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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنيـة والـسياسية     ،تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان      
  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مب

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

  موجز    
تقدم املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال             

لتقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين، عمـالً  يف املواد اإلباحية هذا ا  
  .١٩/٣٧ و٧/٣بقراري اجمللس 

ويعرض هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة منذ تقدميها تقريرها        
، كما يتضمن دراسة مواضيعية بشأن محاية األطفـال مـن     ٢٠١٢مارس  /آذاراألخري يف   

يف السفر والسياحة، ويستعرض الوضع الراهن املتعلـق باالسـتغالل          االستغالل اجلنسي   
اجلنسي لألطفال يف السفر والسياحة، ويقدم توصيات عملية هتدف إىل ضـمان محايـة              

  .األطفال على حنو فعال من هذه الظاهرة
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  مقدمة  -أوالً  
ويتـضمن  . ١٩/٣٧ و ٧/١٣ُيقدم هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان           -١

    /آذارعت هبا املقررة اخلاصة منذ تقـدميها تقريرهـا األخـري يف             عرضاً لألنشطة اليت اضطل   
  .، ودراسة مواضيعية بشأن استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية٢٠١٢مارس 

  األنشطة  -ثانياً  

  الزيارات القطرية  -ألف  
قامت املقررة اخلاصة، منذ تقدميها تقريرها السابق إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                -٢
)A/HRC/19/63 و Corr.1 بزيارة إىل غواتيماال يف الفتـرة       ٢٠١٢مارس  /آذاريف  ) ه وإضافتا ،
أغسطس /آب ٣٠ وأخرى إىل هندوراس يف الفترة من  ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٩ إىل   ٢٠ من
أما زيارهتا القطرية إىل اهلند، اليت كان املقرر مبدئياً القيام هبا يف            . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٧إىل  

وُيقدم تقريرا . ، فأُرجئت بناًء على طلب احلكومة٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧ إىل ١٦الفترة من   
  .هلذا التقرير)  على التوايلAdd.2 وA/HRC/22/54/Add.1(الزيارتني يف إضافتني 

وتلقت املقررة اخلاصة، منذ تقدميها تقريرها السابق إىل اجمللس، ردوداً إجيابية مـن               -٣
وتنتظـر املقـررة    . لقيام بزيارتني رمسيتني هلما   قريغيزستان ومدغشقر على طلبيها املتعلقني با     

اخلاصة الردود على طلباهتا املتعلقة بتوجيه دعوات للزيارة من كل مـن غامبيـا وفرتويـال                
  . وفييت نام وكمبوديا وكندا ونيبال ونيجرييا ونيكاراغوا)  البوليفارية-مجهورية (

   أخرى أنشطة  -باء  

  تعاون مع اجملتمع املديناملؤمترات واحللقات الدراسية وال  -١  
شاركت املقررة اخلاصة يف العديد من املؤمترات واحللقات الدراسية أثنـاء الفتـرة               -٤

، يف حـوار بـني املكلفـني      ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين فقد شاركت، يف    . املشمولة بالتقرير 
قـوق  بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وبني اللجنة األفريقيـة حل            

اإلنسان والشعوب، نظمته يف أديس أبابا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان              
ويف . بالتعاون مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومفوضية االحتـاد األفريقـي           

، افتتحت املقررة اخلاصة اجلمعية العامة لفريق املنظمات غري احلكوميـة           ٢٠١٢مارس  /آذار
، شـاركت يف اليـوم      أبريل/نيسان ١٢ويف  . حقوق الطفل، اليت ُعقدت يف جنيف     التفاقية  

. الدويل ألطفال الشوارع الذي نظمته اجلمعية املعنية بأطفال الـشوارع، وُعقـد يف لنـدن              
، حضرت مؤمتراً ُعقد يف داكار بشأن تعزيز الرعاية األسرية والبديلة           مايو/أيار ١١ و ١٠ ويف
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، شـاركت يف    مـايو /أيار ٣٠ و ٢٩ويف  . ته منظمة إنقاذ الطفولة   لألطفال يف أفريقيا، ونظم   
املؤمتر الدويل اخلامس للسياسات املعنية بالطفل األفريقي، وكان موضوعه التبين على الصعيد            

ويف . الدويل، ونظمه منتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي وُعقـد يف أديـس أبابـا              
عمل استهدفت إعداد مبادئ توجيهية بـشأن       ، حضرت املقررة اخلاصة حلقة      يونيه/حزيران

 ٧ و ٦ويف  . التضامن الدويل، نظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وُعقدت يف جنيـف          
، حضرت حلقة عمل بشأن حقوق اإلنسان والتكنولوجيا، ُعقدت يف جامعـة            أغسطس/آب

، شـاركت  سأغسط/آب ١١ إىل ٩ويف الفترة من . ستانفورد، بالواليات املتحدة األمريكية   
. كمحاضرة يف دورة تدريبية صيفية بشأن حقوق الطفل، نظمتها جامعة مونكتون، بكنـدا            

، شاركت يف يوم املناقشة العامة للجنة حقوق الطفل، وكان موضوع           سبتمرب/أيلول ٢٨ويف  
وألقت كلمة رئيسية يف املؤمتر العاملي حلقـوق      . املناقشة األطفال املهاجرين، وُعقد يف جنيف     

. أكتـوبر /تشرين األول  ١٦ل واملراهقني، الذي ُعقد يف سان خوان، باألرجنتني، يف          األطفا
 الـيت ُعقـدت يف   )اخلطة الدولية( Plan International ة ملنظمةـوشاركت يف اجلمعية العام

وشاركت أيضاً  . أكتوبر/تشرين األول  ٢٥ إىل   ٢٣برايتون، باململكة املتحدة، يف الفترة من       
قليمية الرابعة املتعلقة بتدريب قوات الشرطة والدرك الوطين علـى محايـة       يف حلقة العمل اإل   

واملكتب الـدويل   ) اليونيسيف(األطفال يف لومي، اليت نظمتها منظمة األمم املتحدة للطفولة          
وشاركت . نوفمرب/تشرين الثاين  ٩ إىل   ٥حلقوق الطفل ومنظمة إنقاذ الطفولة يف الفترة من         

 ١٦ إىل   ١٣ محاية الطفل، نظمته يف نيودهلي خالل الفترة مـن           كذلك يف مؤمتر بشأن نظم    
 اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمـة إنقـاذ           نوفمرب/تشرين الثاين 

وألقت كلمة رئيسية يف مؤمتر فرقة العمـل العامليـة          . الطفولة واملنظمة الدولية للرؤية العاملية    
  . ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ١٣ إىل ١١يف الفترة من االفتراضية، املعقود يف أبو ظيب 

  الرسائل  -٢  
يرد موجز للرسـائل املوجهـة والـردود الـواردة يف تقريـر البالغـات املـشترك                   -٥
)A/HRC/20/30.(  

  محاية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة  -ثالثاً  

  منهجية التقرير وأهدافه  -ألف  

  املنهجية  -١  
املقررة اخلاصة استبيانات إىل مجيع الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة،             ت  أرسل  -٦

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، ومنظمات اجملتمع املدين، اللتماس آرائها بشأن           
  .مسألة محاية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة
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  .)١(وقد ردت عن االستبيان مخس وثالثون دولة  -٧
ووردت إسهامات قيمة أيضاً من كل من شبكة القضاء على استغالل األطفـال يف                -٨

البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، واملكتب الدويل حلقوق الطفل،             
، The Codeاد الـدويل ألرض اإلنـسان، ومنظمـة    واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، واالحت

  . العاملية للمرأة، ومؤسسة انتربيدا األستراليةومؤسسة القمة 
ومل . وتود املقررة اخلاصة أن تشكر مجيع اجلهات اليت قدمت ردوداً على االستبيان             -٩

 القليل من ثروة املعلومات الواردة؛ ومل يتسن إدراج الـردود الـيت       الُيعرض يف هذا التقرير إ    
  .وردت بعد األجل احملدد

استناداً إىل ما ورد من ردود على االستبيان، وإىل ما ُجمع مـن             وأُعد هذا التقرير      -١٠
معلومات من خالل دراسات متنوعة، مبا يف ذلك األعمال اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة               

  . وأسالفها

  األهداف  -٢  
  :أُعد هذا التقرير لتحقيق األهداف التالية  -١١

  طفال يف السفر والسياحة؛ تقدمي استعراض شامل للوضع الراهن الستغالل األ  )أ(  
  إبراز االلتزامات القانونية واألدوار واملسؤوليات؛  )ب(  
  الفعالة والدروس املستفادة، مع حتليل التحديات املتبقية؛تبادل أشكال االستجابة   )ج(  
تقدمي توصيات عملية من أجل محاية األطفال من االستغالل اجلنـسي يف              )د(  

   .السفر والسياحة

  حتليل الوضع : ستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف السفر والسياحةاال  -باء  
سياحة اجلنس مـع    (ُيعّرف االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف السفر والسياحة           -١٢

بأنه استغالل األطفال ألغراض جنسية من جانب أشخاص يسافرون داخلياً أو دولياً            ) األطفال
نخرط يف سياحة اجلنس مع األطفـال       توعادة ما   . فالمن أجل ممارسة أنشطة جنسية مع األط      

  .وكاالت سياحية، وخدمات نقل وإقامة، وخدمات سياحية أخرى ُتيسر االتصال باألطفال

__________ 

، بوركينا فاسو، بريو، بـيالروس،      االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أملانيا        )١(
تايلند، جامايكا، جزر البهاما، اجلمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جورجيا، الـدامنرك، رومانيـا،             
سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، سيشيل، طاجيكستان، قربص، قطر، قريغيزستان، كولومبيا، التفيا، لبنـان،            

 . يوس، النمسا، اهلندليتوانيا، مقدونيا، منغوليا، موريش
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وتعترب سياحة اجلنس مع األطفال ظاهرة عاملية متنامية تلحق أضراراً جسمية بأعداد              -١٣
 أحيان كثرية عواقـب ال ميكـن        ال حصر هلا من األطفال يف مجيع أحناء العامل، وتسبب يف          

جربها، رغم طبيعتها غري القانونية نظراً إىل اعتبارها من األمور احملرمة وإىل عدم فهم اجلهات               
  . املعنية الرئيسية أبعاد هذه الظاهرة مما جيعل من الصعب احلصول على أرقام دقيقة بشأهنا

ركة واآلخـذة يف التطـور يف       ملتحوقد ُوّجه انتباه العامل ألول مرة إىل هذه املسألة ا           -١٤
ورغم تسجيل هذه الظاهرة منذ ذلك احلـني كمـشكلة          . أوائل تسعينيات القرن العشرين   

أماكن حول العامل، ُحددت هذه الظاهرة أيضاً كاجتاه ُمستجد يف العديد من            ة  مستدمية يف عد  
الـدول   جانبومع تعزيز قوانني وآليات محاية الطفل وجهود وقايتهم من          . األماكن األخرى 

واجملتمع املدين وصناعة السياحة يف بعض البلدان، ُيالحظ أن البلدان اجملاورة تتحـول بـشكل              
  .االعتداء اجلنسي على األطفالالذين يرتكبون جرائم واضح إىل وجهات بديلة للمسافرين 

 يف  لتجاري لألطفال، الذي ُعقد   ومنذ املؤمتر العاملي األول ملكافحة االجتار اجلنسي ا         -١٥
، والذي كان على رأس جدول أعماله موضوع السياحة باعتبارها          ١٩٩٦كهومل يف عام    ست

سبيالً حمتمالً لالعتداء على األطفال على الصعيد العاملي، جتددت االلتزامات الدوليـة مـن              
، وإعالن وخطة عمـل ريـو ملنـع ووقـف           ٢٠٠١خالل التزام يوكوهاما العاملي يف عام       

  .٢٠٠٨فال واملراهقني يف عام االستغالل اجلنسي لألط
ورغم بعض التقدم الذي أُحرز مؤخراً على الصعيد العاملي باختاذ تدابري ملكافحة هذه           -١٦

الظاهرة، ومنها تنفيذ عدة مشاريع بالتعاون مع اجملتمع املدين وقطاع السياحة والسفر مـن              
تربز التحديات اليت يواجهها    أجل تقدمي التوعية واختاذ تدابري عملية، ال تزال املشكلة قائمة و          

  .اعة السياحةوتتوسع فيه صنعامل يزداد ترابطاً 

  ما هو النطاق احلايل لسياحة اجلنس مع األطفال؟  -١  
تعترب سياحة اجلنس مع األطفال شكالً حمدداً من أشكال االستغالل اجلنسي التجاري   -١٧

 النوع مـن االسـتغالل      لألطفال، وهو شكل يشترك يف نقاط كثرية مع أشكال أخرى هلذا          
، وبيع األطفال الستغالهلم يف األغـراض       )٢(ويدعمها، مثل بغاء األطفال، واالجتار باألطفال     

  .)٣(اجلنسية واملواد اإلباحية

__________ 

تشري الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض                 )٢(
 Combating Child Sexأسئلة وأجوبــة : مكافحة سياحة اجلنس مع األطفالجنسية، يف نشرهتا املعنونة 

Tourism: Questions and Answers (Bangkok, Saladaeng Printing Co. Ltd., 2008)  إىل أن األطفـال ،
 . ُيتجر هبم داخلياً وعرب احلدود لتلبية مطالب املسافرين

معظم املسافرين من مرتكيب جرائم االعتداء اجلنسي على األطفال حيملون معهم إىل بلداهنم صوراً لالعتداء                )٣(
ولـذلك  . رين أو بيعها هلم على شبكة اإلنترنت      على األطفال إما لالحتفاظ الشخصي هبا أو لتبادهلا مع آخ         

