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  زـموج

 قرارهـا   وقد دعت جلنة حقوق اإلنسان، يف     . ٥/١يقدم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           
، مجيع الدول بأن تقوم، يف مجلة أمور، باختاذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال ٢٠٠٥/٤٤

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك باتباع هنج كلي والتصدي للعوامل املسامهة يف ذلك، ومنها التخلف، 
 االقتصادية اجملحفة، وتفكك األسرة، ونقـص التعلـيم،         - جتماعية  والفقر، والتفاوت االقتصادي، واهلياكل اال    

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

دورة تقدمي التقارير بالنسبة لصاحب الوالية احلـايل، وبـالنظر إىل           ومبا أن هذا التقرير يتزامن مع هناية          
استعراض الوالية وتقييمها، ارتأى املقرر اخلاص أن يلخص خمتلف القضايا اليت ركز عليها منذ تعيينـه يف عـام                   

  .  بغية عرض ما حتقق من إجنازات يف إطار الوالية٢٠٠٢

َع على ول على املشورة    وقد تلقى املقرر اخلاص يف املاضي طلبات للحص           أمثلة عدة علـى بـرامج       وأُطِل
وبينما اشتملت برامج   . املساعدة وإعادة التأهيل املخصصة لألطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي التجاري         

إعادة التأهيل يف بعض احلاالت على توفري مأوى خاص وتشكيلة كاملة من املرافق املتخصصة، فإن بعض احلاالت 
د كشفت أن برامج إعادة التأهيل املخصصة، واملصممة أحياناً لألطفال ضحايا العنف املرتيل وإسـاءة               األخرى ق 

وبالنظر إىل األمهية اليت تتسم هبا هذه املسألة، . املعاملة داخل األسرة، متثل املساعدة الوحيدة املتاحة هلؤالء األطفال
أشكال املساعدة املتوفرة يف بعض البلدان وأن يقدم مبادئ         قرر املقرر اخلاص أن يتناول يف تقريره السنوي خمتلف          

توجيهية وخيارات اهلدف منها هو مساعدة األطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي التجاري مساعدة أفضل،     
بأمل أن متكن هذه األمثلة واملبادئ التوجيهية من حتسني خدمات املساعدة واحلماية اخلاصة باألطفال الـضحايا                

  . كينهم من استعادة حياهتم يف كنف الطمأنينة والتخفيف قدر اإلمكان من خملفات ما أصاهبم من أذىومت

ويستند هذا التقرير إىل املعلومات الواردة من احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة                
  . واألفراد رداً على استبيان أرسله املقرر اخلاص، ويعكس هذه الردود

يدعي هذا التقرير تقدمي حتليل شامل للقضية موضع املناقشة، بل إنه يهدف إىل إلقاء الضوء على أمثلة وال   
على السياسات واالستراتيجيات الوطنية، ومناقشة األمثلة اإلجيابية على املمارسات السليمة اليت وضعتها منظمات 

 ضـحايا   ساعدة وإعادة التأهيل اخلاصة باألطفال    دولية ومنظمات غري حكومية واجملتمع املدين يف إطار برامج امل         
  . واالجتاراالستغالل اجلنسي التجاري
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  احملتويات
  الصفحة  الفقــرات  

  ٤  ٧- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص  - أوالً 

  ٥  ١٧- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات الرئيسية فيما يتعلق بالوالية  - ثانياً 

  ٥  ١٤- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عامالتطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل ال  - ألف   
  ٦  ١٧- ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة الدراسة بشأن العنف ضد األطفال  - باء   

  ٧  ٢٦- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض عام: تأمالت يف الوالية  - ثالثاً 

  برامج املساعدة وإعادة التأهيل اخلاصة باألطفال ضحايا االجتار واالسـتغالل           - رابعاً 
  ١٠  ٦٨- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلنسي التجاري  

  ١٢  ٤٢- ٣٩  . . . . . . ساعدة وإعادة التأهيل واملآويمبادئ توجيهية تتعلق بربامج امل  - ألف   
  ١٤  ٦٠- ٤٣  . . . . . . . . . . . . . الردود الواردة من احلكومات: االستراتيجيات الوطنية  - باء   
  أمثلة على مشاريع وضـعتها منظمـات غـري        : املمارسات السليمة   - جيم   

  ١٩  ٦٩- ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومية ومنظمات اجملتمع املدين

  ٢٢  ٧٢- ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - خامساً 

  ٢٣  ٧٨- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - سادساً 



A/HRC/7/8 
Page 4 

 

   األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص- أوالً 
  . ٥/١يقدم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان   - ١

وكان الغرض من هذه البعثة هو دراسة . ، ببعثة ميدانية إىل املكسيك٢٠٠٧وقام املقرر اخلاص خالل عام   - ٢
 ١٩٩٧ الزيـارة الـيت قـام هبـا سـابقوه يف عـام       التجاري لألطفـال، ومتابعـة  اجلنسي ظاهرة االستغالل   

(E/CN.4/1998/101/Add.2) . ويرد التقرير املتعلق بالزيارة كإضافة هلذا التقرير(A/HRC/7/8/Add.2).  

 بالغاً إىل احلكومات يف شكل رسائل إدعاء ونداءات عاجلة، ١٢، وجه املقرر اخلاص ٢٠٠٧وخالل عام   - ٣
  .(A/HRC/7/8/Add.1)دة من احلكومات املعنية كإضافة هلذا التقرير ترد تفاصيلها مع الردود الوار

، وجه  ٢٠٠٥ويف عام   . ، وجه املقرر اخلاص طلبني إىل حكوميت اهلند وتايلند لزيارهتما         ٢٠٠٤ويف عام     - ٤
يـة  وأجريت مشاورات هذا العام يف جنيف مع الشركاء املعنيني بالوال         . املقرر اخلاص طلباً إىل كمبوديا لزياراهتا     

 طلبات لزيارة كل    ٢٠٠٧ووجه املقرر اخلاص يف عام      . ٢٠٠٨لتحديد البلدان األخرى اليت ميكن زيارهتا يف عام         
ردين إجيابيني على طلبيه زيارة إستونيا والتفيا، ومها زيارتـان          اخلاص  وتلقى املقرر   . من إستونيا وشيلي والتفيا   

لند باالشتراك مع املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار           ، وزيارة تاي  ٢٠٠٨ األول من عام     فستقامان خالل النص  
وقام املقرر اخلاص أيضاً منذ تعيينه بزيارة جنوب أفريقيـا، وفرنـسا،            . باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال    

  . والربازيل، وباراغواي، ورومانيا، وألبانيا، واليونان، وأوكرانيا

، وقدم ٢٠٠٧سان خالل دورته الرابعة املعقودة يف عام    وألقى املقرر اخلاص كلمة أمام جملس حقوق اإلن         - ٥
وأعقب ذلك حوار تفاعلي جرى بني البلدان املعنية . يف هذه املناسبة تقريره السنوي وتقريره عن البعثة اليت قام هبا

  . واملهتمة واملنظمات غري احلكومية

 عدة اجتماعات موازية حول     ، يف ٢٠٠٧مارس  / خالل زيارته إىل جنيف يف آذار      ،وشارك املقرر اخلاص    - ٦
عدد من املنظمات غري احلكومية     نظّمها  تعزيز محاية حقوق األطفال على مستوى األمم املتحدة، وهي اجتماعات           

هذه االجتماعات هو مناقشة اقتراحات تتعلق بتعزيز آليـات         بعض  وكان الغرض من    . والشركاء املعنيني بالوالية  
 هبا األمني العام    أِذنل يف ضوء متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة اليت           األمم املتحدة حلماية حقوق األطفا    
  ؛ يف سـياق اسـتعراض جملـس حقـوق اإلنـسان     )A/61/299انظر الوثيقة  (حول مسألة العنف ضد األطفال      

  .لآلليات اخلاصة

دين واملستغلني، وهـو     املقرر اخلاص لالنضمام إىل جملس مستشاري املركز الدويل لألطفال املفقو          وُدِعي  - ٧
. منظمة غري حكومية تنشط يف وضع برامج التوعية واالستجابة السريعة اخلاصة باألطفال املفقودين أو املختطفني              

، شارك املقرر اخلاص بصفته تلك يف ندوة مشتركة بني الواليات املتحدة وبلدان ٢٠٠٧أكتوبر /ويف تشرين األول
وقد تناولت هذه النـدوة، الـيت نظمـت         .  املتعلقة باألطفال املفقودين واملستغلني    البلقان عقدت يف أثينا لبحث القضايا     

" The Smile of the Child"باالشتراك بني املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني واملنظمة غري احلكومية اليونانيـة  
ا املنطقتني فضالً عن عدد مـن القـضايا         املشاكل املتصلة باألطفال املفقودين واملستغلني يف كلت      ) ابتسامة الطفل (

وقد حضر هذه النـدوة     . الراهنة والناشئة األخرى، كاالجتار باألطفال وفرص التعاون بني الوكاالت عرب احلدود          
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تابعون ملنظمات دولية، فضالً عن ممثلني عـن        وآخرون  مسؤولون حكوميون وموظفون مكلفون بإنفاذ القوانني       
  . منظمات اجملتمع املدين 

   التطورات الرئيسية فيما يتعلق بالوالية- ثانياً 
   التطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل العام- ألف 

، ) اإلسـالمية  -مجهورية  ( بلداً آخر، هي األردن، وأستراليا، وإيران        ١٢يعرب املقرر اخلاص عن سعادته لقيام         -٨
 وغابون، وفـانواتو،   ومجهورية مولدوفا، والسويد،  وبوروندي، واجلبل األسود، وجزر القمر، واجلمهورية الدومينيكية،      

 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء ٢٠٠٧وموريتانيا، بالتصديق يف عام 
 ويشجع املقرر اخلاص بشدة الدول اليت مل توقع       . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أو باالنضمام إليه        

ومل تصدق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية على القيام بذلك، علماً بأن الربوتوكول اآلخر هو               
  . الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

التفاقية جملس ، ٢٠٠٧يوليه / متوز١٢ باعتماد جلنة الوزراء، يف ٢٠٠٧وعلى الصعيد اإلقليمي، متيز عام   - ٩
وهتـدف هـذه االتفاقيـة إىل التـصدي         . أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي        

لالستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم جنسياً ومكافحتهما ومحاية حقوق األطفال ضـحايا االسـتغالل              
ن الوطين والدويل من أجل مكافحة استغالل األطفال        اجلنسي واالعتداء اجلنسي والنهوض بالتعاون على الصعيدي      

