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 موجز

وقد دعت جلنة حقوق اإلنسان، يف قراراها       . ١/١٠٢يقدم هذا التقرير وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان          
وبغاء األطفال   الـدول، يف مجلـة أمور، إىل اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع األطفال      ، مجـيع  ٢٠٠٥/٤٤

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك باتباع هنج كلي والتصدي للعوامل املسامهة يف ذلك، ومنها التخلف، 
فة، وتفكك األسرة، ونقص التعليم،      االقتصادية اجملح  -والفقـر، والـتفاوت االقتصادي، واهلياكل االجتماعية        

واهلجرة من األرياف إىل املدن، والتمييز بني اجلنسني، وسلوك البالغني سلوكاً جنسياً غري مسؤول، واملمارسات               
 .التقليدية الضارة، والصراعات املسلحة، واالجتار باألطفال

ق بقضية االجتار غري املشروع     وتلقـى املقـرر اخلاص خالل السنوات األخرية ادعاءات مثرية للقلق تتعل            
ويرى املقرر  . بأعضـاء األطفـال وأنسجتهم، غري أن هذه املعلومات املتفرقة تظل يف معظم احلاالت دون إثبات               

اخلاص أنه من املهم التطرق إىل هذه املشكلة يف تقريره السنوي لتقييم قضية االجتار باألعضاء بشكل أفضل لتوفري          
 يف هذا اجملال، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى اليت ينبغي أن تبقى دائماً موضع          املـزيد مـن احلمايـة لألطفال      

 .االهتمام الرئيسي

فقد أصبحت ظاهرة األطفال املفقودين ذات . وتثري قضية اختطاف األطفال قلقاً أيضاً لدى املقرر اخلاص     
عايري للدول األخرى، اعترب املقرر     وسعياً إىل توفري امل   . شـأن عـاملي وتستوجب اتباع هنج منسق وشامل وعاملي         

ويرى . اخلاص أنه جيدر تقدمي بيانات مفّصلة إضافية عن النماذج املختلفة اليت ُوضعت فعالً ملواجهة هذه املشكلة               
 .أنه يتعني تشجيع برامج االستجابة السريعة كتلك الوارد ذكرها على سبيل املثال

ن احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية       ويسـتند هذا التقرير إىل املعلومات الواردة م        
 بلداً، ومن عدة منظمات     ٢٧وهو يعكس الردود الواردة من      . واألفـراد رداً عـلى استبيان أرسله املقرر اخلاص        

 .حكومية دولية ومن منظمات غري حكومية خمتلفة ومن أفراد

املناقشة، بل إلقاء الضوء على أمثلة املعايري وال يدعـي هـذا التقرير تقدمي حتليل شامل للقضيتني موضع      
واالستراتيجيات الدولية واإلقليمية، ومناقشة احلالة يف بعض البلدان، مع مراعاة التشريعات املعتمدة وكيفية عمل              

 .املؤسسات بشأن هاتني القضيتني
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٧ - ١ ......................................................أنشطة املقرر اخلاص -أوالً 

 ٥ ١٧ - ٨ ....................................طورات الرئيسية فيما يتعلق بالواليةالت -ثانياً

 ٥ ١٢ - ٨ ........................التطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل العام -ألف 

 ٦ ١٧-١٣ ................................... التقرير بشأن العنف ضد األطفال-باء  

 ٧ ٦٦-١٨ .......................................................بيع أعضاء األطفال -ثالثاً

 ٩ ٤٥-٢٨ ..........................االستراتيجيات الدولية واإلقليمية/املعايري -ألف 

 ١٣ ٦٦-٤٦ .........................ردود احلكومات: يات الوطنيةاالستراتيج -باء  

 ١٧ ٧٧-٦٧ .........برامج االستجابة السريعة املتعلقة باألطفال املختطفني أو املختفني -رابعاً

 ١٧ ٦٨    ..........................................املعايري الدولية واإلقليمية -ألف 

 ١٧ ٧٠-٦٩ ...................................................املبادرات العاملية -باء  

 ـن املركــز الوطـين لألطفـال املفقودي     : املـبادرات الوطنـيـة    جيم 
 ١٨ ٧٢-٧١ ................................................................واملستغلني

 ١٨ ٧٧-٧٣ ..................................................ردود احلكومات -دال 

 ٢٠ ٨١-٧٨ ............................................................. االستنتاجات -خامساً

 ٢١ ٨٦-٨٢ ............................................................... توصيات -سادساً
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  أنشطة املقرر اخلاص-أوالً 

 .١/١٠٢ُيقّدم هذا التقرير وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان  -١

وكان الغرض من هذه البعثة هو زيادة       . كرانيا ببعثة ميدانية إىل أو    ٢٠٠٦وقام املقرر اخلاص خالل عام       -٢
ويقدم التقرير املتعلق بالزيارة كإضافة     . فهم ظواهر االجتار باألطفال، وبغاء األطفال، واألطفال املعرضني للخطر        

 .(A/HRC/4/31/Add.2)هلذا التقرير 

ونداءات عاجلة،  ، وجه املقرر اخلاص بالغات إىل احلكومات يف شكل رسائل ادعاء            ٢٠٠٦وخالل عام    -٣
 .(A/HRC/4/31/Add.1)ترد تفاصيلها مع الردود الواردة من احلكومات املعنية كإضافة هلذا التقرير 

، وجه  ٢٠٠٥ويف عام   .  وجه املقرر اخلاص طلبني إىل حكوميت اهلند وتايلند لزيارهتما         ٢٠٠٤ويف عـام     -٤
هذا العام يف جنيف مع الشركاء املعنيني بالوالية        وأُجريت مشاورات   . املقـرر اخلاص طلباً إىل كمبوديا لزيارهتا      

 طلباً لزيارة أوكرانيا ٢٠٠٦ووجه املقرر اخلاص يف عام . ٢٠٠٧لتحديد البلدان األخرى اليت ميكن زيارهتا يف عام 
وتلقى املقرر اخلاص   . ، وطلباً لزيارة املكسيك   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ إىل   ٢٢الـيت متت يف الفترة من       

، وزيارة تايلند مع املقرر اخلاص      ٢٠٠٧إجيابيني على طلبه لزيارة املكسيك خالل النصف األول من عام           رديـن   
وقام املقرر اخلاص أيضاً منذ تعيينه بزيارة جنوب أفريقيا         . املعين باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال      
 .وفرنسا والربازيل وباراغواي ورومانيا وألبانيا واليونان

وألقى املقرر اخلاص كلمة أمام اجمللس اجلديد حلقوق اإلنسان خالل دورته الثانية املعقودة يف الفترة من                 -٥
، وقدم يف هذه املناسبة تقريره السنوي وتقريره عن البعثة    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦سبتمرب إىل   / أيلـول  ١٨

 .نية واملهتمة واملنظمات غري احلكوميةاليت قام هبا، وأعقب ذلك حوار تفاعلي جرى بني البلدان املع

 يف اجتماع مواٍز حول تعزيز محاية ٢٠٠٦سبتمرب /وشارك املقرر اخلاص خالل زيارته إىل جنيف يف أيلول -٦
حقوق األطفال على مستوى األمم املتحدة، وهو اجتماع نظمته املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب وشارك فيه السيد 

و، اخلبري املستقل املعين بدراسة العنف ضد األطفال؛ والسيد نوربريتو ليفسكي، اخلبري والعضو باولو سريجيو بينهري
يف جلـنة حقوق الطفل؛ والسيد فيتيت مونتارهبورن، رئيس جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة واملقرر اخلاص احلايل                

رر اخلاص السابق املعين ببيع األطفال وبغاء املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية واملق        
؛ والسيدة أوجيين ناكبا بولو، عضو جلنة اخلرباء        )١٩٩٤-١٩٩١(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

وكان الغرض من هذا االجتماع هو مناقشة اقتراحات تعزيز آليات األمم املتحدة . األفريقية حلقوق الطفل ورفاهه 
 األطفال يف ضوء متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة اليت أِذن هبا األمني العام لألمم املتحدة                 حلماية حقوق 

 .حول مسألة العنف ضد األطفال، ويف سياق استعراض جملس حقوق اإلنسان لآلليات اخلاصة

تبيان الذي كان قد وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، ظل املقرر اخلاص يتلقى ردود متأخرة على االس  -٧
أرسله إلعداد التقرير السنوي عن العام املاضي، وهو التقرير الذي ركّز على قضية الطلب على اخلدمات اجلنسية                 

بدليل أن هناك   . وخلُص املقرر اخلاص إىل أن الطلب هو ظاهرة معقدة ومتعددة اجلوانب          . الناشئة عن االستغالل  
 لألطفال، عدة أنواع خمتلفة من الطلب تولِّدها أطراف عدة يف أوقات            يف أي حالة من حاالت االستغالل اجلنسي      
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ويقـترن عـامل الطلب بعامل العرض، واألسباب اليت تدفع باألطفال إىل االستغالل اجلنسي هي أيضاً      . خمـتلفة 
 ب وشـدد املقـرر اخلاص على أن الربامج التعليمية وأنشطة التوعية متثل أداة أساسية للحد من الطل                . مـتعددة 

وينبغي أال تطال العقوبة أبداً األشخاص الذين ميارسون        . عـلى اخلدمات اجلنسية الناشئة عن االستغالل اجلنسي       
 سواء بسبب ممارستهم للبغاء بشكل مباشر أو بسبب مشاركتهم بشكل غري مباشر يف نشاط جتاري دون -البغاء 

ع النساء واألطفال الذين ُيجربون على ممارسة       فعدم جترمي هؤالء األشخاص من شأنه أن يشج       . تأشرية أو ترخيص  
ومع ذلك، ينبغي جترمي االستغالل اجلنسي لألطفال يف        . الدعارة على االتصال بالسلطات دون خوف من العقوبة       

أو يف اخلارج، وسواًء شارك     ) االجتار باألشخاص داخلياً  (مجيع األحوال، سواًء حدث هذا االستغالل داخل البلد األصل          
 .ويف مجيع األحوال، جيب أال يوىل أي اعتبار لرضاء الطفل يف حالة االجتار.  واحٌد أو جمموعةٌ منظّمةفيه فرُد

  التطورات الرئيسية فيما يتعلق بالوالية-ثانياً 

  التطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل العام-ألف 

وركينا فاسو وتايلند ومجهورية يعرب املقرر اخلاص عن سعادته لقيام عشرة بلدان أخرى، هي بلجيكا وب       -٨
 على الربوتوكول ٢٠٠٦الو الدميقراطية الشعبية وسري النكا وسويسرا وقربص والتفيا ونيبال، بالتصديق يف عام 

ويشجع . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع 
الدول اليت مل توقع ومل تصدق بعد على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية على القيام              املقـرر اخلـاص بشدة      

 .بذلك، علماً بأن الربوتوكول اآلخر هو الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

ووسط أفريقيا على اتفاق متعدد األطراف  بتوقيع حكومات دول غرب      ٢٠٠٦وعلى الصعيد اإلقليمي، متيز عام       -٩
وقد مت التوقيع على    . وخطة عمل إقليمية ملكافحة االجتار باألشخاص وإقامة جدار يف وجه املتجرين يف كل من املنطقتني              

االتفـاق خالل انعقاد مؤمتر وزاري مشترك بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط                 
 .يقيا ملكافحة االجتار باألشخاص يف أبوجا، وهو مؤمتر استضافته اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياأفر

، وقَّعت ألبانيا واليونان على اتفاق ثنائي بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، كما ٢٠٠٦فرباير /ويف شباط -١٠
فحة االجتار بالبشر لضمان التعاون مع شرطة       وقعت تركيا مع أربعة بلدان جماورة على اتفاقات ثنائية بشأن مكا          