من املمكن أن تؤدي املواد اليت تسجل االعتداء على األطفال إىل تأثري مباشر، جبذب أشخاص آخرين مـن                  
 .املعتدين على األطفال إىل مكان معني، وأيضاً باإلبقاء على نشاط إجرامي مربح جداً
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، فـإن   "سياحة اجلنس مع األطفال   "واستناداً إىل املناقشات املتعلقة باستخدام تعبري         -١٨
سواء لفترة قصرية أم طويلـة، وسـواء        تشمل أي شكل من أشكال السفر،       " سياحة"كلمة  

  . مبا يف ذلك فترات اإلقامة الطويلةللعمل أم الترفيه، 
غري أن النطاق   . )٤( طفل يف العامل يف كل عام      ويتأثر باالستغالل اجلنسي حنو مليوين      -١٩

الفعلي لسياحة اجلنس مع األطفال غري معروف نظراً إىل عدم وجود حبوث أو بيانات عـن                
من يف هذا التقرير    أسهمت   دولة   ٣٥أربع دول من    مل تتمكن سوى     فمثالً،. جلناةالضحايا وا 

وكانت املعلومات الواردة تتعلـق أساسـاً       . املالحقات اليت جرت  بعض البيانات عن    تقدمي  
كما أن عدم فهم هذه املسألة والتصورات اخلاطئة بـشأهنا مـن جانـب              . باالجتار والعنف 

، هبذا التصنيف سياحة اجلنس مع األطفال ال ُتصنَّف       قضايا   أن   اجلهات الفاعلة الرئيسية تبني   
الطابع اإلجرامي للنشاط، واخلوف مـن اآلثـار        يشكل  كما  . مما يسهم يف نقص املعلومات    

السلبية للكشف عن هذا النشاط على تنمية السياحة، حتديات رئيسية أمام احلـصول علـى               
  .ظمى من احلاالت ال ُيبلغ عنها مطلقاًومما ال شك فيه أن الغالبية الع. )٥(املعلومات

وباإلضافة إىل ذلك، مل ُتجر أية دراسة دقيقة وشاملة على املستويات الوطنية بشأن               -٢٠
بشأن الضحايا واجلناة اليت املتفرقة كما أن املعلومات . نطاق وتأثري سياحة اجلنس مع األطفال

 أو كيانات األمم املتحـدة باليـة        حصلت عليها املقررة اخلاصة من املنظمات غري احلكومية       
وال ميكن اسـتخدام هـذه      . وتتعلق فقط مبناطق معينة من البلدان أو ببعض احلاالت الفردية         

  .البيانات لتحديد النطاق احلايل للظاهرة على الصعيد العاملي
فمثالً، أفاد مركز محايـة     . وتقدم بعض وكاالت إنفاذ القانون معلومات عن اجلناة         -٢١

 مواطناً بريطانياً يقيمون خارج البلـد       ٤٥٧من االستغالل على شبكة اإلنترنت أن       األطفال  
، تلقـى   ٢٠١١ويف أوائـل عـام      . )٦(٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٨اعُتقلوا يف الفترة من عام      

 إخطاراً تتعلق مبواطنني بريطانيني اعُتقلوا خارج البلد الرتكاهبم جـرائم تتعلـق             ٦١ املركز
زيادة يف  بوجه عام   كما الحظ اإلنتربول    . )٧(٢٠١١طفال يف عام    باالعتداء اجلنسي على األ   

  .)٨(العتداء اجلنسي على األطفالمرتكيب جرائم احركة املسافرين من 

__________ 

)٤( UNICEF, “Factsheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children”, p. 1. 
)٥( ECPAT International, Combating Child Sex Tourism. 
 CEOP, “ACRO and CEOP launch the International Child Protection Certificate”, pressانظـر   )٦(

release, October 2012. Available from www.acro.police.uk/acro_std.aspx?id=467. 
)٧( CEOP, “Threat Assessment of Child Sexual Exploitation and Abuse” (London, 2012). 
 .www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Sex-offendersمعلومات متاحة من املوقع  )٨(
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  بلدان املصدر واملقصد    
ُيالحظ أن سياحة اجلنس مع األطفال أكثر شيوعاً يف البلدان النامية، ومع ذلك فإهنا                -٢٢

وبالنظر إىل . ن العامل دون استثناء أي بلد أو وجهة سياحيةقد حتدث أيضاً يف أماكن أخرى م
العرض الذي توفره البلدان املنخفضة الدخل من األطفال والطلب عليهم من جانب البلـدان              
املتقدمة، يعتمد اختيار بلد املقصد على اللغـات والـرحالت، وكـذلك علـى األذواق               

لسفر إىل أوروبا الشرقية الستغالل األطفال      فبينما يفضِّل األوروبيون الغربيون ا    . والتفضيالت
سياحة اجلنس مع األطفال يف     من قضايا   )  يف املائة  ٣٦( حالة   ٥٠ من   ١٨هناك، ُيالحظ أن    

، انطوت علـى جـرائم ارُتكبـت يف    ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٣األمريكتني يف الفترة من عام     
 البغاء ويف إنتاج املـواد  وتشري الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف . )٩(املكسيك

اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، إىل أنه، نتيجة االتصال الوثيق مع بلدان أوروبا الغربية              
لمشكلة الرئيسية املتمثلة يف االجتـار      التصدي ل إستونيا إىل   عمدت  وازدياد حركة السياحة،    

. ل اجلنسي لألطفال يف الـسياحة     الغرب وللقضية املتنامية املتمثلة يف االستغال     لصاحل  بالبشر  
وينجذب سياح اجلنس مع األطفال إىل األماكن اليت ال ُيالحظ فيها نشاطهم وال ُيـشتبه يف                

  . )١٠(املخاطرة بسيطةكون معات اليت متر بأزمة، وكذلك حيث تدوافعهم، كالبلدان أو اجملت
اجلنس مع األطفـال    وختتلف البلدان اليت ينطلق منها السياح الدوليون الباحثون عن            -٢٣

حبسب املناطق، ومع ذلك، عادة ما يأيت الطلب من البلدان املتقدمة مبا فيها البلدان األكثـر                
. )١١(وأستراليا ونيوزيلنـدا  وتايوان  ثراًء يف أوروبا وأمريكا الشمالية واالحتاد الروسي واليابان         

س الذين تعرضوا للمالحقة فاألستراليون، مثالً، هم أكرب جمموعة من السياح الباحثني عن اجلن    
وقد أجرت منظمة العمل من     . )١٢() يف املائة من إمجايل هؤالء السياح      ٣١(القضائية يف تايلند    

 حتقيقـات   ٢٠١٢أبريـل   /نيسان إىل   ٢٠٠٣أجل األطفال، يف كمبوديا، يف الفترة من عام         
ق الـساحلية   ويف املنـاط  . )١٣( فييتنامياً ٢٠ فرنسياً و  ٢٤ أمريكياً و  ٣٢، منها   قضية ١٤٦ يف

 يف  ٧٠االعتداء من املقيمني يف البلد، وكان       هذا   يف املائة من مرتكيب      ٣٠لكينيا، مثالً، كان    
 ١٢(، وسويسريون   ) يف املائة  ١٤(، وأملان   ) يف املائة  ١٨(إيطاليون  : املائة منهم من األجانب   

املـرتبتني  ، وجاء السياح القادمون من أوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة يف               )يف املائة 
ويف كوستاريكا، تشري املعلومات املتاحـة إىل أنـه يف الفتـرة            . والسادسة للقائمة  اخلامسة

__________ 

لية املتقدمة جبامعة   نيتشه للدراسات الدو  . معلومات مستمدة من مشروع احلماية الذي تنفذه مدرسة بول و          )٩(
 .٢٠٠٧ هوبكيرت، جون

)١٠( Muireann O’Briain, Sexual exploitation of children and adolescents in tourism, thematic paper 

submitted by ECPAT International as a contribution to the World Congress II against the Sexual 

Exploitation of Children and Adolescents, 2008, p. 9. 
 .٨املرجع نفسه، صفحة  )١١(
 .معلومات مستمدة من مشروع احلماية )١٢(
 .www.aplecambodia.orgانظر  )١٣(
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 ٧٤ اعتقلت وحدة مكافحة استغالل األطفال ما جمموعـه          ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٩٩ عام من
 من املعتقلني من ٥٦وكان . شخصاً لالشتباه يف ضلوعهم يف استغالل جنسي جتاري لألطفال

  .)١٤( من األجانب١٨اريكا ومواطين كوست
وتنشأ على حنو سريع ومتكرر وجهات جديدة لسياحة اجلنس مع األطفال، وُيعزى              -٢٤

. ذلك إىل إنشاء وجهات سياحية جديدة وإىل التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية          
مـع  فلدى تكثيف جهود الوقاية واحلماية يف بلد معني يتحول السياح الباحثون عن اجلنس              

من تدفق هؤالء الـسياح     عانتا  كمبوديا وفييت نام، مثالً،     يبدو أن   و. األطفال إىل بلد جماور   
كما شهدت بلـدان    . نتيجة تكثيف اجلهود يف كمبوديا ملكافحة سياحة اجلنس مع األطفال         

  .)١٥(اعتداء السياح على األطفالزيادة يف مثل منغوليا 
ستغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد       وقد أعدت الشبكة الدولية للقضاء على ا        -٢٥

ان خمتلفة ببلد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، ومشروع احلماية، مثالً، خرائط وقوائم           
حاجـة   ومثة. وجتدر مالحظة أن هذه القوائم ليست ثابتة أو شاملة        . )١٦(املصدر والعبور واملقصد  

 قـدر   -  اخلرائط عن احلقيقة على حنو أكثر دقة       إىل مزيد من البحث واملعلومات لكي تعّبر هذه       
وال تقتصر سياحة اجلنس مع األطفال على بضع وجهات معروفة، وإمنا تنتـشر             . املستطاع

  .حول العامل

  َمن هم املعتدون؟  -٢  
رغم شيوع التصور اخلاطئ بأن املسافرين من أجل االعتداء اجلنسي على األطفـال               -٢٦

. تفاوتـاً كـبرياً   أن خصائصهم قد تتفـاوت  ي العمر، فالواقع  هم غالباً من الرجال املتوسط    
وقـد يكونـون    . )١٧( يف املائة منهم من اإلناث     ٥فغالبيتهم من الذكور، وُيعتقد أن أقل من        

  .متزوجني أو غري متزوجني، أغنياء أو فقراء، وينتمون إىل مجيع الشرائح العمرية
ملختلفة من أجل تيسري القيـام      وقد أُعدت على مر السنوات تصنيفات للخصائص ا         -٢٧
". التفضيليني"و" الظرفيني"ولذلك متت التفرقة بني سياح جنس األطفال        . املناسبةتدخالت  بال

وُيوَصف سائح اجلنس الظريف بأنه ال يسافر بقصد سياحة اجلنس وإمنا أغرته فرصة ممارسـة               
ا يعتدي على األطفال    اجلنس مع أطفال يف البلد، وليس لديه عادة تفضيل معني لألطفال وإمن           

__________ 

 .املعلومات مستمدة من مشروع احلماية )١٤(
)١٥( ECPAT International, Sexual exploitation, p. 8. 
)١٦( ECPAT Netherlands, “Child sex tourism: protect children in tourism”, pp. 1620, and information 

from the Protection Project. The Protection Project review of the Trafficking in Persons Report 

2011 (Washington, D.C., 2012) includes a map of occurrence and routes of child sex tourism: 186 

countries are included, of which 80 cases reported, with tourists originating from 27 countries and 

with 48 destination countries. 
 .www.ecpat.net/ei/Csec_cst.aspاملعلومات متاحة من املوقع  )١٧(
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الذين هم دون سن البلوغ أو البالغني، ويتصرف بدافع البحث عن جتارب جديدة، ويـربر               
أما سائح اجلنس التفضيلي فيسافر بقصد االعتداء على        . أفعاله على أسس ثقافية أو اقتصادية     

األطفال، وقد ينجذب جنسياً للكبار ولكنه مييـل إىل البحـث عـن األطفـال البـالغني                 
وباإلضافة إىل ذلك، عادة ما يعترب عاشق األطفال شخصاً يعاين من اخـتالل             . املراهقني أو

طيب، حيث مييل حصراً إىل األطفال الذين هم دون سن البلوغ، وقد ال ُيبدي أي تفـضيل                 
وعلى عكس املعتدي   . )١٨(لنوع جنس الطفل، وال يرى االتصال اجلنسي باألطفال شيئاً ضاراً         

أشخاص مشهورون مبعاودة اإلجرام يبحثون عـن األطفـال         يليون  ون التفصْ فاملعتدالظريف،  
  .الضعفاء

ومع ذلك، لوحظ أن األفراد ال يندرجون عادة على حنو واضح حتت فئة أو أخرى،                 -٢٨
واألهم من ذلك   . وقد يوجد خطر فعلي يف حماولة تبسيط خصائصهم نظراً إىل تعقد املسألة           

وقد بدأ مركز محايـة     .  أن االستغالل قد يأخذ وجوهاً خمتلفة      أنه ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار     
م التـصنيفات   ااألطفال من االستغالل وإساءة املعاملة على شبكة اإلنترنت، مثالً، يف استخد          

السلوكية التالية، اليت أُعدت استناداً إىل البحوث املباشرة واجلهود العملية مـع املـسافرين              
االستفادة من بيئة اإلجازات لالعتداء " (انتهاز الفرص: "فاللغرض االعتداء اجلنسي على األط

، )السفر إىل اخلارج بصحبة األطفال الضحايا املقصودين      " (ستقلاالعتداء امل "،  )على األطفال 
السفر للخارج إىل أماكن تشري املعلومات إىل وجـود أطفـال هبـا             " (االستكشاف الظين "

ترتيب مسبق لالعتداء علـى األطفـال يف        " ( املدروس  الشبكي التواصل"،  )متاحون للجنس 
شخص أجنيب  الذي يرتكبه   االعتداء  " (االعتداء من جانب شخص أجنيب مقيم     "،  )مكان حمدد 

اعتداء املهنيني واملتطوعني على األطفال الذين      " (زائفةالرعاية ال "،  )البلدان النامية أحد  مقيم يف   
اسـتخدام اإلنترنـت يف     " (دة اإلنترنت االعتداء خارج البلد مبساع   "،  )١٩()يتولون رعايتهم 

  .)٢٠("االعتداء على األطفال يف بلدان أجنبية

  كيف يصل هؤالء املعتدون إىل األطفال؟    
االتصال املباشـر   : ميكن للمعتدين الوصول إىل األطفال بطرق شىت، تشمل ما يلي           -٢٩

ألطفال، من خـالل    اصة با  املراكز اخل  وأبالطفل يف الشوارع أو على الشاطئ أو يف املدارس          
أسرة الطفل وأقاربه أو من خالل وسيط على الشاطئ ويف الفنادق ودور الضيافة، وأنديـة               

ومثة ظاهرة جديدة هي االتصال باألطفال عن طريق اإلنترنت، إمـا           . الغناء وبيوت الدعارة  

__________ 

)١٨( ECPAT International, Sexual exploitation, p. 12. 
 يف  ١٩ إىل   ٧وي على االتصال باألطفال مـن       بلغت نسبة التدريس لألطفال والتعيني يف الوظائف اليت تنط         )١٩(

 CEOP, “CEOP launch a new way to prevent UK( ٢٠١١-٢٠٠٦ة من القضايا خالل الفتـرة  ـاملائ
child sex offenders from abusing children overseas”, press release, 18 October 2012(. 