  . واالعتداء عليهم جنسياً

وتنسج هذه االتفاقية على منوال مبادرات حديثة أخرى يف هذا اجملال، ال سيما إعالن وبرنامج عمـل                   - ١٠
ـ              استكهومل  ٣١- ٢٧(ة  ، املعتمدين من املؤمتر العاملي األول املعين باالستغالل اجلنسي لألطفـال ألغـراض جتاري

، وااللتزام العاملي املعتمد من املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال              )١٩٩٦أغسطس  /آب
، والتزام وخطة عمل بودابـست،     )٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠- ١٧(ألغراض جتارية املعقود يف يوكوهاما      

 ٢١- ٢٠(ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية املعتمدين من املؤمتر التحضريي للمؤمتر العاملي الثاين 
وبرنـامج الـثالث    " عامل صاحل لألطفال  " املعنون   ٢٧/٢- ، وقرار اجلمعية العامة دإ    )٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين 

 ٥- ٤(، الذي اعتمده مؤمتر القمة الثالث وبادر به مؤمتر موناكو           "بناء أوروبا من أجل األطفال ومعهم     " سنوات
  ).٢٠٠٦أبريل /اننيس

وتنص هذه االتفاقية، اليت مل يبدأ نفاذها بعد واليت فُتح باب التوقيع عليها، تدابري وقائية يتعني على كل                    - ١١
دولة طرف أن تسهر على تنفيذها، كالسياسات أو االستراتيجيات الرامية إىل التصدي لالعتداء اجلنـسي علـى      

 وأفضل الطرق الكفيلة    وتبعاهتماومات عن هاتني الظاهرتني وآثارمها      األطفال واستغالهلم يف اجلنس، وتتضمن معل     
وتتضمن االتفاقية أيضاً معايري دنيا فيما يتعلق بالتدابري احلمائية اخلاصة باألطفال ضـحايا هـاتني               . مبكافحتهما

كما تنص على إنشاء . اجلرميتني، ومن بني هذه التدابري توفري أفضل األشكال املمكنة من الدعم واحلماية واملساعدة
سلطات متخصصة على الصعيدين احمللي والوطين ُتعىن بضمان تنفيذ تدابري فعالة للوقاية واحلمايـة مـن هـاتني            

وأخرياً، تشتمل االتفاقية على فصل خمصص للقانون اجلنائي املوضوعي ينص على عدد مـن املعـايري                . اجلرميتني



A/HRC/7/8 
Page 6 

 

 ويهدف إىل تنسيق القوانني اجلنائية لدى الدول األطراف يف االتفاقية وجتنب       القانونية الدنيا اليت جترِّم أفعاالً معينة     
وتتضمن .  أقل صرامة ذات الصلةارتكاب أفعال من هذا القبيل أو مقاضاة املسؤولني عنها يف دولة تكون قوانينها 

ـ                    رمني واملـساعدة  االتفاقية أيضاً أحكاماً تتعلق بتعزيز التعاون الدويل، ال سـيما فيمـا يتعلـق بتـسليم اجمل
  .القانونية املتباَدلة

ويرحب املقرر اخلاص باعتماد هذه االتفاقية وحيث الدول األعضاء يف جملس أوروبا على اإلسراع بتوقيعها   - ١٢
ويرى املقرر اخلاص أن جملس أوروبا قد قام . والتصديق عليها كي تدخل االتفاقية حيز النفاذ يف أسرع وقت ممكن

، اليت هتدف   ٢٠٠٥فاقية اجلديدة، فضالً عن اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر لعام            هذه االت خالل  من  
 تشريعات فعالة   بسّنإىل التصدي لشىت أشكال االجتار وتركز على احتياجات ضحايا هذا الشكل املعاصر للرق،              

  .بشأن هذه القضاياميكن اعتمادها كنموذج يف سياقات أخرى للتعاون اإلقليمي أو الدويل وحديثة 

، قانوناً يهدف إىل مكافحة االستغالل ٢٠٠٧يوليه /وعلى الصعيد الوطين، اعتمدت كوستاريكا، يف متوز  - ١٣
وميثل هذا القانون اجلديد أول تشريع ينص صراحةً        . اجلنسي لألطفال والتصدي للجرائم اليت ُترتكب حبق القصر       

اب واألطفال، وميدد يف فترة التقادم بالنـسبة للجـرائم املتعلقـة            على حظر حيازة املواد اإلباحية اخلاصة بالشب      
باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وينص على معاقبة املسؤولني عن اجلرائم اجلنسية اليت ُترتكب حبق القصر دون 

وتوكول ، أصبحت كمبوديا طرفاً يف الرب٢٠٠٧أغسطس /ويف آب.  عاما١٦ًالثالثة عشرة بالسجن ملدة تصل إىل   
كمـا أقـرت موزامبيـق يف       . املتعلق مبنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه          

 قانوناً جديداً جيرِّم االجتار بالبشر وينص على تشديد عقوبة السجن، كرد على تزايد عدد               ٢٠٠٧أغسطس  /آب
  .التقارير عن االجتار بالنساء واألطفال إىل جنوب أفريقيا

جلنسية اليت تـستهدف    وجيدر أيضاً إلقاء األضواء على املبادرات املتخذة خالل العام ملكافحة السياحة ا             - ١٤
رقة العمل املعنية حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السياحة، اليت تشكل برنامج عمل عاملياً               األطفال، كف 

 خـالل تنظـيم     ٢٠٠٧اعها االستشاري العشرين لعام      فاعلة يف قطاع السياحة، واليت عقدت اجتم       اًجيمع أطراف 
 أيضاً، استضافت مدينة مدريـد      ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار . ٢٠٠٧مارس  /معرض برلني السياحي الدويل يف آذار     

مؤمتراً دام يوماً واحداً بشأن السياحة واالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال نظمه كل من حتالف إنترفيدا العاملي                
ة للهجرة ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف الستعراض ما أُحرز من تقدم وما ُنفذ من التزامات               واملنظمة الدولي 

على الصعيدين اإلقليمي والقطري منذ انعقاد املؤمتر العاملي الثاين املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية 
  .٢٠٠١املعقود يف يوكوهاما عام 

  لعنف ضد األطفال متابعة الدراسة بشأن ا- باء 

من جانب اخلبري املستقل، الـسيد      ) الدراسة( بتقدمي التقرير بشأن العنف ضد األطفال        ٢٠٠٦متيز عام     - ١٥
وقد أُعدت الدراسة باالعتماد على عملية تـشاركية  . ٥٧/٩٠باولو سريجيو بنهيور، عمالً بقرار اجلمعية العامة        
جتماعات موضوعية للخرباء، وزيارات ميدانية، باإلضـافة إىل     مشلت مشاورات إقليمية ودون إقليمية ووطنية، وا      

وشاركت يف هذه الدراسة أيضاً هيئات خمتلفة تابعة لألمم املتحدة، كمفوضية األمم املتحـدة          . تعاون احلكومات 
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وقد راعـى هـذا     . السامية حلقوق اإلنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، واجملتمعات املدنية واألطفال         
  .لتحليل الكامل والشامل جوانب حقوق اإلنسان ووضع إطاراً شامالً لتناول هذه القضيةا

وقد كشفت الدراسة عن النطاق واألثر املروعني جلميع أشكال العنف ضد األطفال، وأبرزت الطـابع                 - ١٦
الدول األعضاء ملنع وأظهرت االلتزامات الواضحة املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تتحملها . العاملي للمشكلة وحجمها

وأكدت الدراسة أيضاً احلاجة إىل إجياد حلول منسقة ومتعددة األوجه . ضد األطفالأشكال العنف ومواجهة مجيع 
وبعد مضي أقل   . جتمع بني خمتلف وجهات النظر واخلربات املهنية وتعتمد على املشاركة الفعلية لألطفال أنفسهم            

فقد جنحت يف إثارة الوعي . ها اإلجيايب كان واضحاً يف مجيع مناطق العاملمن سنة عن إصدار الدراسة، تبني أن أثر
وال تـزال الدراسـة تـستأثر       . على املستوى العاملي مبشكلة كثرياً ما كانت خافية، ويف إتاحة إطار عمل منظم            

عامل، وحظيـت   باالهتمام من جانب اجلهات املستهدفة احلكومية منها والتابعة للمجتمع املدين يف مجيع مناطق ال             
وقد متخضت الدراسة عن نـواتج  . التوصيات اليت تقترحها الدراسة بقبول واسع النطاق يف شىت البلدان واملناطق          

التقرير العاملي  "عدة، من بينها التقرير املقدم إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة، والتقرير املفصل املعنون               
  .ىل عدد من املنشورات اليت تراعي مصاحل الطفل وخصوصياته، إضافة إ"بشأن العنف ضد األطفال

 مرحلة متقدمة، فإن الدراسة قـد       ٢٠٠٧ورغم أن تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة مل يبلغ يف عام              - ١٧
. حفزت بالفعل على اختاذ إجراءات يف مجيع املناطق، ال سيما عن طريق عملية تشاركية للمشاورات اإلقليميـة                

صيات الرئيسية االثين عشرة املقدمة يف الدراسة ذات أمهية حامسة وينبغي متابعتها باعتبارهـا مـسألة                وتظل التو 
وقد أكد اخلبري املستقل جمدداً احلاجة إىل تنفيذها بالتوازي مع التوصيات احملددة املرافقـة الـيت تـشمل                  . ملحة

رة واملدرسة وغريها من أماكن التعليم، ونظم    اإلجراءات الالزمة للقضاء على العنف ضد األطفال يف البيت واألس         
 إهناء العنف   إىلوتتطلب هذه اإلجراءات الفعالة الرامية      . الرعاية والعدالة، ويف مكان العمل وداخل اجملتمع احمللي       

ضد األطفال قيادة رفيعة املستوى، وتعيني ممثل خاص ُيعىن مبسألة العنف ضد األطفال كأفضل استراتيجية تكفل                
ذ الفعال للدراسة، ومعاجلة الثغرات والتشتت يف االستجابات احلالية، ومواصلة االهتمام مبسألة العنف ضد              التنفي

 تعزيز الوقاية والقضاء علـى  إىلوسيكون الدور الرئيسي للممثل اخلاص هو العمل كعنصر بارز يسعى      . األطفال
  .واإلقليميمجيع أشكال العنف ضد األطفال، بطرق منها تشجيع التعاون الدويل 

 استعراض عام:  الواليةتأّمالت يف - ثالثاً 

مدة واليته اليت استمرت بعد انتهاء خيتتم هذا التقرير دورة تقدمي التقارير بالنسبة لصاحب الوالية احلايل،   - ١٨
 أن  ويف ضوء استعراض الوالية وتقييمها، ارتأى املقـرر اخلـاص         . إجيابية للغاية ُسّجلت خالهلا نتائج    ستة أعوام   

