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بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
مذكرة من األمني العام
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـررة ا املـة املعنيـة
ببيــع األطفــال واســتغاللم يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــةر مــود د بــوير  -بوكيتشــيور املقــدم
عمالً بقرار اجلمعية العامة .751/96
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تقرير املقررة ا املة املعنيـة ببيـع األطفـال واسـتغال ل األطفـال يف البغـاء
ويف املواد اإلباحية
موجز
هـذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة 751/96ر وتصــا املقــررة ا املــةر
مود د بوير  -بوكيتشيور األنشطة املضطلع هبا فيما يتعلق بـأداء وييتـها منـذ تقـدت التقريـر
السابق إىل اجلمعية ).(A/69/262
وهــت تقــدم أيضــا تلــيال لت ـأألطاا بيــع األطفــال واســتغاللم اجلنســت عل ـ األطفــال
الضحايا وتدعو إىل وضع برامج شاملة للرعاية والتعـايف وإعـادة اإلدمـاا ما مـة علـ ا قـوق
ومتمحورة حول الطفل يف إطار نظم وطنية فعالة ماية الطفل.
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أوي  -مقدمة
 - 7طلبت اجلمعية العامة يف مرارها  751/96من املقررة ا املة جمللـ حقـوق اإلنسـان
املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة أن تواملـل تقـدت التقـارير
إىل اجلمعية عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار أداء الويية املسندة إليها.
 - 1ويف هذا التقريرر تقدم املقـررة ا املـة معلومـاا عـن األنشـطة الـع اضـطلعت هبـا يف
الفترة من آب/أغسط  1174إىل آب/أغسط 1175ر ويتضمن التقرير أيضا دراسـة عـن
تأألطاا ايستغالل اجلنست عل األطفال الضـحايا وتـدابط إعمـال حـق األطفـال الضـحايا يف
الرعاية والتعـايف وإعـادة اإلدمـاا وت وملـياا تـدعو إىل وضـع بـرامج شـاملة للرعايـة والتعـايف
وإعادة اإلدماا ما مة عل ا قوق ومتمحورة حول الطفل.

ألانيا  -أنشطة املقررة ا املة

ألا  -الزياراا القطرية

 - 3مامت املقررة ا املة السابقة بزيارة رمسية إىل أرمينيا يف الفترة مـن  71إىل  71أيـار/
مايو  .1175ومبلت حكومة اليابان طلبها أن تقوم بزيـارة رمسيـة إىل اليابـان يف الفتـرة مـن 1
إىل  1أيلول/ســـبتمرب  .1175وردّا حكومتـــا جورجيـــا وبلغاريـــا ردًا إىابيــًا علــ الطلـــبني
اللذين أرسلتهما املقررة ا املة إليهما من أجل توجيه دعوة لا للقيام بزيارة رمسيـة لبلـديهما.
جــه لــا دعــوة مــن اجلمهوريــة
ومل تــرد للمقــررة ا املــة حــن ادن ردود عل ـ طلباتــا أن تو ّ
الدومينيكيةر وغامبيار وفييت نامر والند.

باء  -البالغاا والنشراا الصحفية
 - 4أرســـلت املقـــررة ا املـــة إىل الـــدول األعصـــاء املعنيـــة بالغـــاا يف شـــكل إدعـــاءاا
ورسا ل من أجل اختاذ إجراءاا عاجلة بشـأن انتـهاكاا حقـوق األطفـال الـع تنـدرا ضـمن
نطاق وييتها .وهذه البالغاا والردود عليها الواردة من ا كوماا املعنيـة متاحـة للعمـوم يف
تقارير البالغاا املشتركة لإلجراءاا ا املة املقدمة إىل جمل حقوق اإلنسان(.)7
 - 5ومد أملدرا املقررة ا املة أألناء الفتـرة الـع يشـملها هـذا التقريـر نشـراا ملـحفيةر
مبفردها أو بصورة مشتركةر إلألارة القلق وللدعوة إىل اختاذ إجراءاا بشـأن مسـا ل مواضـيعية
حمددة ذاا مللة بوييتهار من بينـها ككـني الطفـلر والـرق العصـر ر والتمييـز العنصـر ضـد
__________
( )7انظر .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
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األشــ او ذو األملـــل األفريقـــتر ونيـــادة أمـــان اينترنــتر وأطفـــال الشـــوار ر وايجتـــار
بالبشر .وانضمت أيضا إىل خـرباء آخـرين يف جمـال حقـوق اإلنسـان يف إملـدار نشـرة ملـحفية
مشــتركةر يف  73نيســان/أبريل 1175ر بشــأن الــذكرى الســنوية األوىل يختطــاف تلميــذاا
من تشـيبو،ر وييـة بورنـور يف نياطيـار وبشـأن بيـع واعـة بوكـو حـرام لألطفـال واسـتغاللا
اجلنست لم.
 - 9ومبناســبة الــذكرى الســنوية ا امســة عشــرة يعتمــاد الربوتوكــول ايختيــار يتفاميــة
حقــوق الطفــل بشــأن إشــرا ،األطفــال يف الــلا املســلال والربوتوكــول ايختيــار بشــأن بيــع
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـةر شـاركت املقـررة ا املـة يف إملـدار
بيـان مشــتر ،يــدعو إىل تصـديق ويــع دول العــامل علـ الربوتوكـولني وتنفيــذها لمــا .وبعثــت
أيضا برسا ل إىل الدول األعضاء الع مل تصـدق بعـد علـ الربوتوكـول ايختيـار بشـأن بيـع
األطفال واست دام األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية تدعوها إىل التصديق عليه.

جيم  -األنشطة األخرى
 - 7متابعة التقرير املواضيعت
 - 1ركــزا املقــررة ا املــةر يف تقريرهــا الســنو املقــدم إىل جمل ـ حقــوق اإلنســان يف
دورتـــا الثامنـــة والعشـــرين ) A/HRC/28/56و (Add.1ر حبوألهـــا علـ ـ مســـألة تكنولوجيـــاا
املعلوماا وايتصايا وبيع األطفال واستغاللم اجلنست .ومد تناولـت إضـافة تقريرهـا نيـارة
املتابعــة الــع مامــت هبــا املقــررة ا املــة الســابقةر ىلــاة معــال جميــدر إىل هنــدورا يف نيســان/
أبريل .1174
 - 1وشاركت املقررة ا املة يف عـدد مـن األحـداا وايجتماعـاا إلعـداد تقريرهـا عـن
تكنولوجيــاا املعلومــاا وايتصــايا وكمتابعــة لــه .ويف  71أيلول/ســبتمرب  1174كانــت
عضـوا يف حلقــة نقـاي يف يــوم املنامشـة العامــة بشـأن الوســا ق الرمميـة وحقــوق األطفـال الــع
نظمتــها يف جنيــا جلنــة حقــوق الطفــل .ويف  79تشــرين األول/أكتــوبرر شــاركت املقــررة
ا املــةر يف ســياق عــرر تقريرهــا الســنو ) (A/69/262املقــدم إىل اجلمعيــة العامــةر يف حلقــة
نقاي رفيعة املستوى بشـأن تكنولوجيـاا املعلومـاا وايتصـايار واينترنـتر والعنـا ضـد
األطفــال نظمتــها املمثلــة ا املــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنا ضــد األطفــال .ويف  17تشــرين
األول/أكتوبرر شاركت املقررة ا املة يف اجتما بشأن جرا م الفضاء ايلكتـروين واألطفـال
أألنــاء أســبو القــانون والعــدل والتنميــة الــذ أمامــه البنـ الــدويل يف واشــنطن العاملــمة .ويف
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 14تشـــرين الثـــاين/نوفمرب شـــاركت يف ا ـــدا املعـــل باألطفـــال املتـــنقلني وتكنولوجيـــاا
املعلوماا وايتصايا الذ نظمته منظمة إنقاذ الطفولة يف ستوكهلم.
 - 6ويف  71كانون األول/ديسمرب شاركت يف افتتاح مؤكر القمة العـاملت بشـأن األطفـال
علـ اينترنــت ملعاجلــة موضــو ايســتغالل اجلنســت لألطفــال عــرب اينترنــت الــذ نظمتــه يف
لنــدن ونارة داخليــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمـ وأيرلنــدا الشــمالية .ومــد اعتـربا منــذ
ذل ا ني مرامبة نشطة لدى اجملل ايستشار الدويل ملنظمة ”.“WePROTECT
 - 71ويف  6آذار/مــار 1175ر أألنــاء الــدورة الثامنــة والعشــرين جمللـ حقــوق اإلنســانر
نظمــت ح ـدألًا جانبي ـًا مــع املمثلــة ا املــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنا ضــد األطفــال بشــأن
تكنولوجياا املعلوماا وايتصايا وبيع األطفال واستغاللم اجلنست.
 - 77ويف  6كون/يوليــهر شــاركت يف ايجتمــا الثــاين ملبــادرة اجمللـ ايستشــار الــدويل
ملنظمــة ” “WePROTECTللتحضــط ملــؤكر ممــة املتابعــة الــذ ســيعقد يف اإلمــاراا العربيــة
املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب .1175
 - 1املؤكراا وا لقاا الدراسية والتفاعل مع اجملتمع املدين
 - 71شــاركت املقــررة ا املــة يف العديــد مــن املــؤكراا واجتماعــاا ا ــرباء أألنــاء الفتــرة
املستعرضة يف هذا التقرير .ففت  6و  71أيلول/سبتمرب 1174ر شـاركت يف اجتمـا ا ـرباء
الثالث املعل بعملياا العودة وعملياا النقل يف احمليق الـاد :أمثلـة ـايا أطفـال تعرضـوا
لالســتغالل وايجتــار هبــم ولألطفــال املعرضــني لل طــرر نظمهــا جمل ـ دول حبــر البلطيــق يف
فيلنيــو  .ويف  71تشــرين األول/أكتــوبرر شــاركت يف املــؤكر الســنو املعــل حبقــوق الطفلــة
الــذ تنــاول موضــو ”عــامل بــدون نواا األطفــال كيــا نصــل إليــه “ر نظمتــه يف أوســلو
منظمة ”خطة النرويج“ .ويف  31تشرين األول/أكتـوبرر ألقـت كلمـة ر يسـية يف املشـاوراا
الدولية السابعة للمنظمة الدولية ملساعدة األطفالر الع عقدا يف لندن.
 - 73ويف  4تشرين الثاين/نوفمربر حضرا مناسبة إحياء الذكرى السنوية الثالألني يعتمـاد
اتفاميــة مناهضــة التعــذي وغــطه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
املهينةر الع نظمتـها يف جنيـا جلنـة مناهضـة التعـذي  .ويف  11تشـرين الثـاين/نوفمربر ألقـت
املقررة ا املة خطابا أمام ايجتما الرفيع املسـتوى للامعيـة العامـة بشـأن الـذكرى السـنوية
ا امسة والعشرين يعتمـاد اتفاميـة حقـوق الطفـل وشـاركت يف حلقـة نقـاي رفيعـة املسـتوى
بشأن ايتفامية نظمتها املمثلة ا املة لألمني العام املعنية بالعنا ضـد األطفـال .ويف  1كـانون
األول/ديســمرب شــاركت يف اجلمعيــة الدوليــة إلالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد
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اإلباحية وايجتار هبم ألغرار جنسية (املؤسسة الدولية إلالاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف
املواد اإلباحية وايجتار هبم ألغرار جنسية)ر الع عقدا يف باري .
 - 74ويف  75كانون الثاين/يناير  1175كانت املقـررة ا املـة متكلمـة يف مـؤكر ”العمـل
سويا ملكافحة ايجتار باألطفال“ر الـذ نظمتـه مؤسسـة  Nidosوالشـبكة األوروبيـة ملنظمـاا
الوملاية يف يهـا  .ويف  11نيسـان/أبريل حضـرا حلقـة دراسـية بشـأن ايجتـار بالبشـرر مـع
تركيز خاو عل األطفالر نظمها الفاتيكان وحكومة السويد وعقدا يف مدينة الفاتيكان.
 - 75ومــدمت املقــررة ا املــة عرضــا يف  79حزيران/يونيــه يف مــؤكر القمــة الــدويل املعــل
بايحتياجاا القانونية لشباب الشوار ر الذ نظمته نقابة احملـامني األمـريكيني يف لنـدن .ويف
 71و  76حزيران/يونيــه شــاركت يف اجتمــا أمــاليمت بشــأن محايــة األطفــال مــن العنــا
اجلنســت نظمتــه يف ستراســبورنر بفرنســار املمثلــة ا املــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنا ضــد
األطفــال وجمل ـ أوروبــا .وت ـدألت املقــررة ا املــة أيضــا يف  9كون/يوليــه يف افتتــاح الــدورة
الدراسية السنوية السادسة واألربعـني للمعهـد الـدويل قـوق اإلنسـانر الـع تناولـت األطفـال
والقانون الدويل قوق اإلنسان وعقدا يف ستراسبورن.