 .Mentor Forensic Services established by Joe Sullivan, 2011انظر  )٢٠(
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ين وهؤالء الوسطاء الذ  . ، أو من خالل وسطاء    ")اإلغواء("مباشرة بواسطة منتديات احملادثة     
ييسرون االتصال الفعلي باألطفال هلم يف كثري من األحيان صلة باخلدمات السياحية، مبـا يف       

وقد حيتفظ وسطاء آخرون بطفل قيد االستغالل ويتيحونه للسائح مقابل . ذلك النقل واإلقامة 
طلعون غريهم على ما لديهم من فرص الوصول إىل         املال وقد يكونون هم أنفسهم معتدين ي      

  . أو من معلومات عمليةاألطفال 
ويتوقف الوصول إىل األطفال على طول فترة اإلقامة، ونوع اإلقامة اليت يستخدمها              -٣٠

فعنـدما يكـون    . املعتدون، والسياق احمللي، والوضع الذي يوجد فيه الطفل يف ذلك الوقت          
بعملية إغواء طويلـة    املعتدي أجنبياً مقيماً يف البلد أو زائراً لفترة طويلة، ميكنه القيام مباشرةً             

وقد تشمل عملية اإلغواء األسرة أيـضاً،       . للتوّدد للطفل وكسب ثقته قبل أن يستغله جنسياً       
حيث يسعى املعتدي إىل كسب ثقتها أو يتفاوض معها للوصول إىل ترتيب يوافـق عليـه                

  . الطرفان قد يبيع الوالدان مبقتضاه طفلهما أو يؤجرانه
 يف مكافحة سياحة اجلنس مع األطفال، ويف هذا السياق مل تعد وقد أُحرَِز تقدُّم كبري  -٣١

. سالسل الفنادق الكبرية مثار قلق يف أماكن كثرية باملقارنة مع الفنادق الصغرية ودور الضيافة
وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد عدد السّياح الذي يستأجرون أو ميتلكون عقارات، مما يوفر هلم               

ألطفال، ويقل فيه خطر اكتشافهم من جانب موظفي الفنادق أو          مكاناً خاصاً يستغلون فيه ا    
وتبّين دراسات احلالـة أيـضاً أن عاشـقي    . )٢١(السّياح اآلخرين أو السكان احملليني املعنيني     

وال ييأس املعتدون ومن ييسرون هلم االعتـداء  . األطفال يعملون يف الغالب من منازل خاصة    
  .عندما تعترض مساعيهم عقباتعلى األطفال يف البحث عن حلول بديلة 

مثـل زواج   " مقبولة ثقافيـاً  "ويف بعض احلاالت تستتر هذه الظاهرة وراء ممارسة           -٣٢
ويف البلدان اليت ال يزال فيها الزواج املبكِّر ممارسةً شائعةً، قد ُيدفع املال إىل األسر               . األطفال

وقد يصطحب  . )٢٢(اإلقامة فقط لتزويج فتياهتا الصغريات، رغم أن الزواج ال يستمر إال فترة           
  .)٢٣(الزّوار معهم إىل بلداهنم األطفال القّصر حيث يتعرَّضون لالستغالل اجلنسي املستمر

، عـن    لصاحل األجانب  غري القانوين أو احلضانة املؤقّتة    " التبّني"وأدت أيضاً عمليات      -٣٣
حملياً ملرتكيب االعتـداء    طريق رشوة السلطات احمللية وأسرة الطفل، إىل إتاحة ترتيبات مقبولة           

  .اجلنسي على األطفال متكّنهم من الوصول دون قيود إىل األطفال

__________ 

)٢١( ECPAT International, Sexual exploitation, p. 17. 
 زجية من هذا النوع يف كل شـهر         ٣٥تشري تقديرات سلطات إنفاذ القانون يف حيدرأباد، مثالً، إىل عقد            )٢٢(

)ECPAT International, Combating Child Sex Tourism, p. 23.( 
الـشبكة الدوليـة    (وأيضاً يف بعض بلدان أمريكا اجلنوبية       لوحظ ذلك يف جنوب آسيا والشرق األوسط،         )٢٣(

للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنـسية، املرجـع                 
 ).٢٣نفسه، صفحة 



A/HRC/22/54 

GE.12-18926 12 

  ما هي األسباب اجلذرية وعوامل اخلطر؟  -٣  
رغم عدم توافر بيانات مفّصلة عن حاالت سياحة اجلنس مع األطفال، يالحـظ أن                -٣٤

ود إطار قانوين عاملي حيظر ، وضعف األطفال، وعدم وج ية االجتماع اتالعوملة، وتزايد التفاوت  
سياحة اجلنس مع األطفال ويضمن امتداد الوالية القضائية خارج إقليم الدولة، كـلّ ذلـك         

وكان املعتدون يف املاضي يعتمدون علـى       . يسمح بتوسع نطاق سياحة اجلنس مع األطفال      
القيـام   سفرياهتم، أما اآلن فيمكنهم       منظّمي الرحالت السياحية لترتيب    وكاالت السفر أو  

ومن املؤكّد أن اتساع نطاق وسـبل       . من خالل اإلنترنت  يف سرية   بترتيبات احلجز والسفر    
السفر املنخفض التكاليف أسهم يف النمو املستمر للسياحة الدولية، حيث واصـلت منوهـا              

ومع زيادة عدد الـسياح الـدوليني       . الركود رغم حالة    ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٤,٦بنسبة  
 ٩٨٢باملقارنـة مـع      (٢٠٣٠ مليار سائح يف عام      ١,٨ي ُيتوقَّع أن يصل إىل      الوافدين، الذ 

، ومع توقُّع أن حتقق االقتصادات الناشئة يف أفريقيـا وآسـيا            )٢٠١١مليون سائح يف عام     
، سيزداد حتماً عدد الـسّياح الـذين ميكنـهم          )٢٤(ومنطقة احمليط اهلادئ أعلى معدَّالت منو     

  . ا يزيد من خطر تعرُّضهم لالستغالل اجلنسيالوصول بسهولة إىل األطفال، مم
ت مظاهر التقدُّم يف التكنولوجيا وُسـبل االتـصال         باإلضافة إىل تسهيل السفر، أد      -٣٥

ومنها منتديات التواصل االجتماعي عرب اإلنترنت، ومواقع نشر املواد املـصّورة بالفيـديو،             (
يدة تزيد من خماطر وقوع األطفال يف       إىل تيسري السفر وإىل فتح أبواب جد       )والرسائل الفورية 

وقد يقع األطفال أثناء احملادثة على اإلنترنت فريـسة لـصائدي           . براثن االستغالل اجلنسي  
وقد أشارت تقارير حديثة أعّدها املهنيون يف هـذا        . وخيمةاجلنس، مما قد يؤّدي إىل عواقب       
فاضحة ، أي صور    "ذاتياًنتجة  ملا"ظهور مواد إباحية لألطفال     اجملال إىل وجود اجتاه ُمقلق يف       

  .)٢٥(ينتجها األطفال أنفسهم
ومثّة عامل آخر يسهم يف هذه الظاهرة، هو صايف الربح الناتج من هـذه األنـشطة                  -٣٦

 ٢٠وُيشار إىل أن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال ُيحقِّق رحباً سنوياً قـدره             . اإلجرامية
بكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء        مليار دوالر أمريكي، وفقاً لتقديرات الش     

وتـشري التقـديرات أيـضاً إىل أن        . ويف إنتاج املواد اإلباحية واالّتجار هبم ألغراض جنسية       
 مليارات دوالر   ٣حققت رحباً سنوياً قدره      ٢٠٠٦يف عام   تسجيالت االعتداء على األطفال     

 مليار دوالر، مما يبـّين      ٢٠اً قدره   ، حققت هذه التسجيالت رحب    ٢٠٠٩ويف عام   . أمريكي
بغـرض  الة كيف ميوِّل املـسافرون      ات احل وبّينت أيضاً دراس  . )٢٦(تصاعداً يثري القلق الشديد   

__________ 

)٢٤( World Tourism Organization, Annual Report 2011 (Madrid, 2012). 
)٢٥( Aiken, M. Moran, and M.J. Berry, “Child abuse material and the Internet: Cyberpsychology of 

online child related sex offending”     ورقة أُعدَّت لالجتماع التاسـع والعـشرين لفريـق اإلنتربـول ،
 .١ ، صفحة٢٠١١سبتمرب /املتخّصص املعين باجلرائم ضد األطفال، املعقود يف ليون، بفرنسا، يف أيلول

)٢٦( Aiken et al., “Child abuse”, p. 2. 



A/HRC/22/54 

13 GE.12-18926 

تـسجيالت  االعتداء اجلنسي على األطفال تكاليف رحالهتم من بيع ما لديهم من صـور و             
  . )٢٧(فيديوبال
جلنس مع األطفال، وتتعلَّـق     حتدد إمكانية حدوث سياحة ا    كثرية  ومثة عوامل خطر      -٣٧

وجدير بالذّكر أن األطفال األكثـر      . البيئة احمللية والوطنية   وأاألسر   وأهذه العوامل بالطفل    
تعرضاً للخطر هم األطفال األشد ضعفاً، كاألطفال الواقعني بالفعـل ضـحية االعتـداء،              

رِّبني مـن التعلـيم،     اخلاضعني لالستغالل يف بيوت الدعارة، أو أطفال الشوارع، أو املتس          أو
، أو ضحايا البيع واالّتجار، أو الذين ال حيملون أوراق هوية، أو أطفال األقليات،              اليتامى أو
: وقد يكون سن األطفال عامالً حمدِّداً الستغالهلم يف صـناعة اجلـنس           . األطفال العاملني  أو

غم النظـر إىل    ور. )٢٨(لت السيطرة عليهم وقلّت تكاليف رعايتهم     فكلما صغرت سّنهم َسهُ   
الطفل الصغري باعتباره ال حيمل على األرجح مرضاً معدياً، ُيعتقد يف بعـض الثقافـات أن                

  .الشخص املريض من املمكن أن ُيشفى إذا أقام عالقات جنسية مع طفل بكر
أما األسر األكثر تعرُّضاً للخطر فهي األسر اليت تعيش يف فقرٍ مدقع وتفتقر إىل ُسبل                 -٣٨

الرعاية الصحية والتعليم أو الوصول إىل سوق العمل، أو األسر اليت تعتمد على             احلصول على   
وتشمل العوامل الدافعة، داخل األسـرة،      . االقتصادات املومسية، أو األسر املنتمية إىل أقلّيات      

اإلدمان، والبطالة، واألمراض، والعنف املرتيل، وكـون       أنواع  إدمان الكحوليات وغريه من     
وقد ُتسهم األسـر نفـسها يف   . والد، والديون، واهلجرة من الريف إىل املدناألسر وحيدة ال  

زيادة استغالل الطفل عندما تنتظر منه أن يساعد يف توفري ُسبل املعيشة لألسرة، يف الوقـت                
الذي يستطيع فيه املستغلِّون وعاشقو األطفال خداعهم باملسارعة إىل تقدمي املـال لألسـر              

ويف أسوأ احلاالت، يعمد اجلريان واألصدقاء، بـل        .  ألطفاهلا فضل أ وإغرائها بتوفري مستقبل  
  . واألقارب، إىل بيع هؤالء األطفال من أجل استغالهلم

وأّما عوامل اخلطر ذات الّصلة بالبيئة، فتشمل عدم فهم واحترام حقـوق اإلنـسان         -٣٩
مـصدر للـدخل،    ، واالعتماد على السياحة الدولية ك     )سيما املكفولة للنساء واألطفال    ال(