 حمفالً حول مكافحة االجتار ٢٠٠٦أغسطس /ونظّمت فييت نام والصني يف آب. البلدان األخرى حول هذه املسألة
 .باألطفال عرب حدود البلدين

خاص، ويف   قانوناً يتعلق مبكافحة االجتار باألش     ٢٠٠٦فرباير  /وعـلى الصـعيد الوطين، اعتمدت بنن يف شباط         -١١
ويف تشرين .  وقَّعـت سـلوفينيا على االتفاقية األوروبية بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر  ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان 
ويف . ، أعلنت بريو إنشاء هيئة أمني املظامل املعين باألطفال حلماية وتعزيز حقوق األطفال واملراهقني      ٢٠٠٦نوفمرب  /الـثاين 
ن استراتيجية وطنية جديدة لصاحل األطفال املعّرضني للخطر، هبدف زيادة الرعاية           ، أطلقت أفغانستا  ٢٠٠٦مـايو   /أيـار 

وهتدف هذه االستراتيجية إىل تقدمي الرعاية إىل أطفال الشوارع العاملني، واألطفال           . والدعم ألكثر األطفال ضعفاً يف البلد     
ويف اخلتام، أعلنت   . واألطفال من ضحايا االعتداء   اليـتامى، واألطفال اجلاحنني، واألطفال احملرومني من رعاية الوالدين،          

اجلمهورية العربية السورية عن أهنا تتوخى وضع برنامج وطين ملكافحة بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،                 
 .وطلبت يف هذا الصدد مساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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 ملكافحة السياحة اجلنسية اليت ٢٠٠٦واء على املبادرات املتخذة خالل عام وجيـدر أيضـاً إلقـاء األض       -١٢
فقد وقعت هيئة السياحة يف  . ٢٠٠٦يونيه  /تستهدف األطفال، ومنها املبادرة اليت أطلقتها سري النكا يف حزيران         

ة األمم  سـري النكا على خطة عمل لفترة سنتني هتدف إىل وقف االستغالل التجاري لألطفال، بدعم من منظم                
وتأيت هذه اخلطة يف أعقاب مبادرات سابقة اُتخذت يف جنوب شرق آسيا ويف             ). اليونيسيف(املـتحدة للطفولة    

 .اليابان وفرنسا وكينيا

  التقرير بشأن العنف ضد األطفال-باء 

، ٥٧/١٩٠ وعمالً بقرار اجلمعية العامة   ). الدراسة( بتقدمي التقرير بشأن العنف ضد األطفال        ٢٠٠٦متـيز عام     -١٣
 صورة شاملة   ، خبرياً مستقالً، هو السيد باولو سريجيو بنهريو، للقيام بالدراسة وتقدمي          ٢٠٠٣عني األمني العام، يف عام      

وقد أُعدت هذه الدراسة من خالل عملية . عن العنف ضد األطفال وتوصيات ملنع وقوع هذه الظاهرة ومواجهتها
ية ووطنية، واجتماعات موضوعية للخرباء، وزيارات ميدانية،       تشـاركية مشلـت مشاورات إقليمية ودون إقليم       

وشاركت يف هذه الدراسة أيضاً هيئات خمتلفة تابعة        . باإلضافة إىل تعاون احلكومات من خالل استبيان أرسل هلا        
تمعات لألمم املتحدة، كمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، واجمل

 .املدنية، واألطفال

ومتثل هذه الدراسة أول حتليل كامل وشامل جتريه األمم املتحدة ويتطرق إىل مجيع أشكال العنف ضد األطفال       -١٤
يف البيت، واملدارس، ومراكز التعليم، ونظم الرعاية والقضاء، ويف مكان العمل، واجملتمع بشكل             (يف خمـتلف األماكن     

سة، اليت تشرك األطفال بشكل مباشر، حقوق اإلنسان والصحة العامة ومحاية الطفل يف آن              وتتناول هذه الدرا  ). عـام 
فاملشكلة ال . وقبل النظر يف األماكن اليت حيدث فيها العنف ضد األطفال، حتدد الدراسة إطاراً شامالً للمسألة          . واحـد 

 اليت تفرزها املبادرات الدولية واحمللية أن تـزال باألساس مستترة أو مكتومة أو غري مسجلة بقدر كاف، وتبني البيانات   
وحللت الدراسة أيضاً عوامل اخلطر واحلماية      . معظـم أعمال العنف يرتكبها أشخاص ميثلون جزءاً من حياة األطفال          

 .املتعلقة باملسألة، فضالً عن نطاق آثار العنف على األطفال يف األمدين القريب والبعيد

ة، هي أنه ال ميكن تربير أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال، وأنه ميكن               والرسالة األساسية للدراس   -١٥
ولذلك، جيب على الدول    . وليس هناك أي جمال للتساهل يف هذا الصدد       . تاليف مجيع أشكال العنف ضد األطفال     

ستهدف األعضـاء ومجـيع قطاعـات اجملتمع وكافة األفراد االلتزام بتوفري احلماية من شىت أشكال العنف اليت ت                 
وقد تناول السيد باولو سريجيو بينهريو عدداً من التوصيات العامة واحملددة املتعلقة مبختلف األماكن اليت . األطفال

ومن بني هذه التوصيات، أشارت الدراسة إىل أنه ينبغي جلميع الدول تعزيز التزامها وطنياً              . حيـدث فيها العنف   
 .ل، وإيالء األولوية للوقاية، والنهوض بالقيم املناهضة للعنفوحملياً، وحظر مجيع أشكال العنف ضد األطفا

ومما ال ريب فيه أن هذا      . ويـود املقرر اخلاص أن يهّنئَ السيد بينهريو وفريقه على هذه الدراسة القيمة             -١٦
الـتقرير الشـامل األول حول قضية العنف ضد األطفال سيعزز ما بذل من جهود وأُحرز من تقدم بشأن هذا                    

ـ  وخبصوص واليتنا، سيحسن هذا التقرير مجع البيانات حول العنف الذي حيدث بسبب بيع األطفال              . وعاملوض
وبغـاء األطفـال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ويشجع الدول األطراف على التصديق على الربوتوكول               

 .د اإلباحية وتنفيذ أحكامهاالختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املوا
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ومـن أجـل ضمان سالمة األطفال املقيمني يف مؤسسات الرعاية ومرافق االحتجاز التابعة لنظام قضاء                 -١٧
األحـداث، يقترح السيد بنهريو بشكل أكثر حتديداً ختفيض عدد األطفال املقيمني يف هذه املراكز وذلك بإسقاط     

قاء على قيد احلياة والوقوع ضحية االجتار باألشخاص أو االستغالل          وأنواع السلوك للب  " جـرائم املكانة  "صـفة   
وفيما يتعلق بالعنف ضد األطفال يف مكان العمل، يوصي التقرير الدول بتنفيذ قوانني العمل احمللية،               . اإلجـرامي 

عتها على عمل األطفال اليت تقوم حبكم طبي" ألسوأ أشكال"وتعمـيم القضاء على عمل األطفال، وإيالء األولوية         
ويف اخلتام، ويف   . ويف حاالت عمل األطفال بشكل غري مشروع، من املهم توفري برامج التعايف واإلدماج            . العنف

سياق اجملتمع، تقترح الدراسة أفكاراً عدة، كتعزيز مقاضاة اجلرائم املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل               
 ".التجرمي املزدوج"عة القوانني احمللية بغية إلغاء شرط األطفال يف املواد اإلباحية عن طريق مراج

  بيع أعضاء األطفال-ثالثاً 

تلقـى املقـرر اخلاص، خالل السنوات املاضية، ادعاءات مثرية للقلق تتعلق بقضية االجتار غري املشروع                 -١٨
وال تزال . االت دون إثباتويف واقع األمر، تظل هذه املعلومات املتفرقة يف معظم احل. بأعضاء األطفال وأنسجتهم

. قضية االجتار باألعضاء تشكل قضية حساسة، ال سيما عندما يتعلق األمر بضحايا من الفئات الضعيفة كاألطفال         
ومن املهم يف رأي املقرر اخلاص التطرق إىل هذه املشكلة يف تقريره السنوي لتقييم قضية االجتار باألعضاء بشكل                  

 محاية أكرب لألطفال يف هذا اجملال، مع مراعاة مصاحل األطفال الفضلى اليت ينبغي أن فهذا من شأنه أن يوفر. أفضل
 .تكون دائماً وأبداً موضع اهتمام رئيسي

وعلى سبيل . وتفـيد املعلومات اجملمعة بأن االجتار باألعضاء واألنسجة البشرية لـه عموماً أسباب عدة         -١٩
بشرية ألغراض البحوث الوراثية، والطقوس الدينية أو الشعوذة، ولكن املثال، ميكن استخدام األعضاء واألنسجة ال

ويف واقع األمر، يشهد زرع األعضاء جناحاً       . السـبب الرئيسـي لالجتار يبقى استخدام األعضاء ألغراض الزرع         
عضاء ما  غري أن الفجوة بني العرض والطلب على األ       . متزايداً بفضل التقدم السريع يف العلوم والتكنولوجيا الطبية       

فطلب املرضى على األعضاء والقدرة الطبية على تلبية هذا الطلب قد بلغا درجة من الشدة واالنتشار . فتئت تتسع
ويزعم أن منظمات إجرامية دولية قد اكتشفت خالل السنوات األخرية ما . حبيث أصبح نقص األعضاء أمراً حمتوماً

ومع انتشار هذه الظاهرة على نطاق عاملي، أصبحت هذه . حميكـن أن تدره عليها هذه السوق السوداء من أربا        
ونتيجة لذلك، أفرز هذا النقص يف توفر األعضاء يف مناطق معينة من            ". سياحة زرع األعضاء  "الـتجارة ُتَسمَّى    

وكثريون هم من مث املستعدون للسفر لزرع لألعضاء بل وجتاهل األسئلة           . العـامل حمـاوالت يائسة للبحث عنها      
 .ة بطريقة احلصول عليهااملتعلق

ويرى املقرر اخلاص أن إحدى املشكالت الرئيسية املتعلقة هبذه القضية حتديداً هي أن البحث عن األدلة                 -٢٠
وذلك بالرغم من كثرة األدلة املتعلقة بالتجارة يف أعضاء         . خبصـوص التجارة يف أعضاء األطفال ميثل حتدياً أكرب        

اهرة االجتار باألعضاء ال تزال قليلة بسبب كثرة اإلشاعات والروايات اليت تنقل من والواقع أن الدراية بظ. البالغني
ميكن " كأساطري حضرية "ومعظم الروايات املتعلقة باالجتار بأعضاء األطفال نشأ بشكل تلقائي          . شخص إىل آخر  

 يف حالة مجع    ويكمن اخلطر . تعـريفها كشكل مزيف من أشكال الفولكلور احلديث والشائع االعتقاد مع ذلك           
فعلى سبيل املثال، تعرض عدة     . معلومـات جمـزأة أو حىت غري دقيقة هو انعدام فعالية إجراءات التدخل لألسف             

 بناء على إشاعات ال أساس هلا من الصحة تتعلق باالجتار           ١٩٩٤مواطـنني أمريكيني لالعتداء يف غواتيماال عام        
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الم عن شائعات أخرى منذ ذلك احلني يف بلدان مثل          وأفصحت وسائط اإلع  . باألطفـال ألغراض زرع األعضاء    
 .أذربيجان وموزامبيق والربازيل واهلند، إال أنه مل يتسّن تقييم مجيع املعلومات املتلقاة