  . بغية عرض ما حتقق من إجنازات يف إطار الوالية٢٠٠٢يلخص خمتلف القضايا اليت ركز عليها منذ تعيينه يف عام 

، اخلطوط العريضة   (E/CN.4/2002/88) ٢٠٠٢ األول، املقدم يف عام      هوقد عرض املقرر اخلاص يف تقرير       - ١٩
علومات، ال سيما يف ما يتصل بالشكاوى اليت يدعي         لإلجراءات اليت يعتزم اتباعها عند التحقيق يف ما يرده من م          

وتتمثل البالغـات يف    . فيها أفراد حدوث حاالت بيع األطفال أو إشراكهم يف البغاء أو يف إنتاج املواد اإلباحية              
التماسات ورسائل ادعاء عاجلة حتال إىل احلكومات استناداً إىل ما يرد فيها من معلومات صادقة وثابتة يف مـا                   

وورد يف اجلزء املوضوعي للتقرير تعليق موجز بشأن مسألتني، مهـا بـدء         . بقضايا فردية أو حاالت قطرية    يتعلق  
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سريان الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف               
هته جلنـة حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا          ، والطلب الذي وج   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨املواد اإلباحية يف    

اىل املقرر اخلاص بإدراج    ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     / بشأن فريوس نقص املناعة البشري     ٢٠٠١/٥١
 اإليـدز واسـتغالل     بنيوقد نظر املقرر اخلاص أيضاً يف الصلة        . محاية حقوق اإلنسان املتصلة باإليدز يف واليته      

  .األطفال جنسياً

 بتحليل اآلثار القانونية املترتبة على بيع ،(E/CN.4/2003/79) ٢٠٠٣ يف تقريره لعام   ،م املقرر اخلاص  وقا  - ٢٠
 يف  األخـرية ، وبوجه خاص جترمي األطفال الضحايا والتطورات        اإلباحيةاألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد       

 ملقرر اخلاص تركيزه حنو مسألتني أُخريني، تتعلـق مث وجه ا. معاجلة هذه القضاياِلالسياسات والتشريعات الوطنية  
، على كل من الصعيدين الدويل      القسري مبا ورده من معلومات عن تفشي ممارسات التبين غري املشروع أو             األوىل

 نقص  بالشواغل اليت يثريها فريوس   واحمللي، وما يترتب على ذلك من اجتار باألطفال، يف حني تتعلق املسألة الثانية              
  .اإليدز/عة البشرياملنا

، على مكافحة االسـتغالل اجلنـسي       (E/CN.4/2004/9) ٢٠٠٤وركز املقرر اخلاص ، يف تقريره لعام          - ٢١
 يف مكافحة االسـتغالل     االعتماد عليها وعرض التقرير جمموعة متنوعة من الربامج واملشاريع اليت ميكن          . لألطفال

ة والتجارب اليت ينبغي العلم هبا وأخذها يف احلسبان على          اجلنسي التجاري لألطفال، وأبرز املمارسسات السليم     
 يف برنامج عمل ستوكهومل من أجـل مكافحـة          ةولقد اسُتخدم اجملال االستراتيجي للوقاية الوارد     . نطاق عاملي 

ورحب املقرر اخلاص أيـضاً  .  يف التقريرةاالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال كأساس لتصنيف املبادرات الوارد      
نفاذ بروتوكول منع االجتار باألطفال، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم              ببدء  

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبإصدار نشرة األمني العام بشأن التدابري اخلاصة من أجل احلماية من 
  .(ST/SGB/2003/13)االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي 

 على استغالل األطفال يف املواد اإلباحية اليت ُتنشر على شبكة ٢٠٠٥وركز املقرر اخلاص يف تقريره لعام      - ٢٢
 عنه سوى القليل من البيانات اخلطية       يتوفر، وهو موضوع ال     Add.1-4) و Corr.1 و (E/CN.4/2005/78إنترنت  
 املواد اإلباحية كما يـرد يف الـصكوك الدوليـة ويف            وقد حبث التقرير تعريف استغالل األطفال يف      . والتحاليل

التشريعات الوطنية مستنداً يف ذلك باألخص إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال 
أتاحت فقد . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وإىل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية احلاسوبية

شبكة إنترنت فرصاً غري مسبوقة مشفوعة بتحديات وهتديدات تتعلق باستخدام هذه الـشبكة بطريقـة مـسيئة                 
إقدام وما فتئ   . تبعث على اجلزع من املواد اإلباحية اخلاصة باألطفال        كميةففضاء اإلنترنت حيتوي على     . ومؤذية

 يوماً بعد يوم كوسيلة لالتـصال باألطفـال         مستغلي اجلنس على استعمال غرف الدردشة على اإلنترنت يزداد        
ولقي التقرير صدًى واسعاً لدى العديد من الوكاالت احلكومية واملنظمات ". االستدراج"باعتباره جزءاً من عملية 

   الـيت وجهتـها  ة، الـدعو ذلـك ومن األمثلة علـى  . غري احلكومية ملا تضمنه من معلومات يف غاية من األمهية 
 رمسياً إىل اهليئة الوطنية املعنية بالقّصر وإىل قوات الـشرطة يف            هرر اخلاص كي يعرض تقرير    حكومة شيلي إىل املق   

  .٢٠٠٥يوليه /متوز
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 على مسألة الطلب على اخلـدمات      (E/CN.4/2006/67)، ركز املقرر اخلاص يف تقريره       ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٣
ويف أي حالة من حاالت االستغالل . وجوهاجلنسية القائمة على االستغالل، الذي يشكل ظاهرة معقدة ومتعددة ال

ويقترن عامل  . اجلنسي لألطفال، توجد أنواع خمتلفة عدة من الطلب تصدر عن أطراف خمتلفة ويف أوقات خمتلفة              
وقد شدد املقرر اخلاص    .  االستغالل اجلنسي  سباب اليت تزج باألطفال يف دوامة     الطلب بعامل العرض، وتتعدد األ    

  . ثقيفية وأنشطة التوعية يف احلد من الطلب على اخلدمات القائمة على االستغالل اجلنـسي             على أمهية الربامج الت   
 سواء كان ذلك بطريقة مباشرة بسبب ممارسـة         - وال ينبغي مطلقاً معاقبة األشخاص املتورطني يف ممارسة البغاء          

 التجرمي يكفل اتـصال     فعد. البغاء أو بصورة غري مباشرة بسبب ممارسة نشاط جتاري بدون ترخيص أو تصريح            
بيد أنـه ينبغـي جتـرمي       . النساء واألطفال الذين أُكرهوا على البغاء بالسلطات دون خوف من التعرض للعقاب           

أو يف اخلارج، وسواء كانت اجلهة ) االجتار الداخلي(االستغالل اجلنسي لألطفال سواء كان ذلك يف موطن الطفل 
  . إطالقاً االعتداد مبوافقة الطفل على االجتاروال جيوز.  أو مجاعة منظمةاًاملتورطة شخص

، (A/HRC/4/31) املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان        ٢٠٠٧وأخرياً، ركز املقرر اخلاص، يف تقريره لعام          - ٢٤
على القضايا املتصلة ببيع أعضاء األطفال وبرامج االستجابة السريعة املتعلقة باألطفال املختطفني واملختفني، علماً              

رر اخلاص ما فتئ يتلقى ردوداً متأخرة على األسئلة املتعلقة هبذه القضايا والواردة يف االستبيان الذي وجهه بأن املق
  .املقرر اخلاص إلعداد تقريره

وخلص املقرر اخلاص إىل أن معظم اجلوانب املتصلة بقضية بيع األعضاء واألنسجة، ال سـيما أعـضاء                   - ٢٥
 حباالت االختطاف ألغـراض   املتعلقة عدد قليل للغاية من التقاريرسوىه حيث مل يرد. األطفال، تظل غري موثقة  

 ألغراض شعائرية  قتلومن اجلانب اآلخر، وردت إىل املقرر اخلاص ادعاءات عن وقوع حاالت       . االجتار باألعضاء 
ت عديدة غري   ورغم ندرة التقارير الرمسية عن االجتار باألعضاء واألنسجة، ال تزال هناك إشاعا           . يف بعض البلدان  

لذلك، وجب اإلبالغ عن هذه االدعاءات والتحقيق فيها وضمان تطبيق عقوبات جنائية على املتجـرين      . مؤكدة
وقد دعا املقرر اخلاص كافة البلدان إىل وضع تشريعات ومعايري . ومجيع املتورطني يف قضايا االعتداء على األطفال

احلكومات مبختلف الضمانات اليت وضعتها خمتلف اآلليـات       واضحة تنظم عملية زرع األعضاء واألنسجة وذكّر        
  ".سياحة زرع األعضاء"الدولية ملنع منو 

وفيما يتعلق باألطفال املختطفني واملختفني، دعا املقرر اخلاص كافة الدول األعضاء إىل وضع هنج منسق                 - ٢٦
كومية والقطاع اخلاص، وأعطى أمثلة وكامل وشامل ُيفسح اجملال ملشاركة املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احل
وال تشكل برامج االستجابة السريعة     . على الدول اليت وضعت تدابري وبرامج تشريعية وإدارية ملعاجلة هذه القضية          

 ملواجهة اختطاف األطفال واختفائهم، بل إهنا تسمح أيضاً بتحسني التنسيق بني خمتلف املنظمات تهذه جمرد أدوا
وشجع املقرر اخلاص مجيع البلدان على وضع أنظمتها اخلاصة لالستجابة . العنف ضد األطفالمن أجل منع ممارسة 

السريعة اليت تكفل البحث عن األطفال املختفني أو املختطفني، باستخدام قواعد موحدة يف جمال تدخل الشرطة،                
ق التطرق إىل املمارسات السليمة، ويف سيا. من محالت توعية اجلمهورعدد كبري واالستعانة باجملتمع املدين وتنظيم 

أشار املقرر اخلاص إىل أنشطة املركز الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني بالواليات املتحدة، وشبكات مماثلـة               
  . أخرى يف أوروبا
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  برامج املساعدة وإعادة التأهيل اخلاصة باألطفال       - رابعاً 
  جتار واالستغالل اجلنسي التجارياال ضحايا

 أن يتعرض القّصر الضحايا للعنف الشديد، واالغتصاب، واإلكراه على تعاطي البغـاء، والعمـل               ميكن  - ٢٧
وحتتاج كل ضحية، دون استثناء، إىل مساعدة عاجلة ومناسبة . القسري وغري ذلك من ضروب اإليذاء واالستغالل

  .للتغلب على خملفات الصدمات النفسية واإلصابات اجلسدية

 مبادئ توجيهية شاملة لوضع وإدارة برامج إلعادة تأهيل القصر الذين تقدميقرير إىل لذلك يهدف هذا الت  - ٢٨
 الدول األعضاء   ُتقدمها واالجتار ومساعدهتم، استناداً إىل النماذج اليت        التجاري يقعون ضحايا لالستغالل اجلنسي   