وتشكِّل هذه العوامل أساساً هلذا النوع . وارتفاع عدد األطفال الضعفاء، والرتعة االستهالكية
مبا يف ذلك الطلب من الـسكان       (ومثّة عوامل خطر أكثر حتديداً، منها الطلب        . من االعتداء 

 عدم كفايـة    ، واهلياكل األساسية املوجودة اليت توفِّر اخلدمات اجلنسية، وضعف أو         )احملليني
 التشريعات الوطنية فيما يتعلَّق حبظر مجيع أشكال االستغالل اجلنـسي ووقايـة األطفـال             

كما أن عدم إقرار تشريعات تتعلَّـق       ).مبا يف ذلك سياحة اجلنس مع األطفال      (ومحايتهم منها   
بالوالية القضائية خارج إقليم الدولة، وعدم إجراء حماكمات بسبب الفساد واإلفالت مـن             

__________ 

)٢٧( See ECPAT Netherlands, Offenders Beware! Child Sex Tourism Case Studies (Amsterdam, 

2009). 
)٢٨( ECPAT International, Sexual Exploitation, p. 8. 
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قاب، واخنفاض األجور، وعدم تدريب رجال الشرطة، كل ذلك يؤّدي أيضاً إىل تـأثري              الع
حركـة  وتزداد أيضاً خماطر االستغالل اجلنسي لألطفال زيادةً كبرية بسبب ضـعف            . سليب

، وعدم إشراك خدمات السياحة والـسفر،     السفر والسياحة أو عدم كفاية تنظيمها ومراقبتها      
اإليدز، وضعف اُألطـر القانونيـة، والتـسامح        /عة البشري واخلوف من فريوس نقص املنا    

  . االجتماعي الضمين بشأن هذه املسألة، ووجود شبكات إجرامية

  التصدِّي ملكافحة سياحة اجلنس مع األطفال  -جيم  
بذلت احلكومات، والوكاالت الدولية، وصناعة السفر والسياحة، واملنظمات غـري            -٤٠

. مراكز البحث، جهوداً من أجل منع هذه املسألة ومكافحتـها         احلكومية الوطنية والدولية، و   
معلومات مـن أجـل هـذا       علناً  وبينما قدَّم عدٌد قليلٌ من البلدان اليت تتصدَّى هلذه املسألة           

  . التقرير، ُيالحظ أن معظم املعلومات اليت قدَّمتها الدول تتعلَّق مبكافحة االّتجار

  اإلطار التشريعي والتنظيمي  -١  
، على اتفاقية حقوق الطفل، وهي صـكٌّ        )٢٩(دَّقت مجيع الدول، باستثناء دولتني    ص  -٤١

ينّص على املسؤولية القانونية هلذه الدول عن محاية األطفال من مجيع أشـكال االسـتغالل               
. اجلنسي، ويسري هذا االلتزام على مجيع األطفال ال على األطفال اخلاضعني فقط لواليتـها             

صديقها على االتفاقية، باّتخاذ تدابري وطنية وثنائية األطراف ومتعدِّدة         تقتضى  وتلتزم الدول، مب  
  .األطراف ملنع استغالل األطفال يف البغاء ويف غريه من املمارسات اجلنسية غري املشروعة

بيع األطفال واسـتغالل     دولة على الربوتوكول االختياري املتعلق ب      ١٦١وبتصديق    -٤٢
وترتبط سياحة اجلنس   .  اإلباحية، عّززت هذه الدول هذا االلتزام      األطفال يف البغاء ويف املواد    

مع األطفال ارتباطاً مباشراً باجلرائم اليت ينّص عليها الربوتوكول االختيـاري، إذ تنطـوي              
سياحة اجلنس مع األطفال على بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وقد تنطوي أيضاً              

لٍ حمدٍَّد سياحة اجلنس مع األطفال يف ديباجـة الربوتوكـول           وقد ذُِكرت بشك  . على بيعهم 
  . منه١٠االختياري ويف املادة 

وتوجد صكوك قانونية دولية رئيسية أخرى متثِّل أساساً قانونياً ملكافحة االسـتغالل              -٤٣
وقمعه اجلنسي لألطفال، منها بروتوكول منع االّتجار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال           

 عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، واتفاقيتـا             واملعاقبة
) ١٩٩٩(١٨٢بشأن إلغاء العمل اجلربي، ورقـم       ) ١٩٥٧(١٠٥منظمة العمل الدولية رقم     

  .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

__________ 

 . الواليات املتحدة األمريكية والصومالمل تصدِّق بعد على االتفاقية  )٢٩(
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يف هذا الصدد، منها اتفاقية جملس أوروبا بشأن محايـة           مهمةومثّة تشريعات إقليمية      -٤٤
األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، واتفاقية جملس أوروبـا بـشأن اجلـرائم       
احلاسوبية، وامليثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، 

 أيضاً  وقد أصدر االحتاد األورويب   . جار الدويل باألحداث  واتفاقية البلدان األمريكية بشأن االتّ    
عدداً من التوجيهات الرامية إىل تعزيز محاية األطفال من االستغالل اجلنسي، منها التوجيـه              

2011/92/EU             بشأن مكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنـسياً ويف إنتـاج 
  .املواد اإلباحية

 قدَّمت رّداً على استبيان املقرِّرة اخلاصة الذي أُرِسلَ يف سـياق            ومعظم البلدان اليت    -٤٥
إعداد هذا التقرير، لديها أحكاٌم يف تشريعاهتا تنّص على محاية األطفال من االستغالل اجلنسي        

ورغم أن معظم البلدان ليس لديها تشريع حمدَّد ملكافحة اجلرائم اجلنسية املرتكبـة             . التجاري
فر، تتضمَّن معظم القوانني الوطنية جمموعة مـن األحكـام ذات ّصـلة             حبق األطفال يف الس   

وتنص هذه القـوانني علـى      . )٣٠(بالتصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال يف السفر والسياحة      
قائمة باجلرائم ذات الصلة باالعتداء اجلنسي على األطفال، وبغاء األطفال، وتسجيل االعتداء            

وميكن استخدام هذه العناصر للتـصدِّي للظـاهرة   . ض جنسيةعلى األطفال، واالّتجار هبم ألغرا 
  . ولتكون أساساً ملزيد من التطوُّرات التشريعية من أجل تعزيز مكافحة سياحة اجلنس مع األطفال

وُيعترب التشريُع املتعلِّق بامتداد الوالية القضائية خارج إقلـيم الدولـة أداةً رئيـسية                -٤٦
ال، إذ يسمح هذا التشريع للسلطات القانونية مبساءلة الرعايا    ملكافحة سياحة اجلنس مع األطف    

التشريع من وُيقلِّل هذا . واملواطنني عن اجلرائم املرتكبة باخلارج ومقاضاهتم يف بلداهنم األصلية   
احتمال هروب اجملرمني من العقوبة القانونية، ويوجِّه يف الوقت نفسه رسالة واضحة إىل مجيع              

 بلداً تشريعاٍت تتجاوز نطاق والياهتا اإلقليمية،       ٤٤، نفَّذ   ٢٠١١ ويف عام    .اجملرمني احملتملني 
 غـري أن    .)٣١(مما مكَّنها من مقاضاة رعاياها عن جرائم ارُتِكبت خارج البلد ضد األطفـال            

تطبيق التشريعات خارج إقليم الدولة قد تكتنفه التحدِّيات، ويستلزم عدداً كبرياً من العاملني             
ويتطلَّب يف كثري من األحيان إسهامات من الـشرطة وأدلّـة وشـهوداً             وتكاليف باهظة،   
وهلذه األسباب استخدم بالفعل عدٌد قليلٌ مـن البلـدان، الـيت            .  أو آخر  يسافرون إىل بلد  

اعتمدت تشريعاٍت ميتد أثرها إىل خارج إقليم الدولة، هذه التشريعات للحيلولة دون استغالل    
  . مواطنيها لألطفال باخلارج

__________ 

رّداً على استبيان املقرِّرة اخلاصة يف سياق إعداد هذا التقرير لـديها أحكـام يف               معظم البلدان اليت قدَّمت      )٣٠(
 .تشريعاهتا تنّص على محاية األطفال من االستغالل اجلنسي التجاري

)٣١( ECPAT Netherlands, “Child Sex Tourism”, p. 21. 
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ينبغي أيضاً إلغاء شرط    قيمة فعلية،   لوالية القضائية خارج إقليم الدولة      ولكي تكون ل    -٤٧
التجرمي املزدوج لضمان مساءلة أي شخص عن جرمية سياحة اجلنس مع األطفـال سـواء               

  . )٣٢(أكانت هذه اجلرمية ُيعاقب عليها يف البلد الذي ارُتكبت فيه أم ال
فمع األخـذ يف    . رمية يف التشريعات أمهية بالغة    وتكتسي التسمية الواضحة هلذه اجل      -٤٨

ال تتضمن مصطلحاً حمدداً يصف     قد  االعتبار أن العديد من اللغات، ألسباب لغوية أو ثقافية،          
سياحة اجلنس مع األطفال يف السياق احمللي، فإن الوصف الواضح للجرائم يتيح فرصة أفضل              

لتشريع احملدد ال ينبغي أن تـشمل فحـسب         فاجلرائم اليت جيب إدراجها يف ا     . ملقاضاة اجلناة 
السفر والضلوع يف أفعال جنسية غري مشروعة مع أطفال، وإمنا أيضاً السفر بنية ارتكاب هذا               

فقانون احلماية األمريكي، مثالً، عـّدل      . الفعل وحماوالت ارتكابه والتآمر من أجل ارتكابه      
ضي يف الواليـات املتحـدة إدانـة        التشريع القائم على حنو ُييسر بدرجة كبرية جلهات التقا        

  . )٣٣(املواطنني األمريكيني الذين يرتكبون جرائم جنسية حبق األطفال يف اخلارج
وتتضمن قوانني العقوبات يف بريو وهندوراس وكوستاريكا، مثالً، أحكاماً واضحة            -٤٩

 دول  ويف أستراليا، مثالً، أُدرجت جرائم سياحة اجلنس يف       . حتظر سياحة اجلنس مع األطفال    
 يف إطار جمموعة مـن اإلصـالحات        ٢٠١٠أبريل  /الكومنولث يف القانون اجلنائي يف نيسان     

ومبوجب هـذه   . أجرهتا حكومة أستراليا لتعزيز قوانينها املتعلقة بسياحة اجلنس مع األطفال         
اإلصالحات، ميكن حبس األستراليني الذين يعتدون جنسياً على األطفال أو يستفيدون مـن             

وأُدخل أيضاً جـرم  .  سنة٢٠ اجلنس مع األطفال أو يشجعوهنا، ملدة تصل إىل     جرائم سياحة 
جرميـة  حتضريي جديد جيعل من ختطيط األستراليني أو ارتكاهبم لسياحة اجلنس مع األطفال             

  .)٣٤( سنوات١٠ُيعاقب عليها بالسجن ملدة 
ار كل مـن    ولتوفري احلماية الكاملة لضحايا سياحة اجلنس مع األطفال، ينبغي اعتب           -٥٠
سـن   أما استخدام سن املوافقة على النشاط اجلنـسي أو        .  سنة ضحية  ١٨يتجاوز سنه    ال

 سنة، فقد يؤدي، حبسب السياق، إىل جتـرمي         ١٧ و ١٢املسؤولية اجلنائية، الذي يتراوح بني      
ُيعترب االستغالل اجلنسي لألطفال الذين بلغوا سـن املوافقـة           ويف بعض البلدان ال   . الضحية
ومن ناحية أخرى، ُيعامل األطفال الذين بلغوا . ُيعترب هؤالء األطفال ضحايا لذلك الجرمية، و

  .املتجرين، كمجرمني يقعوا ضحية القّوادين أو سن املسؤولية اجلنائية والذين مل
ويف تايلند، أصدرت وزارة العدل مبادئ توجيهية ملمارسات املنظمـات، تتعلـق              -٥١

همني بارتكاب أفعال حترش جنسي ضد األطفـال يف البلـد،           مبقاضاة اجملرمني األجانب املت   

__________ 

)٣٢( Protection Project, International Child Sex Tourism: Scope of the Problem and Comparative Case 

Studies (2007), p 188. 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣(

 .رد من أستراليا على استبيان املقررة اخلاصة )٣٤(
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وتستند هذه املبادئ التوجيهية إىل املمارسات القائمة يف كل منظمـة، وتوصـي بالتعـاون         
وتـشمل اجلوانـب املهمـة هلـذه املبـادئ التوجيهيـة            . أجل اإلنفاذ الفعال للقانون    من
 ومقاضاة األجانب، وذلك بإرسال     التنسيق مع احلكومات األجنبية بشأن اعتقال      )أ( :يلي ما

القنصلية، واملكتب املركزي الوطين لإلنتربول يف البلد الـذي حيمـل           ومذكرة إىل السفارة    
منع هروب اجلناة    )ب(جنسيته، وذلك بغرض تبادل املعلومات وإنشاء شبكة؛        عى  املّد اجلاين

 العـام أن    النائـب  عن طريق دفع كفالة، ويف هذا اإلطار ينبغـي لـضابط التحقيـق أو             
معلومات كاملة ودقيقة للطعن يف طلب اإلفراج بكفالة، وله أن يقتـرح زيـادة مبلـغ         ُيعد

التنسيق الوثيق بني ضابط التحقيـق وإدارة التنميـة االجتماعيـة والرعايـة              )ج(الكفالة؛  
ماية االجتماعية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية واألمن اإلنساين، من أجل توفري الرعاية واحل           

