف            نظراً  )أ(  

والعبور من أجل تعزيـز     املنشأ  ، ينبغي للحكومة أن تتعاون مع بلدان        االخنفاض كما يبدو  
هتـدف  دون اإلقليمية املتعلقة بتبادل املعلومات، وتنفيذ تدابري مشتركة       /الثنائيةاالتفاقات  

 بالرعايـة   التحديد ومروراً /الكشفمرحلة  إىل منع ومكافحة االجتار باألطفال بداية من        
  املؤقتة واحلماية وانتهاًء بالعودة وإعادة اإلدماج، ومقاضاة اجلناة؛ 

تيسري التعاون بني قوات شرطة اإلمارات العربية املتحدة وقوات الشرطة         )ب(  
  جراءات االتصال فيما بينها؛ ختفيف إ مثالًبوسائل منهاويف دول أخرى، 

، بالتعاون مع وكاالت وآليات      اجليدة وتشجيع تبادل املمارسات  زيادة    )ج(  
  .األمم املتحدة، فيما يتعلق بنهج حقوق الطفل وتعزيز هذه احلقوق

        