  .ليم وبلدان حمددةواخلطوات اإلجيابية اليت يبادر هبا اجملتمع املدين واملنظمات الدولية يف أقا

وتقدمي املساعدة الطبيـة    املآوي  وميكن أن تتخذ برامج إعادة التأهيل واملساعدة أشكاالً عديدة كإتاحة             - ٢٩
والنفسية، وقد ترتبط بعوامل عدة كتوافر التمويل، والشواغل األمنية، وتوفر اخلدمات، والقدرة على وضع هذه               

عدداً قليالً أو كبرياً من األشخاص، وقد تنشأ املآوي وقد تستضيف . ذلك والطلب عليها، وما إىل واملرافقالربامج 
بيوت، وشقق، وفنادق، وغرف يف مرافـق خاصـة         : كوحدات مؤقتة، كما ميكن أن توزع على مواقع متعددة        

ضحايا االجتار فقط، كما ميكن أن تستـضيف        ُتخّصص املآوي لألشخاص    وميكن أن   . وكنائس) كاملستشفيات(
وتشري ). كالعنف املرتيل(من األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة مماثلة، كضحايا اجلرائم األخرى فئات أخرى 

إىل جمموعة واسعة من املرافق اليت توفر السكن واملساعدة لضحايا االجتار، كمراكز إعادة التأهيل              " مأوى"لفظة  
  .الف ذلكاملؤقتة ودور إعادة التأهيل، ما مل ُينص على ما خيواملآوي الطيب، 

وخالل السنوات األخرية، تلقى املقرر اخلاص طلبات عديدة تتعلق باحلصول على املشورة وأُطلع علـى                 - ٣٠
. التجاري على برامج املساعدة وإعادة التأهيل املصممة لألطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي          عديدة  أمثلة  

وتشكيلة كاملة من املرافق املتخصصة، يف مأوى حمدد فري وتشتمل برامج إعادة التأهيل، يف بعض احلاالت، على تو
حني تقتصر املساعدة املتاحة يف حاالت أخرى على أنواع خمتلفة من برامج إعادة التأهيل املخصصة اليت تـصمم                  

ان لذلك يرى املقرر اخلاص أنه من األمهية مبك       . أحياناً لألطفال ضحايا العنف املرتيل وإساءة املعاملة داخل األسرة        
أن يبحث يف تقريره السنوي خمتلف الربامج القائمة يف بعض البلدان وأن يقدم مبادئ توجيهية وخيارات متكن من 

التجاري، مع وضع مصاحل الطفل الفـضلى يف         توفري مساعدة أفضل لألطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي       
وجيهية من توفري مساعدة ومحاية أفضل لألطفـال        ويؤمل أن متكّن هذه النماذج واملبادئ الت      . األولوياتصدارة  

  .الضحايا وتساعدهم يف استعادة حياهتم والتخفيف قدر اإلمكان من شدة ما تكبدوه من آالم

وبالتايل أُعد استبيان مفصل بشأن برامج املساعدة وإعادة التأهيل اخلاصة باألطفال ضحايا االستغالل التجـاري                 -٣١
 إىل مجيع الدول األعضاء وإىل جمموعة خمتارة من املنظمات احلكوميـة الدوليـة              ٢٠٠٧وليه  ي/ متوز ٩اجلنسي، أُرسل يف    

وطُلب إىل اجلهات املعنية أن تـرد       . االجتار هبم مكافحة  واملنظمات غري احلكومية املعنية بالقضايا املتصلة حبقوق األطفال و        
روط تقدمي التقارير اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان،  وعمالً بش.٢٠٠٧سبتمرب  /  أيلول ٣٠أقصاه  على االستبيان يف موعد     

ويرحب املقرر  .  كآخر موعد  ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٠مل ترد يف التقرير سوى الردود اليت وردت قبل أو يوم            
  .اخلاص كالعادة بأية ردود ترده بعد املهلة الزمنية القصرية جداً املتاحة له إلعداد تقاريره
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وأراد املقرر اخلاص بادئ ذي بدء احلصول علـى         . دداً من األسئلة حول املوضوع    وتضمن االستبيان ع    - ٣٢
 املنظمات غـري احلكوميـة    (معلومات بشأن األنشطة والربامج واملرافق اليت يديرها القطاع العام واجملتمع املدين            

ل والقصر ضـحايا    وغريمها من العناصر املؤثرة يف القطاع اخلاص واليت تركز بوجه خاص على األطفا            ) واخلواص
مثل هذه األنشطة احملددة، طرح املقرر اخلـاص أسـئلة          قيام  وكلما ثبت   . االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار   

للحصول على معلومات مفصلة عن األسس القانونية هلذه الربامج، وطريقة متويلها، وكيفية تشغيلها، وعمـا إذا                
التجاري واالجتار أو إذا كانت هذه الـربامج         الل اجلنسي القصر ضحايا االستغ  /كانت مصممة خصيصاً لألطفال   

مث ركز املقرر اخلاص على األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال وعلـى             . تشمل أيضا األطفال ضحايا العنف املرتيل     
يفية وتعلقت أسئلة أخرى بك. األهداف املتبعة واملنهجيات املعتمدة، فضالً عن األنشطة العالجية اليت جيري تنفيذها

إدماج األطفال والقصر يف هذه الربامج وبالترتيبات اليت تتخذها املرافق والسلطات املعنية لتوجيه هؤالء األطفال               
  . والقصر أو إيداعهم

مث استعلم املقرر اخلاص عن احلياة اليومية لألطفال والقصَّر املشمولني هبذه الربامج، وعن التدابري املتخذة                 - ٣٣
القصر على اتصال دائم بأسرهم خالل / يف الربامج واملستفيدين منها، وعّما إذا كان األطفاللضمان أمن املشتركني

مث ركّز االستبيان على املبادرات احملددة اجلاري تنفيذها يف إطار هذه الربامج لتمكني             . فترة اشتراكهم يف الربنامج   
مة نفسية وما يتصل بذلك من أعراض ناشئة عـن          األطفال الضحايا من التغلب على اإلجهاد الناتج عما أصاهبم من صد          

  .التجربة اليت مروا هبا، كما ركّز على األنشطة املضطلع هبا إلعادة إدماج املشتركني يف هذه الربامج واملنتفعني هبا

وأخرياً، وكلما تبني عدم توفر مثل هذه األنشطة والربامج واملرافق، سعى املقرر اخلاص إىل احلصول على                  - ٣٤
ات عن أسباب غياب مثل هذه األنشطة والربامج واملرافق، وعن أنواع املساعدة األخرى املتاحة لألطفـال                معلوم

  .والقّصر ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار

االحتاد الروسي،  : ، ردت على االستبيان حكومات البلدان التالية      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١وحىت    - ٣٥
ا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، وبولندا، وتركيا، وجورجيا، وزمبابوي، وإسبانيا، وأسترالي

والسلفادور، وسلوفاكيا، وسورينام، وُعمان، وغواتيماال، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكولومبيـا، ولبنـان،            
ر اخلاص إىل احلصول على مزيد من       ويتطلع املقر . ولكسمربغ، وموناكو، والنمسا، وهندوراس، واليابان واليونان     

  .الردود على هذا االستبيان

ولألسف مل ُتراَع الردود الواردة من االحتاد الروسي وأوكرانيا ولبنان يف هذا التقرير بسبب عدم استالم                  - ٣٦
  . ومبياوللسبب نفسه، مل ُتراَع يف التقرير أيضاً الردود املتأخرة الواردة من إستونيا وسورينام وكول. ترمجتها

وأُرسل االستبيان أيضاً إىل منظمات غري حكومية ومنظمات حكومية دولية، ووردت ردود من مكتب                - ٣٧
واملنظمة الدولية إلهناء دعـارة األطفـال يف        ) هندوراس(األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وكازا أليانزا        
  .نظمة الدولية للرؤية العامليةالسياحة اآلسيوية، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، وامل

وال يرد يف هذا التقريـر      . ويود املقرر اخلاص أن يشكر حبرارة مجيع األطراف اليت ردت على االستبيان             - ٣٨
  .سوى عرض موجز لتشكيلة خمتارة من التجارب واملبادرات اليت وردت معلومات بشأهنا
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  هيل وباملآوي مبادئ توجيهية تتعلق بربامج املساعدة وإعادة التأ- ألف 

، "بيئة واقية "يرى املقرر اخلاص أنه ال ميكن حترير األطفال من االستغالل واإليذاء إال إذا توفرت لديهم                  - ٣٩
كما سيكون األطفال أقـل  . ويعين ذلك أن هتيأ هلم ظروف العيش يف أمن وكرامة داخل جمتمعهم احمللي وأسرهتم          

 يف عدم اخلضوع لالستغالل أو بتوفر اخلدمات املخصصة حلمايتهم،          عرضة إلساءة املعاملة إذا كانوا واعني حبقهم      
  .ويستلزم هذا الوعي تنظيم محالت وقائية دائمة وواسعة النطاق يف وسائط اإلعالم ويف املدارس ويف الشوارع

ب املفيدة عدد من التراتي )١(ويرد يف دليل املنظمة الدولية للهجرة بشأن املساعدة املباشرة لضحايا االتِّجار  - ٤٠
ويرى املقرر اخلاص، بعد    . اليت جيدر اتباعها يف إطار تقدمي الرعاية إىل األطفال الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي            

الزيارات اليت قام هبا خالل بعثته إىل عدد من املآوي وخدمات إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل اخلاصة باألطفـال                  
عد االطالع على هذه املبادئ التوجيهية، أن املآوي أو برامج إعادة التأهيل ضحايا االتِّجار واالستغالل اجلنسي، وب

  :ينبغي أن تشتمل على العناصر التالية على األقل

فعلى األخـصائيني   . تتسم الراحة اجلسدية والذهنية بأمهية بالغة لتعايف الضحية       : الرعاية الطبية   - 
لصحة وأن يساعدوا األطفال يف استعادة      الصحيني أن يتبعوا استراتيجيات هتدف إىل النهوض با       

ومن األمهية مبكان إدراك األخطار . مهاراهتم واالستمرار يف تنميتها من أجل حياة نشطة وهادفة        
اليت يواجهها األطفال يف بيئتهم األسرية إلجراء أي تقييم لالحتياجات الصحية وحتديد اخليارات 

كما تتسم صحة وسالمة مجيـع املقـيمني        . إلدماجاملناسبة فيما يتعلق بربامج اإلدماج وإعادة ا      
  واملوظفني العاملني يف أي وحدة من وحدات اإليواء بأمهية قصوى؛