 وعام  ١٩٩١ورغم أن هذه القضية قد كانت موضع حتليل سابق أجراه مقرران خاصان آخران يف عام                 -٢١
وهلذا السبب اعترب املقرر اخلاص أنه من الضروري تناول هذه . غامضة عـلى التوايل، ال تزال هناك نقاط    ١٩٩٩

 ٢٤وهكذا مت إعداد استبيان مفصل بشأن بيع أعضاء األطفال وأُرسل يف      . القضـية من جديد يف تقريره السنوي      
 على   إىل مجيع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املنكبة           ٢٠٠٦يوليه  /متـوز 

وطُلب إىل الدول األعضاء الرد على االستبيان يف أجل أقصاه          . معاجلة القضايا املتعلقة بقضية االجتار باألشخاص     
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١

وأراد املقرر اخلاص بادئ ذي بدء احلصول على        . وتضـمن االستبيان عدداً من األسئلة حول املوضوع        -٢٢
وبشكل أكثر حتديداً، سعى إىل معرفة الترتيبات املتعددة . ي وضعته الدول األعضاءمعلومات بشأن إطار العمل الذ

األطراف واإلقليمية والثنائية اليت وضعتها الدول واملنظمات غري احلكومية ملنع بيع أعضاء األطفال والقضاء على               
لومات إضافية عن   وعـالوة على ذلك، طُرَح عدد من األسئلة األخرى بغية احلصول على مع            . هـذه الظاهـرة   

التشريعات الوطنية املنطبقة يف هذا اجملال، وعن خمتلف املؤسسات العامة املعنية مبنع بيع أعضاء األطفال والتصدي                
 .له والقضاء عليه، ودور هذه املؤسسات وأنشطتها

 إذا كانت هناك    ثانياً، استفسر املقرر اخلاص عن احلالة الوقائعية القائمة يف خمتلف الدول، وال سيما عما              -٢٣
كما استفسر عن التدابري املتخذة يف مثل . تقاريـر رمسية عن بيع األعضاء عموماً، وعن بيع أعضاء األطفال أيضاً     

ما إذا ُسّجلت حاالت اختطاف أو : ويف اخلتام، تطرق املقرر اخلاص يف االستبيان إىل مسألتني أخريني. هذه احلالة
بأعضاء ناقصة؛ وما إذا نشرت تقارير عن وجود شعائر دينية ) أحياء أم أموات(اختفاء أطفال ُعثر عليهم فيما بعد 

 .أو أشكال من الشعوذة تربر استئصال األعضاء

إستونيا، وأملانيا،  : ، ردت احلكومات التالية على االستبيان     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢وحبلـول    -٢٤
تركيا، ومجهورية مولدوفا، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد،      واإلمارات العربية املتحدة، وأوكرانيا، وبيالروس، و     

، وفنلندا، وقربص، وقطر، وكرواتيا، وكندا، وليتوانيا، ومالطة، )اجلمهورية البوليفارية(وشيلي، والفلبني، وفرتويال 
 .واملكسيك، وموريشيوس، وموناكو، والنمسا، ونيكاراغوا، وهندوراس، واليابان

ومما يؤسف لـه أنه تعذر مناقشة هذين       .  وأوكرانيا يف الوقت احملدد وأرسال للترمجة      وورد ردا بيالروس   -٢٥
وللسبب نفسه لن يتسىن أيضاً تناول الردين املتأخرين الواردين من          . الردين يف التقرير بسبب عدم تلقي الترمجتني      

 . قطر ومجهورية مولدوفا

ة واملنظمات احلكومية الدولية، ووردت ردود من شبكة        وأرسـل االستبيان أيضاً إىل املنظمات غري احلكومي        -٢٦
املعلومـات املـتعلقة حبقـوق الطفل؛ واملنظمة الدولية للرؤية العاملية يف غواتيماال وكينيا؛ ومنظمة إنقاذ األطفال يف                  

 ورد رد من    كما. غواتيماال والنرويج وأوغندا؛ واملشروع الدويل يف توغو وغينيا والسنغال ومايل وغانا وغرب أفريقيا            
 . املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني يتعلق مبسألة برامج االستجابة السريعة اليت ستناقش الحقاً يف هذا التقرير
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وال يرد يف هذا التقرير     . ويـود املقرر اخلاص أن يشكر حبرارة مجيع األطراف اليت ردت على االستبيان             -٢٧
 . لتجارب واملبادرات اليت وردت معلومات بشأهناسوى عرض موجز لتشكيلة خمتارة من ا

 االستراتيجيات الدولية واإلقليمية/ املعايري-ألف 

نظراً للتطورات السريعة اليت شهدهتا قضية االجتار باألعضاء واألنسجة، يرى املقرر اخلاص أنه جيدر عرض خمتلف  -٢٨
 لى الصعيد اإلقليمي، بغية تقدمي فكرة عامة عن هذه        املعـايري واالسـتراتيجيات الـيت وضعت على الصعيد الدويل مث ع           

 . املسألة اخلاصة

  الصعيد الدويل-١

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال            ٣تـنص املـادة      -٢٩
 مبوجب القانون اجلنائي أو     واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على ضرورة تغطية جمموعة من األفعال واألنشطة           

ويف هذا السياق احملدد، تشمل هذه األفعال واألنشطة بوضوح أي          . قـانون العقوبات، كحد أدىن من الضمانات      
وعالوة على . فعـل مـربح يتمثل يف عرض أو تسليم أو قبول طفل، بأي وسيلة كانت، ألغراض زرع األعضاء     

اصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية        ذلـك، فإن بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخب       
ويعّرف . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يعّرف أيضاً، يف مادته الثالثة، مفهوم االجتار باألشخاص

 . استئصال األعضاء كحالة من حاالت االستغالل

 االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني مبشاركة األطفال يف وترصد جلنة حقوق الطفل تنفيذ الربوتوكولني -٣٠
وجيب على مجيع الدول    . الـنـزاعات املسـلحة وببـيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية             

ة من البلدان اليت    كما تقدم تقارير إضافي   . األطـراف أن تقدم إىل اللجنة بانتظام تقارير عن كيفية إعمال هذه احلقوق            
وال جيوز للجنة النظر يف الشكاوى الفردية، وإن كان ميكن إثارة حقوق الطفل             . انضمت إىل الربوتوكولني االختياريني   

إيطاليا، (ويف هذا الصدد، تلقت اللجنة من عدة دول أعضاء          . أمـام جلـان أخرى خمتصة للنظر يف الشكاوى الفردية         
 . تقارير تلمح إىل مسألة االجتار باألعضاء يف هذه البلدان )١()ازاخستان، والدامنركوالنرويج، وتركيا، وآيسلندا، وك

وتتعلق هذه االدعاءات بصورة رئيسية    . وخـالل السنوات املاضية، وردت إىل املقرر اخلاص أيضاً ادعاءات عدة           -٣١
، يف حني تتصل احلالة الثانية بطقوس       حبالتني حمددتني، تتصل األوىل بأطفال يتجر هبم لغرض استئصال أعضائهم مث زرعها           

، ُوجِّه إىل حكومة موزامبيق نداء ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨ويف  . تتمثل يف قتل أشخاص وتقدمي بعض أعضائهم قرباناً       
ويفيد .  عاماً ٣٠عاجل يتعلق حبالة مخس راهبات من مجاعة راهبات مرمي العذراء عملن يف منطقة نامبوال فترة تزيد على                  

وقد أعرب املقرر اخلاص عن . صدر بأن الراهبات بدأن يتلقني هتديدات باملوت بعد كشفهن عن شبكة لالجتار باألعضاءامل
 ).E/CN.4/2005/78/Add.3انظر (انشغاله العميق إزاء هذه التهديدات واالدعاءات اليت وردته من الراهبات 

 وأتيحت للمقرر اخلاص الفرصة إلجراء مناقشات       .وقد تناولت منظمة الصحة العاملية أيضاً هذه القضية        -٣٢
داخـل منظمة الصحة العاملية مع وحدة اإلجراءات السريرية التابعة إلدارة التكنولوجيات الصحية األساسية اليت               

، أقرت منظمة الصحة    ١٩٩١ويف عام   . تكفلت بتغطية قضية زرع األعضاء واألنسجة يف إطار إعداد هذا التقرير          
ة من املبادئ التوجيهية بشأن زرع األعضاء البشرية بغية توفري إطار أخالقي منظم ومقبول لتنظيم   العاملـية جمموع  
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ويف اثنتني من هذه احلاالت، أمكن محاية القاصرين باشتراط       . )٢(اقتـناء وزرع األعضاء البشرية ألغراض عالجية      
نسجة املتجددة، حيظر املبدأ التوجيهي وفيما عدا األ. احلصول على كامل رضامها ورضا وليهما ووصيهما القانوين

 على أنه ال جيوز أن يكون جسم اإلنسان ٥ متاماً استئصال أعضاء من قصر حبكم القانون وينص املبدأ التوجيهي ٤
 على ٧ويف اخلتام، مينع املبدأ التوجيهي . أو أجـزاء منه موضع صفقات جتارية ال على سبيل التعويض أو املكافأة       

 من مهنيي الصحة الشروع يف أية إجراءات تتعلق بزرع األعضاء كان لديهم من األسباب ما                األطـباء وغريهـم   
 . جيعلهم يعتقدون أن تلك األعضاء كانت موضع صفقات جتارية

واسـتجابة لطلـب من حكومة كولومبيا، اضطلعت إدارة قواعد السلوك وإدارة تكنولوجيات الصحة               -٣٣
وقد وافق اجمللس التنفيذي على التقرير، وبعد . لعاملية بدراسة حول هذه القضية   األساسية التابعتني ملنظمة الصحة ا    

، قراراً ٢٠٠٤مايو  /إدخال تعديالت، اعتمدت مجعية الصحة العاملية يف دورهتا السابعة واخلمسني املعقودة يف أيار            
" سياحة زرع األعضاء  "من  حثت فيه الدول األعضاء على اختاذ ما يلزم من تدابري حلماية أفقر الفئات وأضعفها               

 .)٣(وبيع األنسجة واألعضاء، مع إيالء االهتمام ملشكلة االجتار الدويل باألعضاء البشرية األوسع نطاقاً

، ٥٩/١٥٦، قدمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أيضاً، يف قرارها    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف   -٣٤
وطلبت إىل مؤمتر األمم املتحدة . )٤(واالجتار هبا على حنو غري مشروعتوصية بشأن قضية استئصال األعضاء البشرية 

كما طلبت إىل األمني العام إعداد دراسة حول        . احلـادي عشـر بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية االهتمام هبذه القضية           
 . ية يف دورهتا اخلامسة عشرةنطاق ظاهرة االجتار باألعضاء البشرية لتقدميها إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائ

وقـدم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مسامهته أيضاً بشأن هذه املسألة من خالل شعبته                -٣٥
) مبا يف ذلك استئصال األعضاء    (ويرى املكتب أن االجتار بالبشر      . املعنية باإلرهاب والفساد واالجتار باألشخاص    

 لتعزيز اإلجراءات اليت ميكن هبا للقضاء اجلنائي التصدي ملشكلة االجتار وذلك            قضـية عاملـية، وأن هناك حاجة      
وهكذا، بدأ تنفيذ الربنامج العاملي     . بإصـالح القوانـني، والتوعية والتدريب، فضالً عن التعاون الوطين والدويل          

إلجرامية املنظمة يف هذه ، هدفه الرئيسي هو إبراز تورط اجلماعات ا١٩٩٩مارس /ملكافحة االجتار بالبشر يف آذار
وهلذا الغرض، صدر يف    . والعناصـر الرئيسـية للربنامج، هي مجع البيانات، والتقييم، والتعاون التقين          . القضـية 
، وهو تقرير يتضمن حتليالً للبيانات املتعلقة باالجتار بالبشر اليت "األمناط العاملية" تقرير بعنوان ٢٠٠٦أبريل /نيسان