لألطفال الضحايا، واالمتثال للقانون الذي ينظم التحقيقات وأخذ األدلـة مـن الـشهود              
  .األطفال

تتخذ هذه التدابري، كما أن القوانني القليلة القائمة املتعلقـة           غري أن معظم البلدان مل      -٥٢
تزال تنطوي على أوجه تعـارض، وتواجـه بعـض           مبكافحة سياحة اجلنس مع األطفال ال     

تزال أوجه االختالف بني التشريعات الوطنية متثل حتـدياً          وال. ات يف سبيل تنفيذها   الصعوب
ومن شأن حتقيق   . كبرياً أمام مكافحة سياحة اجلنس مع األطفال، مثل اجلرمية العابرة للحدود          

املواءمة املناسبة بني التشريعات الوطنية واملعايري الدولية أن يعزز احلماية الفعلية لألطفال مـن              
الستغالل اجلنسي التجاري، وأن يزيد من فرص مالحقة اجلناة يف قضايا سـياحة اجلـنس               ا

  .األطفال مع

  مقاضاة ُسياح اجلنس ومعاقبتهم  -٢  
يكاد يذكر منـها ُيحـال إىل        الواقع أن عدداً قليالً من احلاالت ُيبلغ عنه وعدداً ال           -٥٣

ي األطفال، وتكـون تـسجيالت      يكون اجلناة احملالون للقضاء من عاشق      وعادة ما . القضاء
وتبني الدروس املستفادة من دراسات احلالة أن إدانة        . االعتداء على األطفال جزءاً من الدليل     

املسافرين من أجل االعتداء اجلنسي على األطفال تستغرق وقتاً طويالً، وأن اإلدانة تتوقـف              
م عندما تعزف السلطات    على التعاون الفعال وعلى الدور الذي ميكن أن تؤديه وسائط اإلعال          

  .)٣٥(عن فتح حتقيق يف إحدى القضايا
وكما ذُكر آنفاً، ُيعترب اإلبالغ الطوعي خطوة أوىل أساسـية حنـو زيـادة عـدد                  -٥٤

ويف سويسرا، مثالً، أطلقت الشرطة االحتادية، بالتعاون مـع الـشبكة الدوليـة        . احملاكمات
 املواد اإلباحية واالجتـار هبـم ألغـراض         للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج       

ومنـذ  . جنسية، محلة وموقعاً شبكياً يتضمن مناذج لإلبالغ اإللكتروين متاحة بلغات خمتلفة          

__________ 

)٣٥( ECPAT Netherlands, Offenders Beware!, p. 3. 
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.  بالغاً مشلت حاالت لسياحة اجلنس مع األطفـال        ٢٦، قُدم   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
رويب التمويل الـالزم لتنفيـذ      وُنفذت أعمال مماثلة يف أملانيا والنمسا، كما وفر االحتاد األو         

وأطلقت الشبكة الدولية، فرع هولندا، محلـة أخـرى         . )٣٦(األعمال نفسها يف بلدان أخرى    
، وُوزعت أول نشرة يف مكتب مراقبـة اجلـوازات يف           ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ يف

تلقى وُوضعت ملصقات يف املطار، كما      . املطارات اهلولندية لتشجيع املسافرين على اإلبالغ     
املتعاونون مع شركات السياحة مبادئ توجيهية بشأن كيفية املتابعـة عنـدما يقـدم هلـم                

  . )٣٧(السائحون معلومات
ويتمثل أحد التدابري التشريعية لتشجيع اإلبالغ الطوعي يف احملافظة على سرية هوية              -٥٥

حيمـي   ون ال يزال مثة حتد آخر هو أن القان       ومع ذلك، ال  . )٣٨(األشخاص املبلغني عن العنف   
  ).٦٢، الفقرة A/HRC/16/56(بالضرورة األشخاص املبلغني 

وباإلضافة إىل اإلبالغ من جانب األفراد، ميكن لوكاالت إنفـاذ القـانون القيـام                -٥٦
، مشروع مكتـب    ٢٠١٠نوفمرب  /وقد أُطلق مثالً، يف تشرين الثاين     . بتدخالت حمددة اهلدف  

، هبدف اكتـشاف    ) على الضحايا يف كل البلدان     وقف اعتداء األوروبيني  (الشرطة األورويب   
السياح القادمني من االحتاد األورويب من أجل االعتداء اجلنسي على األطفال ومنعهم مـن               
ذلك، وكذلك إنشاء نظام دائم واستباقي، يف هناية األمر، لإلبالغ عـن مـرتكيب جـرائم                

، ُعقـد يـوم     ٢٠١٢يناير  /ينويف كانون الثا  . االعتداء اجلنسي على األطفال من األوروبيني     
العمل املشترك الثاين ملشروع وقف اعتداء األوروبيني على الضحايا يف كل البلدان، وذلـك              
بالتعاون مع الشرطة الوطنية وسلطات اجلمارك واحلدود يف املطارات الرئيسية جلميع بلـدان             

ياحة اجلنس  واستهدفت السلطات األشخاص القادمني أساساً من أماكن معروفة بس        . أوروبا
  .)٣٩(مع األطفال، مع فحص املسافرين العائدين وتصنيفهم وإجراء مقابالت معهم

فينبغي أن ُتؤخذ يف االعتبار الـصور      . أمهية مجع األدلة املناسبة   وال ينبغي التقليل من       -٥٧
وتسجيالت الفيديو، وشهادات الضحايا والشهود، وقطع املالبـس، والفحـوص الطبيـة،            

غري أنه، يف معظم احلاالت، يستلزم مجـع        . لتسجيالت اخلطية واإللكترونية  ا واملراسالت أو 
بد من استيفائه للمعايري اليت تشترطها       سيما إذا كان ال    هذا النوع من األدلة خربة خاصة، ال      

ومع ذلك، ُيالحظ أن العديد من البلدان لديها بالفعل يف سفاراهتا أجهـزة             . البلدان األصلية 
  . كنها القيام بدور حاسم يف هذه العمليةإلنفاذ القانون مي

__________ 

 . ومن الشرطة االحتادية السويسريةwww.stopchildsextourism.chمعلومات متاحة من املوقع  )٣٦(
-ECPAT Netherlands (www.ecpat.nl/p/59/2524/mo45-mc52/campagneد من املعلومات، انظر ـملزي )٣٧(

tegen-kindersekstoerisme). 
 .انظر اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي )٣٨(
 .Europol, “Child Sexual Exploitation Fact sheet 2012”, p. 11انظر  )٣٩(
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باإلضافة إىل ذلك، فبما أن احتمال االفتقار إىل اإلرادة السياسية، بل وتفشي الفساد           -٥٨
أحياناً، شأنه يف ذلك شأن االفتقار إىل املوارد البشرية واخلربة التقنية يف العديد مـن بلـدان                 

تداء اجلنسي على األطفال من املسافرين،      املقصد يقّوض عمليات مقاضاة مرتكيب جرائم االع      
وتواصـل  . تكون للمنظمات غري احلكومية عادة أمهية حامسة كشريك ملسؤويل إنفاذ القانون  

بعثـة العدالـة     منظمات غري حكومية، مثل منظمة العمل من أجل األطفال يف كمبوديا، أو           
، مثالً، دعم عملية اإلبالغ وإجراءات التحقيق واملقاضاة يف احلاالت          )٤٠(الدولية يف عدة بلدان   

  . تتوفر فيها لسلطات األمن القدرة املطلوبة اليت ال
وُتعترب الرشوة واإلفراج بكفالة عاملني من عوامل اخلطر الرئيسية اليت قد تؤدي إىل               -٥٩

وقـد  . من األطفال للخطرهروب اجلناة من أي شكل من أشكال املقاضاة، مما يعّرض املزيد     
  . ُتدفع الرشوة يف كل خطوة وعلى كل مستوى هلما صلة بالتحقيق مع اجلناة ومقاضاهتم

ويعكس التفاوت الكبري يف األحكام املختلفة، الصادرة بشأن جرائم سياحة اجلـنس      -٦٠
ه مع األطفال، اختالف الُنُهج اليت تتخذها الدول يف التعامل مع اجلنـاة، إذ تتفـاوت هـذ                

األحكام من السجن لفترة طويلة إىل إدارة املخاطر يف اجملتمع يف شكل تقدمي العالج واملراقبة               
تكفي لـردع اجلنـاة،      ورغم االحتجاج بأن أحكام السجن لفترات طويلة ال       . واإلشراف

ُيالحظ أن عدداً كبرياً من اجلناة الذين قضوا أحكاماً قصرية املدة عاودوا هم أيضاً اإلجرام،               
  . فعلوا ذلك يف بلدان جماورة رياً ماوكث

  محاية ودعم األطفال الضحايا  -٣  
يعاين مجيع األطفال ضحايا سياحة اجلنس من عواقب عاطفيـة ونفـسية وبدنيـة                -٦١

جسيمة، منها اإلصابة البدنية، واألمل واخلوف، والكرب النفسي الناجم عن الشعور بالذنب،            
اناً االنتحار والتعرض للعدوى املنقولة جنـسياً مثـل   وتدين احترام الذات، واالكتئاب، وأحي 

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري
وال غىن عن وضع آلية للشكوى واإلبالغ وتقدمي املشورة، مالئمة لألطفال، مـن               -٦٢

وأُنشئت يف بلدان عديدة خطوط هاتفية مباشرة       . أجل االكتشاف الفوري لألطفال الضحايا    
ويتيح بعض  . االجتار هبم  االعتداء عليهم أو   ستغالل اجلنسي لألطفال أو   لتيسري اإلبالغ عن اال   

وقد خصـصت الـصفحة الـشبكية للـشرطة     . البلدان حيزاً حمدداً ملكافحة سياحة اجلنس 
ة قسماً ملكافحة سياحة اجلنس يتضمن معلومات تتعلق بـسياح        ) www.politi.dk(الدامنركية  

اجلنس ومنوذجاً إلكترونياً لإلبالغ عن سياحة اجلنس احملتملة، ورابطاً باخلط اهلاتفي املباشـر             
للشرطة الوطنية الدامنركية املعنية بسياحة اجلنس، وهو خط يعمـل علـى مـدار الـساعة                

__________ 

، بريو، تايلند، رواندا، زامبيا، غواتيمـاال، الفلـبني،         ) املتعددة القوميات  -دولة  (إكوادور، أوغندا، بوليفيا     )٤٠(
 .كمبوديا، كينيا، اهلند
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 مـن أجـل     ٢٠٠٨يف عام   " أوقفوا سياحة اجلنس  "كما أطلقت الشرطة محلة     . واألسبوع
نس مع األطفال وتشجيع عامة الناس على إبالغ الـشرطة عـن هـذه              التوعية بسياحة اجل  

  .احلاالت
فاألطفال حيتاجون  . واحلصول على السالمة والدعم الطيب والنفسي أمر بالغ األمهية          -٦٣

ومن املعروف أن األطفال يهربون من دور اإليواء إىل . إىل دعم فردي يراعي ظروفهم اخلاصة     
. ستنقذهم، وخلوفهم من الشهادة ضد اجلناة     " بعثة اإلنقاذ " بأن   بيوت الدعارة، لعدم اقتناعهم   

وقد الحظت املقررة اخلاصة، يف خمتلف بعثاهتا القطرية، أن املنظمات غري احلكوميـة تقـدم               
يكاد ُيـذكر مـن      تدير إال عدداً ال    حالياً معظم خدمات دعم الضحايا، وأن احلكومات ال       

  .مراكز الرعاية وإعادة التأهيل
تزال ترى أن االحتجاز وسيلة مناسبة حلمايـة األطفـال            بعض البلدان اليت ال    ويف  -٦٤

يف   سنة املنخـرطني يف البغـاء أو       ١٨ضحايا االعتداء اجلنسي، ُيعد األطفال األقل من عمر         
ويف بعض البلدان اليت تعترب فيهـا       . إنتاج املواد اإلباحية جاحنني، ويودعون مراكز االحتجاز      

 سنة يف حال وقوعـه ضـحية        ١٨رمية، ُيعاقب أيضاً الصيب األقل من عمر        املثلية اجلنسية ج  
، A/65/221(لالستغالل اجلنسي، مبوجب القانون، بتهمة ممارسة عالقـات جنـسية مثليـة             

  .ولذلك من املهم جداً تزويد األطفال ضحايا سياحة اجلنس بالدعم القانوين). ٥٧ الفقرة
 يف احلصول على شهادة الطفـل الـضحية         ومع ذلك، يوجد العديد من التحديات       -٦٥

تقتصر على اخلوف وخطر اهلروب وإمنا تـشمل أيـضاً           وشهادة الشهود، وهي حتديات ال    
غـريه،   أسرته من جانب اجلاين، والصدمة العاطفية، واالعتالل النفـسي أو       رشوة الطفل أو  

 شـأن   ومـن . عدم دقتها  وصعوبة حتديد الضحايا بسبب عدم وجود شهادات ميالد أو         بل
الشهادة املسجلة بالفيديو أن تتغلب على بعض هذه التحديات، كما ُيعد التحقيق الفوري يف              

ولتحقيق هـذا الغـرض،   . الشاهد من األمور الرئيسية /القضية مبهارة وكفاءة ودعم الضحية    
تعكف الشرطة االحتادية األسترالية على وضع برنامج لدعم األطفـال الـشهود، وسـوف              

ومن شأن هذه العمليـة أن تكفـل        . مسؤول اتصال معنياً بسالمة الشهود    يتضمن الربنامج   
تقدمي الدعم املناسب لألطفال الشهود، ووجود درجة من االنفصال بني عمليـة التحقيـق              