ينبغي أن يوجد يف كل مأوى موظفون مكلفون بتقدمي املـساعدة النفـسية             : املساعدة النفسية   - 
طفال حق التعبري   وتنص املعايري الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة منح األ         . املباشرة

توىل آراء الطفـل االعتبـار      "عن آرائهم حبرية يف مجيع املسائل اليت هتمهم، وعلى ضرورة أن            
وجيب على األخصائيني أن يقدموا املعلومات      ). ١٢املادة  " (الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه    

هه، ويتعني مراعاة الكاملة يف صيغة يفهمها الطفل لتمكينه من املشاركة يف القرارات اليت هتم رفا
  ومن املهم أيـضاً توعيتـهم حبقـوقهم والتزامـاهتم إزاء غريهـم مـن               . آراء األطفال جبدية  
  املقيمني يف املأوى؛

من املهم إحاطة الطفل بأقصى ما ميكن من االهتمام والرعاية قبل املقابلة، وإعالمـه              : املقابالت  - 
. ة ومرحية تكون مؤاتية للحـديث معـه  بكل وضوح ولطف بالغرض من املقابلة وهتيئة بيئة آمن       

ويفضل أن تسند مهمة التحدث مع الطفل بشأن االعتداء اجلنسي إىل أخصائيني أو إىل شخص               
  تربطه مع الطفل عالقة متينة؛

                                                      

، "جـار دليل املنظمة الدولية للهجرة بشأن املساعدة املباشرة لـضحايا االتِّ         "املنظمة الدولية للهجرة،     )١(
: ، ميكـــن االطـــالع عليـــه يف العنـــوان التـــايل علـــى شـــبكة اإلنترنـــت ٢٠٠٧جنيـــف، 

>13452=entryld?1674/pid/offonce/cache/Jahia/jahia/int.iom.www//:http. 
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لذلك جيب الـشروع يف     . يشكل التعليم والتثقيف أحد األركان األساسية لنمو الطفل       : التعليم  - 
ريق تنظيم صفوف دراسية ودروس خصوصية أو عن طريـق       النهوض بقدراته على التعلم عن ط     

  ؛)عندما تكون آمنة ومالئمة(إشراك األطفال يف برامج التعليم للمدارس احمللية 

ينبغي أن تتوفر للمقيمني أنشطة تروحيية يومية تتيح هلم الفرصة للعمل مـع             : األنشطة التروحيية   - 
ويـساعد  . نظيم ساعات النوم، وما إىل ذلك     غريهم من املقيمني، واالضطالع بأعمال بّناءة، وت      

ومتثل . التمرين البدين يف حتسني لياقة الفرد وزيادة قدرته على ترويض جسمه وتعزيز الثقة بنفسه
الفنون واحلرف اليدوية وسيلة عالجية تعزز مهارات الطفل ومتكِّنه، علـى غـرار األنـشطة               

  .صحيةالرياضية، من التفاعل مع غريه من األطفال يف بيئة 

  :وكلما تقرر استحداث هذه اخلدمات يف املأوى، وجب أن تتوفر أيضاً املعدات التالية  - ٤١

ينبغي أن تتوفر املساحة الكافية إلعداد الطعام وتناولـه لـضمان           : مطبخ وقاعة لتناول الطعام     - 
  السالمة فيما يتعلق بإعداد الطعام وحفظه؛

ملقيمني مساحات كافية لالجتماع هبا واالضـطالع       ينبغي أن تتوفر جملموعات ا    : فضاء للتعايش   - 
  بأنشطتهم؛

ينبغي أن تكون املراحيض ومرافق االغتسال واالستحمام نظيفـة         : مرافق االغتسال واالستحمام    - 
  وصاحلة لالستخدام ومتاحة بأعداد كافية؛

ستخدام، ينبغي أن يتوفر فضاء كاف للنوم، وأسّرة بأعداد كافية تكون صاحلة لال           : مرافق النوم   - 
  وأغطية نظيفة، ومكان إليداع املالبس واألمتعة الشخصية؛

ينبغي أن تتوفر يف كل مأوى ويف كل األوقات قاعة علـى األقـل              : قاعة االستشارات الفردية    - 
  إلجراء احملادثات الشخصية والفردية مع املقيمني يف املأوى وتزويدهم باملشورة؛

   يف كل مأوى قاعة ُتستخدم كمكتب للموظفني؛ينبغي أن تتوفر: مكتب ملوظفي املأوى  - 

ميكن أن حيتوي املأوى على قاعة للفحوص الطبية، وذلك حسب هتيئـة            : قاعة الفحوص الطبية    - 
ومن األمهية مبكان أن ُتحفظ     . املباين وما إذا كانت الرعاية الطبية تقدَّم داخل املأوى أو خارجه          

 وينبغي أيضاً أن تتوفر يف كل مـأوى جمموعـة           .األدوية يف خزانات مغلقة توجد داخل القاعة      
  إسعاف أويل وما يتصل بذلك من لوازم؛

ينبغي أن توفَّر يف امللجأ جماناً حجرة لغـسل         : حجرة لغسل املالبس وما يستتبع ذلك من مرافق         - 
  املالبس وما يلزم لذلك من معدات ومرافق؛
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فضاء خارجي آمن للترويح، ولو كـان   ينبغي أن يتوفر يف امللجأ فضاء داخلي و       : فضاء للترويح   - 
  هذا الفضاء صغرياً؛

  .يوصى بأن تتوفر يف كل ملجأ غرفة خمصصة للتخزين: مكان التخزين  - 

ويصبح الوضع مثرياً للقلق يف حال      . وميكن المرأة اتُّجِر هبا إىل بلد حمدد أن ُتنجب أطفاالًَ يف ذلك البلد              - ٤٢
وجيـب أن   . فراد الشرطة أو موظفو مراقبة اهلجرة وبقاء األطفال يف البلد         اعتقال األم مث طردها إثر غارة يشنها أ       

تؤخذ خماوف األمهات وشواغلهن بشأن أطفاهلن مأخذ اجلد؛ ال سيما أنه توجد يف بعض احلاالت أسباب تدعو                 
  .إىل اخلوف من تعرُّض األطفال لالنتقام على أيدي املتَّجرين

  الواردة من احلكوماتالردود :  االستراتيجيات الوطنية- باء 

 إىل احلكومات يف االستبيان أن حتدد األنشطة والربامج واملرافق اليت يديرها القطاع العام واجملتمع                َبِلطُ  - ٤٣
والعناصر املؤثرة األخرى يف القطاع اخلاص، واليت تركز بوجه خـاص           ) منظمات غري حكومية، وخواص   (املدين  

ويف حال قيام مثل هذه األنشطة احملددة، طلب . جلنسي التجاري واالجتارعلى األطفال والقصر ضحايا االستغالل ا
املقرر اخلاص احلصول على معلومات مفصلة عن األسس القانونية اليت تستند إليها هذه الربامج، وعن كيفية متويلها 

اجلنـسي  القصر ضحايا االسـتغالل     /وطريقة تشغيلها، وعما إذا كانت هذه الربامج مصممة خصيصاً لألطفال         
وتضمن االستبيان أيضاً أسئلة عن احلياة .  إذا كانت تشمل أيضاً األطفال ضحايا العنف املرتيلمالتجاري واالجتار أ

اليومية لألطفال والقصر املشمولني هبذه الربامج، وعن التدابري اجلاري تنفيذها لضمان أمن املشتركني يف الـربامج    
القصر على اتصال دائم بأسرهم خالل فترة اشتراكهم يف الربنامج وعـن            /واملنتفعني هبا، وعما إذا كان األطفال     
  .األهداف املتبعة واملنهجيات املعتمدة

 أهنا تعمل بنشاط إىل جانب وكاالت متعددة األطراف، ومنظمات إقليمية، وحكومات            أسترالياأبلغت    - ٤٤
، كجزء من برناجمها للمعونة الدولية،  شريكة ومنظمات غري حكومية بطرق متعددة من أجل تعزيز محاية األطفال          

. البلدان النامية مع التركيز على احلد من الفقر والتنمية املستدامة، ملعاجلة األسباب الرئيسية الستغالل األطفال يف               
يف كمبوديا، والفلبني، وبعض    (وهي تدعم يف هذا اإلطار عدداً من مشاريع املعونة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ               

اليت هتدف إىل احلد من االجتار وتعزيز التدابري الرامية إىل محاية الضحايا وتعـافيهم وإعـادة                ) جزر احمليط اهلادئ  
تنفيذ ما أخذته من التزامات يف املنطقة، هنجاً مشولياً وسعت إىل تقدمي الرعايـة              وقد اتبعت، يف إطار     . إدماجهم

الالزمة إىل الضحايا من البالغني واألطفال، ومل تفرق بني االجتار ألغراض اجلنس واالجتـار ألغـراض أخـرى                  
 تعزيز قدرات املنظمات كما أفادت أستراليا بأن املساعدة اليت تقدمها يف هذا اإلطار هتدف إىل. كاستغالل العمالة

واألفراد يف جمال تقدمي الدعم إىل الضحايا، وال سيما النساء، وذلك بطرق منها على وجه اخلصوص اختاذ ما يلزم  
  .تتعلق بالسياسات العامة وأنشطة الدعايةتدابري من تدابري قانونية وإدارية و

، اليت تدير مركـزاً ومـأوى   "Lefö"ري احلكومية ، موَّلت وزارة الداخلية االحتادية املنظمة غ    النمساويف    - ٤٥
ومعظمهن من البالغات، مع عدد قليل من القاصرات الالئي تتجاوز          (للنساء ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي      

ويعمل األخصائيون واملستشارون االجتماعيون بالتعاون الوثيق مـع املـوظفني املكلفـني            ).  عاماً ١٦أعمارهن  
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، لرعايـة القـصر     "Drehscheibe"طعة فيينا، أنشئ مركز تديره هيئة رفاه الشباب يف فيينا           ويف مقا . بالتحقيق
ويقوم عمـل هـذه     . األجانب غري املصحوبني، وتزويدهم مبا يلزمهم من دعم ومساعدهتم يف العودة إىل الوطن            

أوى واحلماية لغري املقيمني    املؤسسة على القانون املتعلق برفاه الشباب الذي يقضي بأن يوفر نظام رفاه الشباب امل             
ظى وحي. ١٩٥٨أبريل  / نيسان ١٥أيضاً إذا كان رفاه الطفل معرضاً للخطر، وذلك وفقاً التفاقية الهاي املؤرخة             