 .، ويبني األمناط القائمة عاملياً وإقليمياً ووطنيا٢٠٠٣ً إىل ١٩٩٦من مت مجعها يف الفترة 

وعالوة على ذلك، تشارك بلدان عدة يف مشاريع للتعاون التقين، مع اختاذ تدابري تدخل حمددة هتدف إىل تعزيز  -٣٦
لوعي عن طريق احلمالت    فعلى الصعيد الوطين، يساعد الربنامج مثالً يف تنمية ا        . القدرة على التصدي ألشكال االجتار    

العامـة، وتدريـب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملدعني العامني والقضاة، أو يف زيادة الدعم املقدم إىل الضحايا                  
. وعلى سبيل املثال، جيري يف الوقت الراهن تنفيذ مشروع يف منطقة غرب أفريقيا يشمل بنن وتوغو ونيجرييا. والشهود

 -فرباير /ويف شباط. نسا والنرويج، يضطلع يف إطار هذه املشروع بتقييم اجتاهات االجتار بالبشروبدعـم من كندا وفر   
، تلقى األخصائيون يف جمال القضاء اجلنائي تدريباً يركز على التحقيق يف حاالت االجتار بالبشر               ٢٠٠٤مـارس   /آذار

دويل، يقدم الربنامج العاملي ملكافحة االجتار بالبشر       وعلى الصعيد ال  . ومقاضاهتا فضالً عن التعاون الدويل يف هذا اجملال       
املسـاعدة إىل الوكـاالت واملؤسسات واحلكومات بغية وضع تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالبشر، كما أقام الربنامج                 

 . تعاوناً وثيقاً مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية أخرى يف جمال تنفيذ األنشطة
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ملنظمات املنكبة على معاجلة قضية االجتار باألعضاء، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومكتب الشرطة ومن بني ا -٣٧
إال أنـه نتيجة لعدم توفر املعلومات بشأن أنشطة هاتني املنظمتني، يصعب على املقرر اخلاص أن يبدي رأياً                  . األورويب

 اخلتام، جتدر اإلشارة أيضاً إىل املعايري القانونية التالية اليت          ويف. بشـأن األنشطة الراهنة اليت يضطلع هبا هذان الكيانان        
بصيغته املنقحة يف   (اإلعالن املتعلق بالتربع باألعضاء احلية وزرعها       : وضعتها اجلمعية الطبية العاملية حول هذا املوضوع      

؛ واإلعالن  )٢٠٠٣مايو  /أيار(؛ والقرار املتعلق بعدم تسويق املادة التكاثرية البشرية         )٢٠٠٦أكـتوبر   /تشـرين األول  
 ).٢٠٠٦(؛ واإلعالن املتعلق باإلخصاب األنبويب وزرع األجنة )٢٠٠٦(املتعلق بزرع األنسجة اجلنينية 

  املعايري اإلقليمية-٢

. وعلى الصعيد اإلقليمي، قدم جملس أوروبا مسامهة كبرية من خالل وضع املعايري القانونية ونشر التقارير   -٣٨
نة الوزراء عدداً من االتفاقيات والتوصيات، وهي حتديداً االتفاقية األوروبية بشأن إجراءات مكافحة وقد اعتمدت جل
، والربوتوكول اإلضايف التفاقية حقوق     )١٩٩٧(، واتفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي       )٢٠٠٥(االجتار بالبشر   

 وصدرت أيضاً توصيات تتعلق هبذه القضية،       .)٥(اإلنسـان والطب احليوي املتعلق بزرع األعضاء واألنسجة البشرية        
 املتعلقة بزرع الكبد من متربعني أحياء       ٩٧ املتعلقة مبصارف األنسجة البشرية، والتوصية رقم        ٩٤وهي التوصية رقم    

 . املتعلقة بإدارة قوائم االنتظار اخلاصة بزرع األعضاء وُمهل االنتظار٥من األقارب، والتوصية رقم 

رة جلنة الشؤون االجتماعية والصحية واألسرة التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا،           وقـد تناولت مقر    -٣٩
، ٢٠٠٣يونيه /وقدمت، يف حزيران.  مانغولد، أيضاً مسألة االجتار باألعضاء- غـايب فريموت  -السـيدة روث   

ونتيجة لذلك، .  هبذا املوضوع، يثري مسائل أخالقية هامة تتعلق)٦("االجتار باألعضاء يف أوروبا   "تقريـراً معـنوناً     
طلبـت اجلمعـية إىل جملس أوروبا وضع استراتيجية أوروبية ملكافحة االجتار باألعضاء وأوصت باختاذ عدد من                 

وتفيد املقررة بأنه ال تزال هناك يف معظم بلدان         ". الطلب"وبلدان  " املتربعة"التدابري امللموسة يف كل من البلدان       
 جمال املسؤولية اجلنائية املتعلقة باالجتار باألعضاء، وأن القوانني اجلنائية الوطنية يف هذه   أوروبـا ثغرات قانونية يف    

وقامت املقررة أيضاً بزيارة إىل عدة بلدان يف أوروبا الشرقية، مبا           . البلدان نادراً ما تتناول هذه املسألة بالتفصيل      
اهلا العميق بقضية اختفاء املواليد اجلدد يف هذه        وأعربت بشكل خاص عن انشغ    . فيها أوكرانيا ومجهورية مولدوفا   

ومل تفض إىل أية نتائج ملموسة      ) ٢٠٠٢ديسمرب  /يف كانون األول  (ومل جتر سوى ثالثة حتقيقات قانونية       . املنطقة
 . كما أن املقررة مل تقدم أو تعلن حىت اآلن أية معلومات جديدة عن التطورات اليت شهدهتا التحقيقات. حىت اآلن

، الدول إىل تعزيز آلياهتا القائمة للتعاون مع اللجنة بشأن ٢٠٠٣، املعتمدة يف عام ١٦١١ودعت التوصية  -٤٠
اجلوانـب التنظيمية املتعلقة بالتعاون يف جمال زرع األعضاء، وزيادة التمويل املخصص ألنشطة املساعدة يف هذا                

، دعت  "الطلب"وفيما يتعلق ببلدان    . طبية العاملية كما طلبت اعتماد وتنفيذ التوصيات يف إطار اجلمعية ال        . اجملال
، "موافقة"التوصية، يف مجلة أمور، إىل اختاذ التدابري املالئمة لتشجيع األفراد على التعبري عن رغبتهم، مبقتضى إعالن 

تام، فإن  ويف اخل . يف التربع بأعضائهم بعد الوفاة، بغية زيادة توفر األعضاء واألنسجة اليت حيصل عليها بعد املوت              
املبدأ الذي مفاده أنه ال جيوز حتقيق أرباح مالية، استغالل جسم اإلنسان وأجزائه ميثل جزءاً من املكاسب القانونية 

 من اتفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي، وأُكِّد من جديد          ٢١وقد ُسنَّ هذا املبدأ مبوجب املادة       . جمللس أوروبا 
 .املتعلق بزرع األعضاء واألنسجة البشريةيف الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية 
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وتعـىن اللجـنة التوجيهية املعنية بقواعد السلوك البيولوجية التابعة للجنة الصحية األوروبية أيضاً مبعاجلة مسألة                 -٤١
ء فمن بني أنشطتها، تسعى اللجنة التوجيهية إىل تنسيق سياسات الدول األعضا          . االجتـار باألعضاء يف إطار جملس أوروبا      

قـدر املستطاع وإعداد بروتوكوالت إضافية التفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي بشأن املسائل األخالقية والقانونية                
 دولة عضواً على    ٤٠، نشرت اللجنة الردود الواردة من       ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران . املتعلقة مبواضيع شىت، كزرع األعضاء    

هي ألبانيا وفرنسا وقربص وكرواتيا واململكة املتحدة       (جنة أن مخس دول     والحظت الل . اسـتبيان حول االجتار باألعضاء    
ردت باإلجياب على سؤال يتعلق بقيام ادعاءات مفادها أن مقيمني يف هذه البلدان             ) لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

. ذا االجتار خيص األطفال   يسـافرون إىل اخلـارج لبيع وشراء األعضاء بصورة غري مشروعة، دون أن حتدد ما إذا كان ه                 
االحتـاد الروسي وألبانيا وأملانيا وتركيا وجورجيا وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (وردت سـبع دول وهـي       

باإلجياب على السؤال املتعلق مبعرفة ما إذا كانت أية حتقيقات رمسية قد أجريت يف املاضي للتأكد من   ) وآيرلـندا الشمالية  
 . الجتار باألعضاء، وأشارت ألبانيا فقط إىل حالة تتعلق بطفلاالدعاءات با

ومـن اخلطـط اإلقليمـية األخرى اليت وضعت على الصعيد اإلقليمي املؤسسة الدولية األوروبية لزرع                 -٤٢
وتعـىن هـذه املؤسسة باإلجراءات املتعلقة بالوساطة وتوزيع األعضاء املتربع هبا يف أملانيا وبلجيكا               . األعضـاء 

وتضم قائمة املشاركني يف هذا اإلطار      . ولكسمربغ والنمسا وهولندا  ) بلد مرشح لالنضمام  (فينيا وكرواتيا   وسلو
للتعاون الدويل، مجيع مستشفيات زرع األعضاء، واملختربات املتخصصة يف تصنيف األنسجة، واملستشفيات اليت             

 .جترى فيها عمليات التربع باألعضاء

  املبادرات األخرى-٣

فقد أنشأت جامعة   .  صـعيد غـري حكومي، يود املقرر اخلاص اإلشارة إىل بعض املبادرات املتخذة             وعـلى  -٤٣
كولومبيا فرقة بيالجيو العاملة املعنية حبماية السالمة اجلسدية للفئات احملرومة اجتماعياً يف إطار جراحة زرع األعضاء                 

وقد . وثيقة حول استعمال األعضاء ألغراض الزرع     بغية إعداد   ) ١٩٩٦ إىل   ١٩٩٤اليت تواصل نشاطها يف الفترة من       (
 الصادر عن الفرقة العاملة التجاوزات العديدة الناشئة عن االجتار باألعضاء، مبا يف ذلك بيع األعضاء يف                 )٧(دّون التقرير 

كما حلل  . بلـدان كاهلـند، واستعمال أعضاء استؤصلت من سجناء نفذت حبقهم عقوبة اإلعدام، يف بلدان كالصني               
لـتقرير املصادر املعقدة لإلشاعات املتعلقة بسرقة األعضاء، اليت مل يتسّن توثيقها ولكنها تشري إىل انتشار اخلوف من                  ا

وتتمثل التوصية الرئيسية الواردة يف التقرير يف إنشاء هيئة رصد دائمة           . فقدان الضعفاء من السكان لسالمتهم اجلسدية     
ع بأعضاء البشر ميكن أن تعمل أوالً كمركز لتبادل املعلومات بشأن           مـن خـالل إحـداث جلـنة دولية ملراقبة الترب          

املمارسـات املتعلقة بالتربع باألعضاء، وثانياً أن تعد نشرة سنوية جتمع البيانات املتعلقة بالتربع باألعضاء الصادرة عن            
 . اليت يثريها هذا التربعاجلماعات الدولية املعنية بزرع األعضاء وحقوق اإلنسان، وتنظر يف القضايا األخالقية

 هوغ واألستاذ لورانس كوهني،     -ومـتابعةً لفرقة عمل بيالجيو، أجرى كل من األستاذة نانسي شيرب             -٤٤
مؤسسة  ("Open Society Institute"بقسـم عـلم اإلنسـان، جبامعة كاليفورنيا، يف بريكلي، بدعم من معهد    