  .)٤١(وعملية املقاضاة
وال تنحصر العواقب اليت تلحق باألطفال من جراء سياحة اجلنس معهم يف اإلضرار               -٦٦

تلـصق هبـم     فعادة ما . ، وإمنا أيضاً اإلضرار بآفاق مستقبلهم     بصحتهم وسالمتهم فحسب  
حيتاجونه من دعم، ويكافحون من أجل احلصول        جمتمعاهتم وصمة عار، وال حيصلون على ما      

ولذلك ُتعترب وساطة األسرة واجملتمع عنصراً مهماً إلعادة إدمـاج  . على التعليم وفرص العمل  

__________ 

 .إسهام مقدم من أستراليا )٤١(
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 كما أن متابعة األطفال حلني تعـافيهم الكامـل          .األطفال ضحايا سياحة اجلنس يف اجملتمع     
  . تزال تتسم بالضعف الشديد بشكل عام يف مجيع البلدان وتعويضهم املناسب ال

  الوقاية والتوعية والتدريب   -٤  
اُتخذت إجراءات وقائية يف مجيع أحناء العامل على كل من املستوى احمللي والـوطين                -٦٧

ك مشروع منظمة الرؤية العاملية ملنع سياحة اجلـنس مـع           ومن أمثلة ذل  . واإلقليمي والدويل 
األطفال، ومشروع التحذير من اجملرمني الذي ترعاه الشبكة الدولية للقضاء على اسـتغالل             

  .األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية
طفال، الذي أُطلـق يف     وقد تضمن مشروع محاية األطفال من سياحة اجلنس مع األ           -٦٨
، تنظيم محلة توعية يف الواليات املتحدة ويف بعض أهم البلدان الـيت يقـصدها               ٢٠٠٤ عام

وُوضـعت  ). كمبوديا وتايلند وكوستاريكا واملكسيك والربازيل    (مواطنو الواليات املتحدة    
  رسائل ملكافحة اجلـنس مـع     CNNوأذاعت حمطة   . مواد دعائية بارزة يف أماكن استراتيجية     

 مطاراً من املطارات األكثر حركة يف الواليات املتحـدة، كمـا عرضـت              ٣٩األطفال يف   
 شهراً يف رحـالت طـائرات   ٢٠تسجيالت فيديو بشأن هذا املوضوع على مدى أكثر من       

كما نظمت منظمة الرؤية العاملية     .  املتجهة إىل آسيا وأمريكا الالتينية     United Airlinesشركة  
 من أجل مكافحة سياحة اجلنس مع األطفال، يف كمبوديا وتايلنـد            عدداً من حلقات العمل   

 لوضع الفتات   MSN و Yahooوُبذلت جهود أخرى، منها التعاون مع شركيت        . وكوستاريكا
وإعالنات منبثقة على اإلنترنت، مما يزيد من صعوبة الوصول إىل املواقع املصممة للتـرويج              

  .الستغالل األطفال يف اجلنس
، تعاونت مخـس جمموعـات      ٢٠١١مشروع التحذير من اجملرمني لعام      ويف إطار     -٦٩

أوروبية تابعة للشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية          
واالجتار هبم ألغراض جنسية، مع ستة شركاء من اجلنوب لتنفيذ مشروع ثالثي الـسنوات              

االستغالل اجلنسي لألطفال يف السياحة، وبناء قـدرات        يهدف إىل زيادة الوعي واملعارف ب     
العاملني يف السياحة والطالب وقوات األمن والسلطات احلكومية من أجل اختاذ إجـراءات             

ومشل املشروع تقدمي دورة دراسية إلكترونية جمانية بشأن سياحة اجلنس مع األطفال،            . وقائية
وأطلقت الشبكة الدوليـة  . ماعات اخلرباءوإصدار كُتيب شامل وتقارير عن املشاورات واجت 

هبدف التوعية بسياحة اجلنس مـع      " أوقفوا سياحة اجلنس  " بعنوان   ٢٠٠٨أيضاً محلة يف عام     
  .األطفال وتشجيع اجلمهور على إبالغ الشرطة عن هذه احلاالت

وميثل برنامج السياحة املراعية للطفل، الـذي أطلقتـه شـبكة مراعـاة الطفـل                 -٧٠
)Child Wise(          ويهدف الربنامج  .  أطول برنامج ُينفذ يف اخلارج يف منطقة جنوب شرق آسيا

إىل دعم حكومات اإلقليم والسلطات السياحية والشرطة من أجل املبادرة إىل وضع سياسات         
. وممارسات ملنع سياحة اجلنس مع األطفال وغريها من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفـال            
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هتيئة بيئة حتمي األطفال يف الوجهات السياحية، مما يساعد         ويهدف املشروع أيضاً إىل ضمان      
وقد نفذت شبكة مراعاة الطفل الربنـامج، علـى      . على مكافحة سياحة اجلنس مع األطفال     

ية الو الدميقراطية الشعبية، وكمبوديـا،      ر اإلثنيت عشرة سنة األخرية، يف تايلند، ومجهو       مدى
. وإندونيـسيا  وسنغافورة، وبـروين دار الـسالم،       وفييت نام، وميامنار، وماليزيا، والفلبني،    

ودعمت الشبكة اإلجراءات من خالل هنج قطري ينطلق من أهداف إقليمية موحدة تتـيح              
وقد التقت اجلهات املعنية يف إطار محـالت        . املقارنة والتعاون والتآزر على الصعيد اإلقليمي     

تابعة، من أجل العمل على ضـمان       التثقيف اإلقليمية، واملنتديات، واالجتماعات، وأنشطة امل     
 /تـشرين األول  ويف  . )٤٢(استدامة برامج مكافحة سياحة اجلنس مع األطفـال يف اإلقلـيم          

، Plan Nederland، أطلق كل من الشبكة الدولية، فرع هولنـدا، ومنظمـة            ٢٠١٠ أكتوبر
ت ، واجلمعية اهلولندية لوكالء الـسفر وشـركا       TUI Netherlandsوجمموعة وكاالت السفر    

، Travel Counsellors، ووكـاالت الـسفر      Fly Brazil، وشركة   (ANVR)تنظيم الرحالت   
، ومنظمة الطفولة العاملية يف الربازيل، مـشروعاً        RESPOSTA، ومنظمة   Plan Brazilوشركة  

مدته ثالث سنوات يقدم التدريب املهين للفتيات، وحيفز قطاع السياحة، ويذكِّر الـسلطات             
لية بواجباهتا، ويقدم التوعية للمسافرين، ويوفر التدريب للعاملني يف جمـال           اهلولندية والربازي 

، Fundación Paniomorوشرع املكتب الدويل حلقوق الطفل، بالتعاون مـع منظمـة     . السفر
وبدعم من منظمة الرؤية العاملية يف كندا، يف تنفيذ مشروع جديد يف كوستاريكا يهدف إىل               

كمـا  . نواع من اجلرائم املرتكبة ضد األطفال ومقاضاة اجلنـاة        تعزيز التعاون بشأن هذه األ    
سريكز املشروع على العمل مباشرة مع األطفال واألسر واجملتمعات يف املناطق األشد تضرراً             
يف كوستاريكا، وذلك بتوفري املعلومات واألدوات وإنشاء شـبكة دعـم لـضحايا هـذا               

ت احلماية الذاتية ووسـائل إدرار الـدخل    وسيتلقى املراهقون معلومات عن آليا    . االستغالل
  .)٤٣(البديلة لالستغالل اجلنسي التجاري

يتجزأ من أيـة اسـتراتيجية       واعترافاً بأنه جيب أن تكون مشاركة األطفال جزءاً ال          -٧١
وقائية، قامت حركة التضامن الدويل الذايت، وهي منظمة يف اجلمهورية الدومينيكية تابعـة             

 على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم            للشبكة الدولية للقضاء  
ألغراض جنسية، بتنسيق سلسلة من أنشطة تعبئة الشباب وتوعيته يف مدينة بويرتو بالتا مـن    
أجل الدعوة ملشاركة األطفال يف شبكة الشباب املعنية مبكافحة االستغالل اجلنسي التجاري            

__________ 

-www.childwise.net/International-Programs/the-child-wise-tourism .معلومـات متاحـة يف املوقـع    )٤٢(

program.html. 
مشروع املكتب الدويل حلقوق الطفل بشأن التوعية بسياحة اجلنس مع األطفال يف كندا ومكافحتها بإشراك             )٤٣(

 . ٢٠١٢-٢٠٠٩القطاع اخلاص الكندي املعين بالسفر والسياحة وعامة الناس يف كندا، 
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نشطة عقد حلقة عمل بشأن رسومات وملـصقات الـشوارع،          ومشلت هذه األ  . لألطفال
  .)٤٤(والتعبئة املباشرة، وعقد لقاء بلدي تولت شبكة الشباب تنسيقه وإدارته

وإدراكاً لدور اجملتمعات احمللية يف منع ومكافحة سياحة اجلنس مع األطفال، أطلقت              -٧٢
 اجلنس مع األطفال يف جزيـرة       الشبكة الدولية، فرع الفلبني، مبادرة جمتمعية ملكافحة سياحة       

بوروكاي، وهي مبادرة تستند إىل استراتيجية شاملة ملكافحة سياحة اجلنس مـع األطفـال              
العمل على منع اإلنكار، واختاذ إجراءات وقائية وتنفيذ تدخالت مبكرة، وبناء       : يلي  ما مشلت

وقامت . مة املشروع قدرات اجلهات املعنية، وإضفاء الطابع احمللي على الربامج لضمان استدا         
الشبكة الدولية، فرع الربازيل، يف مسعى ملنع االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال أثنـاء              

االستغالل اجلنسي التجاري   " يف ريو دي جانريو، بإطالق محلة بعنوان         ٢٠١٢ كرنفال عام 
ع أن  ، مبشاركة حمطة حافالت ريو دي جانريو اليت كان من املتوق          "لألطفال ليس رقصة سامبا   

وُوضع شعار احلملة على مناديل رأس وملـصقات والفتـات          .  سائح ١٢ ٠٠٠يصل إليها   
 ١٠٠ومراوح ورقية لتشجيع اجلمهور على اإلبالغ عـن أي اشـتباه باالتـصال بـرقم                

وعلى هامش هذه احلملة عقدت الشبكة الدوليـة،        . االتصال بوحدة محاية األطفال احمللية     أو
  .)٤٥( مدهتا يومان قبل الكرنفالفرع الربازيل، دورة تدريبية

وأطلق مركز محاية األطفال من االستغالل وإساءة املعاملة على شبكة اإلنترنت، يف              -٧٣
، مبادرة جديدة استهدفت منع مرتكيب االعتداء اجلنسي علـى          ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 

حلماية األطفال  وأُنشئت الشهادة الدولية    . األطفال من إيذائهم باخلارج حتت ستار توظيفهم      
كرد فعل على أن التدريس والعمل يف وظائف تنطوي على اتصال باألطفال ميـثالن نـسبة                

 يف املائة من القضايا املرفوعة على مرتكيب جـرائم االعتـداء اجلنـسي              ١٩ و ٧تتراوح بني   
ومتثل هـذه  . ٢٠١١ إىل عام  ٢٠٠٦الربيطانيني على األطفال باخلارج خالل الفترة من عام         

دة نوعاً من املراقبة اليت تفرضها الشرطة على املواطنني الربيطانيني املسافرين إىل اخلارج             الشها
والعاملني باخلارج، وهي تتيح للمدارس واملنظمات األخرى املتعاملة مباشرة مـع األطفـال             
باخلارج الوصول إىل سجل اإلدانة اجلنائية للمواطنني الربيطانيني وملـن أقـاموا يف اململكـة       

  .)٤٦(تحدة ألية فترة زمنيةامل
يتعلق بالتوعية، أعدت شركات لتنظيم الرحالت السياحية، ووكاالت سفر،          وفيما  -٧٤

وشركات طريان، وشركات أخرى معنية بالسفر والسياحة، مواد إعالمية تفيد عمالءها بأن            
اً متثل فحسب مشكلة يف وجهات سياحية متعددة وإمنا هي أيض     سياحة اجلنس مع األطفال ال    

__________ 

ال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتـار هبـم           إسهام من الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطف        )٤٤(
 .ألغراض جنسية

 .املرجع نفسه )٤٥(
)٤٦( CEOP, “CEOP launch a new way”. 
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وتشمل املواد اإلعالمية كتيبـات سـياحية،       . غري قانونية وهلا عواقب وخيمة على األطفال      
. وأغلفة التذاكر، وبطاقات احلقائب، ولقطات فيديو، وإعالنات يف دوائر اخلدمـة العامـة            

وإدراكاً ألمهية وجود موارد بشرية لديها الوعي واملهارات الالزمة لتنفيذ مبادرات الوقايـة             
ة، أعدت أيضاً شركات السفر والسياحة وأجهزة إنفاذ القانون برامج تدريبية حمددة            واحلماي

  .بشأن سياحة اجلنس مع األطفال
ُتطرح بعد أية مبـادرة شـاملة        اتُّخذ من إجراءات إجيابية مبشرة، مل      ورغم كل ما    -٧٥

ين الـوطين  متعددة األبعاد على النحو املناسب تراعي مجيع جوانب اخلطر وُتنفذ على الصعيد    
  .وعرب الوطين، واألهم من ذلك، تتوخى االستدامة

  املسؤولية االجتماعية للشركات  -٥  
 اخلاص أيـضاً    باإلضافة إىل املسؤولية امللقاة على عاتق احلكومات، يتحمل القطاع          -٧٦