األطفال يف هذا املركز برعاية مربني اجتماعيني وحيصلون، عند االقتضاء، على عالج خاص مبا يف ذلك العـالج                  
أيضاً املأوى لألطفال الذين وقعوا     " منظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة    "ومية  ووفرت املنظمة غري احلك   . النفسي
املنظمة الدولية  "ويف إطار مكافحتها لبغاء األطفال، قدمت النمسا أيضاً الدعم إىل املنظمة غري احلكومية              . ضحايا

 عدد من البلدان اليت متثل وجهات ، وهي منظمة تعىن بتعزيز التوعية يف"إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية
  .سياحية يف العامل

، قدمت كيانات ومنظمات عامة عديدة املساعدة واحلماية لضحايا االسـتغالل اجلنـسي             بلجيكاويف    - ٤٦
 نظام خاص ملساعدة ضحايا االجتار، وهو نظام تقوم فيه احلكومة االحتادية            ١٩٩٣وقد أنشئ منذ عام     . واالجتار

، بتنفيذ  Payoke و Sürya و Pag-Asa واملنظمات غري احلكومية وثالثة مراكز متخصصة، هي         والكيانات املوحدة 
وقامت الوكالة االحتادية املعنية مبلتمسي اللجوء بإنـشاء    . برامج للمساعدة وإعادة التأهيل يف خمتلف مناطق البلد       

 إضافية تديرها اجملتمعـات     مركزين متخصصني لرعاية القصر األجانب غري املصحوبني، كما توجد ثالثة مراكز          
وإضافة إىل ذلك، تنشط منظمات .  لإليواءفق، اليت توفر مراMinor Ndako، وJUNA، وEsperantoاحمللية، وهي 

غري حكومية عدة يف جمال توفري احلماية واملساعدة للقصر األجانب غري املصحوبني، فضالً عما يتيحه اجملتمع املدين 
  .خاصة باألطفال الضحايامن مآوٍ تقوم بتنفيذ برامج 

، بتوجيه عناية خاصة ملنع االجتار باألطفال       ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ أهنا قامت، يف الفترة من       كرواتياوأبلغت    - ٤٧
 أنشئت فرقة عاملة معنية مبنـع       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ويف الفترة بني    . يف إطار برناجمها الوطين ملنع االجتار باألشخاص      

وتساهم املنظمات غري احلكومية املعنية بـشكل       . وطنية ملنع االجتار باألشخاص   االجتار باألطفال يف إطار اللجنة ال     
وتـضاف هـذه    . مباشر مبنع االجتار باألشخاص يف هذه اجلهود بوصفها جهات شريكة ومتعاونة يف هذا اجملال             

ـ       . األنشطة احملددة إىل األنشطة املتصلة مبكافحة العنف ضد األطفال         اً يف  وقد أسندت كرواتيـا، بوصـفها طرف
الربوتوكول املتعلق بتحديد ضحايا االجتار ومساعدهتم ومحايتهم، إىل املكتب الوطين حلقوق اإلنسان مهمة مسك              

تعزيز تعاونه مع املنظمات غري احلكومية اليت تضع على ذمـة           مواصلة حثه على    سجل موثق عن ضحايا االجتار و     
  . اإلنسان أيضاً محالت وقائية يف التلفزيونوينظم مكتب حقوق. الضحايا جماناً خطاً مباشراً لالتصال

 يف تنفيذ سياسة وطنية هتـدف إىل التـصدي          ٢٠٠٦، يف ردها، بأهنا شرعت يف عام        إكوادوروأفادت    - ٤٨
ويف املاضي مل يكن ممكناً التصدي للجرائم اليت تدخل يف هذا النطاق . إلساءة معاملة األطفال واستغالهلم يف اجلنس

وجيري يف الوقت الراهن تنفيـذ      .  إال يف إطار اإلجراءات اليت تتخذها الشرطة واملدعي العام         أو مقاضاة مرتكبيها  
ثالث خطط وطنية، هي اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، واخلطة الوطنية للقضاء علـى االسـتغالل                

، ٢٠٠٧سـبتمرب   / ويف أيلـول   .اجلنسي واخلطة الوطنية ملكافحة اجلرائم اجلنسية يف نظام التعليم والقضاء عليها          
أطلقت إكوادور الربنامج الوطين للحماية اخلاصة الذي يهدف إىل التصدي النتهاكات حقوق األطفال وتعويضهم 

ورغم أن احلكومة ال تشغل مراكز خمصصة لألطفال، فإهنا تقـدم الـدعم املـادي إىل                . عما يلحقهم من ضرر   
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برامج وأنـشطة خمتلفـة،     إطار  ط عدة منظمات غري حكومية يف       وتنش. املؤسسات اخلاصة النشطة يف هذا اجملال     
وتدير مؤسسة كيمريا . كاملعهد الوطين للطفولة واألسرة، ومؤسسيت إسكيل وكيمريا وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية

متول و. يف ماشاال املركز الوحيد يف إكوادور الذي يعىن بإعادة تأهيل األطفال واملراهقني ضحايا االستغالل اجلنسي
إكوادور هذه األنشطة يف إطار الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية، ووكالـة                 
التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، والربنامج املشترك بني مؤسسة إسكيل ووكالة التنمية الدوليـة التابعـة                

وتعمل مؤسسات . نظمة الدولية للهجرة ووكالة التنمية الدولية املذكورةللواليات املتحدة والربنامج املشترك بني امل
اجملتمع املدين مبيزانية متوهلا اجلهات املاحنة، ويتوقع أن يتوصل الربنامج الوطين للحماية اخلاصة إىل متويـل هـذه                  

  .املشاريع وغريها من املشاريع اليت قد توضع مستقبالً

أو االجتـار   /خاصة للتفتيش عن املسؤولني عن االسـتغالل اجلنـسي و          أن وحدات    السلفادوروأبلغت    - ٤٩
كما أنشئت وحدة .  وإدارة الشرطة املدنية الوطنية"مكتب الوكيل العام للجمهورية"باألشخاص قد أنشئت داخل 

املشاريع وتتلقى هذه ". املعهد السلفادوري للتنمية املتكاملة للطفولة واملراهقة"متخصصة حلماية الضحايا يف إطار 
اليت هتدف إىل مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري ومحاية ضحاياه الدعم املايل يف إطار الربنامج الدويل للقضاء                

وتقدم املؤسسات واملنظمات التالية أيضاً الدعم املايل ملكافحـة         . على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية      
ة باسكا، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، ومنظمة         مؤسس: االستغالل التجاري اجلنسي لألطفال   

، وصندوق إنقاذ الطفولـة واملنظمـة       (CARE)الدولية  " كري"العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة       
  ل، مهـا   وجيدر باإلشارة أيضاً إىل برناجمني هـامني يف هـذا اجملـا           . (CORDAID)الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية    

"Huellas Angel"الذي تدعمه مجعية أطباء العامل بإسبانيا، و "Magdalena, Puerto de Acajutla" ومها برناجمان ،
ويف اخلتام، أبلغت السلفادور بأهنا     . ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري   " لرعاية األطفال "يهدفان إىل وضع خطة     

ملوقعة على مرتكيب جرائم االستغالل التجاري اجلنسي لألطفـال،         قد نقحت قانوهنا اجلنائي، بتشديد العقوبات ا      
  حـسب  الـضحايا   واستحدثت قاعدة بيانات تتعلق بالضحايا، وهي قاعـدة تـصنف األطفـال واملـراهقني               

  .اجلنس والعمر واجلنسية

تلـف  ، خطة عمل ملكافحة االجتار بالبشر، وأن خم       ٢٠٠٥ يف ردها أهنا اعتمدت، يف عام        فنلنداوأبلغت    - ٥٠
وكلما ثبت أن . أحكام قانون رفاه األطفال واملبادئ املتعلقة برفاه الطفل تراعى يف إطار معاملة األطفال الضحايا             

وحيصل الطفل على مـا     . قاصراً وقع ضحية االجتار، توفر له السلطات املعنية السكن اآلمن يف أسرع وقت ممكن             
 وجيري تقييم أفضل السبل لتزويده مبا يلـزم مـن خـدمات    .يكفي من املعلومات والرعاية والتعليم وفقاً لعمره      

وتتخذ التدابري الضرورية لتحديد مكان وجود الوالدين أو األوصياء، كما جيري تقييم أفضل الـسبل               . الطوارئ
وترتبط تدابري الدعم واملساعدة مبرافق اسـتقبال       . لتوفري أشكال املساعدة األخرى اليت حيتاجها األطفال الضحايا       

وعملياً تشتمل هذه األنشطة على استقبال الضحايا واالستجابة لالحتياجات الطارئة من مساعدة . سي اللجوءملتم
وسكن وخدمات رعاية اجتماعية وصحية، وخدمات استشارية وقانونية، وتقدمي الدعم هبدف إدماج الضحايا أو           

وىل اإلشراف على تنفيذ هـذه التـدابري   ويت. ضمان عودهتم اآلمنة، إضافة إىل أية خدمات خاصة حيتاجها القّصر   
مركزان لالستقبال تديرمها احلكومة، أو سلطات أخرى، أو على أساس عقد يربط بني املنظمات غري احلكوميـة                 

. ويركز أحد املركزين على البالغني، يف حني يركز املركز الثاين على الضحايا غـري البـالغني               . والقطاع اخلاص 
عدة بأنشطة هتدف إىل مكافحة إساءة معاملة األطفال واستغالهلم، مع التركيز إىل وتضطلع منظمات غري حكومية 
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وتتمثل الصعوبات الرئيسية املعترضة . حد ما على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
واالحتفاظ بالـضحايا   ) لبالغنيال سيما أن فنلندا تعترب بلد عبور للضحايا غري ا         (يف سبل الوصول إىل الضحايا،      

  .القّصر يف إطار نظام املساعدة للحؤول دون وقوعهم من جديد بني أيدي اجملرمني

 بأن حاالت األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري أو االجتار املُبلغ عنـها هـي               جورجياوأفادت    - ٥١
ن احلكومة أنشأت صندوقاً عاماً حلماية ضحايا       حاالت قليلة للغاية، وأن قوانينها ولوائحها مسايرة للتطورات وأ        

ومن مجلة ما يهدف إليه هذا الصندوق إنشاء مآوٍ لضحايا االجتار، مبن فيهم             . االجتار ومساعدهتم وإعادة تأهيلهم   
. األطفال؛ وقد أنشئ حىت اآلن مأويان يف منطقتني خمتلفتني من البلد الستقبال أطفال وقع أباؤهم ضحايا لالجتار                

ض من هذه املآوي هو توفري مكان إقامة آمن يستويف شروط العيش الكرمي، وما يلزم من الغذاء واملالبس،                  والغر
عند (واملساعدة الطبية، واملشورة النفسية، واملساعدة القانونية والتمثيل أمام القضاء، وخدمات الترمجة الشفوية             