وكشفت . )٨(١٩٩٨-١٩٩٧ وجنوب أفريقيا واهلند يف الفترة       ، حبثاً إثنوغرافياً يف مواقع يف الربازيل      )سـوروس 
االستنتاجات اليت خلصا إليها عن نقاط خمتلفة، من بينها وجود حاالت عدم مساواة وظلم عرقي وطبقي وجنساين 
شـديد ومطرد يف جمال شراء األعضاء ومجعها وتوزيعها، وانتهاكات مطردة وصارخة حلقوق اإلنسان خبصوص               



A/HRC/4/31 
Page 13 

ـ    ة يف املشارح، حيث تستأصل األعضاء واألنسجة دون موافقة من أجل بيعها يف السوق الدولية         اجلثـث احملفوظ
 .وانتشار وتواتر روايات مفزعة بشأن سرقة اجلثث وأجزاء فيها واختفائها عموماً

ويف عام  .  هوغ، وهي أيضاً عضو يف فرقة عمل بيالجيو، املزيد من الدراسات           -وأجرت األستاذة شيرب     -٤٥
الوكالة "وإضافة إىل ذلك، قدمت ". االجتار يف األعضاء البشرية على الصعيد العاملي" قدمت ورقة بعنوان ،٢٠٠٠

وخلصت .  لتحسني تدفق املعلومات املتعلقة باستئصال األعضاء، ال سيما الِكلى         )٩(تقريراً" األملانية للتعاون التقين  
وجاء . ة صحية يف األجل الطويل باجملان لبائعي الكلىالدراسة إىل أن وضع ضوابط فعالة يقتضي وجود نظام رعاي

ويوصي التقرير احلكومات بتشجيع . يف التقرير أن السببني الرئيسيني يف االجتار بالبشر واألعضاء مها الفقر والتمييز
ويقترح . التصـديق عـلى الصكوك الدولية ذات الصلة باملوضوع ووضع تدابري بديلة مثل زيادة التربع باجلثث               

لـتقرير أن جتـري املـنظمات غري احلكومية تقييماً لالحتياجات يف هذا اجملال حبيث تتمكن من تقدمي خدمات                   ا
ومن األمثلة على مسامهة املنظمات املتربعة دعم البحث ألغراض تنظيم          . متخصصـة لضـحايا االجتار باألعضاء     

 .احلمالت لتشجيع اختاذ إجراءات تشريعية فعالة

 ردود احلكومات: الوطنية االستراتيجيات -باء 

 ردود احلكومات واملنظمات غري احلكومية:  احلاالت املبلغ عنها-١

طلب االستبيان من احلكومات أن حتدد احلاالت املتعلقة ببيع األعضاء واليت ختص البالغني واألطفال وأن                -٤٦
ية قد فقدت عضواً، وإن     اختفاء قد وقعت ألطفال وتبني بعدها أن الضح       /حتدد إن كانت هناك حاالت اختطاف     

ووفقاً للمعلومات الواردة، . شعوذة قد تؤدي إىل استئصال األعضاء/كانت هناك تقارير تتعلق بوجود طقوس دينية
 .غري أن بعضها قد أُبلغ عنه. صادف عدد قليل من الدول األطراف حاالت بيع لألعضاء أو االجتار هبا

، أدانت حمكمة ميونيخ ٢٠٠٢ففي عام . اوز حماولة االجتار باألعضاء إىل أن التقارير مل تتجأملانياوأشارت  -٤٧
.  شهراً ١٨اإلقليمـية شخصاً بتهمة الشروع يف االجتار بأعضاء من أوروبا الشرقية وحكمت عليه بالسجن ملدة                

ترب حماولة  إيفز احمللية الرأي القائل إن عرض املرء كليته للبيع على اإلنترنت يع           /وُبعيد ذلك، أيدت حمكمة هومربت    
وينظر . وإضافة إىل ذلك، جيري مكتب الشرطة اجلنائية االحتادية حتقيقاً يف حاالت خمتلفة           . لالجتـار غري املشروع   

. مكتـب املدعي العام ملنهامي يف قضية طالب صيين عرض الوساطة إلجياد متربعني من مستشفى عام صيين مزعوم        
، يقع مقرها يف براغ، تعلن عن إتاحة كلى متربَّع هبا دون            وحيقـق مكتـب املدعي العام هلانوفر يف قضية شركة         

لكن يف كل هذه القضايا اجلاري التحقيق بشأهنا، مل يقم الدليل على استئصال أو زرع غري . استخدام قائمة انتظار
 .مشروع ألعضاء أو أنسجة بشرية، ومل توجد أي حالة حمددة تتعلق باجتار بأعضاء األطفال

فقد أبلغ املكتب الوطين للتحقيقات يف      . أو اجتار بأعضاء كان ضحيتها أحد القصَّر      / حبالة بيع و   افنلندوأبلغت   -٤٨
، رمبا ٢٠٠٤هـذا البلد حبالة حمددة تشري تقارير استخباراتية بشأهنا إىل نقل فتاة روسية عرب فنلندا إىل بلد آخر يف عام     

 .احلصول على أدلة من تقارير املخابراتولألسف، مل يتسن تأكيد هذه املعلومة وال . بغرض زرع عضو

اجتار باألعضاء تورطت فيها / إن ادعاءات وردت يف الصحف عن حاالت بيع لألعضاء   تركياوأشـارت    -٤٩
ومع ذلك،  . بعـض العيادات الطبية اخلاصة يف تركيا حيث يلتقي املتربعون واملتلقون األجانب وجترى العمليات             
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بات اجلديد قد اعتمد حديثاً ونظراً لتقنية مجع البيانات اإلحصائية اليت تستخدمها أضافت أنه نظراً ألن قانون العقو
 .اهليئات القضائية املعنية يف تركيا، من املستحيل حالياً تقدمي أي معلومات عن أحكام احملاكم يف هذه القضية

ادعاءات تتعلق حباالت   وأرسل نفس االستبيان إىل املنظمات غري احلكومية وألقت الضوء هي أيضاً على              -٥٠
 .أو اجتار باألعضاء/بيع لألعضاء و

وأفـادت منظمة غري حكومية بوجود ادعاءات غري مؤكدة وردت من مصادر حملية وتشري إىل أن أعضاء                  -٥١
وحسب املنظمة غري احلكومية، . أطفـال خمتطفني استعملت قرابني، وبالتحديد يف ممارسات السحر يف زامبيا وكينيا  

إذ يعتقد أن األجداد الذين تقدم هلم القرابني        . ه املمارسات على تقدمي قرابني بشرية، ال سيما أطفال        اشـتملت هذ  
وحسب املصدر، خيتطف الطفل    . لتلبـية الطلبات يشترطون إنساناً بريئاً مل يسفك دماً قط بأي شكل من األشكال             

وأفادت منظمة غري حكومية أخرى     . همث يقتل الستئصال أعضائ   )  سنوات ١٠ و ٤الـذي يتراوح عمره عادة بني       (
واهلدف . بوجود ادعاءات عن اجتار باألعضاء واستعماهلا يف طقوس الشعوذة اليت جتري يف بلدان مثل غانا ونيجرييا               

ونظراً لعدم تأكيد احلكومات املعنية أو غريها       . من استئصال األعضاء البشرية هو حتقيق طموحات سياسية أو مالية         
 .األقوال، فإهنا تظل أقواالً غري موثقةمن املصادر هلذه 

 تشري إىل أن املسؤولني الصينيني اعترفوا للمرة األوىل بوجود سوق           )١٠(وقـد ُنشرت تقارير يف الصحف مؤخراً       -٥٢
وأشارت هذه التقارير إىل أنه مل يتورط أي مسؤول         . سوداء لألعضاء يف الصني، مصدرها جثث السجناء الذين يعدمون        

وهذه األقوال اليت مل تؤكدها  احلكومات املعنية أو غريها من املصادر،            . ار وأن املتورطني هم جراحون    حكومـي يف االجت   
 .تظل أيضاً أقواالً غري موثقة

 ردود احلكومات: االستراتيجيات الوطنية/ املعايري-٢

عددة األطراف املتعلقة طلب االستبيان أيضاً إىل احلكومات وغريها من اجلهات املتلقة حتديد االتفاقات املت  -٥٣
ومن املشجع . مبنع بيع األطفال والقضاء عليه والترتيبات الثنائية أو اإلقليمية اليت وضعت ملكافحة االجتار باألعضاء

وقد . أو االجتار بأعضاء األطفال   /مالحظة أن اجلهات اجمليبة أظهرت فهماً مشتركاً لقضية بيع أعضاء األطفال و           
 . االتفاقيات املتعددة األطراف املتعلقة هبذا املوضوعصدقت معظمها على عدد من

ووقع عدد من الدول األعضاء يف جملس       . ومل ُيعـتمد سـوى عدد قليل من الترتيبات الثنائية واإلقليمية           -٥٤
 على سبيل املثال قالت إن حكومتها صدقت يف         فسلوفينيا. أوروبـا وصـدقوا عـلى العديـد من االتفاقيات         

 أيضاً إىل املؤسسة الدولية األوروبية لزرع أملانياوأشارت . لى اتفاقية مكافحة االجتار بالبشر ع٢٠٠٦أبريل /نيسان
 . أهنا وقعت اتفاقاً ثنائياً مع األرجنتني للتعاون بني قوات شرطة البلدينشيليوذكرت . األعضاء املشار إليها آنفاً

وحسب هذه . التفاقات اإلقليمية والثنائيةوأفادت منظمة غري حكومية مقرها غرب أفريقيا بوجود بعض ا -٥٥
املـنظمة، وقع العديد من البلدان اتفاقات ثنائية ملكافحة االجتار باألطفال مثل االتفاق بني السنغال ومايل أو بني                  

ويف سياق أعم، وقعت تسعة بلدان من منطقة غرب أفريقيا أيضاً اتفاقاً متعدد األطراف يتعلق بالقضية . مايل وغينيا
ـ  لكـن من املؤسف أن املقرر اخلاص مل يتلق أي جواب من تلك البلدان حتديداً، ومل يتمكن بالتايل من                   . هانفس

 .التأكد من توقيع تلك االتفاقات
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املعمول هبا ملنع   ) مبا فيها على صعيد اإلقليم واملقاطعة والوالية      (ويسأل االستبيان عن التشريعات الوطنية       -٥٦
وسرَّ املقرر اخلاص تلقي    . ضاء عليه وعن املؤسسات العامة املكلفة هبذه اإلجراءات       بـيع األطفال ومكافحته والق    

ويقصد بالتشريعات اليت يستشهد هبا يف التقرير . معلومـات كثرية عن التشريعات اليت وضعتها العديد من الدول      
 .اري اختاذهاتقدمي عينة ممثلةً توضح جمموعة املعايري املختلفة اليت جيري إعدادها واإلجراءات اجل

وجترم معظم احلكومات مسألة االجتار باألعضاء البشرية يف قوانني العقوبات اليت تنص على جزاءات مثل               -٥٧
 على قضية االجتار باألعضاء واألنسجة وحتدد       التركيوتنص إحدى مواد قانون العقوبات      . أو الغرامة /السجن و 

بل إهنا تشمل . ة بصورة غري قانونية وكذا العقوبات املنطبقةخمتلف احتماالت استئصال األعضاء واألنسجة البشري
وتنص . احلالة اليت ينشر فيها شخص إشعاراً أو إعالناً بشأن احلصول على عضو أو نسيج بشري مقابل عائد حمدد

قوانـني العقوبـات يف بلـدان أخرى على أحكام مشاهبة كما هي احلال يف إستونيا واإلمارات العربية املتحدة                   
 .لوفينيا والسويد وفنلندا وكندا وليتوانيا ومالطة واملكسيك وموناكووس