ألالثا  -دراسة بشأن رعاية األطفال ضحايا البيع وايستغالل اجلنسـت وتعـافيهم
وإعادة إدماجهم

ألا  -مقدمة

 - 79تلــل الدراســة ا اليــة أألــر البيــع وايســتغالل اجلنســت علـ األطفــال الــذين يتعرضــون
لاتني اجلرميتني البشعتني .وهت تقدم أيضا تفامليل أمثلـة ـدماا وسياسـاا وبـرامج الرعايـة
والتعايف وإعادة اإلدماا املتاحة عل الصعيدين احمللت والوطل لألطفال الضحايا .والـدف مـن
الدراسةر الع تستند إىل أعمال املكلفني السابقني بوييـاا (انظـر  A/HRC/7/8و (A/66/228ر
هــو توضــيال حــق األطفــال الضــحايا يف الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاار وتلبيــة احتياجــاتم
ورغباتم احملددة وامتراح برامج شاملة للرعايـة والتعـايف وإعـادة اإلدمـاا ما مـة علـ ا قـوق
ومتمحورة حول الطفل وذل كازء من نظم وطنية فعالة ماية الطفل.
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 - 71وتستند هذه الدراسة إىل استعرار للمؤلفاا الع تتنـاول املوضـو ( )1وتليـل الـردود
()3
عل ايستبيان الـذ أرسـلته املقـررة ا املـة إىل أملـحاب املصـلحة ذو الصـلة باملوضـو
()4
والتعليقاا الواردة من ا رباء واملمارسـني .وهـت تـود أن تشـكر الـدول ا مـ واألربعـني
واإلحدى عشرة منظمة غط حكومية( )5واملنظمتني الدوليتني/اإلمليميتني( )9وهيئة ا رباء( )1الـع
مدمت مسامهاا.
 - 71وألغرار هذه الدراسة تشط ”برامج الرعايـة والتعـايف وإعـادة اإلدمـاا“ إىل النطـاق
الكامل للسياساا وا دماا الضرورية لكفالـة التعـايف البـدين واإلدراكـت والنفسـت والنفسـت
ايجتمــاعت والروحــتر وإعــادة اإلدمــاا ايجتمــاعت الكامل ـة لألطفــال الضــحايا .وتتضــمن
الرعاية والتعايف (أ) ايحتياجاا الفورية واملتعلقة باألنماا (مثالر السالمة الفوريةر واملـأوى
الطـــار:ر والضـــرورياا األساســـيةر والتفســـط اللغـــو ر والرعايـــة الطبيـــة والنفســـية واملعونـــة
القانونيـــة ا املـــة حبـــايا الطـــوار( :ب) ايحتياجـــاا املســـتمرة (مـــثالر الصـــحة البدنيـــة
__________
( )1تود املقررة ا املة أن تشكر طلبة كلية ا .هـ .تشان للصـحة العامـة وكليـة جـون ف .كنيـد لدراسـاا
ا كم التابعتني جلامعة هارفارد وطلبة كلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية يف جامعة تـافت ر الـذين سـاعدوا
يف البحوا الع أجريت من أجل هذه الدراسة بتنسيق مـن جـاكلني هباهبـا األسـتاذة بكليـة ا .هــ .للصـحة
العامة.

( )3انظر .www.ochchr.org/EN/Issues/Children/Pages/CareAndRecovery.aspx
( )4األردنر اســـتراليار إســـتونيار إســـرا يلر ألبانيـــار أملانيـــار إيـــران (وهوريـــة  -ايســـالمية)ر أيرلنـــدار إيطاليـــار
باكستانر البحـرينر بـيالرو ر تركيـار توغـور اجلمهوريـة التشـيكيةر وهوريـة كوريـار جورجيـار رومانيـار
سان مارينور السلفادورر سـلوفاكيار سـلوفينيار سويسـرار ملـربيار فنلنـدار مطـرر مطغيزسـتانر كاناخسـتانر
كنــدار كوبــار كولومبيــار الكويــتر كينيــار ليتوانيــار املغــربر املكســي ر اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمـ
وأيرلنـدا الشـماليةر موريتانيــار موريشـيو ر ميانــارر نيبـالر هنغاريــار الوييـاا املتحــدة األمريكيـةر اليابــانر
اليونان.
(Casa Alianza Honduras )5ر ومؤسســة حقــوق األطفــال يف غــوار ودار األمــلر ومؤسســة الــدفا عــن األطفــال
التابعة ملؤسسة إالاء استغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية  -هولنـدا
ومكت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيا) يف هولنـدار واملؤسسـة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفـال
يف البغاء ويف املواد اإلباحية وايجتار هبـم أل غـرار جنسـيةر ومؤسسـة إالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف
املواد اإلباحية وايجتار هبم ألغرار جنسية  -أملانيار ومؤسسـة إالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد
اإلباحيــة وايجتــار هبــم ألغــرار جنســية  -ســاموار ومؤسســة إالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد
اإلباحية وايجتار هبم ألغرار جنسية  -اململكة املتحدةر و ”البيت شبكة تعايف الطفـل وإعـادة إدماجـه“ر
ومنظمة ”اجلذور“ غط ا كومية  -شيلت وايتاد الدويل ألرر اإلنسان  -هولندا.
( )9جمل أوروبا ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
( )1املركز الدويل إجراء البحوا بشأن ايستغالل اجلنست لألطفال والعنا ضدهم وايجتار هبـم التـابع جلامعـة
بيدفورد شايرر اململكة املتحدة.
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والعقليــةر ومشــاكل تعــاطت املــواد امل ــدرةر ومســا ل الســالمةر واإلســكان املؤمــتر واملســا ل
القانونيةر ومسا ل الارةر وايحتياجـاا اللغويـة) (ا) ايحتياجـاا الطويلـة األجـل (مـثالر
التعليمر والتـدري املهـلر ومهـاراا ا يـاةر واإلسـكان الـدا م /ومل رـل األسـرة أو ترتيبـاا
الرعاية البديلة)( .)1وينبغت توخت الرعاية والتعايف يف نف الومـت ألالمـا مـن العناملـر املكونـة
لإلغاألــة الفوريــة لألطفــال الضــحايا .ويشــط مفهــوم إعــادة اإلدمــاا ايجتمــاعت إىل الرعايــة
املتوسـطة إىل الطويلــة األجـل .وهــو يؤكـد علـ ضـرورة أن يكــون األطفـال الضــحايا مــادرين
عل ـ العــودة إىل النســيج ايجتمــاعت (مــثالر البيــت أو األســرة البيولوجيــةر أو جمتمــع جديــد)
وعل محايتهم من التمييز بسب التاارب الع تعرضوا لا أألنـاء اسـتغاللم( .)6وألغـرار هـذه
الدراسةر يعل الطفل كل إنسان دون سن  71عامـار علـ النحـو املنصـوو عليـه يف املـادة 7
من اتفامية حقوق الطفل.
 - 76وتدف هذه الدراسة إىل معاجلة احتياجاا األطفـال الضـحايا املتضـررين بايسـتغالل
اجلنســـتر ومـــن بينـــه البغـــاء واملـــواد اإلباحيـــةر علـ ـ النحـــو احملـــدد يف املـــادتني  1و  3مـــن
الربوتوكول ايختيار يتفامية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واست دام األطفـال يف البغـاء
ويف املواد اإلباحية وما يتصل به من اجتار بالبشرر من حيث الرعاية والتعايف وإعـادة اإلدمـاا.
أمــا أشــكال ايســتغالل األخــرى الــع تشــملها الوييــة فهــت ليســت حمــور تركيــز هــذا التقريــر
(مثالر البيع لغرر نقل األعضاءر والس رةر وعملياا التبل غط القانونية).

باء  -اإلطار القانوين الدويل
 - 11لكل طفل ا ـق مبوجـ القـانون الـدويل يف ا صـول علـ خـدماا الرعايـة والتعـايف
وإعــادة اإلدمــاا مــن جــراء مــا تع ـرّر لــه مــن أذى كضــحية لالســتغالل اجلنســت .وتفــرر
ملكو ،حقوق اإلنسان الدولية الر يسية هذا ايلتـزام علـ الـدول بوملـفها مكلفـة بواجبـاا.
وتلــزم املــادة  36مــن اتفاميــة حقــوق الطفــل الــدول بــأن تت ــذ كــل التــدابط املناســبة لتشــايع
التعـايف البـدين والنفســت وإعـادة اإلدمـاا ايجتمــاعت للطفـل الـذ يقــع ضـحية ايســتغالل أو
__________
(R.J.Macy and L.M. Graham, “Identifying domestic and international sex-trafficking victims during )1
 ،human service provision”, Trauma, Violence, and Abuseاجمللـــد 73ر العـــدد ( 1نيســـان/أبريل )1171ر
الصــــــفحاا  56إىل  19و Rafferty, “Promising components of aftercare shelter programs for children
”( who have been identified as victims of human traffickingيصدر يحقا).

( )6الربوتوكول ايخ تيار يتفامية حقـوق الطفـل بشـأن بيـع األطفـال واسـت دام األطفـال يف البغـاء ويف املـواد
اإلباحيـــةر الفقـــرة  3مـــن املـــادة  6واملـــادة  4وجلنـــة حقـــوق الطفـــلر التعليـــق العـــام رمـــم )1177( 73ر
الفقرة .51
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اإلســاءة أو اإلمهــالر بــني أشــكال انتــهاكاا أخــرىر يف بيئــة تعــزن ملــحة الطفــلر واحترامــه
لذاتهر وكرامته .وتضيا الفقرة  3من املادة  6من الربوتوكول ايختيار بشأن بيع األطفـال
واســت دام األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة أن عل ـ الــدول األطــراف أن تت ــذ ويــع
التدابط املمكنة الع تدف إىل تـأمني تقـدت كـل أشـكال املسـاعداا املناسـبة إىل ضـحايا البيـع
وايستغالل اجلنستر مبا يف ذل إعـادة إدمـاجهم الكامـل يف اجملتمـع وتقيـق شـفا هم الكامـل
بدنيا ونفسيا.
 - 17ويبيّن الربوتوكول ايختيار أيضـا التـزام الـدول األطـراف بتقـدت خـدماا املسـاندة
املال مة لألطفال الضحايا طيلة سط ايجراءاا القانونية (الفقرة ( 7د) من املـادة  )1وكفالـة
التدري املال م لألش او الذين يعملون مع األطفـال ضـحايا ايسـتغالل اجلنسـت (الفقـرة 4
من املادة  )1وكفالة أن تتاح لألطفال الضحايا اإلجراءاا املناسبة يف السعت للحصـول علـ
تعويض (الفقـرة  4مـن املـادة  .)6ويفـرر الربوتوكـول ايختيـار أيضـا التزامـاً علـ الـدول
األطراف بأن تعتمد إجراءاا ملنع بيع األطفـال واسـتغاللم اجلنسـتر مـع إيـالء اهتمـام خـاو
مايــة األطفــال الــذين هــم عرضــة بوجــه خــاو لــذه املمارســاا (الفقــرة  7مــن املــادة )6ر
ولتشايع مشاركة األطفال يف برامج إعالم وتثقيا بشأن تدابط منع جرا م البيع وايسـتغالل
اجلنست وتأألطاتا الضارة (الفقرة  1من املادة .)6
 - 11وعلـ الــدول واجـ التكفـل برعايــة األطفــال الضـحايا وتعــافيهم وإعــادة إدمــاجهم.
وتستنتج جلنة حقوق الطفلر يف تعليقها العام رمم  )1177( 73بشأن حق الطفـل يف التحـرر
مــن ويــع أشــكال العنــار مســؤولية الدولــة عــن ”ضــمان محايــة األطفــال الضــحايا والشــهود
والوملــول الفعلــت إىل ســبل اينتصــاف والتعــويض“ (الفقــرة ( 47و)) .وعــالوة علـ ذل ـ ر
ذكرا اللانةر يف تعليقها العام رمـم  )1113( 5بشـأن التـدابط العامـة لتنفيـذ اتفاميـة حقـوق
الطفلر أن ا قوق تكتس معناها بتوافر سبل انتصاف فعالة جلرب اينتهاكاا (الفقرة .)14
 - 13والرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاا مدرجــة أيضــا يف ملــكو ،مانونيــة دوليــة ر يســية
أخـــرى مـــن مبيـــل اتفاميـــة حقـــوق األشـ ـ او ذو اإلعامـــة (الفقـــرة  4مـــن املـــادة )79
وبروتوكــول منــع ايجتــار باألش ـ اور ي ســيما النســاء واألطفــال املكمــل يتفاميــة األمــم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة (املـادة )9ر واتفاميـة أسـوأ أشـكال عمـل الطفـلر
لعام ( 7666رمم  )711الصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة (املـادة  )1وبروتوكـول منظمـة
العمل الدولية لعام  1174امللحق باتفامية الس رةر لعام ( 7631رمم ( )16املادة .)3
 - 14وتشط الصكو ،اإلمليمية أيضا إىل ا ق يف الرعاية والتعايف وإعادة اإلدمـاار ي سـيما
اتفامية جمل اوروبا بشأن محايـة األطفـال مـن ايسـتغالل اجلنسـت وايعتـداء اجلنسـت (اتفاميـة
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ينزارويت) (املادتني  77و )74ر واتفامية جمل أوروبا بشأن منـع العنـا ضـد املـرأة والعنـا
املليل ومكافحته (املـواد  11إىل ) 19ر واتفاميـة رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلمليمـت بشـأن
منــع ايجتــار بالنســاء واألطفــال يســتغاللم يف البغــاء ومكافحتــه (املــادة التاســعة)ر وامليثــاق
األفريقت قوق الطفل ورفاهه (املادة .)79
 - 15والصــكو ،الــع تــدد مع ـايطر مــن مبيــل املبــاد :التوجيهيــة بشــأن العــدل يف املســا ل
املتعلقــة باألطفــال الضــحايا وشــهود اجلرميــة الصــادرة عــام )71(1115ر واملبــاد :التوجيهيــة
للرعاية البديلة لألطفال الصادرة عام )77(1116ر تنص أيضا علـ أن التعـايف وإعـادة اإلدمـاا
شكالن أساسيان من أشكال املسـاعدة الـع ىـ تقـدميها لألطفـال الضـحايا .وأوملـت أيضـا
دراســة األمــني الع ـام بشــأن العنــا ضــد األطفــال ( )1119بتقــدت خــدماا التعــايف وإعــادة
اإلدمــاا ايجتمــاعت .وشــددا املقــررة ا املــة املعنيــة بايجتــار باألشـ اور ي ســيما النســاء
واألطفــالر يف مشــرو املبــاد :األساســية بشــأن ا ــق يف تــوفط ســبل انتصــاف فعــال لضــحايا
ايجتار باألش او )A/HRC/26/18ر املرفق) ويف توملياتا علـ التـزام الـدول بتقـدت خـدماا
إعادة التأهيل والتعايفر مع إيالء اعتبار خاو لألطفال ضحايا ايجتار(.)71
 - 19وأكــدا سلســلة مــن ايلتزامــاا الدوليــة واملبــادراا السياســاتية علـ ضــرورة تقــدت
خدماا التعايف وإعادة اإلدماا لألطفال الضحايا .وتشمل هذه السلسلة إعـالن وخطـة عمـل
ســتوكهلم ملناهضــة ايســتغالل اجلنســت التاــار لألطفــال اللــذين اعتمــدا يف املــؤكر العــاملت
ملكافحة ايستغالل اجلنست التاار لألطفالر الذ عقد يف عـام  7669والتـزام يوكوهامـا
العــاملت املعتمــد يف املــؤكر العــاملت الثــاينر الــذ عقــد يف عــام  1117وإعــالن ونــداء عمــل
ريو د جانطو ملنع ووما ايستغالل اجلنست لألطفـال واملـراهقنير اللـذين اعتمـدا يف املـؤكر
العاملت الثالث ملكافحـة ايسـتغالل اجلنسـت لألطفـال واملـراهقنير الـذ عقـد يف عـام .1111
ويف عام  1111أشط بالف عل إىل أن دوي كـثطة مل تت ـذ ويـع التـدابط املمكنـة لكفالـة تقـدت
املساعدة املال مة لألطفال ضحايا ايسـتغالل اجلنسـت بفعاليـة .وبعـد مـا يقـرب مـن  11عامـا
عل املؤكر العاملت األولر ما نال الكثط من التحدياا ما ما.