مث إن منظمات غري حكومية عدة تشرف على        . ملالئمةفضالً عن برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج ا       ) االقتضاء
إدارة خدمات خمصصة لألطفال املعرضني للخطر وتنفيذ برامج لرعاية األطفال، مبا يف ذلك توفري مأوى مؤقـت                 
هلؤالء األطفال، علماً بأن هذه املنظمات حتصل على ترخيص إلدارة مثل هذه اخلدمات إذا اسـتوفت براجمهـا                  

  . املنصوص عليها يف القوانني واليت يشترطها الصندوقومرافقها املعايري

، شرعت الوزارة االحتادية لالقتصاد والتعاون والتنمية يف تنفيذ مـشروع ملـساعدة البلـدان               أملانياويف    - ٥٢
الشريكة يف تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل               

. ل يف املواد اإلباحية، وذلك باالشتراك مع الوكالة األملانية للتعاون التقين بوصفها الوكالة املكلفة بالتنفيذ              األطفا
ويهدف هذا املشروع إىل مساعدة البلدان املستفيدة يف تعزيز ُنظم محاية األطفال وإعادة تأهيل األطفال ضـحايا                 

شطة وبرامج متعددة تضطلع هبا احلكومات واملنظمات غري    وقد دعم هذا املشروع أن    . االستغالل اجلنسي التجاري  
ففي كمبوديا قُدم الدعم من أجل تدريب أخصائيني اجتماعيني على القضايا املتعلقة            : احلكومية يف البلدان التالية   

باالستغالل اجلنسي لألطفال، كما استفادت من الدعم املقدم يف إطار املشروع منظمة غري حكومية متخصصة يف                
شطة رعاية األطفال ومتكني األطفال الضحايا؛ ويف ألبانيا واجلبل األسود، قُدم الدعم إىل القطاع الصناعي اخلاص أن

ويف أمريكا الالتينية، قُدم الدعم لتنفيـذ أنـشطة         . هبدف مكافحة االستغالل اجلنسي للقّصر يف صناعة السياحة       
اال، كما قُدم الدعم لتنظيم دورات تدريبية وتوفري مواد التدريب اخلاصة مبوظفي الشرطة وحراس احلدود يف غواتيم

ويف إطار هذا املشروع، ُنظمت     . التدريب الالزمة لصناعة السياحة يف كل من اجلمهورية الدومينيكية ونيكاراغوا         
  .يف أملانيا ذاهتا عدة حلقات عمل وأنشطة تدريبية ملوظفي الشرطة وصناعة السياحة

ركز الوطين للتضامن االجتماعي املؤسسة الرئيسية املعنية مبساعدة واستقبال ضحايا          ، ميثل امل  اليونانويف    - ٥٣
التجارة غري املشروعة واالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي، ويدير هذا املركز دوراً لالستضافة املؤقتة لـضحايا               

  .اشرةاالجتار، مبن فيهم األطفال، ويشغل أيضاً خطاً هاتفياً للمساعدة االجتماعية املب

، تشرف أمانة الرعاية االجتماعية التابعة للرئاسة على تنفيذ برامج للمـساعدة وإعـادة              غواتيماالويف    - ٥٤
التأهيل خاصة باألطفال املعرضني خلطر إساءة املعاملة واالستغالل أو ضحايا هاتني الظاهرتني، عن طريق مخـسة                

ا غواتيمـاال، وسـان غابريـل ونوسـتراس رايـسس           مآوٍ عامة تقع يف كل من كيتزالتيننغو، وزاكابا، وأنتيغ        
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وإضافة إىل ذلك، تنشط ثالث منظمات غري حكومية مقرها يف غواتيماال يف إدارة مآوٍٍ لألطفال، ). كيتسالتينانغو(
  ).غواتيماال(وهي حركة شباب الشوارع، ومؤسسة كاستيو ومؤسسة كاسا أليانثا 

ه األطفال، وهي معهد هندوراس لألطفال واألسرة، تشغل يف          بأن السلطة املعنية برفا    هندوراسوأفادت    - ٥٥
 أكتوبر، ودار األمـل     ٢١وهي دار كيندي، ودار     (إطار برناجمها الفرعي بشأن دور احلماية، أربعة مرافق خمتلفة          

أو  قاصر من ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري ٣٠٠اليت توفر مجيعاً الرعاية ألكثر من ) املتجدد، ودار املراهقات
وينتفع املقيمون يف هذه املرافق بأنـشطة تعليميـة         . املعرضني هلذا اخلطر، موزعني حسب فئة العمر ونوع اجلنس        

تشتمل على املنهج الدارسي النظامي، فضالً عن أنشطة متخصصة كاملساعدة الطبية والنفسية والثقافية والدينية اليت 
وتعمل هذه املرافق خـالل كامـل       . فيذه يف املرافق األربعة   تشكل جزءاً من برنامج إعادة التأهيل الذي جيري تن        

ساعات النهار والليل وحتتوي على أماكن للعيش، وقاعات للدراسة، ومرافق طبية، وقاعات للطـبخ وغـرف                
وهتدف هذه الربامج اخلاصة بالقـّصر املعرضـني   . وتسهر هذه املرافق على أمن املقيمني بشكل دائم  . لالستحمام

نسي أو ضحايا هذا االستغالل إىل إعادة إدماجهم يف اجملتمع، أو يف األسرة أو يف أوساط أقربائهم                 لالستغالل اجل 
ولذلك ختضع أسرة كل قاصر يشترك يف هذه الربامج لتشخيص يهدف إىل كشف احلاالت املمكنة              . عند اإلمكان 

ج ولتقدير األخطار املمكنة وتوجيه     لالستغالل اجلنسي التجاري أو إساءة املعاملة يف مرحلة مبكرة من هذه الربام           
  .هؤالء القّصر على حنو يكفل إعادة إدماج القاصر يف بيئته األسرية بنجاح

مبا يف ذلك االستغالل ( إىل قيام شبكة من املآوي اخلاصة بالقّصر ضحايا االعتداء اجلنسي إسبانياوأشارت   - ٥٦
 املستقلة، وهي مآوٍ متول من صناديق عامة وتديرها عموماً يف عدد من اجملتمعات احمللية) اجلنسي التجاري واالجتار

وتقدم هذه املآوي املساعدة النفسية واالجتماعية والقانونيـة،        . منظمات غري حكومية يف إطار اتفاقات خدمات      
وتـشتمل  . وتعمل بالتنسيق مع خدمات عامة أخرى كخدمات الصحة، والتعليم، واحملاكم، واملدعني والشرطة           

ويتكـون املوظفـون    . ملضطلع هبا على رصد وتقييم احلاالت وتوفري العالج وخدمات إعادة التأهيـل           األنشطة ا 
وتركـز  . املكلفون بتقدمي هذه اخلدمات من علماء نفسانيني وأطباء وأخصائيني اجتماعيني مدربني تدريباً خاصاً            

ان أفرادها أبرياء من األذى الذي      خدمات العالج وإعادة التأهيل على إعادة إدماج الضحايا داخل األسرة إذا ك           
وبعد انتهاء برنامج املساعدة وإعادة التأهيل داخل املـأوى،         . حلق القاصر، وإال يودع القاصر يف بيئة بديلة آمنة        

  .خيضع القاصر املعين مباشرة ألشكال متعددة من املتابعة لتقييم مدى جناح إعادة اندماجه

امة لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري يف مركزين لألطفال  بأهنا توفر خدمات إقتركياوأفادت   - ٥٧
وتشرف املديرية العامة لوكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية . والشباب أنشئا يف اسطنبول ويتسعان خلمسني شخصاً

الل األطفال على إدارة هذين املركزين اللذين يوفران خدمات السكن وإعادة التأهيل للفتيات ضـحايا االسـتغ               
وتشرف السلطات القضائية واإلدارية على األنشطة املضطلع هبـا يف هـذا            . اجلنسي التجاري واالعتداء اجلنسي   

ويشرف على تدبري شؤون مجيـع املرافـق موظفـون فنيـون            . اإلطار، مع التركيز على مصاحل الطفل الفضلى      
  .جتماعكاألخصائيني االجتماعيني وعلماء النفس واألطباء واملربني وعلماء اال

ويودع األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالعتداء اجلنسي ممن يتمتعون بتدابري احلمايـة أو                - ٥٨
الرعاية أو اإليواء يف وحدات إلعادة التأهيل والرعاية تقع يف اسطنبول وأدنه، ويف وحدات مؤقتة بدور األيتام يف                  

وحتصل الفتيات الضحايا، الالئي تعتربهن السلطات القضائية . مقاطعات كل من أدنة وأزمري وماردين وسانليورفا
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 - ضحايا لالستغالل اجلنسي التجاري والالئي يتعذر عليهن العودة إىل أسرهن، على مساعدة طبيـة ونفـسية                 
مث ُينقلن إىل مرفق آخر حيث يشتركن إىل جانب أطفال آخرين يف أنـشطة تعليميـة                . اجتماعية يف مرحلة أوىل   

ويتلقى األطفال املساعدة من أجل إعادة الـروابط        . ثقافية يف إطار عملية إعادة التأهيل اخلاصة هبن       واجتماعية و 
وعند هناية فترة إعادة التأهيـل، يعـاد   . األسرية واالتصال بأفراد أسرهم إذا اقتضت ذلك مصاحل الطفل الفضلى      
  .يمهم وإعادة اندماجهماألطفال إىل أسرهم أو يودعون يف دور األيتام حيث يتابعون برامج تعل

 بأنه رغم عدم توفر مرافق عامة تركز بوجه خاص على األطفال ضحايا االجتار اجلنسي               اليابانوأفادت    - ٥٩
التجاري واالجتار، فإن القصَّر حيصلون على املساعدة من مراكز إرشاد الطفل املنشأة مبوجب قانون رفاه الطفل يف 

صل النساء البالغات ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي على املساعدة من كما حت. كل مقاطعة من مقاطعات البلد
ويوفر هذان املرفقان املأوى والغذاء والرعاية الصحية وخـدمات املـشورة           . مكاتب االستشارة اخلاصة بالنساء   

تـاجون إىل   النفسية االجتماعية والتدريب والترمجة الشفوية، وتقدم هذه اخلدمات جماناً إىل األشخاص الذين حي            
، تقدم دور األطفال مساعدة خاصة لألطفال ضحايا إساءة املعاملة واالعتـداء الـذين              سلوفاكياويف  . املساعدة

وتقدم مراكز االستجابة حلاالت الطوارئ، اليت تديرها السلطات احمللية ومنظمـات غـري             . يفصلون عن أسرهم  
 أن حـاالت  لكسمربغ وقربصوذكرت . اعاً متأزمة حكومية، الدعم إىل األطفال والبالغني الذين يواجهون أوض       