أخالقية لضمان إدماج مسألة محاية األطفال إدماجاً كامالً يف جـدول           مسؤوليات قانونية و  
ورغم أن املدونة العاملية آلداب السياحة، اليت وضعتها منظمة السياحة          . مية السياحة أعمال تن 

العاملية، غري ملزمة قانوناً، فإهنا تتضمن جمموعة شاملة من املبادئ اليت حتقق سياحة أخالقيـة               
ومستدامة ومسؤولة تشمل حتديداً مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف السياحة، لكـي            

ووضعت بلغاريا، مثالً، مدونة . )٤٧(كومات يف إطار تنظيمي وطين لصناعة السياحةتدجمها احل
  .)٤٨(آداب ملنع االجتار باألطفال واستغالهلم اجلنسي يف السياحة

وبتعميم كل من السياحة املسؤولة واملستدامة، واملسؤولية االجتماعية للـشركات،            -٧٧
وقـد أصـدرت    . )٤٩( سياحة اجلنس  أدركت الشركات أمهية دورها يف محاية األطفال من       

منظمات مثل الرابطة الدولية للفنادق واملطاعم، والرابطة الدولية للعاملني يف السفر والسياحة،  
إعالنات عامة تدين االستغالل اجلنسي لألطفال يف السياحة وتعزز اإلجراءات املتخذة مـن             

ياح يف هـذا    جانب املنظمات غري احلكومية وشركات السفر لضمان عدم ضـلوع الـس           
وصدرت إعالنات عامة إضافية عن احتاد النقل اجلوي الدويل، واحتاد املنظمـات   . االستغالل

الدولية لرحالت الشباب، وجمموعة االحتادات الوطنية ملنظمي الرحالت السياحية يف االحتاد           
  .)٥٠(األورويب

جلنـسي يف   ومع ذلك، ُتعد مدونة قواعد السلوك حلماية األطفال من االسـتغالل ا             -٧٨
صدر يف جمال سياحة اجلنس مع األطفال، وهـي مبـادرة ذات             من أهم ما   السفر والسياحة 

__________ 

 . http://ethics.unwto.org/en/content/full-text-global-code-ethics-tourismمتاحة يف املوقع )٤٧(
 .إسهام من بلغاريا )٤٨(
 .The Codeإسهام من منظمة  )٤٩(
)٥٠( Protection Project, International Child Sex Tourism. 
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توجه سياحي شارك فيها العديد من اجلهات املعنية، وهتدف إىل تعزيز محاية األطفـال مـن          
وميكن جلميع أعضاء صناعة السياحة االنـضمام إىل        . االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة    

وضع سياسة أخالقية يف مواجهة االسـتغالل       : اللتزام بتنفيذ ستة معايري عملية، هي     املدونة وا 
اجلنسي التجاري لألطفال؛ وتدريب املوظفني يف بلد املصدر ووجهات الـسفر؛ وإدخـال             
شروط يف العقود املربمة مع املوردين تنص على رفض االستغالل اجلنسي لألطفال؛ وتقـدمي              

الكتالوغات والكتيبات واألفالم اليت ُتعـرض      (مواد التوعية   معلومات للمسافرين من خالل     
؛ )أثناء الطريان، وإيصاالت التذاكر، والصفحات الرئيسية للمواقع الشبكية، وما إىل ذلـك           

احملليني يف الوجهات السياحية؛ وتقدمي تقريـر       " األشخاص الرئيسيني "وتقدمي معلومات إىل    
على السمات العامة لكل شركة، ونطاق عملياهتـا،        ويتسم التنفيذ باملرونة، ويعتمد     . سنوي

  .ونوعها، والتشريع الوطين املطبق
وأصبحت مدونة قواعد السلوك األداة الرئيسية اليت تستخدمها الشركات إلدمـاج             -٧٩

وانضم إىل هذه املدونة حىت     . مسؤولية الشركات /برامج محاية األطفال يف السياحة املسؤولة     
وتكمن قوة املدونة يف أهنـا      .  بلداً يف العامل   ٤٢ة من أكثر من      شرك ١ ٠٠٠اآلن أكثر من    

  .هتدف إىل توطيد مسألة محاية األطفال لدى الشركات األعضاء، مما يدمي محاية األطفال
وأدت املنظمات غري احلكومية دوراً بالغ األمهية يف تنفيذ املدونة، وذلـك بتقـدمي                -٨٠

ذت الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف        ففي فرنسا، مثالً، نف   . التدريب واخلربة 
البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية محالت بالشراكة مع مهنيني من              

، والكتيبـات اإلرشـادية     Air Franceقطاع السياحة، مثل شركة اخلطوط اجلوية الفرنسية        
Petit Futé    والشركة السياحية ،Club Méditerranée       واالحتاد الفرنسي للتقنـيني والعلمـيني ،

 Accorالعاملني يف السياحة، والنقابـة الوطنيـة لوكـاالت الـسفر، وجمموعـة فنـادق                
)A/HRC/19/63/Add.2   اتفقت جمموعـة فنـادق      ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران ). ٩٧، الفقرة ،

Accor           جلـنس مـع     والشرطة والشبكة الدولية، فرع فرنسا، على النظر يف حاالت سياحة ا
 Accorوينص االتفاق على تعريف املهنيني العاملني لدى جمموعـة          . األطفال على حنو أسرع   

بالبلدان اليت متثل وجهات لسياحة اجلنس لتمكينهم من محاية األطفال من االعتداء من جانب      
  .)٥١(السياح وحتسني التعاون مع السلطات من أجل اإلبالغ عن حاالت االعتداء

اإلشارة إىل أن املدونة خضعت لالستعراض والتقييم الدوريني طوال فترة          ومن املهم     -٨١
 تقييمـاً   ٢٠١١وأجرت اليونيـسيف يف عـام       . وتعزيزه املبادرة لضمان التأثري الناجم عنها    

مستقالً حددت فيه أوجه القوة وأوجه الضعف والفجوات يف املدونة والدروس املـستفادة             
يسية اليت حددها التقرير يف التأثري اإلجيايب للتدريب املقدم         ويتمثل أحد أوجه القوة الرئ    . منها

ومن ناحية أخرى، متثلت التحديات يف التقدم احملـدود الـذي           . بشأن املدونة على العاملني   

__________ 

 .إسهام من مؤسسة القمة العاملية للمرأة )٥١(
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أحرزته الشركات األعضاء يف تنفيذ أحد الشروط مع املـوردين، وتقـدمي معلومـات إىل               
  .)٥٢(يالء أولوية لإلبالغ عن أنشطتهماألشخاص الرئيسيني احملليني يف الوجهات، وإ

  التعاون عرب الوطينتنسيق   -٦  
أبرمت بلدان خمتلفة مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية هبدف تبادل املعلومات وتقدمي             -٨٢

، مثالً، أبرم وزير الداخلية لالحتاد النمساوي اتفاقـاً         ٢٠١٢يوليه  /ففي متوز . الدعم القانوين 
ند من أجل تيسري التعاون بني البلدين يف عدة جماالت، منها االجتار         للتعاون بني الشرطة وتايال   

ويقدم امللحق األمين لسفارة النمسا يف بانكوك، منذ        . بالبشر وبغاء األطفال وسياحة اجلنس    
  .)٥٣(، املساعدة يف إجراءات التحقيق مع املتهمني ومقاضاهتم٢٠١١ عام
غ املعلومات املتعلقة مبخـالفي القـانون       وأنشئ أيضاً نظام دويل لإلنذار هبدف إبال        -٨٣

ويستخدم اإلنتربول أداة رئيسية يف التعامل مع . الذين ميكنهم معاودة اإلجرام يف بلدان أخرى     
مرتكيب االعتداء اجلنسي من املسافرين، هي املذكرة اخلضراء اليت تـصدر هبـدف تقـدمي               

وسيلة فعالة لتبادل املعلومـات     ومتثل هذه املذكرة    . حتذيرات ومعلومات استخباراتية جنائية   
وباإلضافة إىل  . االستخباراتية الرئيسية للشرطة على نطاق عاملي ومنع اجلناة من عبور احلدود          

سعي اإلنتربول إىل منع ارتكاب هذه اجلرائم، يف املقام األول، فإنه ينسق أيـضاً العمليـات                
عم هلـذه العمليـات يف شـكل        وُيقدم الد . املشتركة بني بلدان متعددة من أجل تتبع اجلناة       

تدريب، وجلسات إحاطة، وتبادل للبيانات، وحتليل للمعلومات االسـتخباراتية، وتقـدمي           
ويف إطار السعي إىل حتسني التعاون الدويل، قدم كل مـن الـسلطات             . )٥٤(للمشورة التقنية 

مركز محاية  األمريكية املعنية بإنفاذ قوانني اهلجرة واجلمارك، ومكتب التحقيقات االحتادي، و         
األطفال من االستغالل وإساءة املعاملة على شبكة اإلنترنت، ومكتـب الـشرطة األورويب،             

غري أن هـذا التـدريب لـيس        . التدريب لوحدات إنفاذ القانون يف أماكن خمتلفة من العامل        
  .مستداماً ومل ُيدرج على حنو كامل يف أكادمييات تدريب الشرطة

سيما باستخدام قاعدة   اإلنتربول يف حتديد الضحايا، وال  وباإلضافة إىل ذلك، يساعد     -٨٤
ولدى فريق أخصائي اإلنتربـول     . بيانات الصور الدولية املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال      

ويضم هـذا   . املعين باجلرائم املرتكبة ضد األطفال فريق فرعي كامل معين بتحديد الضحايا          
مل من أجل تبادل أفضل املمارسـات واملعلومـات         الفريق الفرعي خرباء من مجيع أحناء العا      

املتعلقة باألوجه العديدة للمشكلة، مثل إلقاء القبض على مرتكيب االعتداء اجلنسي ومعاملتهم            
  .وإدارهتم يف اجملتمع

__________ 

 .The Codeإسهام من منظمة  )٥٢(
 .إسهام من النمسا )٥٣(
 .www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Sex-offendersانظر  )٥٤(
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ولدى العديد من البلدان، مثل فرنسا وسويسرا وأسـتراليا، ملحقـون أمنيـون يف             -٨٥
يف مجع املعلومات فحسب وإمنا أيضاً يف بناء قدرات          ي ال سفاراهتا ميكنهم القيام بدور رئيس    

ولدى سويسرا، مثالً، ملحقون تابعون للشرطة االحتادية يف كل . موظفي إنفاذ القانون احملليني
من تايلند والربازيل وإيطاليا وكوسوفو وصربيا واجلمهورية التشيكية والواليـات املتحـدة،            

ويؤدي نشر ضباط من الـشرطة االحتاديـة        . لوماتيساعدون يف التحقيقات ويف مجع املع     
األسترالية يف إطار شبكة االتصال الدولية إىل حتسني عملية مجع املعلومات االستخباراتية عن             
املنهجيات اليت يستخدمها األجانب الذين يرتكبون االعتداء اجلنسي علـى األطفـال، وإىل             

جرائم االعتداء اجلنسي على األطفـال      املساعدة على استكشاف الطرق الفّعالة للتحقيق يف        
وال يتمّتع الضباط بسلطات الشرطة يف البلدان األجنبية، وإمنا يساعدون          . املرتكبة يف اخلارج  

يف توجيه التحقيقات اليت جتريها الشرطة األجنبية، مبا يف ذلك إجراءات أخذ أقوال الضحايا،              
  . )٥٥(وفحص مسرح اجلرمية، وأخذ شهادات الشهود

تغيُّر سبل احلصول على املعلومات، ازدادت أمهية تبادل املعلومات اليت ُتجمع من            وب  -٨٦
ومتثِّل فرقة العمل العاملية االفتراضية حتالفاً دولياً لوكاالت        . خالل الرصد على شبكة اإلنترنت    

، إنفاذ القانون املعنية وللشركاء يف الصناعة الذين يعملون على جعل اإلنترنت مكاناً أكثر أمناً      
وعلى حتديد األطفال املعرَّضني للخطر ومعرفة أماكنهم ومساعدهتم، وعلى حماسبة اجلناة على            

مثاالً آخر  " صور بريئة "ومتثِّل مبادرة مكتب التحقيقات االحتادي املعنونة       . )٥٦(النحو املناسب 
نـسي  لفرقة عمل دولية تتألف من حمققني من أحناء خمتلفة من العامل معنيني باالسـتغالل اجل              

 بلداً  ٤٤ موظف من    ١٠٠لألطفال على شبكة اإلنترنت، وهي تضم يف عضويتها أكثر من           
وباإلضافة إىل دورات تدريب األعضاء، تعقد املبادرة أيضاً اجتماعات سنوية لتنسيق           . خمتلفاً

  .احلاالت من أجل تبادل أفضل املمارسات وتنسيق التحقيقات عرب الوطنية بني األعضاء
 التعقُّد الشديد جلرائم سياحة اجلنس مع األطفال، يعمل اإلنتربـول عـن             ونظراً إىل   -٨٧

ويلتقي يف إطار مشروع   . كثب مع وكاالت أخرى ومع منظمات غري حكومية يف هذا اجملال          
الطفولة، مثالً، اإلنتربول ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمـة الرؤيـة             

فحة مسألة االستغالل اجلنسي واالّتجـار يف منطقـة ميكونـغ           العاملية من أجل تناول ومكا    
ويّتخذ املشروع هنجاً مزدوجاً حملاربة مصادر استغالل األطفال يف قطاعي الـسفر            . الكربى

والسياحة، ويهدف إىل توفري الوقاية واحلماية على السواء من خالل بناء قدرات أجهزة إنفاذ              
يتعلـق   زمة لسد الفجوات وتلبية االحتياجـات فيمـا       القانون، وتقدمي املساعدة التقنية الال    