 أيضاً على ظروف مشددة بشأن االجتار باألعضاء فنلندا وليتوانيا ومالطةوتنص األحكام املشار إليها يف  -٥٨
العقوبات  من قانون ٢١ على سبيل املثال، ينص الفصل فنلنداففي . واألنسجة ميكن أن تؤدي إىل تشديد العقوبة    

 .على أن استئصال أعضاء األطفال يعترب ظرفاً مشدداً

ومتشـياً مع أحكام قانون العقوبات، اعتمدت بعض البلدان أيضاً أحكاماً أو قوانني حمددة أخرى تتعلق                 -٥٩
 بشأن استئصال األعضاء واألنسجة وترقيعها      ٢٢٣٨ القانون رقم    تركيافقد اعتمدت   . بقضـية االجتار باألعضاء   

 يف ردها إىل قانون زرع      أملانياوأشارت  . الذي ينص على لوائح حمددة عندما يتعلق زرع األعضاء بالقصَّر         هـا،   وزرع
وينص القانون على أن حدوث زرع األعضاء فعلياً ليس شرطاً          .  املتعلقة باالجتار باألعضاء   ١٧األعضاء، ال سيما املادة     

عضاء أيضاً ببيع األعضاء ويبني أنه ال جيوز أن تكون األعضاء           ، يتعلق قانون زرع األ    شيليويف  . إلثـبات وجود اجتار   
 ١٩٩٣ الصادر يف عام     ١٥ إىل أن قانوهنا االحتادي رقم       اإلمارات العربية املتحدة  وأشارت  . موضوع صفقات جتارية  

 .ينظم عملية استئصال األعضاء البشرية وزرعها وحيظر أي شكل من أشكال بيعها أو شرائها وأي تربح من ذلك

 مشل يف املادتني املكسيكفقانون الصحة العام يف . وعاجلـت دول أخرى املسألة يف التشريعات الوطنية العامة       -٦٠
 أحكامـاً حمددة عن نقل األعضاء واألنسجة خارج احلدود املكسيكية ودون ترخيص من وزارة الصحة                ٤٦٢ و ٤٦١

وال ينص . ستعماهلا وإعدادها بصورة غري قانونيةوأحكامـاً بشـأن احلصول على أعضاء اجلثث أو األجنة وحفظها وا    
قانون محاية األطفال واملراهقني وقانون العقوبات االحتادي على أي حكم حمدد بشأن مسألة بيع أعضاء األطفال، لكن                 

ومن جهة أخرى، أدرجت العديد من      .  من قانون محاية األطفال واملراهقني تشمل هذه القضية        ١٣ إىل   ١١املـواد من    
فقد أدرجت والية نيو مكسيكو املادة      . يات االحتادية يف قوانني العقوبات اخلاصة هبا أحكاماً حمددة عن املوضوع          الوال
 . من قانون العقوبات اخلاص ب والية دورانغو٣٦٩ يف قانون العقوبات ويوجد حكم مشابه يف املادة ١٧٢

. ى من مستويات احلكم تشريعات يف هذا الصدد، اعتمد كل مستوكندا واملكسيكويف البلدان االحتادية مثل  -٦١
 على سبيل املثال أحكاماً بشأن هذه املسألة يف القانون اجلنائي، ووضعت يف الوقت ذاته ضوابط                كندافقـد أدرجت    

ويف كيبيك، يرد يف القانون املدين مواد حمددة عن املسألة . اإلقليم/صارمة لزرع األعضاء والتربع هبا على صعيد املقاطعة
وحيظر . ٢٠٠٠، ويف كولومبيا الربيطانية، يرد ذلك يف قانون التربع باألنسجة البشرية املعتمد يف عام               ٦٤يف الفصـل    
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وإضافة . القانونان كالمها بيع أي أنسجة أو أجزاء من اجلسد أو شرائها أو االجتار هبا، بصورة مباشرة أو غري مباشرة                  
 أي حكم حمدد يعاجل مسألة استئصال األعضاء واألنسجة البشرية بصورة           إىل ذلك، ال ينص القانون اجلنائي لكندا على       

غري قانونية لكن ميكن االحتجاج بأي جرائم عامة منصوص عليها يف القانون اجلنائي خبصوص أي استئصال لألعضاء                 
القبول صحيحاً إذا وعموماً، ال يكون . وأخرياً، تعاجل تشريعات املقاطعات مسألة القبول. خيالف التشريعات ذات الصلة

صـدر مباشـرة مـن أشخاص دون السن القانونية أو ال يتمتعون باألهلية العقلية، وال جيوز منحه بالنيابة عن هؤالء                     
 .األشخاص إال يف احلاالت اليت توجد فيها أسباب وجيهة تتعلق بالعالج

العامة املكلفة مبنع بيع أعضاء األطفال وكانت املسألة األخرية املطروحة يف االستبيان تتعلق مبختلف املؤسسات  -٦٢
ويف عدد من البلدان، مثل إستونيا وموريشيوس وتركيا وسلوفينيا         . ومكافحـته والقضـاء علـيه، ودورها وأنشطتها       

وكرواتيا واليابان وفرتويال ومالطة والسويد وكندا والفلبني وشيلي، أوكلت املسؤولية عن قضية االجتار باألعضاء إىل               
، تشمل مسؤولية وزارة حقوق     موريشيوسففي  . وجهاز الشرطة ) والرعاية االجتماعية (ل ووزارة الصحة    وزارة العد 

 .املرأة والطفل أيضاً معاجلة مسألة االجتار بأعضاء النساء واألطفال

 يف عام كرواتيافقد أنشأت . وأنشأت العديد من الدول مؤسسات عامة أخرى معنية حتديداً بالقضية املذكورة -٦٣
 اللجـنة الوطنـية ملنع االجتار باألشخاص، املؤلفة من ممثلني للهيئات اإلدارية التابعة للدولة واملعنية مبنع االجتار            ٢٠٠٢

ويف هذا اإلطار، أعد فريق عامل      . باألشـخاص، ومـن ممثلني للهيئات التشريعية والقضائية وللمنظمات غري حكومية          
 إىل ٢٠٠٥أكتوبر /نية ملنع االجتار باألطفال للفترة املمتدة من تشرين األولخاص معين مبنع االجتار باألطفال اخلطة الوط

، أنشئ فريق عامل مشابه مشترك بني الوزارات ومكلف بتجميع املعلومات   السويدويف  . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
 الفريق العامل   وسيقدم. عـن االجتار بالبشر هبدف استئصال أعضائهم، وسيقترح خطة عمل وطنية على هذا األساس             

 .٢٠٠٧نتائجه خالل فترة أقصاها هناية عام 

فاملعهد الوطين للكلى   . ، توجد العديد من املؤسسات العامة املكلفة مبكافحة بيع أعضاء األطفال          الفلـبني ويف   -٦٤
عين باجلرائم عرب   واملركز الفلبيين امل  . وزرع األعضاء هو املركز الطيب احلكومي الرئيسي املعّين لزرع األعضاء يف الفلبني           

واجمللس املشترك بني الوكاالت    . الوطنـية هـو مؤسسة الشرطة اخلاصة اليت تتابع قضايا االجتار خارج حدود الفلبني             
 .ملكافحة االجتار هو هيئة مشتركة بني الوكاالت أنشئت أساساً لتنسيق تنفيذ القانون نفسه ورصده واإلشراف عليه

الكندي للمعلومات الصحية يشرف حتديداً على جتهيز األعضاء واألنسجة          إىل أن املعهد     كـندا وأشـارت    -٦٥
احلكومات والسلطات الصحية   (البشرية وزرعها، وهو يقوم بدور املنسق للتعاون بني اجلهات الفاعلة يف اجملال الصحي              

ك السجل الكندي   وعالوة على ذلك، هنا   . واجلمعيات املهنية للرعاية الصحية   ) اإلقليمـية واملستشـفيات والباحـثني     
لألعضـاء الـبديلة، وهـو قاعدة بيانات وطنية خمصصة لتسجيل وحتليل مستوى نشاط ونتائج زرع األعضاء احليوية       

 .وأنشطة غسيل الكلى

، تشمل املؤسسات املعنية بالتربع باألعضاء وتوزيعها وزرعها املستشفيات ومراكز زرع األعضاء            أملانـيا ويف   -٦٦
 الدولية األوروبية لزرع ع األعضاء املسؤولة عن تنسيق التربع باألعضاء يف أملانيا، وكذا املؤسسةواملؤسسة األملانية لزر

 .اليت تشرف على جانب الوساطة يف توزيع األعضاءاألعضاء 
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  برامج االستجابة السريعة املتعلقة باألطفال املختطفني أو املختفني-رابعاً

والواقع أن حاالت االختفاء    . لقاً بالغاً يف عدد من الدول     أصـبحت قضـية األطفـال املفقوديـن تثري ق          -٦٧
واالختطاف غالباً ما تشكل اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا اجلناة لتحقيق أهدافهم، مبا فيها االستغالل اجلنسي لألطفال                 

املقرر اخلاص أن   ويرى  . وملا كان األمر ميس يف الغالب أشد الناس ضعفاً، فإن املهمة تكون أشد إحلاحاً             . املختطفني
وينبغي تشجيع برامج االستجابة السريعة يف      . توعـية اجلمهـور بالوقاية واالستجابة السريعة والفعالة أمر ضروري         

والواقع أن العديد من الدول وضعت بالفعل عدداً من التدابري التشريعية           . حـاالت اخـتطاف األطفال واختفائهم     
ولتوفري معايري . فقد أنشئت على سبيل املثال مراكز عصرية لألطفال املفقودين. واإلدارية والربامج ملعاجلة هذه القضية

 .للدول األخرى، سيقدم املقرر اخلاص تفاصيل إضافية بشأن خمتلف النماذج املوجودة أصالً حلل املشكلة

  املعايري الدولية واإلقليمية-ألف 

فاملواد . الصعبة القضية واإلقليمي ملعاجلة هذهمن الصكوك القانونية على الصعيدين الدويل  العديد وضعت -٦٨
أن جلميع األطفال احلق يف عالقات شخصية منتظمة مع كال  على  من اتفاقية حقوق الطفل تنص١١ إىل ٩مـن  
 بشأن ١٩٨٠أكتوبر /األول  تشرين٢٥اتفاقية حقوق الطفل، ترمي اتفاقية الهاي الصادرة يف  وجبانب .الوالدين

العودة السريعة لألطفال الذين ينقلون أو  ضمان  إىل على الصعيد الدويل)١١(ألطفالاختطاف اجلوانـب املدنية ال 
ـ    احترام احلق يف احلضانة والوصول الذي كما تضمن. أي من الدول املتعاقدة يف ة غري قانونيةورحيـتجزون بص

لى ضمان عودة الطفل، من خالل وإمجاالً تساعد أحكام هذه االتفاقية ع. تفرضه الدولة اليت يقيم فيها الطفل عادة
 يوماً، إال يف حاالت استثنائية، مثالً إذا        ٤٥ إىل   ٣٠عملـية واضحة وسريعة، إىل مكان إقامته املعتاد يف غضون           

وإضافة إىل ذلك، ينبغي اإلشارة إىل معايري عدة وضعت على الصعيد           . كانت عودة الطفل تستلزم تعرضه للخطر     
بشأن االعتراف بالقرارات املتعلقة حبضانة األطفال وإنفاذها وبشأن إعادة نظام          روبا  اتفاقية جملس أو  "ف . اإلقليمي

وأخرياً، تكفل اتفاقية جملس    . تعرِّف النقل غري املشروع بأنه نقل طفل عرب حدود دولية         " )١٢(حضـانة األطفـال   
 .ية منها، احلق يف احلياة األسر٨، ال سيما املادة )١٣(أوروبا بشأن محاية حقوق اإلنسان