__________
( )71مرار اجملل ايمتصاد وايجتماعت 11/1115ر املرفق.

( )77مرار اجلمعية العامة 741/94ر املرفق.
( )71انظر مرار جمل حقوق اإلنسان .7/11
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جيم  -تأألطاا ايستغالل اجلنست عل الضحايا األطفال
 - 11ينتشر وبال ايستغالل اجلنست لألطفال يف ويع مناطق العـامل .فاألطفـال علـ نطـاق
العامل يباعون و/أو يتار هبمر داخل البلدان وعرب ا دود لغرر استغاللم جنسـيار مبـا يشـمل
البغاء واملواد اإلباحية .ومـع ذلـ ي ي عامـل معظـم أولئـ األطفـال علـ أالـم ضـحايا وذلـ
بسب طا فة متنوعة من العقباا (منها مثال عـدم وجـود تشـريع حمـددر وا ـوف مـن الوملـم
ومن اينتقام)ر مما يتر ،اجلرا م الع ترتكـ ضـدهم موضـع جتاهـل أو غـط مبلـ عنـها ويتـر،
الضحايا بـدون خـدماا الـدعم وا مايـة الـع حيتـاجون إليهـا( .)73وتعـوق ملـة األدلـة العمليـة
القــدرة عل ـ التصـد بفعاليــة لــذه الظــاهرةر فضــال عــن حمدوديــة املــوارد امل صصــة للقضــاء
عليها.
 - 11وتــبني البحــوا أن الصــبايا ميــثلن غالبيــة ضــحايا ايســتغالل اجلنســت املـوألقني .ولكــن
حقيقــة أن الصــبية يكونــون ضــحايا ذلـ ايســتغالل أيضــا هــت حقيقــة ي ميكــن جتاهلــها(.)74
كــذل يكــون األطفــال مغــايرو الويــة اجلنســانية عرضــة بشــدة لالســتغالل اجلنســت( )75ويف
الوييــاا املتحــدة األمريكيــة يوجــد كثيــل غــط متناس ـ للمثليــاا واملثلــيني ومزدوجــت امليــل
اجلنست ومغاير الويـة اجلنسـانية ومزدوجـت اجلـن يف بـرامج الشـباب الـاربني مـن أسـرهم
واملشردين ويف نظم رعايـة الطفـل ومـد اسـتغلت منـهم جنسـيا نسـبة مـدرها  41يف املا ـة(.)79
وتبني دراسة أجريت يف كمبوديا عام  1119أن  11يف املا ة من ضـحايا ايسـتغالل اجلنسـت
يف الشــوار كــانوا ذكــورا( .)71ويف تــايوانر املقاطعــة التابعــة للصــنير بلـ عــدد الصــبية الــذين
يســتغلون يف البغــاء وجــرى اكتشــافهم مــن خــالل موامــع التواملــل ايجتمــاعت ذروة يف عــام
__________
(Y. Rafferty, “Challenges to the rapid identification of children who have been trafficked for commercial )73
”( sexual exploitationسيصدر يحقا).

()74

()75

R. Lillywhite and P. Skidomore, “Boys are not sexually exploited? A challenge to practitioners,” Child

Abuse Reviewر اجمللد 75ر العدد ( 5أيلول/سبتمرب -تشرين األول/أكتوبر 1119ر الصفحاا  357إىل
 397و H. Blanch and G. Miles “An initial exploration of young males in the male-to-male massage
 ،industry in Phnom Penh, Cambodia”, Social Work and Christianityاجمللد 36ر العدد ( 4شتاء عام
)1171ر الصفحاا  411إىل .434
O. Martinez and G. Kelle, “Sex trafficking of LGBT individuals: a call for service provision, research,

 ،and action”, International Law Newsاجمللد 41ر العدد ( 4خريا عام .)1173
( )79مسامهة من الويياا املتحدة األمريكية.
(J. Davis, G. Miles and M’lop Tapang,“’I want to be brave’: a baseline study on the vulnerabilities of )71
”street-working boys in Sihanoukville, Cambodiaر ورمة مدمت يف املؤكر السنو الساد املشتر ،بني
الت صصاا بشأن ايجتار بالبشر الذ عقد عام 1174ر جامعة نرباسكا لنكولنر الصفحة .71
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 .)71(1111ويف إأليوبيار كشفت دراسة أن األطفـال الـذكور يسـتهدفون علـ وجـه التحديـد
يستغاللم يف البغاء عل أسـا ايعتقـاد بـأن اجلمـا عـن طريـق الشـرا تقـل احتمـايا أن
ينقــل عــدوى فــطو نقــص املناعــة املكتس ـ /اإليدن( .)76ومــد تــبني مــن دراســة أجريــت يف
اململكة املتحـدة أن أللـث األطفـال الـذين يصـلون إىل خـدماا ايسـتغالل اجلنسـت املت صصـة
كانوا ذكورا(.)11
 - 16ويؤد عدد من عوامل ا طر إىل نيادة ضعا األطفال وىعلهم عرضة بدرجة أكـرب
ألن يباعوا ويتار هبم لتلبية الطل عل ممارسة اجلن مع األطفال .وتشـمل هـذه العوامـل أن
يكــون الطفــل أنثـ ر وأن يتــراوح عمــره مــن  71إىل  71عامــار وأن تكــون لديــه إعامــةر وأن
تكون محايته األسرية ماملرةر وأن يعيش يف حالة فقر مـدمعر وأن يكـون مـد هـاجر( .)17ومـن
بني ايجتاهاار واألناط العامة لبيـع األطفـال وايجتـار هبـم واسـتغاللم اجلنسـت نيـادة سـيطرة
املنظماا اإلجرامية الع تستفيد من تزايد حركاا الارة عل طرق ايجتـار بالبشـر وجهـاا
املقصد وتعزن دور التكنولوجياا اجلديدة يف تسويق األطفـال ألغـرار ايسـتغالل اجلنسـتر
مبا يف ذل عن طريق أشكال جديـدة لالسـتغالل مـن مبيـل البـث الـدفقت لالسـتغالل اجلنسـت
عل اينترنـت )A/HRC/28/56ر الفقرتـان  41و  )11()43وجعـل البغـاء أعمـاي مشـروعة يف
الســياحة والترفيــه وهاــرة النســاء والفتيــاا عل ـ نطــاق واســع مــن أجــل ا دمــة يف املنــانل
والعمل يف جمال الترفيه(.)13
__________
( )71املؤسسة الدولية إلالاء استغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وايجتار هبم ألغـرار جنسـيةر

Global

Monitoring: Report on the Status of Action against Commercial Sexual Exploitation of Childred-

Taiwanر الطبعة الثانية (بانكو،ر .)1177
( )76املؤسسة الدولية إلالاء استغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـيةر

The

Commercial Exploitation of Children in Africa: Developments, Progress, Challenges and

()11

( Recommendation Strategiesبانكو،ر .)1174
www.natcen.ac.uk/media/530797/hidden-in-plain-sight-final-22082014-under-strict-embargo-until-

.0001-27-08-2014.pdf

(( Ruth Rosenberg, Promising Approaches-Addressing Child trafficking in Europe and Eurasia )17وكالـــــــــــة
التنمية الدولية التابعة للويياا املتحـدة )(USAIDر  )1173واجلمعيـة الدوليـة ملكافحـة الـرقر Trafficking
for Forced Criminal Activity and Begging in Europ: Exploratory Study and Good Practice Examples

(لندن )1174ر الصفحة .17
( )11ايتــاد الــدويل ألرر اإلنســان – هولنــدا )(Terre des Hommes Netherlandsر Becoming Sweetie: A Novel
Approach to Stopping the Global Rise of Webcam Child Sex Tourismر (يها ر .)1173
(K. M. Perry and L. McEwing, “How do social determinats affect human trafficking in Southeast Asia, )13
 ،and what can we do about it? A systematic review”, Health and Human Rights,اجمللد 75ر العدد 1
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 - 31ويؤد التمييز وانعدام املساواة القا مان عل أسا نـو اجلـن دورا كـبطا يف نشـر
ايستغالل اجلنست لألطفال ي سيما الصـبايا واألطفـال مغـاير هويـة جنسـانية( )14وكـثطا مـا
يكون ايستغالل اجلنسـت للفتيـاا متاـذرًا يف هياكـل أبويـة تشـاع سـيطرة الـذكور اجلنسـية
وي تدين تويل الفتياا والنساء إىل سـلعة جتاريـة .والقوالـ اجلنسـانية األنثويـة الـع تفرضـها
الثقافة تساهم أيضا يف ايستغالل اجلنست للنساء والفتياا بإسناد دور خدمـة الـذكور إلـيهنر
وإنكار مدرتن عل اختاذ مراراا بشأن حياتن اجلنسية واإلىلابية( )15وجعلهن أهـدافا ر يسـية
للعنا اجلنست(.)19
 - 37ولكن األهـم هـو الطلـ علـ ممارسـة اجلـن مـع األطفـال .ومـن بـني أولئـ الـذين
يؤيدون استغالل األطفال رجال من البلـدان املصـنعة ومـن البلـدان الناميـة يبقـون علـ أعمـال
املتارين واملستغلني مـن خـالل طلبـهم علـ األطفـال وشـرا هم واسـتغاللم لـم( )11وسـيكون
هذا املوضو حمور التركيز احملدد للتقرير املواضيعت املقبل الذ ستقدمه املقررة ا املة.
 - 31ويسب البيع وايستغالل اجلنست مدراً كبطاً مـن األذى البـدين واجلنسـت واإلدراكـت
والنفست وايجتمـاعت لألطفـال الضـحايا .وادألـار القصـطة واملتوسـطة والطويلـة األجـل علـ
ملحتهم وتعليمهم ونا هم ورفاههم كبطة وى معاجلتها عند ختطيق برامج الرعايـة والتعـايف
وإعادة اإلدماا.
 - 33فمــا يــرتبق بايســتغالل اجلنســت مــن ،ــروف ماســيةر واعتــداء مســتمر ومتطــرفر
وملدمة نفسية مد تبني وجود عالمة بينه وبني طا فة من املشـاكل ا املـة بالصـحة .فايعتـداء

__________
(كانون األول/ديسمرب  )1173و”“Push and pull factors in traffickingر جامعة فانغارد (كاليفورنيار
الويياا املتحدة األمريكية)ر ملا ملويت ميكن تميله عل اإلنترنتر  5كون/يوليه  .1171وهو متاح
من املومع .www.vanguard.edu/gcwj/eht32

()14

Y. Rafferty, “International dimensions of discrimination and violence against girls: a human rights
Journal of International Women’s Studies

)1173ر الصفحاا  7إىل  13و

” ،perspectiveاجمللد 74ر العدد ( 7كانون الثاين/يناير

Rafferty “Gender as an obstacle to good health: health related human

 ،rights violations and the girl child”, International Psychology Bulletinاجمللد 71ر العدد ( 7شتاء عام
)1173ر الصفحاا  75إىل  14ومنظمة العمل الدوليةر الربنامج الدويل للقضاء عل تشغيل األطفالر
بياناا أساسية عن ايستغالل اجلنست التاار لألطفال يف بلدية سان سلفادورر .1119
( )15الربنامج الدويل للقضاء عل تشغيل األطفال التابع ملنظمة العمل الدوليةر املرجع نفسه.
(.Rafferty, “International dimensions of discrimination” )19
(Y. Rafferty, “Child trafficking and commercial sexual exploitation: a review of promising prevention )11
 .policies and programs”, American Journal of Orthopsychiatryاجمللد 14ر العدد ( 4تشرين األول/
أكتوبر )1173ر الصفحاا  556إىل .515
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وا رمـــان البـــدنيانر مـــثالر ميكـــن أن تنـــتج عنـــهما إملـــابة بدنيـــة مباشـــرة (مـــثالر كـــدماار
ورضــورر وجــروحر وحــروق)ر وإملــابة بدنيــة غــط مباشــرة (مــثالر ملــدا مــزمنر ودوار)ر
وأرقر واضطراب يف نق النـومر أور يف ا ـايا القصـوىر متـل أو انتحـار .وتشـمل املسـا ل
الصحية األخرى الع تالحظ يف كثط من األحيان نقص الونن واضطراباا العـاداا الغذا يـة.
وميثــل تعــاطت امل ــدراا واملــواد الكحوليــة مشــكلتني خططتــني أيضــا .فقــد حــدد أيضــا بــني
األطفال ضحايا ايستغالل اجلنست وجود معديا أعل لديهم لإلملابة باألمرار الـع تنتقـل
بايتصال اجلنستر وفطو نقص املناعة البشرية املكتس ر والسلر ومرر التـهاب ا ـورر
والعقــمر والناســور املهبلــتر وا مــل غــط املرغــوبر واإلجهــار غــط املــأمونر ومضــاعفاا
ا مل غط املرغوبر واعتالل الصحة اإلىلابية(.)11
 - 34وإضافة إىل ذل ر مد يتعرر الضـحايا لطا فـة واسـعة مـن املشـاكل النفسـية واملتصـلة
بالعالماا الش صيةر من بينها ايكتئابر والشعور باليأ ر والقلقر وايضطراب النـاجم عـن
الضغق النفست الناتج عن الصدمةر والعداءر والقابلية للهياا( .)16وتشمل أيضا ادألار النفسـية
وايجتماعيــة لالســتغالل اجلنســت علـ األطفــال الشــعور بالعــار ولــوم الــنف ر وتــدين احتــرام
الــذاار واإلحســا بالوملــمةر ومواجهــة ملــعوباا يف معــاودة اينــدماا يف اجملتمــع( .)31ويف
ا ايا املتطرفةر مورنت اجملموعة املعقـدة مـن األعـرار النفسـية والفسـيولوجية الـع ،هـرا
عل األطفال الذين تعرضوا يعتداءاا تتعلق باإلجتار هبم بـاألعرار الـع تظهـر علـ ضـحايا
التعذي وعل األطفال يف حايا اللا املسلال(.)37
 - 35والفتيــاا الال ـت يتعرضــن لالســتغالل اجلنســت مــد يلــدن أيضــا أطفــاي إمــا يضــطررن
للت لت عنهم أو لعرضهم للتبلر أو مد يست دم األطفال كوسيلة للضـغق علـيهن مـن جانـ
__________
(J. G. Silverman and others, “HIV prevalence and predictors of infection in sex-trafficked Nepalese girls )11
and women”, Journal of the American Medical Associationر اجمللــــد 161ر العــــدد  7( 5آب/أغســــط
)1111ر الصفحاا  539إىل .541