__________ 

 .إسهام من أستراليا )٥٥(
 ./www.virtualglobaltaskforce.com/what-we-doمعلومات متاحة يف املوقع  )٥٦(
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بالتشريعات والتدريب والتعاون، باإلضافة إىل تقدمي التوعية، وتعزيز البدائل السياحية الـيت            
  .)٥٧(تنطوي على استغالل األطفال، ودعم الضحايا ال

وأوىل مكتب رصد ومكافحة االّتجار باألشـخاص، التـابع لـوزارة اخلارجيـة               -٨٨
تقرير االّتجار  سيما يف طبعة     ية، عناية كربى ملشكلة سياحة اجلنس مع األطفال، وال        األمريك

وتبّين اإلشارات إىل بلدان املصدر واملقصد، الواردة يف        . ٢٠٠٦ الصادرة يف عام     باألشخاص
التقرير، أن املكتب جيري تقييماً جلهود احلكومات األجنبية يف مكافحة سياحة اجلنس مـع              

ر آلية اإلبالغ اليت يستخدمها املكتب، وهو بذلك يوجه رسـالة قويـة إىل              األطفال يف إطا  
كما يعمل املكتب على مكافحة مشكلة سـياحة اجلـنس مـع            . البلدان بشأن هذه املسألة   

  .األطفال عن طريق مبادراته املقدمة للمنح
ـ      هذه، ال  ورغم إجراءات التعاون املتعددة     -٨٩ صال تزال مثة حتديات عديدة يف جمال االت

وتقدمي املساعدة بشأن املقاضاة يف حاالت سياحة اجلنس مع األطفـال، وذلـك بـسبب               
االختالفات يف التشريعات واإلجراءات وأساليب العمل، وأحياناً عدم االسـتعداد لتبـادل            

  . املعلومات وتقدمي الدعم القانوين

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات   -ألف  
الكثرية اليت ُبذلت على الصعيدين العاملي والوطين من أجل وضـع           رغم اجلهود     -٩٠

 معايري وسياسات وقوانني ملنع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف السفر والسياحة،          
قلّة البيانات املتاحة؛ والثغرات القانونية املوجودة      : يلي  ما تزال هناك حتديات ُتعزى إىل     ال

لتفاوت القانوين بني البلـدان؛ وعـدم كفايـة التوعيـة           يف العديد من البلدان وأوجه ا     
 والتدريب؛ وضعف آلية الشكوى املراعية لألطفال وخدمات الرعاية واحلمايـة، وهـو           

ُيعزى جزئياً إىل شح املوارد وقلة املوظفني املدربني على النحو الواجب؛ وضعف مراعاة  ما
وطين الذي ييـسر تبـادل      مدخالت األطفال ومشاركتهم؛ وعدم كفاية التعاون عرب ال       

املعلومات واخلربة التقنية؛ وقلة مقاضاة اجلناة واالفتقار إىل الواليـة القـضائية خـارج              
  .اإلقليم؛ وعدم تعاون بعض مشغلي األعمال التجارية

__________ 

، واإلسهام املقـدم مـن      www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Sex-offendersانظر   )٥٧(
 .منظمة الرؤية العاملية
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  التوصيات  -باء  
لضمان محاية فّعالة جلميع األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والـسياحة،              -٩١

  . اخلاصة باإلجراءات التاليةتوصي املقرِّرة
ينبغي للدول أن تبدي التزاماً سياسياً قوياً مبنع ومكافحة سـياحة اجلـنس مـع       -٩٢

األطفال، مع مراعاة عدم إضرار هذه السياسات بصناعة السياحة، وضمان وفاء هـذه              
  .البلدان بالتزاماهتا القانونية

ونية الدولية ذات الصلة وأن     وينبغي جلميع الدول أن تصدِّق على الصكوك القان         -٩٣
تنفذ بفعالية التشريعات احمللية الرامية إىل محاية األطفال من سياحة اجلنس واالسـتغالل             

  .اجلنسي التجاري
تعزيز األطر القائمة من أجل التصدي جلميـع          أو ينبغي إنشاء أطر قانونية شاملة      -٩٤

السياحة، على أن تشمل هذه     أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك يف السفر و         
  :األطر الوقاية وتوفري احلماية للضحايا ومقاضاة اجلناة

جيب مواءمة التشريعات احمللية مبا يتفق والصكوك اليت صّدقت عليهـا             )أ(  
ويف إطار هذه العملية، ينبغي وضع إطار . الدولة، ومن مث االلتزام باملعايري القانونية الدولية    

عمر الطفل، واجلـرائم،    (يتضّمن تعاريف موّحدة    ومجيع البلدان   تشريعي موّحد تعتمده    
  ؛)وضمان املصلحة الفضلى للطفل

جيب أن حتظر القوانني اليت ُتطّبق خارج اإلقليم مجيع أشـكال سـياحة               )ب(  
  اجلنس مع األطفال، وأن تنفَّذ هذه القوانني بعقوبات تعكس الطابع البشع للجرمية؛ 

شريعات إلغاء التجرمي املزدوج، والنص على تسمية       ينبغي أن تتضّمن الت     )ج(  
   سنة من العمر؛١٨واضحة للجرائم احملددة، ومحاية األطفال حىت بلوغهم 

  .ينبغي إنشاء آليات فّعالة ملكافحة الفساد واإلفالت من العقاب  )د(  
اإلدارات احلكومية ذات الـصلة املكلفـة         أو وينبغي تشجيع وزارات السياحة     -٩٥

ولوية ملبادرات محاية األطفـال     األلسياحة، ورابطات السياحة الوطنية، على إيالء       بتنمية ا 
  :وتنفيذها، على النحو التايل

اعتماد املدونة العاملية آلداب السياحة، اليت حتـدد مبـادئ الـسياحة              )أ(  
األخالقية واملستدامة واملسؤولة، وإدماج هذه املدونة يف اإلطار التنظيمي الوطين لصناعة           

لسياحة حبيث تكون احلكومة مسؤولة عن منح الرخص ومراقبـة صـناعة الـسياحة              ا
وكاالت النقل، ومنظمو الرحالت السياحية، والفنادق، ودور الـضيافة، والنـوادي،           (

  ؛)إىل ذلك وما
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جعل االلتزام مبدونة قواعد السلوك حلماية األطفال مـن االسـتغالل             )ب(  
وينبغي جلميع الشركات املعنيـة يف قطـاع        . انونياًاجلنسي يف السفر والسياحة التزاماً ق     

وينبغي لصناعة  . السفر والسياحة أن تنضم إىل املدونة وأن تعزز جهودها من أجل تنفيذها           
السفر والسياحة أن تؤدي دوراً رئيسياً يف منع سياحة اجلنس مع األطفال واحلـّد مـن                

 ومحاية األطفال يف الوجهـات    الطلب عليها عن طريق إبالغ الفئات املستهدفة وتوعيتها،       
  السياحية، وإبالغ السلطات املختصة؛

تقدمي حوافز لشركات السياحة لكي تويل أولوية فعلية حلماية األطفـال             )ج(  
  وتتخذ إجراءات واضحة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال؛

ضمان املراقبة املنتظمة للمرافق السياحية من جانـب سـلطات إنفـاذ              )د(  
  .القانون

وينبغي إنشاء نظام موّحد ومركزي جلمع املعلومات ميكنه تـصنيف البيانـات              -٩٦
، وإجراء حبوث بشأن حدوث سياحة اجلنس مع األطفـال،          )حبسب نوع اجلنس والعمر   (

وسلوك اجلناة، وفعالية كل من العقوبات وإدارة املخاطر، هبدف تيسري وضـع بـرامج              
  .دلةوالقيام بتدخالت يرتفع اعتمادها على األ

ُتنفذ (وينبغي ضمان توفري اخلدمات املراعية لألطفال وتنظيمها وفقاً ملعايري اجلودة             -٩٧
هلـم املـوارد    توفر  من خالل موظفني على درجة كبرية من املعرفة ومدربني تدريباً جيداً            

  : يلي  ماوإتاحتها بسهولة جلميع األطفال، وذلك بتعزيز) الكافية
  غ واملشورة، املراعية لألطفال؛آليات الشكاوى واإلبال  )أ(  
قضاء يراعي احتياجات الطفل ويقدم احلماية واملساعدة على حنو خاص            )ب(  

  وعاجل لألطفال الضحايا، وحيول دون تعرضهم ملزيد من املشقة والصدمات النفسية؛
  تقدمي الدعم الطيب والنفسي االجتماعي املناسب لألطفال؛  )ج(  
مع  املسؤولني قانوناً عن أي انتهاك وأضرار،     التعويض عن األضرار من       )د(  

مراعاة املسائل املتعلِّقة بإعادة اإلدماج واملسائل النفسية االجتماعية والبدنية الـيت قـد             
  يواجهها الضحايا؛

  .املتابعة املنتظمة لألطفال حلني تعافيهم الكامل  )ه(  
  :وينبغي اّتخاذ تدابري وقائية مستدامة وفّعالة  -٩٨

: ن تكون التوعية مستمرة ومناسبة ملختلف الفئـات املـستهدفة         جيب أ   )أ(  
األطفال واألسر واجملتمعات يف بلدان املقصد، واملهنيون العاملون يف السفر والـسياحة،            

  واملسافرون، مبن فيهم مرتكبو االعتداء احملتملون؛
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جيب أن تكون مشاركة األطفال الرامية إىل متكينهم من محاية أنفـسهم              )ب(  
ية غريهم من االستغالل اجلنسي من جانب مرتكيب االعتداء املسافرين جزءاً أساسياً            ومحا

  من أية مبادرة وقائية؛
  جيب إعداد املبادرات اجملتمعية مبا يالئم الواقع احمللي احملدد؛  )ج(  
ينبغي مراقبة الوجهات السياحية املوجودة والناشئة، مع العمل على حنو            )د(  

من القطاع اخلاص الذين يقدمون اخلدمات السياحية، مـن أجـل           استباقي مع الشركاء    
  وضع تدابري ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال؛

 ينبغي تشجيع اإلبالغ، عن طريق توعية عامة الناس باملسألة ومتكينـهم             )ه(  
  من التصدي هلا؛

ينبغي تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي لألسباب اجلذرية ولعوامل اخلطر     )و(  
  يت تؤدي إىل تفاقم الظاهرة؛ال

جيب تكييف االستراتيجيات الوقائية، اليت تستهدف اجلنـاة احملـتملني            )ز(  
واملسجلني، مبا يالئم خمتلف األمناط السلوكية، على أن تستند هذه االسـتراتيجيات إىل             

وينبغي استنساخ منوذج الشهادة الدولية حلماية األطفال، الـيت أطلقهـا           . حبوث موثوقة 
ز محاية األطفال من االستغالل وإساءة املعاملة على شبكة اإلنترنت، يف مجيع أحنـاء              مرك

  . العامل ملنع املسجلني من مرتكيب االعتداء اجلنسي على األطفال من العمل معهم يف اخلارج
وبرامج ) مع مستويات التدخالت (وينبغي إعداد برامج تدريبية مستدامة ومكّيفة         -٩٩

  : ن أجل حتقيق فهم مشترك للممارسات ومواءمتهالتدريب املدربني م
جيب تزويد الطالب والعاملني يف صناعة السفر والـسياحة بالتـدريب             )أ(  

  املناسب وبأدلة منهجية؛
جيب تزويد موظفي إنفاذ القانون باملعدات التقنية الضرورية، وأن ميتلكوا   )ب(  

كيب االعتداء اجلنسي على األطفال،     املهارات املطلوبة، مبا يف ذلك كيفية التعامل مع مرت        
  ومجع األدلة، واستخدام الشهادات املسجلة بالفيديو، وما إىل ذلك؛

  .ينبغي تقييم جودة هذا التدريب على أساس مستمر  )ج(  
  : يلي  ماوينبغي إقامة تعاون عرب وطين مستدام ومنّسق، من خالل  -١٠٠

 ذلك تبـادل املعلومـات      التعاون املستدام مع الشرطة والقضاء، مبا يف        )أ(  
وإجراء التحقيقات واّتخاذ إجراءات قضائية ضد من ُيشتبه يف ضلوعهم يف أي استغالل             

  من ُيتهمون بذلك؛  أوجنسي لألطفال يف بلد آخر
إبالغ املسافرين بالعقوبات القانونية املقترنة باالستغالل اجلنسي لألطفال          )ب(  
  باخلارج؛
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 موثوقة وموحدة باحلاالت املرتكبـة علـى        وضع وتبادل قواعد بيانات     )ج(  
  الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

تعزيز وتوسيع نظام اإلنذار الدويل من أجل تقدمي وإبـالغ املعلومـات              )د(  
املتعلقة باألفراد الذين ارتكبوا جرائم جنائية ومن املرجح أن يعاودوا ارتكاهبا يف بلـدان              

  أخرى؛
اً لتسجيل األشخاص املدانني بارتكـاب      إنشاء نظام دويل ُيحدَّث دوري      )ه(  

  جرائم جنسية حبق األطفال؛
دعم املناسبات اليت تشارك فيها جهات معنية متعـددة، والـيت تنـشر          )و(  

يتعلـق   فيمـا املمارسات اجليدة واالستراتيجيات واإلجراءات العملية لصناعة السياحة        
  حبماية األطفال يف إطار السياحة املسؤولة؛

دعم التقين واملايل املستدام إىل البلدان الناميـة، يف الوجهـات           تقدمي ال   )ز(  
السياحية املوجودة والناشئة على السواء، لضمان حتسني سبل وقاية ومحاية مجيع األطفال            

  .من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة

        