  املبادرات العاملية-باء

، إىل حتقيق   ١٩٩٨يسعى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستَغلني، وهو وكالة عاملية أسست يف عام              -٦٩
ويشجع املركز على   . رفاهـية األطفال من خالل اإلجراءات الفعالة ووضع السياسات والتنسيق املتعدد اجلنسية           

 تقوم على منوذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وتدعمها احلكومات            جديدة إنشـاء مراكز وطنية تنفيذية    
الوطنـية، مثل املركز الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني يف الواليات املتحدة واملركز املعين بشؤون الطفل يف                

 هذا النوع يف البلدان واهلدف الرئيسي للمركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني هو إنشاء مراكز من. بلجيكا
وحدة لتلقي االتصاالت اهلاتفية، ونظام لتوزيع الصور، وعالقات مع اجلهات : املعنـية، تشمل ما يلي كحد أدىن      

كما أنشئت  . املعنية بإنفاذ القوانني عن طريق توفري التدريب، والسياسات واإلجراءات النموذجية، والدعم التقين           
ع أن الشبكة العاملية لألطفال املفقودين هي قاعدة بيانات مركزية ومتعددة           والواق.  بلداً ١٧شـبكة تـتألف من      

 . موقعاً على اإلنترنت١٧اللغات تشمل معلومات عن األطفال املفقودين وصوراً هلم، ويغذيها 
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كمـا أوضح عدد من البلدان اهتمامه بالعمل بشكل وثيق مع املركز الدويل، مثل جنوب أفريقيا ورومانيا                  -٧٠
ـ  ونطاق أنشطته  . ٢٠٠٤أبريل  /وافُتتح مركز جنوب أفريقيا لألطفال املفقودين واملستغلني يف نيسان        . تاريكاوكوس

وتعالَج حاالت األطفال املفقودين املبلغ عنها . واسع لكن مشروعه الرائد هو تعقب آثار األطفال املفقودين وإعادهتم 
غ فوراً إىل هذا املركز وُتعهد كل حالة إىل مشرف يقدم           فتلك احلاالت تبلّ  . باتـباع مـبادئ توجيهية عملية حمددة      

ويضمن . تقاريره إىل املدير ويعمل بالتعاون الوثيق مع وكاالت إنفاذ القوانني املعنية وييسر تبادل املعلومات واملوارد              
الوطن وإعادة موظفو الدعم العاملون يف املركز نشر املعلومات عن احلاالت بسرعة ويساعدون يف عملية اإلعادة إىل          

 .وأخرياً، يعاجل املركز قضايا االختطاف عرب احلدود بالتعاون مع اإلنتربول. التأهيل واملشورة يف جمال املتابعة

 املركز الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني:  املبادرات الوطنية-جيم 

مية مقرها الواليات املتحدة،    أسـس املركز الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني، وهو منظمة غري حكو           -٧١
. ويقدم الكونغرس التمويل األساسي لكن املركز يظل كياناً خاصاً. وفق مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

، تلقى مليوين اتصال هاتفي عرب وحدة تلقي االتصاالت، العاملة على مدار اليوم، ووزع ماليني  ١٩٨٤ومنذ عام   
 ٩٦ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٦٢وارتفعت نسبة اإلعادة من .  مهين٢١١ ٠٠٠ب الصور ألطفال مفقودين ودر

 .وتوجد العديد من األقسام والربامج املتعلقة باألطفال املفقودين واملختطفني داخل املركز. يف املائة اليوم

 " قودين فـي أمريكا  االستجابة اإلذاعية حلاالت الطوارئ املتعلقة باملف     : خطة اإلنذار األمريكية  "وهـناك    -٧٢
)AMBER Alert Plan( وهي شراكة طوعية بني وكاالت إنفاذ القوانني واإلذاعيني لبث نشرات عاجلة يف أشد ،

ويرمي املركز إىل توفري املساعدة التقنية . حاالت اختطاف األطفال خطورة قصد استنفار اجملتمعات احمللية بكاملها
ووضعت جمموعة من املعايري لضمان نظام      . جلميع خطط اإلنذار األمريكية   والتدريب، بالتعاون مع وزارة العدل،      

وأهـم املعايري هي أن يكون الطفل معرضاً خلطر حمدق باإلصابة البدنية اخلطرية أو املوت وأن توجد                 . اإلنـذار 
 وتعمل شعبة .كما يوجد مركز لتلقي االتصاالت اهلاتفية جماناً يعمل على مدار اليوم. معلومات وصفية كافيه عنه

وعالوة على ذلك، قامت متاجر     . حتليل القضايا والدعم على حتديد أمناط للحاالت على نطاق الواليات املتحدة          
فعندما يبلغ أحد الزبائن موظف املتجر بفقدان طفل، تعلن ". شفرة آدم"التجزئة األمريكية الكربى بإنشاء وترويج 

غ مجيع املوظفني املعيَّنني بأوصاف الطفل لكي يتوقفوا عن عملهم          ويبلَّ. عرب شبكة التخاطب العامة   " شـفرة آدم  "
 دقائق، يتصل موظفو املتجر باملسؤولني احملليني عن        ١٠وما مل يعثر على الطفل يف غضون        . االعتيادي للبحث عنه  

 برنامج  هو) املورد التكنولوجي لإلنذار بفقدان األطفال     (LOCATERوبرنامج  . إنفـاذ القوانني طلباً للمساعدة    
آخـر، معـتمد على اإلنترنت، ويساعد الوكـاالت املكلفـة بإنفـاذ القوانني على توزيع الصور واملعلومات               

لألطفال " NetSmartz"وإضافة إىل ذلك، وضعت موارد تثقيفية عدة مثل  . بسـرعة بإصدار ملصقاهتا اخلاصة هبا     
فريق "وأخرياً، ينبغي اإلشـارة إىل . ت تدريبيـة سنة، ومت توفري دورا١٧ سنوات و٥الذين تتراوح أعمارهم بني 

 .الذي مينح متطوعوه املدرَّبون الدعم النفسي والعطف والتوجيه ألفراد األسرة) Team HOPE" (األمل

  ردود احلكومات-دال 

) لواردة لالطالع على قائمة الردود ا٢٤انظر الفقرة (كانت اجملموعة األوىل من األسئلة املتصلة هبذه القضية  -٧٣
وعالوة على  . تـدور حول خمتلف التدابري التشريعية واإلدارية اليت وضعتها الدول ملنع اختطاف األطفال واختفائهم             
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ذلـك، اسُتفسـر عن التدابري التشريعية أو اإلدارية املتخذة لتنبيه عامة الناس عند اختطاف طفل أو اختفائه، وعن                   
وطلب . وتناول اجلزء الثاين السياق الواقعي املتعلق هبذه القضية. تهدفنيالسلطات املسؤولة عن تنفيذها والسكان املس

االسـتبيان معلومـات عما إذا كانت نسبة العثور على األطفال املختطفني واملختفني قد ارتفعت منذ تنفيذ تدابري                  
 .تطفيهماإلنذار وعما إذا كان قد استتبع تنفيذ هذه التدابري العثور على أطفال أحياء والقبض على خم

فأملانيا والفلبني وكندا . ومن بني األجوبة اليت مت تلقيها، أفاد عدد كبري من الدول بأنه وضع إطاراً معيارياً -٧٤
وهندوراس واليابان وليتوانيا وتركيا وموناكو وسلوفينيا ومالطة وإستونيا ونيكاراغوا وشيلي واملكسيك أدرجت            

سبتمرب / أيلول٢٦ الصادر يف    ٥٢٣٧القانون رقم   (ينص قانون العقوبات    إذ  . هـذه اجلـرائم يف قوانينها اجلنائية      
 على أن حياكم كل من َيحرم شخصاً من حريته بنقله إىل مكان بصورة غري قانونية، بالسجن                 تركيايف  ) ٢٠٠٤

 نداكويتضمن القانون اجلنائي يف . ويف حالة اختطاف األطفال، تضاعف العقوبة.  سنوات٥ملدة تتراوح بني سنة و
 من القانون جترم كل من خيتطف شخصاً غري متزوج دون السادسة            ٢٨٠فاملادة  . أيضاً أحكاماً جترم االختطاف   

 عاماً جرمية اختطاف    ١٤ اختطاف أي طفل دون سن       ٢٨١وتعترب املادة   . عشرة من عمره أو يتسبب يف اختطافه      
  ٢٨٢وأخرياً، تعاجل املادتان    . والرقابة عليه لطل إذا قام به شخص غري الوالد أو الوصي أو من لـه حق الرعاية               

 . حاالت اختطاف أحد الوالدين للطفل يف أوامر الرعاية أو بغض النظر عنها٢٨٣و

 ٤، ينص األمر رقم     ليتوانياويف  . ونفذت دول أخرى قوانني أعم حلماية الطفل أو اعتمدت تشريعات حمددة           -٧٥
 اتفاقية الهاي، اعتمدت قانون توفري مالطةويف الوقت الذي تنفذ فيها . على قواعد حمددة للبحث عن األطفال املختفني

وعلى العكس  . ٢٠٠٠ الصادر يف عام     ١٩ القانون رقم    موريشيوسالرعاية يف حاالت اختطاف األطفال، واعتمدت       
 .هقني يف القانون األساسي حلماية األطفال واملرافنـزويالمن ذلك، ترد األحكام املتعلقة هبذه القضية يف 

وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل إنذار السكان يف حاالت اختطاف األطفال أو اختفائهم، وضعت بعض                -٧٦
 على سبيل املثال، عندما تبلَّغ الشرطة حبالة اختطاف، تقوم بإحالتها إىل            الفلبنيففي  . الـدول أيضاً برامج مفيدة    

 اعتربت حالة اختطاف للحصول على فدية، توالها هذا  فإن). PACER(قسم مكافحة اجلرمية ومواجهة الطوارئ      
وإضافة إىل ذلك، يتعاون املركز الفلبيين املعين باجلرمية عرب الوطنية، وهو           . القسم، وإال تكفلت هبا الشرطة احمللية     

مؤسسـة خاصة من مؤسسات الشرطة تتابع حاالت الفدية خارج احلدود الوطنية، مع كل من القوات املسلحة                 
وجاء يف رد احلكومة أن إنشاء قسم . نية ومكتب التحقيقات الوطين يف االستجابة بسرعة حلاالت االختطافالفلبي

PACER                سـاعد على حتسني التكامل بني اجلهود االستباقية لكافة وحدات الشرطة وتنسيقها وساهم بالتايل يف 
 .زيادة نسبة النجاح يف إعادة الضحايا ساملني

ويسمح هذا الربنامج بنشر سريع للملصقات      . جماً خاصاً للقصَّر املختفني واملفقودين     برنا املكسـيك ووضـعت    -٧٧
اخلاصـة بالقصَّر املفقودين أو املختطفني للحصول على فدية أو لسبب آخر وبتوفري املشورة القانونية والنفسية للعائالت                 

 Modelo de Conciliación Interfamilia  و Modelo de Orientaciòn Globalووضعت عدة معايري، من بينها. املصابة
 اإلنترنت يعىن باألطفال املفقودين وجيري       موقع على  ٢٠٠٤يونيه  /وأنشئ منذ حزيران  . للمساعدة يف عملية مل الشمل    

 ".محاية األطفال من االختفاء واالختطاف"حالياً إعداد كتيب يرمي إىل منع حدوث هذه املشكلة، بعنوان 
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  االستنتاجات-خامساً 

ومع أن املقرر اخلاص مل     . يـود املقرر اخلاص أن يوجه خالص شكره إىل مجيع من ردوا على االستبيان              -٧٨
يستعرض يف هذا التقرير سوى خمتارات من التجارب واملبادرات اليت وردت معلومات بشأهنا، فإنه وجد أمثلة جد 