()16

Y. Rafferty, “Mental health services as a vital component of psychosocial recovery for children who

”( have been trafficked for commercial sexual exploitaionيصدر يحقا).
(Davis, “I want to be brave”, )31ر الصـــفحة  71املؤسســـة الدوليـــة يســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء ويف املـــواد
اإلباحية وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـيةر  .The Commercial Exploitation of Children in Africaوانظـر أيضـا
.www.childrecovery .info/fileadmin/pdf/CEPAT_Pilot_Validation_Combodia_2010.pdf
( M. Hossain )37وآخــــــــرونر “The relationship of trauma to mental disorder among trafficked and sexually
 ،exploited girls and women”, American Journal of Public Healthاجمللد 711ر العـدد ( 71كـانون األول/
ديسمرب )1171ر الصفحاا  1441إىل .1446
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مــواديهن أو املتاــرين هبــن .وكــثطاا منــهن حيــتفظن بأطفــالن وحيــاولن أن يتــولني تنشــئتهم.
وتقدم بضع منظماا ختدم األطفال ضحايا ايستغالل اجلنست خدماا رعاية الطفل(.)31
 - 39ومــن املعتقــد بــه علـ نطــاق واســعر ويعــزنه كــون الضــحايا هــم الــذين يلقـ القــبض
عليهم يف كـثط مـن األحيـان ويـزا هبـم يف السـان بينمـا يظـل املسـتغلون طلقـاءر أن الضـحية
سواء كانت ذكرا أو أنث ر هـت املسـؤولة عـن ورطتـهار ومـد أجـرى الربنـامج الـدويل للقضـاء
علـ تشــغيل األطفــال دراســة للتســامال إناء ايســتغالل اجلنســت لألطفــال يف بلــدان تــارة يف
أمريكا الالتينية .وأ،هرا النتا جر الع نشرا يف عام 1116ر أن واحـدا مـن كـل أربعـة ممـن
ردوا عل استبيان الدراسة يعتقد أن األطفـال الضـحايا هـم أنفسـهم املسـؤولون عـن حالتـهم.
وكــثطا مــا يعتــرب األطفــال ضــحايا ايجتــار هبــم ”موملــومون“ أو ”ي يســتحقون شــيئا“ر ممــا
يؤد إىل الت لت عـن أولئـ األطفـال وإىل عزلتـهم اجتماعيـا وإىل تفـامم فقـداالم اإلحسـا
بذواتم(.)33
 - 31وأألر ايستغالل الذ تيسـره التكنولوجيـاا اجلديـدة علـ األطفـال يضـاهت تـأألطاا
أنوا أخرى من ايستغالل اجلنست بالنظر إىل أن الدينامياا الع تسـب اإلحسـا بالصـدمة
متماأللة .ولكن مثة فارما أكرب هو أن األطفال يصبحون ضـحايا مـرة أخـرى يف كـل مـرة ينظـر
فيها آخرون إىل وامعة ايعتداءر وتتكرر لديهم مشاعر اإلحسا بالعار والـوان والعاـز .ويف
ا الة احملددة للسياحة اجلنسية مع األطفـال مـن خـالل آلـة التصـوير ا املـة باينترنـتر والـع
يتويها يف كثط من األحيان ش ص يعرفه الطفل ويثق بهر ومـد يكـون أحـد األبـوينر يضـاف
يف تل ـ ا الــة إحســا الطفــل بتعرضــه لل يانــة ونشــوء تصــور مشــوه لديــه بشــأن النــواحت
اجلنسية( .)34وتأألط ايستغالل اجلنست عرب اينترنت علـ األطفـال الضـحايا هـو جمـال يتطلـ
إجراء مزيد من البحوا.
__________
( R. W. Deisher )31وآخـــــــــــــــــــرونر “The pregnant adolescent prostitute”, American Journal of Diseases of
Childrenر اجمللد 743ر العدد ( 71تشرين األول/أكتوبر )7616ر الصـفحاا  7791إىل  .7795وانظـر
أيضا .www.mensenhandelweb.nl/system/files/documents/17%20dec%202014/2543.pdf

( J. A. Chu )33وآخــــــــــــــــرونر
()34

“Dissociative symptoms in relation to childhood physical and sexual abuse”,

 ،American Journal of Psychiatryاجمللد 741ر العدد ( 1كون/يوليه )7661ر الصفحاا  111إىل .161
Terre des Hommes Netherlands, “Fullscreen on view: an exploratory study on the background and

psychosocial consequences of webcam child sex tourism in the Philipines, 2013ر الصفحتان  71و 73ر
H.C. Whittle, C. Hamilton-Giachrisis and A.R. Beech, “voices: the impact of online grooming and

 ،sexual abuse”, “Universal Journal of Psychologyاجمللد 7ر العدد )1173( 1ر الصفحاا  56إىل .17
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دال  -تــدابط إعمــال ا ــق يف الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاا لألطفــال ضــحايا
ايستغالل اجلنست
 - 31يعمل ا ق يف الرعاية والتعـايف وإعـادة اإلدمـاا مـن خـالل اعتمـاد وتنفيـذ تشـريعاا
وسياساا وخطق عمل وإنشاء أطر وآلياا مؤسسية لتقدت ا ـدماا والت صـيص الفعـال
للمـــوارد البشـــرية والتقنيـــة الالنمـــة وآليـــاا للتنســـيق والرملـــد والتقيـــيم ومحـــالا للومايـــة
والتثقيـــا والتوعيـــة يشـــار ،فيهـــا األطفـــال مـــع إشـــرا ،اجملتمـــع املـــدينر ومطـــا األعمـــالر
واملؤسساا األكادميية ووسا ق اإلعالمر وبدعم من التعاون الدويل.
 - 36وتتحمــل الــدول املســؤولية األوىل عــن تصــميم وتنفيــذ بــرامج وسياســاا وخــدماا
لكفالــة حــق األطفــال يف الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاار مبــا يف ذلـ اعتبــارهم ضــحايا يف
الومت املناس  .ولكن امل نظماا غط ا كوميـة تقـدم يف بيئـاا كـثطة هـذه ا ـدماار بـدعم
يف كثط من األحيان من جهاا فاعلة تابعة لألمم املتحدة وشركاء آخـرين يف التنميـةر تكملـة
لتقدت ا كوماا لل دماا أو سدا للفران يف حالة عدم وجود هذه ا دماا.
 - 41وأكثــر خــدماا الرعايــة والتعــايف الــع تقــدمها ا كومــاا واملنظمــاا غــط ا كوميــة
شــيوعا هــت خــدماا الــدعم الفوريــةر أو العاجلــةر أو القصــطة األجــل .وهــت تشــمل الرعايــة
الطبية والنفسيةر واملأوى العاجلر واملساعدة القانونية .أما خدماا الـدعم املتوسـطة والطويلـة
األجل فهت تدخالا مت صصـة تتضـمن تقيـيم البيئـة امللليـة للطفـل والعمـل مـع أسـرته طيلـة
عملية الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا وإعادة الطفل إىل أسرته أو جمتمعه احمللـت أور يف حالـة
عدم وجودمهار توفط ترتيباا للرعاية البديلة وإعادة ربق الطفل بنظم التعليم وتقـدت الـدعم
ايجتماعت وايمتصاد (.)35
 - 47والتقارير الع وردا من جهـاا شـن ملـاحبة مصـلحة تتضـمن أمثلـة عديـدة لتـدابط
إلعمال حق األطفال الضحايا يف الرعاية والتعـايف وإعـادة اإلدمـاار وبعـض هـذه التـدابط يـرد
وملــفها يف أمســام التقريــر التاليــة الــع تتنــاول التحديــد واإلحالــةر وخــدماا الــدعم الفوريــةر
والــدعم املتوســق والطويــل األج ـل .ومــد أمــر أملــحاب املصــلحة بالتحــدياا املتعــددة الــع
تواجههم يف تقدت خدماا الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا.

__________
( )35املؤسسة الدولية إلالاء استغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية.
.Commercial Exploitation of Children in Africa
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 - 7التحديد واإلحالة
 - 41أنشأا بعض البلدان مواعد بيانـاا مركزيـة إلدارة ا ـايا لكفالـة تديـد األطفـال
الضـحايار وربطهــم با ــدماار ومتابعتـهم علـ أســا طويــل األجـل .وتــدف نظــم اإلبــالن
املركزية هذه إىل ا د من اللب بايستعاضة بنظام مركـز واحـد عـن اجملموعـة الواسـعة مـن
أشكال اإلبالن عن ا ـايا الـع تسـت دمها الشـرطة ويسـت دمها العـاملون يف ا قـل الطـ
واألخصا يون ايجتماعيون( .)39وهذه النظم تكون بالغة األمهية عند نقـل األطفـال مـن بلـدان
تلفةر وذل ألن الساالا الورمية تفقد يف كثط من األحيان.
 - 43وكثطا ما تبدأ خدماا الدعم الفورية بنقل الطفل من وضـع ايسـتغالل الـذ يكـون
فيـــه .ويف بلـــدان كـــثطة تتـــوىل عمليـــة التحديـــد يف املقـــام األول الشـــرطة أو مو،فـــو الاـــرة
واملنظمــاا غــط ا كوميــة( .)31ويتمثــل ســبيل آخــر يكتشــاف ضــحايا ايجتــار وايســتغالل يف
اتصال الطفل الضحية بنظام الرعاية الصحية .ففت املغـربر مـثالر أنشـأا بعـض املستشـفياا
وحــداا للرعايــة املتكاملــة تتــوىل رعايــة األطفــال ضــحايا العنــا( .)31ويف إســرا يلر تســتعني
ونارة الشؤون ايجتماعية وا دماا ايجتماعية بإخصا يني اجتماعيني مـانونيني تلقـوا تـدريبا
لتحديد حايا ايعتـداء علـ القصّـر واسـتغاللم جنسـيار مبـا يشـمل حـايا البغـاء .وتتـوىل
الـــونارة إدارة عمليـــاا حبـــث يف الشـــوار يقـــوم هبـــا مهنيـــون ومتطوعـــون لتحديـــد القصّـــر
املتورطني يف البغاء .وبعد إمامة ايتصالر يرمت املهنيون إىل كس ألقة القاملر لتيسـط انتشـاله
من بيئة ايستغالل(.)36
 - 44ولكن معظم ضحايا ايستغالل اجلنست ي ىر تديـدهم رمسيـا مـن خـالل القنـواا
الرمسيـــة بســـب عـــدم اعتبـــارهم ضـــحايا اســـتغالل جنســـت .فاألطفـــال ضـــحايا ايجتـــار هبـــم
واســتغاللم مــا نالــوا يعــاملون علـ أالــم جمرمــون يف كــثط مــن نظــم العدالــة( .)41فعلـ ســبيل
املثالر كيـل سـلطاا محايـة الطفـل إىل اي ـراط يف لـوم الضـحيةر وعـدم تصـديق الضـحايا أو
__________
( )39املرجع نفسه.

(( Rebecca Surtees, Second Annual Report on victims of Trafficking in South-Eastern Europe )31جنيــــــــــــار
املنظمة الدوليـة للـهارة )(IOMر  )1115ومركـز دراسـة الدميقراطيـةر
( Victims of Trafficking: Improving Policy and Practice in the EU Member Statesملوفيار .)1173
( )31مسامهة من املغرب.
( )36مسامهة من إسرا يل.
( )41وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للوييــاا املتحــدةر  Promising Approachesو Raffertyر” Challenges to the
.“rapid identification of children
Assisting and Reintegrating Child
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التشك يف مصـداميتهم عنـد التعامـل مـع ا ـايا الـع تتعلـق مبـراهقني( .)47وكـثطا مـا يلقـ
القـبض علـ األطفـال ضـحايا ايسـتغالل اجلنسـت بتهمـة ارتكـاب جـرا م تتعلـق بـالارة غــط
النظاميــة أو ممارســة البغــاء وحيتاــزون يف مرافــق غــط مناســبة()41ر ممــا يــؤألر علــ تديــدهم
وحصولم عل خدماا الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا.
 - 45ويف بعض البلدان أنشـئت جلـان مرويـة لرملـد انتـهاكاا حقـوق الطفـلر مبـا يف ذلـ
ايستغالل اجلنستر واإلبالن عنها ومتابعتها .ولكن ايرتباط بني هياكل اإلبـالن غـط الرمسيـة
يف املدار واملنظماا الدينية واجملتمعاا احمللية ونظم اإلبالن الرمسيـة كـثطا مـا يكـون واهيـا.
وعل الرغم من وضع مدوناا لقواعـد السـلو ،ملنـع ورملـد اسـتغالل الطفـلر فإالـا تفتقـر يف
كثط من األحيان إىل آلياا لرملد تنفيذها وإلنفاذها(.)43
 - 49ويف بعــــض البلــــدان األوروبيــــة تســــند الــــنظم الوطنيــــة للتحديــــد واإلحالــــة أدوارا
ومسؤولياا واضحة إىل وكايا متعددة الت صصاا ومنسقة .ففت بلغاريـار تـؤد الوكالـة
ا كومية مايـة األطفـال دورا ر يسـيا يف تديـد األطفـال املتاـر هبـم وختطـر ونارة الداخليـة
عل الفور با ايا الع حددار بينما تؤد مديرية املساعدة ايجتماعية دورا تكميليا(.)44
 - 41ومد أنشأا بلدان متعددة آلياا مال مة لألطفال لإلبالن وتقدت الشكاوى من مبيـل
خــدماا ا ــق الســاخن الاتفيــة لإلبــالن عــن األطفــال املعرضــني لل طــر أو الــذين يتعرضــون
لالســتغالل .وأنشــأ املعهــد الكولــوم لرفــاه األســرة خطــا هاتفيــا خاملــا يقــوم عل ـ تشــغيله
أخصــا يون يف علــم الــنف الشــرعت وأخصــا يون اجتمــاعيون لإلبــالن عــن حــايا األطفــال
ضـحايا العنـا اجلنسـت يتـيال إحالـة الضـحايا إىل ا ـدماا املال مـة للحصـول علـ إسـعافاا
نفسية ومشورة من كياناا تصة(.)45
__________
( )47مســامهة مــن مؤسســة إالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة وايجتــار هبــم ألغــرار جنســية -
اململكة املتحدة.

(.Rafferty, “Challenges to the rapid identification of children” )41
( )43املؤسسة الدولية إلالاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـيةر The
 Commercial Exploitation of Children in Africaومؤسسة Yالاء استغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
وايجتار هبم ألغرار جنسية  -هولنـدار ” Don’t look away: assessment on commercial sexual exploitation
of children related to tourism and reporting mechanisms in Gambia, Kenya, Madagascar, Senegal and

“South Africaر .1174
( )44مركز دراسة الدميقراطيةر .Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking
( )45مسامهة من كولومبيا.
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 - 41ويتزايــد تــول ايســتغالل اجلنســت لألطفــال عــرب اإلنترنــت إىل مضــية يف ويــع منــاطق
العامل .فانوب أفريقيا تقوم بتشـغيل خـق سـاخن لإلبـالن عـن احملتـوى غـط القـانوين املوجـود
عل ـ اإلنترنــت مــن مبيــل املــواد اإلباحيــة الــع يظهــر فيهــا األطفــال()49ر وتقــوم إيطاليــا حاليــا
باستحداا طريقة حمددة لتحديد ومساندة األطفال الذين يكونون مد تعرضوا لالسـتغالل مـن
أجل إنتاا مواد تصور ايعتداء عل الطفل(.)41
 - 1خدماا الدعم املباشر
 - 46أنشأا بلـدان كـثطة مراكـز جامعـة لـدعم الضـحايا تقـدم ا ـدماا الطبيـة واملشـورة
وا دماا القانونية يف مومع واحد لضحايا ايعتداء والعنا وايستغالل اجلنستر ومـن بينـهم
األطفــال .ويف موريشــيو ر يرعـ مركــز اســتقبال األطفــال وغطهــم مــن الضــحايا والضــحايا
احملــتملني لالجتــار بالبشــر وايســتغاللر مبــا يشــمل البغــاء()41ر ويقــدم خــدماا دعــم متعــدد
الت صصاا لم .وأمامت اليابان أيضا مراكز دعم جامعة يتلق فيها ضـحايا اجلـرا م اجلنسـية
والعنا اجلنست دعما شامال يف مومع واحد فور تعرضهم لالعتـداء( .)46ولكـن مراكـز الـدعم
اجلامعة تكون غط فعالة إي إذا كانت مصـحوبة بـإجراءاا للمتابعـة وخـدماا دعـم متواملـل
(مثالر املشورة وأنوا أخرى من الدعم النفست ايجتماعت)(.)51
 - 51ومثــة خدمــة دعــم عاجــل جــديرة بالــذكر هــت نــوذا دار الطفــل )(Barnahusر الــذ
يرع ضحايا العنا اجلنست .وهذا النموذار الـذ اسـتحدا ألول مـرة يف أيسـلندار اعتمـد
يف وي ع الـدول ايسـكندنافية وأمدمـج يف املبـاد :التوجيهيـة للانـة ونراء جملـ أوروبـا بشـأن
العدالة املراعية يحتياجاا الطفل( .)57ويعني نوذا دار الطفل مركزا يضـم وكـايا متعـددة
وختصصاا متعددة ومراعية يحتياجـاا الطفـل مـن أجـل األطفـال الضـحايا والشـهود ليقـدم
العالا لألطفال وييسر إجراء مقابالا معهم ألغرار املقاضاة .وىـر املركـز فحوملـا طبيـة
ويقدم العالا.

__________
( )49املؤسسة الدولية إلالاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـيةر
.Commercial Exploitation of Children in Africa

( )41مسامهة من إيطاليا.
( )41مسامهة من موريشيو .
( )46مسامهة من اليابان.
( )51املؤسسية الدولية إلالاء استغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـيةر
.Commercial Exploitation of Children in Africa
( )57مسامهة من جمل أوروبا.
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 - 57وضحايا ايجتار بالبشر وايستغالل حيصلون عادة عل املساعدة مـن خـالل املالجـ .
ولكــن أمــاكن اإلمامــة القصــطة األجــل تتبــاين مــن حيــث مســتوى مالءمتــها للطفــل ومراعاتــا
يحتياجــاا الطفــل الفريــدة .وكــثط مــا تنش ـ منظمــاا اجملتمــع الــدويل املالج ـ وتــديرهار
بتمويــل مــن ا كومــة يف بعــض األحيــان( .)51فعلــ ســبيل املثــالر يقــدم الــدعم يف البوســنة
والرس من منظماا غط حكومية من مبيل منظمة فيدريكار الع تدير مسكنا آمنا تتـاح فيـه
الضــرورياا األساســية ومســاعدة نفســية فرديــة وأيضــا واعيــة( .)53غــط أن ا يــاراا املتاحــة
لألطفال الذين حيتاجون إىل إمامة متوسطة وطويلة األجـل مليلـة ونـادرا مـا تكـون مال مـة ويف
بعض األحيان تست دم مالج األيتام ونظم الكفالة كحلول أطول أجال(.)54
 - 51وتقــدم بلــدان كــثطة الرعايــة الطبيــة والنفســية كاــزء مــن ايســتاابة الفوريــة .فقــد
أنشأا جورجيا الصندوق ا كومت ماية ضحايا ايجتار بالبشـر ومسـاعدتمر الـذ يشـمل
أيضا ضحايا ايستغالل اجلنست ويكفلر يف ولـة أمـورر تقـدت خـدماا نفسـية جمانيـة تسـتمر
إىل أن يكون الضحايا مد حددوا آفامهم املسـتقبلية واسـتردوا سـيطرتم علـ حيـاتم( .)55غـط
أن تقدت املشورة واملساعدة النفسية لألطفال ضحايا ايستغالل اجلنست نادرا مـا يكـون كافيـا
ويظل ا صول عل خـدماا الصـحة العقليـة أو األنشـطة الشـافية البديلـةر مـن مبيـل األنشـطة
القا مة عل الفنون واإلبداعيةر هت أكرب ألغرة يف خدماا الرعاية الالحقة.
 - 53وملة مليلـة جـدا مـن ضـ حايا ايجتـار بالبشـر هـت الـع تصـل علـ تعـويض .ومـا نال
ا صــول عل ـ تعــويض حمــدودا نتياــة جلملــة أمــور منــها طــول مــدة اإلجــراءاا القضــا يةر
والسياساا ا كوميةر واستبعاد ضـحايا ايسـتغالل اجلنسـت بسـب الوملـم )A/HRC/26/18ر
الفقــرة  .)16والســويد مــن البلــدان القليلــة الــع تعــور ضــحايا ايســتغالل يف البغــاء وايجتــار
بالبشر ألغرار جنسية من خـالل سـلطتها املعنيـة بتعـويض ضـحايا اجلـرا م ودعمهـم .ولكـن
ذمكــر أن مــا مــن طفــل مــدم طلبــا للحصــول عل ـ تعــويض يف الفتــرة مــا بــني عــامت 1111
و  .)59(1171ويف الوييــاا املتحــدةر يقــدم مــانون مضــاء األطفــال ومــنال املســاعدة الشــاملة

__________
( )51فريـــق ا ـــرباء املعـــل بالعمـــل ملكافحـــة ايجتـــار بالبشـــرر (GRETA), Fourth General Report on GRETA’s
Activitiesر (ستراســبورنر جمل ـ أوروبــار )1175ر الصــفحتان  34و  35ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة
للويياا املتحدةر .Promising Approaches

( )53جملــــــــــــــ ـ أوروبــــــــــــــــار

“Lanzarote Convention: compilation of replies to question 9a of the thematic

questionnaire”, document T-ES(2014)23 bilر  11أيلول/سبتمرب 1174ر الصفحة .71
( )54وكالة التنمية الدولية التابعة للويياا املتحدةر .Promising Approaches
( )55مسامهة من جورجيا.
( )59مركز دراسة الدميقراطيةر .Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking
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للضحايا القبليني كويال ـدماا الضـحايا الـع تعـاا مسـا ل اسـتغالل الطفـل وايعتـداء عليـه
وإمهاله فيما يتعلق بالشعوب القبلية(.)51
 - 3الدعم املتوسق والطويل األجل
 - 54تقدم بلدان كـثطة دعمـا م صـط األجـل فقـق وي تقـدم دعمـا متوسـق وطويـل األجـل
ومتابعــة لألطفــال الضــحايار ومهــا نشــاطان يتطلبــان مــوارد أكــرب عــادة .ويــنص توجيــه ايتــاد
األورويب بشأن مكافحة ايعتـداء اجلنسـت علـ األطفـال واسـتغاللم جنسـيا علـ ضـرورة أن
تقــدم الــدول األعضــاء املســاعدة لألطفــال الضــحايا ”طيلــة املــدة الالنمــة لتعــايف الطفــل بــدنيا
ونفسيا و الع مد تدوم حن مرحلة البلون عند الضـرورة“ (الفقـرة  .)51( )37واتفاميـة جملـ
أوروبا بشأن محاية األطفال من ايستغالل اجلنست وايعتداء اجلنست تشـط أيضـا يف الفقـرة 7
من مادتا  74إىل أمهية تقدت املساعدة الطويلة األجل إىل الضحايا .ولكن لـي مـن املعـروف
عدد األطفال الضحايا الذين حصلوا عل دعم طويل األجل من هذا القبيل.
 - 55وحن عل الرغم من أن ا صول عل التعليم والتدري املهـل ومهـاراا ا يـاة ميثـل
جانبا أساسيا من جوان التعايف وإعادة اإلدماار كثطا مـا يواجـه األطفـال الضـحايا تـدياا
يف ا صــول عل ـ ذل ـ  .ويف حــايا كــثطة يكــون األطفــال الضــحايا مل يســبق لــم مــق أن
التحقوا مبدار  .ويف حايا أخرى ي يكون مبقـدورهم ايلتحـاق مبـدار بسـب التمييـز أو
ايفتقار إىل تصريال إمامة( . )56ومن بـني العقبـاا اإلضـافية ايفتقـار إىل وألـا ق هويـةر ي سـيما
شــهاداا مــيالدر وضــيا الســاالا التعليميــةر والعقبــاا املاليــة واجلغرافيــةر والتمييــز بــني
اجلنســـنير والتســـلق أو املضـــايقةر والعقـــاب البـــدينر وعـــدم اإلحســـا بايرتيـــاح يف البيئـــة
املدرسيةر وملعوباا التركيزر وعدم رغبة األطفـال األكـرب سـنا يف أن يوضـعوا يف فصـول مـع
أطفــال ملــغار الســن جــدار واحتيـاا أطفــال إىل العمــل .وعنــد تقــدت التعلــيم يف املالجـ ر مــد
يوضع أطفال ذوو إعاماا تلفة يف نف الفصلر ومد ي تؤد الدراسة إىل اعتمـادهمر ومـد
ي تكون نوعية التدري عل نف املستوى املوجود يف املدار النظامية(.)91
 - 59والدعم ايجتماعت ايمتصاد ر مبا يشمل املساعدة املاليةر ي يقـل أمهيـة عـن التعلـيم
وينبغت اعتبـار العمالـة والقـدرة علـ كسـ العـيش مهـا الـدف .ويف بلغاريـار سـاعد برنـامج
__________
( )51مسامهة من الويياا املتحدة األمريكية.

( )51التوجيه  2011/92/EUالصادر عن الربملان األورويب واجملل بتاريخ  73كانون األول/ديسمرب .1177
( )56مركز دراسة الدميقراطيةر .Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking
( )91مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.
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للتدري عل مهاراا العملر مـن أجـل فتيـاا الغاـر الال ـت كـن مـد تعرضـن لالجتـار هبـنر
ألالألــة أربــا منــهن عل ـ ا صــول عل ـ عمــل( .)97ويف نيبــالر نودا مثانيــة مراكــز للتأهيــل
ضحايا ايجتار هبن مبهاراا وبأموال أولية لبدء مشرو ملغط كعمل حر(.)91
 - 51ومــع أن التــدري املهــل يقــدم يف كــثط مــن األحيــانر ســلق الضــوء عل ـ عــدد مــن
املشاكل يف هذا اجملال .فعلـ سـبيل املثـالر نـادرا مـا يصـمم هـذا التـدري حسـ مـا تتطلبـه
سوق العمل احمللية وكثطا ما يتبني لألطفال الذين يرغبون يف بدء عمـل حـر خـاو هبـم عـدم
توافر جمموعاا مواد أو أموال للبدء ويتواتر عدم إكمال التدري وكثطا ما يكـون التـدري
رديئا ونو التدري يكون عادة متحيزا جنسـانيا ويشـاع املهـاراا التقليديـة الـع ي تكـون
مطلوبة دا ما (مثالر تصفيا الشعر وا ياطة) ويتاح مدر ضئيل من الدعم ملسـاعدة ا ـرىني
عل العثور عل عمل بعـد إكمـال تدريبـهم ويعامـل التـدري يف بعـض األحيـان كعـالا أو
كنشــاط للترفيــه عنــد األطفــال وكــثطا مــا يكــون موجهــا إىل الشــباب بــدون إيــالء اعتبــار
إلمكانية إشرا ،آخرين من أفراد األسرة .ومن بني العقباا اإلضافية الع مـد تـؤألر علـ مـدرة
الطفــل عل ـ ضــمان ســبيل لعيشــه عــدم القــدرة عل ـ تســايل عمــل حــر بطريقــة مانونيــة أو
ا صــول علـ ا تمــان عنــد ايفتقــار إىل أوراق هويــة أو تصــاريال إمامــةر والوملــم مــن جانـ
()93
الزبا ن أو أملحاب العملر والصعوباا الع تواجه يف العثور عل خدماا رعاية الطفل .
 - 51وتتضمن ملة من برنامج التعـايف وإعـادة اإلدمـاا أنشـطة لتلبيـة ايحتياجـاا التروىيـة
للطفل .فونارة املساواة بني اجلنسني واألسرة يف وهورية كوريا اجلنوبيـة لـديها طا فـة واسـعة
من الربامج لضـحايا ايسـتغالل اجلنسـت تقـدم عالجـاا باسـت دام الفـن واملوسـيق والـرمص
واللع أسفرا عن نتا ج إىابية .واملعسكراا يديرها معهد للتعليم البديل ينتس إىل دوا ـر
خدماا دعم األحداا(.)94
 - 4التحدياا الر يسية
 - 56مــن بــني التحــدياا الشــا عة للناــاح يف رعايــة األطفــال ضــحايا ايســتغالل اجلنســت
وتعافيهم وإعـادة إدمـاجهم مـا يلـت (أ) عـدم فهـم املهنـيني لالسـتغالل اجلنسـت لألطفـالر ممـا
يعـــوق مـــدرتم علــ أن يتعـــاملوا اديـــة مـــع الشـــكاوى (ب) ايفتقـــار إىل مقـــدمت رعايـــة
__________
( )97وكالة التنمية الدولية التابعة للويياا املتحدةر .Promising Approaches