 .القضيتني واليت تستحق تسليط الضوء عليهاإجيابية للتدابري الوقائية واملؤسسات والربامج اليت تعاجل كلتا 

ومع أن عدد . وتظـل قضية بيع األعضاء واألنسجة، ال سيما أعضاء األطفال، غري موثقة يف الوقت الراهن     -٧٩
التقارير الرمسية عن  االجتار باألعضاء واألنسجة قليل، فإن التباين يف التكاليف والتكنولوجيات والتشريعات املتعلقة               

ضية يفرض على السلطات أن تظل حذرة لتجنب حتول األعضاء واألنسجة البشرية إىل سلعة جتارية، وما قد             هبذه الق 
ورغم وجود تقارير عن    . يـؤدي إليه سعي البعض إىل حتقيق الربح ويأس البعض اآلخر من أوضاع يتعذر تداركها              

.  هناك إشاعات خمتلفة غري مؤكدة     االجتـار باألعضـاء واألنسجة باستعمال العنف حبق أشخاص وأطفال، ال تزال           
وحيث املقرر اخلاص احلكومات على إجراء      . وتدعو احلاجة بالتايل إىل اإلبالغ والتحقيق عند ظهور هذه االدعاءات         

 .حتقيقات شاملة وضمان تطبيق عقوبات جنائية على املتجرين ومجيع املتورطني يف االعتداء على األطفال

دبري وقائي، تذكري احلكومات مبختلف الضمانات اليت وضعتها خمتلف اآلليات كما يود املقرر اخلاص، كت -٨٠
الدولـية واإلقليمـية، مثل املبادئ التوجيهية اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية واالتفاقيات اليت اعتمدها جملس                

ناسبة لدعوة مجيع البلدان    ويغتنم املقرر اخلاص هذه امل    . وبعض مناذج التشريعات الوطنية املشار إليها أعاله      أوروبا  
وينبغي أن تنشئ مؤسسات    . إىل وضع تشريعات ومعايري من أجل تنظيم زرع األعضاء واألنسجة تنظيماً واضحاً           

اليت تنشأ يف إطارها مؤسسات     " سياحة زرع األعضاء  "لتوثـيق مجيع عمليات زرع األعضاء ورصدها ومنع منو          
واملتلقي، مع ما ينطوي عليه ذلك من خماطر كبرية يتعرض هلا كال            طبـية، تستفيد من التفاوت بني وضع املتربع         

 .الشخصني املعنيني بعملية زرع األعضاء

ويـرى املقرر اخلاص أيضاً أن ظاهرة اختطاف األطفال تثري قلقاً بالغاً ألن عمليات االختفاء واالختطاف                 -٨١
وال يوجد . ضي إليه من استغالل جنسي للضحاياغالـباً ما متثل اخلطوة األوىل يف االعتداء على األطفال، وما قد يف         

سوى عدد حمدود من الدول اليت وضعت نظماً منظمة وفعالة ملواجهة اختطاف األطفال، ويعين ذلك ضياع الساعات 
وعليه، ينبغي اتباع هنج منسق وشامل وعاملي عندما يكون . واأليام األوىل اليت هي حامسة يف العثور على طفل مفقود

ويف هذا اإلطار تشكل    . ؤسسات احلكومية وكذا املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص دور تقوم به          ملخـتلف امل  
وينبغي تشجيع برامج ومبادرات االستجابة السريعة اليت       . التوعية بالوقاية وباالستجابة السريعة والفعالة أمراً أساسياً      
كما ينبغي اإلشادة جبهود الدول اليت وضعت       . ا املثل أعاله  تتبناها املنظمات الدولية واإلقليمية مثل تلك املضروب هب       

وبرامج االستجابة  . تدابري وبرامج تشريعية وإدارية ملعاجلة هذه القضية وبنجاحاهتا يف العثور على األطفال املختطفني            
ق بني  السـريعة هـذه ليست جمرد أدوات ملواجهة اختطاف األطفال وفقداهنم، بل هي تسمح أيضاً بتحسني التنسي                

 .خمتلف املنظمات بشكل كبري من أجل منع ممارسة العنف ضد األطفال
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  توصيات-سادساً

الحـظ املقـرر اخلاص أن معظم الدول اليت ردت على االستبيان اعتمدت تدابري تشريعية ملكافحة                 -٨٢
لصدد بأن تضع يف االجتار بأعضاء األطفال وبيعها، لكنه يوصي الدول اليت تعتمد تشريعات أو تعدهلا يف هذا ا  

 .حسباهنا االعتبارات الواردة أدناه

فانسجاماً مع املعايري احملددة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بزرع األعضاء البشرية، اليت وضعتها منظمة  -٨٣
الصـحة العاملـية، ومـع الـربنامج العاملي ملكافحة االجتار بالبشر الذي استهله مكتب األمم املتحدة املعين                  

خدرات واجلرمية واالتفاقية األوروبية بشأن مكافحة االجتار بالبشر وحقوق اإلنسان والطب احليوي، يدعو     بامل
املقـرر اخلـاص الدول إىل أن تدرج يف تشريعاهتا الوطنية حظر بيع أعضاء األطفال وأنسجتهم واالجتار هبا                  

واإلقليمية حىت تتمكن من توثيق أي      وضمانات فعالة تكفل التنفيذ وأن تواصل وضع االستراتيجيات الثنائية          
 .حاالت قد حتدث وتقدمي اجلناة إىل العدالة

 :وينبغي للدول أن تقوم باخلصوص مبا يلي -٨٤

الـنظر يف اعـتماد تشـريعات ومعايري تنظم زرع األعضاء واألنسجة مبا يتفق مع املبادئ                 )أ( 
 ة العاملية؛التوجيهية اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية واجلمعية الطبي

تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي عرب وضع معايري مشتركة، مهتديةً باالتفاقيات والتوصيات            )ب( 
 اليت اعتمدها جملس أوروبا وتكييف القوانني واملعايري احمللية مع هذه املبادئ املشتركة؛

األعضاء واألنسجة  إقامـة شـبكة معلومات فعالة للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة باالجتار ب            )ج( 
وتوثـيقها وترصدها وضمان التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل بني الوكاالت املعنية بإنفاذ القوانني واملكلفة              

 مبكافحة هذه التجارة؛

إنشـاء وكالة مركزية لزرع األعضاء مكلفة بتنسيق احتياجات املتلقني وأوضاع املتربعني،             )د( 
 ة لكل فئة من فئات األعضاء وكل منطقة وجلميع الفئات العمرية؛ووضع قائمة انتظار شفافة ومنصف

حظـر بـيع األعضاء واألنسجة حظراًً صرحياً قصد القضاء على الطلب على هذه التجارة                 )ه( 
 ومعاقبة من يقومون بذلك عقوبة قاسية؛

إال إذا  من أن يصبحوا متربعني باألعضاء واألنسجة، ١٨ضمان محاية مجيع األطفال دون سن  )و( 
 ومل يوجد أي متربع مناسب وإذا أخذت موافقة املتربع كانت حياة أحد أفراد العائلة املباشرين معرضة للخطر

وإذا مل تكن العملية تشكل خطراً على املتربع يف احلال أو يف املستقبل وإذا كانت عملية الزرع هذه ستحقق                   
 حتسناً كبرياً يف صحة املتلقي؛

 .اوى اجلنائية ضد البائعني والوسطاء واملتجرين يف احلال وبشكل رمسيضمان حتريك الدع )ز( 
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وفيما يتعلق مبسألة اختطاف األطفال واحلاجة إىل معاجلة هذه القضية على حنو منسق وشامل وعاملي،                -٨٥
متشـياً مـع مناذج برامج االستجابة السريعة اليت نوقشت سابقاً، يوصي املقرر اخلاص مجيع الدول بأن تضع                  

 :برامج استجابة سريعة وأن تقوم حتديداً مبا يلي

تـدرج يف تشريعاهتا الوطنية أحكاماً جترم االختطاف وتنص على عقوبات صارمة أو ظروف             )أ( 
 مشددة عندما يكون الضحايا أطفاالً؛

 قائمة على   تنشـئ، مـع مراعاة قدرة كل دولة، مؤسسة مركزية تتألف من مراكز تنفيذية              )ب( 
ة بني القطاعني العام واخلاص ومنشأة بدعم من احلكومة الوطنية، على أن تشمل ما يلي كحد                منوذج للشراك 

وحدة لتلقي االتصاالت اهلاتفية وموقع على اإلنترنت يسهل الوصول إليه ونظام لتوزيع الصور وروابط : أدىن
عم التقين فضالً عن    مـع وكـاالت إنفاذ القوانني بتوفري التدريب والسياسات واإلجراءات النموذجية والد           

شـراكة طوعية بني وكاالت إنفاذ القوانني واإلذاعيني من أجل بث نشرات عاجلة يف أشد حاالت اختطاف                 
 األطفال خطورة من أجل استنفار اجملتمعات احمللية بكاملها يف احلال؛

تـتعاون عـلى الصـعيدين الثنائي واإلقليمي على وضع معايري مشتركة والسماح بتبادل               )ج( 
 لمعلومات بال قيود بني خمتلف وكاالت إنفاذ القوانني للبلدان املعنية عند البحث عن طفل مفقود أو خمتطف؛ل

حتدد بوضوح السياسات ونطاق التدخل حبيث يفعَّل النظام يف احلال عند اإلبالغ حبالة اختطاف               )د( 
 قد تؤخر االستجابة الفورية؛أو فقدان طفل وال ُيترك لتقدير كل جهة فاعلة على حدة أو حلاالت أخرى 

 تشـرك املـنظمات غـري احلكومية واجلهات الفاعلة اخلاصة يف برامج االستجابة السريعة،                )ه( 
 ال سيما مؤسسات ومنظمات اإلعالم واالتصاالت اليت ميكنها نقل رسالة اإلنذار بسرعة وفعالية؛

ت االختطاف العنيفة وأَسرهم    تنشئ مرافق للمساعدة وإعادة التأهيل خمصص لضحايا عمليا        )و( 
 .قصد مساعدهتم على االندماج جمدداً يف جمتمعاهتم احمللية

ويشدد املقرر اخلاص يف اخلتام على أن الربامج التثقيفية وأنشطة التوعية ضرورية يف مكافحة االجتار                -٨٦
 :ويدعو الدول إىل ما يلي. باألعضاء ويف معاجلة قضية اختطاف األطفال

محـالت توعـية بني املسؤولني عن جمايل الصحة وإنفاذ القوانني بشأن قضية االجتار            تنظـيم    )أ( 
 باألعضاء واملكافأة وموافقة املتربع؛

توعـية املسـؤولني عن إنفاذ القوانني باحلاجة إىل العمل معاً والتعاون التام عند التحقيق يف                 )ب( 
 قضايا اختطاف األطفال؛

سية على مادة للتوعية حبقوق الطفل تتناول قضية اختطاف         ضـمان اشتمال املقررات الدرا     )ج( 
األطفـال الـذي يرتكبه األجانب، بل أيضاً أحد الوالدين املنفصلني أو أفراد العائلة، وتوفري املوارد املتاحة                 
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وتشكل التوعية بالربامج واملوارد املتاحة أداة أساسية ملنع . للمسـاعدة يف حال تعرض األطفال هلذه احلاالت      
 وع األطفال ضحايا لالختطاف، وينبغي إتاحتها يف مجيع مراحل الدراسة؛وق

وضـع بـرامج للمساعدة على إعادة إدماج الضحايا، مع التشديد على اجلوانب العضوية               )د( 
 .والنفسية، فضالً عن املساعدة التقنية
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