( )91مسامهة من نيبال
( )93مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.
( )94مسامهة من وهورية كوريا اجلنوبية.
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مت صصنير وتدري إلزامتر وحد أدىن من املؤهالا فيما يتعلق مبقدمت الرعايةر وحـد أدىن
مــن املعــايط فيمــا يتعلــق باملنظمــاا الــع تقــدم الرعايــة (ا) ايفتقــار إىل مــوارد مســتمرةر
مبا يشمل التمويلر إلنشاء برامج للرعاية والتعايف عل األجل الطويل (د) التمييز عل أسـا
الوضع القانوين ونو اجلن والعمر( .)95وتتعلق تـدياا أخـرى بانعـدام ا ساسـية اجلنسـانية
ومشــاركة الطفــل والشــبابر واألعــراف ايجتماعيــة والقــيم الثقافيــة الــع تقبــل ايســتغالل
اجلنست لألطفال(.)99
 - 91ومن بني التحدياا اإلضافية الـع تواجـه مقـدمو ا ـدماار مبـن فـيهم املنظمـاا غـط
ا كوميـــةر يف إنشـــاء وإدارة خـــدماا تقـــدت املســـاعدة والرعايـــة مـــا يلـــت (أ) ايفتقـــار إىل
معلوماا وبياناا من حبوا حمليـة (ب) ايفتقـار إىل سياسـاا وإجـراءاا وتشـريعاا علـ
الصعيد الـوطل(( )91ا) ا فـار مسـتوياا الـوعت (د) التحـدياا املوجـودة علـ مسـتوى
األســرة واجملتمــع احمللــتر مــن مبيــل الفقــر املــدمع وتعــاطت املــواد الكحوليــة (هـــ) التهديــداا
للمو،فني (و) عدم توافر ما يلزم من ومت ومـن ملـرب إلألـارة اهتمـام األطفـالر (ن) الصـدمة
الثانويــة الــع يصــاب هبــا املو،فــون ( ) التحــدياا العمليــة الــع تنطــو عليهــا عمليــة ملــنع
القرار(.)91
 - 97وكثطا ما تقدم ا دماا علـ وـو صـوو وي تصـل بطريقـة منهايـة إىل األطفـال
الضــحايا .وتعــاين بلــدان كــثطة مــن نقــص القــدرة عل ـ التنســيق وآليــاا لتحديــد الضــحايا
وإحالتهم إىل السلطاا وا دماا الصـحية .وايفتقـار إىل نظـم مركزيـة للتنسـيق واملعلومـاا
حيول دون تقييم ا دماا والتدخالا تقييما منهايا( .)96ويف كثط من البلدانر يثط ايعتمـاد

__________
( )95مسـامهة مـن املؤسسـة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفــال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغــرار
جنسية.

( )99مسامهة من توغو.
( )91مسامهة من كينيا وتوغو.
( )91مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعـادة إدماجـه“ و C. Cody, “What are practitioners around the
”world saying about recovery and reintegrationر  .1171وهـــــــــو متـــــــــاح مـــــــــن املومـــــــــع الشـــــــــبكت
.www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/CRC005
( )96ن .معال جميدر ” “ Sexual abuse and exploitation of children in West and Central Africaر املكت اإلمليمـت
لليونيسيا لغرب ووسق أفريقيار .1111
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الشــديد عل ـ املنظمــاا غــط ا كوميــة الــع تقــدم ا ــدماا شــواغل بشــأن إمكانيــة ضــمان
واستدامة تقدت املوارد وبشأن نوعية مقدمت ا دماا وخضوعهم للمساءلة(.)11
 - 91وميثل توفط إسكان آمن ومضمون لألطفال تديا ر يسيا .ففت اململكة املتحـدةر كـان
اختفــاء عــدد كــبط مــن األطفــال غــط املصــحوبني مــن املالجـ معنــاه أن مكــان اإلمامــة ادمــن
مل يكن مال مـا( .)17ويف عـام 1173ر أبلـ أن مـا يصـل إىل  91يف املا ـة مـن األطفـال الـذين
اجتر هبم وأودعوا بعد ذل يف أماكن للرعاية مد اختفوا(.)11
 - 93ويف كثط من البلدان يتوما توفط ا دماا عل الوضـع القـانوين لألطفـال الضـحايار
وي سيما ضحايا ايجتار هبم .وكنال بعض البلدان تصاريال إمامـة مؤمتـةر كـنال ا ـق يف الرعايـة
الصحية وا ق يف الـتعلم وا ـق يف العمـل( . )13غـط أن هـذه التصـاريال ومـا يترتـ عليهـا مـن
حقوق كثطا ما تكون مشروطة بتعاون األطفال يف اإلجـراءاا اجلنا يـة .وتـدد اتفاميـة جملـ
أوروبــا ملكافحــة ايجتــار بالبشــر يف موادهــا  71إىل  74أنــوا املســاعدة الــع ى ـ تقــدميها
ووجوب منال تصاريال اإلمامة املؤمتـة لفتـرة تعـايف وتفكـط تبلـ  31يومـا علـ األمـل بصـرف
النظر عن استعداد الضحايا للتعاون يف اإلجراءاا اجلنا ية.
 - 94وتوجد أيضـا عقبـاا تـول دون حصـول األطفـال علـ الرعايـة والـدعم عنـد إعـادة
توطينــهم أو عــودتم إىل أســرهم وجمتمعــاتم احملليــةر ومــن مبيــل هــذه العقبــاا عــدم اســتعداد
األطفال للعودة إىل منانلم وايندماا مرة أخرىر وعوامل الضغق النفست الع تعـرّر ملـحة
األطفال النفسية لل طر (مثالر اإلجراءاا القانونيةر وإجـراءاا الاـرة واللاـوءر ومـا يـرتبق
باستغاللم من وملـمة وكييـز)ر واسـتمرار الرعايـة الداخليـة مـدة طويلـة( .)14واسـتاابة للعقبـة
األخطةر أنشأا كندا مراكـز للـدعوة لنصـرة الطفـل تركـز علـ ا ـدماا التعاونيـة واملنسـقة
ملنع الصدمة النفسية الناوة عن التعامل مع منظومة العدالة(.)15
__________
( )11املؤسســة الدوليــة إلالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة وايجتــار هبــمر
.Exploitation of Children in Africa

The Commercial

(GRETA, Fourth General Report )17ر الصفحتان  34و .35
( )11مسامهة من مؤسسة إالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية -
اململكة املتحدة.
( )13مركز دراسة الدميقراطيةر .Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking
( )14مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.
( )15مسامهة من كندا.
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هاء  -الربامج الشاملة لرعاية األطفال ضحايا ايستغالل اجلنسـت وتعـافيهم وإعـادة إدمـاجهم
القا مة عل ا قوق واملتمحورة حول الطفل
 - 95ختتلــا احتياجــاا األطفــال ضــحايا ايســتغالل اجلنســت إىل الرعايــة والتعــايف وإعــادة
ايندماا من نواح شن عن احتياجاا األطفال ضـحايا اإلمهـال العـا لتر أو ايعتـداء البـدينر
أو ايعتداء اجلنست .فالطابع الفريد لالستغالل اجلنستر وأألر انتهاكاا حقـوق اإلنسـان ذاا
الصلة عليهمر وسلو ،األطفال الضحايار الع كـثطا مـا تعتـرب ملـعبةر تتطلـ وجـود خـدماا
وبــرامج مت صصــة ومنفصــلة دمــة هــذه الفئــة مــن األطفــال الضــحايا علـ أفضــل وجــه(.)19
وبسب التاارب الع يتعرر لا األطفـال ضـحايا ايسـتغالل اجلنسـت وتسـب لـم ملـدماا
نفسية شديدة فإن املساعدة الع حيتـاجون إليهـا ىـ أن تكـون ذاا طـابع شـامل وتقـدم مـن
خالل عملية إدارة للحايا وتقييمها عل أسـا فـرد  .ومـن األمهيـة مبكـان أن تكـون كـل
خطــة مــن خطــق الرعايــة أو التعــايف وإعــادة اإلدمــاا خاملــة بكــل طفــل ضــحيةر وأن تراعــت
شكل ايسـتغالل اجلنسـت وطـول مدتـهر والـدينامياا والظـروف امل تلفـة الـع تنطـو عليهـا
وكــــــذل احتياجــــــاا الطفــــــلر وديناميــــــاا واحتياجــــــاا أســــــرته أو مقــــــدم الرعايــــــة
(انظر .)11((A/HRC/19/35
 - 99ومد شددا دول كثطة عل إنفاذ القانون وعل املقاضاة يف استاابتها لبيع األطفـال
وايجتار هبـم واسـتغاللم جنسـيار يف كـثط مـن األحيـان علـ حسـاب تقـدت خـدماا الومايـة
والرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا للضحايا .ومع ذل ر نـادرا مـا جتـر مقاضـاة مـن يسـتغلون
األطفــال جنســيا( .)11وى ـ أن تركــز الــنظم الوطنيــة مايــة الطفــل عل ـ اجلنــاة فضــال عــن
تركيزها عل الضحايار وذل لكت تكون شاملة وفعالة.
 - 91وى ـ أن يســتنط أ برنــامج مــن بــرامج الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاا باملبــاد:
العامة يتفامية حقوق الطفل وأن يهتد هبار وخباملة عدم التمييز (املـادة )1ر ومصـا الطفـل
الفضـــل (املــــادة )3ر وا ـــق يف ا يــــاة والبقـــاء والنمــــو (املـــادة  )9واحتــــرام آراء الطفــــل
(املادة .)71

__________
( )19مسـامهة مـن املؤسسـة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفــال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغــرار
جنسية .Katherine Hargitt -

( )11املرجع نفسه.
( )11مكت األمم املتحدة املعل بامل دراا واجلرميةر ”.“Global report on trafficking in persons
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 - 91وىـ أن تتضــمن بــرامج الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاا منظــورا جنســانيار حبيــث
تراعت ايحتياجا ا والفـرو امل تلفـة للفتيـان والفتيـاا وللمثليـاا واملثلـيني ومزدوجـت امليـل
اجلنست ومغاير الوية اجلنسـانية مـن األطفـال .ومـع أنـه كـثطا مـا يكـون هنـا ،تركيـز علـ
األطفال الضـحايا مـن اإلنـاار تتزايـد ا اجـة إىل مسـاعدة ومحايـة الفتيـان واألطفـال مغـاير
الويــة اجلنســانيةر وتوجــد حاجــة أيضــا مــن ن إىل إنشــاء بــرامج مت صصــة للرعايــة والتعــايف
وإعادة اإلدماا من أجل أولئ األطفـال( .)16فعلـ سـبيل املثـالر يف الوييـاا املتحـدة يـدعم
مكت ـ ضــحايا اجلرميــة التــابع إلدارة العــدال تطــوير خــدماا مت صصــة مــن أجــل الفتيــان
والرجال وكذل برامج من أجل املثليـاا واملثلـيني ومزدوجـت امليـل اجلنسـت ومغـاير الويـة
اجلنسانية ومشتركت اجلن لضمان تلبية احتياجاتم وتديد أالم ضحايا(.)11
 - 96وى ـ أن تعــاا بــرامج الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاا جوان ـ متعــددة لضــمان
حصول األطفال عل دعم شـامل ومتعـدد الت صصـاا يفضـت إىل حلـول دا مـة .وينبغـت أن
يشــمل الربنــامج الشــامل لرعايــة األطفــال وتعــافيهم وإعــادة إدمــاجهم القــا م عل ـ ا قــوق
واملتمحور حول الطفل املكوناا التالية (أ) التحديد الفور للضـحية (ب) توعيـة الضـحايا
واألطفال الذين يعيشون يف حايا خطرة (ا) ومايـة ومعلومـاا موجهـة إىل فئـاا تلفـة
(د) مو،فون متفـ انون ومـدربون تـدريبا ملـحيحا (هــ) خـدماا محايـة (و) إعـادة الضـحايا
املهـــاجرين إىل أوطـــاالم وإعـــادة إدمـــاجهم (ن) رعايـــة يحقـــة واســـتاابة طويلـــة األجـــل
(ح) تقدت دعم ومساعدة مال مني ملقدمت الرعاية .وينبغـت أن تشـمل الـربامج خـدماا عاليـة
اجلودة ويسهل ا صـول عليهـا تكفـل حقـوق األطفـال الضـحايا يف الصـحة واملـأوى والتعلـيم
واملساعدة القانونية والترويال( .)17ومثة جمايا دعم أوسع نطاما كثطا ما تكون موضـع جتاهـل
ولكنها تساهم يف التعايف وإعادة اإلدمـاار مـن مبيـل ككـني األطفـال مـن التعامـل مـع أشـكال
الدعم وا صول عليها من خالل املؤسساا الدينية والروحية ومن خـالل املمارسـاا الثقافيـة
والتقليديةر والعمل مع الوالدين ومقدمت الرعايةر والقيام بعملية توعية جمتمعية(.)11
__________
( )16مسامهة من مؤسسة إالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية -
اململكــة املتحــدة ومؤسســة إالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة وايجتــار هبــم ألغــرار
جنسية  -أملانيا.

( )11مسامهة من الويياا املتحدة األمريكية.
( )17مسامهة من مؤسسة إالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية -
تــايوان ومؤسســة إالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة وايجتــار هبــم ألغــرار جنســية -
.Katherine Hargitt
( )11مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.
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 - 11وتتضــمن العناملــر اإلضــافية إطــارا تشــريعيا وطنيــا يكــون ممتــثال للقواعــد واملعــايط
الدوليــةر وآليــاا مويــة لإلحالــة والتنســيقر وآليــاا مســتقلة للرملــدر وتقييمــاا لالحتياجــاا
لتنوير وتوجيه عملية التعـايف .وتسـايل مـيالد الطفـل وايعتـراف بوضـعه القـانوين مهـا مبـدآن
أساسيانر بالنظر إىل أن الطفل غط املعترف به مبوج القانون لن يكون مـادرا علـ ا صـول
عل خدماا الرعاية والتعايف يف بعض البلدان(.)13
 - 17وا طوة األوىل يف عملية التعايف هت كفالة وجود ما يلـزم مـن إجـراءاا وآليـاا مـن
أجل التحديد السريع لألطفـال الضـحايا كـت يتمكنـوا مـن ا صـول علـ مسـاعدة يف الومـت
املناس ومال مة .وينبغتر بعد إنقاذ الطفل وإجـراء تقيـيم شـامل التـه الفرديـةر إمـا أن يعـاد
إىل أسرته أو يوفر له ملاأ عاجـل فضـال عـن خـدماا الرعايـة وا مايـة واملتابعـة .وينبغـت أن
تكفل عملياا اإلنقاذ إعادة األطفال إىل بيئة آمنةر سواء مع أسرهم أو يف ترتيباا بديلةر مـع
إيالء عناية خاملة عندما تتوج إعادة الضحايا إىل أوطاالم من بلد آخر(.)14
 - 11وى تصميم برامج توعية ومن أجل املهنيني الذين يتعـاملون مـع األطفـال الضـحايار
ومن بينـهم القـا مون علـ إنفـاذ القـانون ومقـدمو الرعايـةر ومـع آليـاا مال مـة لألطفـال مـن
أجــل اإلبــالن وتقــدت الشــكاوى وذلـ لكفالــة عــدم جتاهــل أو إغفــال ادعــاءاا أو شــكاوى
ضحايا ايستغالل اجلنست أو عدم اختاذ إجراءاا بشأالار وعدم حرمان األطفال الضـحايا مـن
الرعايــة والــدعم( .)15وعــالوة عل ـ ذل ـ ر تتطل ـ هشاشــة األطفــال الضــحايا احملــددة تــدريبا
خاملا للمهنيني الذين تشملهم مدة الربامج كلها.
 - 13وى أن يقدم الرعاية مهنيون مدربون يدركون أمهيـة الصـحة العقليـة والعاطفيـةر يف
بيئاا آمنة لألطفال .وى أن تكفل دور الرعاية الع تـوفر امللاـأ املؤمـت أو الطويـل األجـل
للضحايا اختيار مو،فيها بعناية وتدريبهم تدريبا مال ما واإلشراف علـيهم عـن كثـ لضـمان

__________
( )13مســـامهة مـــن املؤسســـة الدوليـــة إلالـــاء اســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء ويف املـــواد اإلباحيـــة وايجتـــار هبـــم
ألغرار جنسية.

()14

G. Thompstone, “The development of quality of care standards in welfare services for child victims of
commercial sexual exploitation

وهو متاح عل املومع اإللكتروين

www.childtrafficking.com/Docs/

.ecpat_thematic_qcs_1.pdf.
( )15مســـامهة مـــن املؤسســـة الدوليـــة إلالـــاء اســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء ويف املـــواد اإلباحيـــة وايجتـــار هبـــم
ألغرار جنسية.
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أي ميثلوا خطرا عل األطفال( .)19وى أن يشعر كـل مـن األطفـال واملـو،فني يف امللاـأ لـم
آمنون من التهديداا واألخطار واألذى من اجلناة.
 - 14ومن املهم إشرا ،األسرة و/أو اجملتمع احمللتر كلما أمكـنر يف عمليـة الرعايـة والتعـايف
وإعادة اإلدماا .ومد حيتاا الوالـدان واألشـقاء وغطهـم مـن أفـراد األسـرة إىل املسـاعدة أيضـا
للتأملم مع حقيقة أن أطفالم كانوا ضحايا( .)11وينبغت أن تكـون الرعايـة املؤسسـة هـت املـالذ
األخط()11وينبغت إتاحة ترتيباا بديلة للرعاية واإلمامـةر مبـا يشـمل رعايـة كفيـل مت صـص أو
رعايــة مري ـ أو العــيش يف حالــة شــبه اســتقاللر بالنســبة لألطفــال الــذين ي يســتطيعون أو
ي يريــدون العــودة إىل أســرهم .وينبغــت أن تكــون اإلمامــة يف املالجـ مؤمتــة أو طويلــة األجــل
حس ضرورة تلبية احتياجاا األطفال يف املراحل امل تلفة لعملية تعافيهم وإعادة إدماجهم.
 - 15وتقـدم مسـاعدة مانونيـة مت صصــة لألطفـال يف املالجـ مــن منظمـاا غـط حكوميــة
ومن الشـرطة ووكـالء النيابـة ومـو،فت املالجـ ( .)16وميثـل نـوذا دار الطفـل املـذكور أعـاله
ممارسة جيدة تسهم يف وجود إجـراءاا مضـا ية مراعيـة للطفـل .فعلـ سـبيل املثـالر تسـت دم
هذه املراكز غرفا مال مة للطفـل مـن أجـل اسـتاوابه ويتـوىل مـار وحمـامون مـن غرفـة مرامبـة
توجيــه الش ـ ص املــدرب الــذ يقــوم بعمليــة ايســتاواب لالســتديل القضــا ت أألنــاء عمليــة
توجيه األسئلة من أجل ا صول عل شهادة مـن الطفـل ميكـن اسـت دامها يف احملكمـة وهـذا
يــتالح حــدوا ملــدمة نفســية إضــافية للضــحية يف إجــراءاا احملكمــة الالحقــة .وينبغــت أيضــا
إتاحــة املســاعدة القانونيــة لألطفــال الضــحايا الــذين ي يقيمــون يف مالجـ ر وذلـ مــن خــالل
منواا واضحة ومال مة للطفل.
 - 19وينبغــت أن تلـ بــرامج الرعايــة والتعــايف وإعــادة اإلدمــاا ا اجــة إىل تقــدت مســاعدة
مستمرة وشاملة تتااون الـدعم العاجـل والقصـط األجـل .فمـن الـالنم إتاحـة الـدعم لألطفـال
لفترة نمنية طويلة وينبغت أي ينتهت ذل الدعم ببسـاطة حاملـا يعـاد مل رـل الطفـل مـع أسـرته
وبلوغه سن الثامنة عشرة و/أو تركه ملؤسسـة .وعـالوة علـ ذلـ ر تتطلـ بـرامج وخـدماا
__________
(.G. Thompstone, “The development of quality of care standards”. )19

(E. V. Tiurukanova )11ر والفريق العامل املعل بايجتار بالبشر التابع ملعهد ايمتصاد ا ضر لألمم املتحدة واملنظمة
الدوليــــــة للــــــهارةر Human Trafficking in the Russian Federation: Inventory and Analysis of the Current
( Situation and Responsesموسكور .)1119
( )11جلنة حقوق الطفلر التعليق العام رمم )1119( 6ر الفقرة .41
(Surtees, Second Annual Report on Victims of Trafficking )16ر الفقرة .714
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الرعاية والتعايف الطويلة األجل كويال وختصيصا ملوارد بصورة مستمرة( .)61وكمـا أكـد تقيـق
روألرهام الذ أجر يف اململكة املتحـدة يف عـام  1173لدراسـة اسـتاابة الدولـة لالسـتغالل
اجلنست للطفلر ينبغت أن تدر ،ويع اجلهاا املسؤولة عـن تقـدت ا ـدماا أن الطفـل عنـدما
يتعرر لالسـتغالل اجلنسـت يصـبال مـن املـرجال أن حيتـاا إىل مسـاندة وتـدخل عالجـت لفتـرة
ممتدة(.)67
 - 11ومــن الــالنم تقــدت الرعايــة والعــالا مــن خــالل اتبــا الــج متعــدد الت صصــاا مــع
توخت العناية الواجبة وكذل التنسيق بني ا دماا امل تلفة .والشراكاا والتعـاون يف وضـع
الربامج أساسيان لضمان حصول األطفال علـ ا ـدماا الضـرورية وحصـولم علـ مسـاندة
كاملــة( .)61فعلـ ســبيل املثــالر حققــت مؤسســة إالــاء اســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد
اإلباحية وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية يف تايلنـد نتـا ج كـبطة يف املشـاريع الـع انطـوا علـ
إنفــاذ القــانون يف عم ليــة التعــايف وإعــادة اإلدمــاا مــن خــالل أنشــطة تروحييــة .وتــبني هــذه
الشــراكاا إمكانيــة تغــيط التصــوراا وإنالــة مــدر مــن التحامــل والريبــة القــا مني بــني الشــرطة
واألطفال ضحايا ايستغالل اجلنست.
 - 11وينبغت أن يهدف أيضـا العمـل املتعلـق بإعـادة اإلدمـاا إىل تغـيط السـلوكياا السـلبية
ومواما األسر واجملتمعاا احمللية إناء األطفال العا ـدين الـذين كـانوا ضـحايا .وإىـاد ملـفاا
ومشاعر إىابية لدى األطفال ميكن أن يسـاعد أيضـا يف إىـاد ايحتـرام والقبـولر فعلـ سـبيل
املثالر كان إ،هـار ىلـاح طفـلر أو معاونتـه دخـرينر أو مشـاركته يف خـدماا جمتمعيـةر أمـر
مســاعد( .)63وبــرامج التصــد للوملــمة يف اجملتمعــاا احملليــة ولألعــراف اجلنســانية والثقافيــة
السا دة حيوية أيضا.
 - 16ومثــة جــزء حمــور مــن عمليــة إعــادة اإلدمــاا يف اجملتمــع هــو ضــرورة ككــني الطفــل
الضـــحية مـــن خـــالل إجـــراءاا مراعيـــة للطفـــل وبشـــكل ميهـــد الوملـــول إليهـــا مـــن أجـــل
املشاركة( .)64ودعم اإلحسا بالفاعلية والسيطرة لدى األطفال أمر هـامر ي سـيما إذا كـانوا
__________
( )61مسـامهة مـن املؤسسـة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفــال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغــرار
جنسيةر ”والبيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.

( .A. Jay, “Independent inquiry into child sexual exploitation in Rotherham, 1997-2013 )67وهو متاح من املومـع
الشبكت ./independent_inquiry_cse_in_rotherham www.rotherham.gov.uk/downloads/file/1407
( )61مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.
( )63املرجع نفسه.
( )64جلنة حقوق الطفلر التعليق العام رمم )1177( 73ر الفقرة .93
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مد عاشوا يف ،ل حايا كان لديهم فيها مدر ضـئيل مـن السـيطرة( .)65ومـن الضـرور بنـاء
الشقة لـدى األطفـال الضـحايار والتمـا آرا هـم يف كـل مرحلـة مـن مراحـل العمليـةر وإمامـة
عالمــة احتــرام مســتمرة بــني الطفــل ومقــدم الرعايــة( .)69وينبغــت أن يشــعر الطفــل بالســالمة
واألمان والثقة يف ايستما إليه وفهمه طيلة سط العملية.
 - 11وى إبقاء األطفال عل علم يف ويع مراحل عملية الرعايـة والتعـايفر ي سـيما فيمـا
يتعلق بالقراراا الع كسهم .ولكفالة ذل ر ميكن اعتماد تـدابط مـن مبيـل مـا يلـت (أ) توعيـة
مقــدمت الرعايــة بأمهيــة أن يأخــذوا آراء األطفــال واحتياجــاتم يف ا ســبان فيمــا يقدمونــه مــن
رعاية لم (ب) ا صول عل تعليقاا األطفال وآرا هم يف كـل خطـوة مـن خطـواا عمليـة
التعايف وإعادة اإلدماا (ا) تشايع جلان األمران وأنشطة القيـادة الشـبابية طيلـة سـط العمليـة
حيــث ميكــنر مــثالر إشــرا ،األطفــال يف أنشــطة إجــراء املقــابالا مــع املــو،فني واختيــارهم
ســاب املؤسســة املــودعني فيهــا أو ســاب امللاــأ املــودعني فيــه (د) تطبيــق الــج مــا م علـ
ا قـــوق يف كـــل خطـــوة مـــن خطـــواا العمليـــةر حبيـــث تكفـــل معاملـــة األطفـــال بـــاحترام
وكرامــة( .)61ففــت ملــربيار مــثالر تراعــت تقييمــاا ا ــرباء يحتياجــاا األطفــال الضــحايا إىل
ا ماية آراء أولئ األطفال(.)61
 - 17ووفقــا لبحــوا أجرتــا املنظمــة غــط ا كوميــة ”البيــت شــبكة تعــايف الطفــل وإعــادة
إدماجه“ ر تعترب اجملايا التاليـة هامـة لألطفـال يف مرحلـة التعـايف وإعـادة اإلدمـاا (أ) العمـل
عل إىاد إحسا باألمان لدى األطفال (ب) إمامة عالمة ألقـة (ا) كفالـة وجـود شـ ص
بال ومهتم يف حياة األطفال (د) بـث اإلحسـا باينتمـاء لـدى األطفـال (هــ) العمـل علـ
إىاد إحسا بالقيمة الذاتية وبالنااح لدى األطفـال (و) تشـايع اللعـة الفاعلـة (ن) إىـاد
أمل وتطلعاا ونظرة إىابية إىل املستقبل لدى األطفال (ح) اكتساب ايحترام والقبول.
 - 11ومد اعتمدا املؤسسة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة
وايجتــار هبــم ألغــرار جنســية اســتراتياياا نوذجيــة بشــأن كيفيــة التفاعــل مــع األطفــال يف
وضع الربامج تشـمل تعـيني دعـاة مـن بـني األطفـال واسـت دام أسـلوب التحقيـق التشـاركت
__________
( )65مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.

( )69مسـامهة مـن املؤسسـة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفــال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغــرار
جنسية.
( )61مسـامهة مـن املؤسسـة الدوليـة إلالـاء اسـتغالل األطفــال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغــرار
جنسية .Katherine Hargitt -
( )61مسامهة من ملربيا.
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والتفاعــل مــع الطفــل مــن البدايــة بطريقــة تصــاعديةر مــع البــدء بالتفاملــيل الصــغطة وإجــراء
استقصــاءاا بصــورة منتظمــة لألطفــال الضــحايا يف مالج ـ األطفــال وإجــراء استقصــاءاا
بشــأن الــوعت مبــل التــدخل وبعــده واســتكمال تقييمــاا أألنــاء اإل ــاق بامللاــأ وعنــد إطــالق
السراح بصفة دا مة وتوفط سبل الوملول إىل نصط مستقل أو وملت مانوين وعقـد جلسـاا
تفاعلية مع األطفال يف املدار النظامية وإنشاء جلان مروية معنية بالطفل(.)66
 - 13ومتابعة ا ايا الفردية وتقييماا بـرامج الرعايـة والتعـايف وإعـادة اإلدمـاا ضـرورية
لتان أن يصبال الطفل ضـحية مـرة أخـرىر ولتكييـا الـربامج حسـ احتياجـاا األطفـالر
ولتحديد املمارساا اجليدة واألخرى السـيئة .فعلـ سـبيل املثـالر األطفـال الـذين يعـادون إىل
أسرة بدون إجراء تقييم ملحيال وبدون دعـم سـليم مـن املـرجال أن يتركـوا املـلل مـرة أخـرى
ويكونون عرضة إىل حد كبط لالسـتغالل اجلنسـت مـرة أخـرى( .)711فعنـد إعـادة األطفـال إىل
نف الوضع الذ تركوهر يكون احتمال ايجتار هبم واستغاللم جنسيا مرة أخرى كبطا.
 - 14وى إجراء التقييمـاا ي علـ أسـا آراء املهنـيني املعنـيني فحسـ بـل أيضـا علـ
أسا آراء األطفال ورغبتهم ومنظـوراتم .ومـع أن إشـرا ،األطفـال يف التقييمـاا مـد يكـون
أمرا ملعبار يتسم هذا اجلان بأمهية بالغـة ألن األطفـالر عنـدما يسـألونر يسـلطون الضـوء يف
كثط من األحيان عل عدد من املشاكل املتعلقة مبا حيصلون عليه من رعاية ومساعدة(.)717
 - 15وفيمــا يتعلــق بإعــادة اإلدمــاا تقــي منظمــاا كــثطة الناــاح بعــدد األطفــال الــذين
يعادون إىل أسرهم .ولكن املشاوراا مع األطفال الذين رلتهم برامج إعادة اإلدمـاا حـددوا
عددا من اجملايا الع رأوا أالا ى أن تؤخـذ يف ايعتبـار لتقيـيم مـا إذا كـان طفـل مـد أعيـد
إدماجه بنااحر ومن بني هذه اجملايا عل وجه ا صوو تلبية احتياجـاا الطفـل األساسـية
(اإلسكان والصحة والغذاء واملاء) وحصول الطفل عل مساندة عاطفية واألمان وعالمـة مـع

__________
( )66مسامهة من مؤسسة إالـاء اسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وايجتـار هبـم ألغـرار جنسـية -
األرجنتني وأوغندا وساموا واململكة املتحدة والند.

( )711مسامهة من ”البيت شبكة تعايف الطفل وإعادة إدماجه“.
( )717مسامهة مـن ”البيـت شـبكة تعـايف الطفـل وإعـادة إدماجـه“ر استشـهادا بــ S. Huddر “Sold like a chicken:
”trafficked Cambodian girls speak outر 1113ر وكلية الدراساا النسـا ية اامعـة جـادافبورر “‘Look at us
with respect’: perceptions and experiences of reintegration: the voices of child survivors of sexual

”exploitation and practitioners in West Bengal and Jharkhandر .1171
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األسرة واجملتمع احمللت واكتساب الطفل مكامن موة داخليـة والتحـاق الطفـل إمـا بـالتعليم أو
بعمل(.)711

واو  -ايستنتاجاا والتوملياا
 - 19إن ايستغالل اجلنست وما يرتبق به من بيع واجتار بالبشـر يلحـق مـدرا كـبطا مـن
األذى البــدين واجلنســت واإلدراكــت والنفســت وايجتمــاعت باألطفــال الضــحايا .وتكــون
التأألطاا القصطة واملتوسطة والطويلة األجل علـ ملـحتهم وتعلـيمهم ونـا هم ورفـاههم
كبطة وى معاجلتها معاجلة مال مة.
 - 11ولكل طفل ومع ض حية لالستغالل اجلنست وما يـرتبق بـه مـن بيـع واجتـار بالبشـر
ا ق مبوج القانون الدويل يف أن حيصل عل تدابط للرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا من
أجل جرب ما تعرر له من أذى .وتتحمل الدول املسؤولية األوىل عن اختـاذ ويـع التـدابط
الضرورية لتقدت خدماا الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا لألطفال الضحايا.
عل الصعيد الوطل
 - 11تدعو املقررة ا املة ويع الدول أن
تعتمد وتنفذ تشريعاا واضحة وشاملة جترم ايستغالل اجلنست لألطفـال
(أ)
وما يرتبق به من بيع لم واجتار هبمر وتعترف بوضعهم القـانوين كضـحايا للحصـول علـ
ا قوق وا ـدماا املتعلقـة برعايتـهم وتعـافيهم وإعـادة إدمـاجهمر وتكفـل لـم إجـراءاا
وسبل انتصاف مضا ية مال مة للطفلر من بينها التعويض
(ب) تنش نظما فعالـة وموألومـة ومتكاملـة جلمـع وتليـل املعلومـاا والبيانـاا
عن تلا أشكال استغالل األطفالر مبـا يف ذلـ بـيعهم وايجتـار هبـمر ألغـرار جنسـية
وألغرار استغاللية أخرىر مع تفصيل البياناا حس العمـر واجلـن واملومـع وا اجـة
إىل محاية خاملة
__________
( )711مســامهة مــن ”البيــت ش ـبكة تعــايف الطفــل وإعــادة إدماجــه“ و Surtees, R., Monitoring Anti-trafficking
( Re/integration Programmes: A Manualواشنطن العاملمةر معهد  Nexusوبروكسلر مؤسسة املل بودوانر
 )1171وهــو متــاح مــن املومــع https://nexushuman trafficking.files.wordpress.com/2015/03/monitoring-at-
reintegration-programmes_manual_ nexus.pdfر و C. Cody, “Findings from the survey ‘Monitoring and
Evaluating Reintegration Programmes for Children’”,ر  .1173وهــــــــــــــــــــو متــــــــــــــــــــاح مــــــــــــــــــــن
.www.childrecovery.info/fileadmin/pdf/ CRC006__281_29.pdf
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(ا) جتر حبوألا بشأن تأألطاا ايستغالل اجلنست وما يرتبق به من بيع واجتار
بالبشــر فيمــا يتعلــق بالضــحايا مــن األطفــال الــذكور واإلنــاا ومغــاير الويــة اجلنســانية
وبشـــأن تـــأألطا ا ايســـتغالل اجلنســـت وذلـــ بتيســـط مـــن تكنولوجيـــاا املعلومـــاا
وايتصــايا لكــت تســتنط بتل ـ البحــوا بــرامج الرعايــة املت صصــة والتعــايف وإعــادة
اإلدماا
(د) تنش برامج شاملة للرعاية والتعايف وإعادة اإلدمـاا ما مـة علـ ا قـوق
ومتمحــورة حــول الطفــلر وذاا منظــور جنســاينر مــن خــالل نطــاق كــبط مــن القــوانني
والسياساا وا دماا الع

34/36

’‘7

ككِّــن مــن ســرعة تديــد الضــحايا وتنســيق آليــاا اإلحالــة وأيضــا آليــاا
لإلبالن وتقدت الشـكاوى تكـون مال مـة لألطفـال لإلبـالن عـن السـلو،
ايستغاليل عرب اإلنترنت وخارجها وتوفر تدريبا مت صصا لألفراد الذين
يشاركون يف عملي ة التحديد لتحسني ما لديهم مـن معرفـة وفهـم وتـدد
حــايا ايســتغالل اجلنســت وتيلــها وتــوفر خــدماا التوعيــة وايتصــال
للضحايا ولألطفال الذين يعيشون يف حايا خطرة

’‘1

تنش ـ مواعــد بيانــاا مركزيــة مــن أجــل إدارة ا ــايا لضــمان تديــد
األطفال الضحايا وربطهم با دماا ومتابعته م عل أسا طويل األجل

’‘3

تكفــل حصــول األطفــال الضــحايا علـ إســكان آمــن ومضــمونر ورعايــة
طبية ونفسيةر ومساعدة مانونية وتعليمر وتدري مهلر ومهاراا ا ياةر
ومساندة اجتماعية ودعم امتصـاد ر وممارسـتهم للرياضـة وأنشـطة ومـت
الفــرانر واملمارســاا الدينيــة وذلـ مــن خــالل خطــة ذاا طــابع فــرد
ىر تكييفها حس احتياجاا الطفلر لتكون جزءا من مشرو حياته

’‘4

ككِّن األطفال الضحايا من خالل إجراءاا مراعيـة للطفـل وسـبل يسـهل
علــيهم اســت دامها للمشــاركة وتعمــل عل ـ إىــاد إحســا بالفاعليــة يف
برنــامج رعايتــهم وتعــافيهم وإعــادة إدمــاجهمر وتبقــيهم علـ علــم دومــار
وتتيال استشارتم فيما يتعلق بالقراراا الع كسهم

’‘5

تشر،ر كلما أمكنر األسرة يف عملية الرعايـة والتعـايف وإعـادة اإلدمـاار
وتقدت املساعدةر الع تشمل املساندة النفسية ايجتماعية وسـبل العـيشر

15-12502

A/70/222

لألسرةر واتبا الـج مـا م علـ مكـامن القـوة يسـتند إىل مـوارد األطفـال
و األسرة
’‘9

تعيِّن مقدمت رعاية مت صصنير وتدد تـدريبا إلزاميـا لـم وحـدا أدىن مـن
املــؤهالا وتضــع حــدا أدىن مــن املعــايط للمنظمــاا الــع تقــدم الرعايــة
وترملــد تنفيــذ تلــ املعــايطر وتقــدم دعمــا ومســاندة مال مــني ملقــدمت
الرعاية

’‘1

تنش مراكز شاملة ومال مة لألطفال لدعم الضحايا تقدم خـدماا عاليـة
اجلــــودة ويســــهل ا صــــول عليهــــا ومتكاملــــة تكــــون مكيفــــة حســـ
ايحتياجــاا احملــددة لألطفــال الضــحايار وإجــراءاا للمتابعــةر ودعمــا
مستمرا يفضت إىل إىـاد حلـول دا مـة مـن خـالل عمليـة إلدارة ا ـايا
وتقييمها ذاا طابع فرد

’‘1

تنشـ وكــايا متعــددة الت صصــاا ل تنســيق الــربامج املتكاملــة للرعايــة
والتعايف وإعـادة اإلدمـاار تكـون ذاا أدوار ومسـؤولياا واضـحة فيمـا
يتعلــق خبــدماا الــدعمر وتنش ـ آليــاا مســتقلة للرملــد والتقيــيم لتنــوير
برامج الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماا وتقييمها وتوجيهها

’‘6

ختصص كويال مسـتمرا ومـوارد كافيـة لتقـدت م سـاعدة متواملـلة وشـاملة
وعاليــة اجلــودة وتضــمن اســتدامة خــدماا الــدعم الــع تقــدم لألطفــال
الضحايا يف األجل القصط واألجل املتوسق واألجل الطويل

’ ‘71تشاِّع الشراكاا والتعاون يف وضع الـربامجر مبـا يشـمل بـرامج التوعيـة
والتثقيا املوجهة إىل األسـر واجملتمعـاا احملليـة واجملتمـ ع العـامر مـن أجـل
تغيط املواما السلبية والتصد للوملمة وللتمييز ضد األطفال الضحايار
مبشاركة اجملتمع املدين والقطا ا او واملؤسساا األكادميية واألطفال
’ ‘77تت ذ تدابط ملنع ايستغالل اجلنست لألطفال وما يرتبق به من بيع واجتـار
بالبشرر مع ايهتمام عل وجه ا صوو باألطفال املعرضني لذل ر تعاا
عوامـــل ا طـــر والتمييـــز وانعـــدام املســـاواة اجلنســـانيني والطلـ ـ علـ ـ
األطفال.
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عل الصعيد الدويل
 - 16تدعو املقررة ا املة اجملتمع الدويل أن
ينسـق وييســر التنسـيق والتعــاون فيمـا بــني ويـع أملــحاب املصــلحة ذو
(أ)
الصلة عل كل من الصعيد الوطل واإلمليمت والدويل لدعم اختاذ إجراءاا ملموسة ملنـع
ووما ايستغالل لألطفال تعاا مسألة الطل عليهمر بني مسا ل أخرىر وتكفل وملول
األطفـــال الضـــحايا إىل العدالـــة وســـبل اينتصـــاف وحقهـــم يف الرعايـــة والتعـــايف وإعـــادة
اإلدماا
(ب) يقدمر من خالل األمم املتحدة وغطهـا مـ ن أملـحاب املصـلحةر املسـاعدة
والــدعم التقنــيني للــدول مــن أجــل بلــورة وتنفيــذ بــرامج شــاملة للرعايــة والتعــايف وإعــادة
اإلدماا ما مة علـ ا قـوق ومتمحـورة حـول الطفـلر يف إطـار نظـم وطنيـة فعالـة مايـة
الطفل
(ا) يشـــاع التصـــديق العـــاملت علـــ اتفاميـــة حقـــوق الطفـــل وبرتوكوليهـــا
ايختيار يني وويع الصكو ،اإلمليميـة والدوليـة ذاا الصـلة باعتبـار ذلـ شـرطا أساسـيا
مسبقا لوضع إطار دويل فعال ماية الطفل
(د) يكفل أن يتضمن تنفيذ أهداف وغاياا التنمية املسـتدامة الـع مـن املقـرر
أن تعتمــدها اجلمعيــة العامــةر ي ســيما الغايــة  1مــن مشــرو الــدف  5والغايــة  1مــن
مشرو الدف  79ر واإلعمال الفعال للتومليتني (ب) و (ا) الواردتني أعاله.
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