القصر ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري نادرة، وأن األطفال ضحايا هذه االعتداءات يعاملون كأطفال حيتاجون 
، زمبـابوي  و موناكوويف  . إىل الرعاية واحلماية حبكم عدم قيام أية برامج حمددة خمصصة هلذه الفئة من األطفال             

ات غري حكومية معنية بالدفاع عن حقوق األطفال ورفاههم يف مكافحة االسـتغالل اجلنـسي             تنشط عدة منظم  
 يف ردها أهنا مل تضع أي برامج ومل تنشئ أي مآوٍ من هذا القبيل،               عمانوذكرت  . التجاري للقصر واالجتار هبم   

ومع ذلك، اختذت . ائعة يف البلدألن ظواهر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية غري ش
عمان تدابري هتدف إىل الوقاية من هذه الظواهر عن طريق سن قوانني ونظم أساسية حملية واالنضمام إىل املعاهدات 

 عدداً من التدابري الرامية إىل مكافحة جرائم االستغالل اجلنسي واالجتار بولنداوأخرياً، اختذت . الدولية ذات الصلة
   يف تنفيذها عدة وزارات وهيئات إدارية ومنظمات غري حكومية، إضـافة إىل الـربامج التابعـة                 بالبشر تشترك 

  .لالحتاد األورويب

وقد ألقت هذه   . وأُرسل نفس االستبيان إىل منظمات غري حكومية ومنظمات دولية تعمل يف هذا اجملال              - ٦٠
  .اطق والبلدان اآليت ذكرهااملنظمات الضوء على الربامج التالية اليت جيري تنفيذها يف املن

  أمثلة على مشاريع وضعتها منظمات غري حكومية ومنظمات اجملتمع املدين:  املمارسات السليمة-  جيم

تتوىل منظمة أرض اإلنسان إدارة عدد من الربامج واملرافق اخلاصة باألطفال ضحايا االستغالل اجلنـسي                 - ٦١
  .كل من كمبوديا واهلندواالجتار واملعرضني خلطر هاتني الظاهرتني يف 

. يعمل مرفق وبرنامج أرض اإلنسان يف كولكاتا، باهلند، باالشتراك مع املنظمة غري احلكومية سـانالب                - ٦٢
وُصمِّم هذا الربنامج خصيصاً لألطفال أو القصر ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار، ويشمل الربنـامج             

بني واألطفال الذين اعتربت احملكمة أن مصلحتهم تقتضي عـدم إعـادهتم إىل             أيضاً عدداً قليالً من األطفال املسيَّ     
ويأخذ برنامج إعادة التأهيل بنهج مشويل ويهدف إىل توفري الرعاية مبختلـف     . أسرهم، فضالً عن أطفال الضحايا    
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 مـن   ويعمل الربنامج على شكل مستشفى أو مركز رعاية يـشمل العديـد           . أشكاهلا باعتبارها جزءاً ال يتجزأ    
الشركاء، كاملستشارين وربات البيوت واألخصائيني االجتماعيني واألشخاص املكلفـني بامللفـات الشخـصية             

بكلفة منخفضة، بدالً مـن     " موارد بشرية تقدم خدمات ودية    "ويركز الربنامج على تنمية     . واملوظفني القانونيني 
لكلفة، ألن املنظمات غري احلكومية الشريكة تعترب    إنشاء هياكل أساسية مادية أو تنمية موارد بشرية تقنية باهظة ا          

أن خدمات التعايف واحلماية، سواء داخل األسرة أو يف املؤسسة، تقوم باألساس على إقامة عالقـات إنـسانية                  
ويوىل االعتبار األول، سواء يف املأوى أو يف إطار الربنامج، لتلبية احتياجات الفتيات ضحايا االجتـار                . شخصية
 من الرعاية النفسية واحلماية، ال سيما أن عدداً كبرياً منهن يعانني من اضـطرابات عاطفيـة شـديدة              واالعتداء

والغرض من هذا املشروع أن . وصعوبات اجتماعية، ويواجهن خطر االنتحار وعدد من املشاكل العقلية واجلسدية
يهدف إىل االرتقاء بنظام الرعايـة      ، كما   "محايتهم"و" حقوق األطفال "يكون منوذجاً يقتدى به يف جمال إعمال        
 إىل مستوى املعايري الدنيا املقبولة دولياً يف جمال تقدمي الرعاية؛ وإنشاء   )٢(القائم على املآوي وعلى اجملتمعات احمللية     

أمن معزز يكفل تلبية االحتياجات األساسية للمستفيدين، ووضع ممارسات ملرحلة ما قبل اإلدمـاج              /نظام محاية 
مل على هتيئة ظروف عيش بديلة تقوم على اجملتمع احمللي، ومساعدة املنظمة غري احلكوميـة اهلنديـة                 وبعده، تشت 

الشريكة يف املشروع يف تعزيز ما اكتسبته من خربات يف جمال تقدمي الرعاية واالرتقاء جبودة هذه اخلدمات عـن                   
 .طريق آليات التقييم الذايت والتدريب الذايت

 بتنفيذ برنامج يقدم تعليماً (ACT)منظمة أرض اإلنسان باالشتراك مع املنظمة األملانية ويف كمبوديا، تقوم   - ٦٣
مجاعياً إىل السلطات احمللية، وأفراد اجملتمع احمللي واألطفال يشتمل على مناقشة احلياة احلقيقية لألطفال وتبـادل                

. ة كل فرد يف جمال محاية أطفاله من االجتاراآلراء بشأن ما ميكن لكل فرد أن يسهم به استناداً إىل التزام ومسؤولي
وتتمثل املنهجية املتبعة يف وضـع      . وجيري أيضاً تنفيذ برامج للدعوة هتدف إىل دعم القانون وإنفاذه بشكل فعال           

) شبكة محاية الطفـل   (ويتوىل سكان القرية بأنفسهم إنشاء آليتهم اخلاصة        . يف كل قرية  " شبكة األمان "برنامج  
مث يدعى األطفال إىل االشتراك يف الربنامج كأطراف فاعلة تعىن بتثقيـف            . توفري احلماية ألطفاهلم  للمساعدة على   

وبالتايل، يعمل األطفال  . األطفال اآلخرين وحتسيس أفراد اجملتمع احمللي بالقضايا املتصلة مبكافحة االجتار باألطفال          
جملتمعات احمللية األخرى فيما يتعلق بقضايا االجتـار        يف إطار الربنامج كمربني معنيني بتثقيف األطفال اآلخرين وا        

ويقوم األطفال هبذه املهمة باستخدام طريقة لعب األدوار ومتثيلها فيما يتعلق بقضايا . ونشر املعلومات ذات الصلة
 ذات صلة مبوضوع االجتار، ويصبحون بالتايل العناصر الرئيسية اليت تنشط داخل اجملتمع احمللي يف جمـال وقايـة                 

والغرض من ذلك هو إذكاء الوعي يف صفوف األطفال واجملتمعات احملليـة هبـذه القـضايا                . األطفال ومحايتهم 
وتقوم اجملتمعات احمللية . واالشتراك يف نشر املعلومات ويف شرح هذه القضايا لغريهم من األفراد داخل اجملتمع احمللي

جتار مع التركيز على أكثر الفئات عرضة خلطـر االجتـار           بإنشاء شبكات احلماية هذه بغية محاية أطفاهلا من اال        
وتأمل اجلهات املنظمة من خالل ما تضطلع به من أنشطة متعددة إىل املسامهة يف              . واألطفال ضحايا هذه الظاهرة   

ويشكل التعاون  . وضع سياسات وممارسات فعالة ملكافحة االجتار باألطفال، وتعزيز حقوق األطفال يف كمبوديا           

                                                      

األسباب الرئيسية : مبادئ توجيهية لتشغيل مرافق الرعاية اخلاصة بضحايا العنف من النساء واألطفال" )٢(
 .، وضعتها منظمة أرض اإلنسان"ة ألنشطة بناء القدرات ومتطلباهتاواإلجراءات األساسي
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  مع السلطات احمللية، وال سيما العمدة والشرطة، عامالً حامسـاً يف ضـمان سـالمة األطفـال املعنـيني             الوثيق  
  .وجناح الربنامج

 منظمـة   ٨٣وتنشط املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية، وهي شبكة تتكون من                - ٦٤
 سبيل إعمال حقوق األطفال، وتركز على محاية األطفال  بلداً يف خمتلف أحناء العامل يف    ٧٠حملية، يف ما يزيد على      

وتوفر املنظمة ما يلزم من رعاية وخدمات لألطفال الضحايا من أجل تعـافيهم             . من االستغالل اجلنسي التجاري   
  .جسدياً وعاطفياً واجتماعياً وروحياً

. دماج األطفال الضحايا يف اجملتمع    ومن األمثلة على ذلك دار اإلقامة املؤقتة يف تايوان اليت تيسر إعادة إ              - ٦٥
وبعد إكمال برنامج إعادة التأهيل املقدم من احلكومة، يشترك األطفال املعنيون يف برنامج إعادة االندماج علـى                 

وجيوز لألطفال املكوث يف املـأوى      . أساس طوعي مبوجب عالقة تعاقدية بني مقدم اخلدمة واملشترك يف الربنامج          
مثل (وتوفر املنظمة أيضاً مراكز مفتوحة بالتعاون مع منظمات شريكة .  شهرا٢١ًاحد إىل لفترة تتراوح من شهر و

ASKو Aparajeyo يف بنغالديش، واجلمعية الباكستانية لطب األطفال يف بيشاور، بباكستان ومجعية PEACE يف 
وتقدم هـذه  . ني الظاهرتنيلألطفال املعرضني خلطر االعتداء واالستغالل أو الذين وقعوا ضحايا هلات        ) سري النكا 

 االجتماعيـة،   - املراكز تشكيلة من اخلدمات كالتعليم غري الرمسي، والغذاء، والرعاية الطبية، واملساعدة النفسية             
وتفتح هذه املراكز أبواهبا خالل ساعات قليلة من النهار ويشجَّع األطفـال            . فضالً عما توفره من أنشطة تروحيية     

  .على زيارهتا عند اإلمكان

ويف نيبال، تشغل منظمة إهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية، بالتعاون مع شريكتها ماييت نيبـال،                  - ٦٦
مدرسة تقدم تعليماً من املستوى االبتدائي إىل املستوى الثانوي وذلك يف نفس اجملمع الذي حيتوي على مـأوى                  

ألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري، بالتعاون      ويف بنغالديش، تقدم املنظمة الدعم القانوين إىل ا       . لألطفال
ويف كولومبيا، وضعت املنظمة بالتعاون مع مؤسسة ريناسري . يف دكا) ASK(مع شريكتها آين أو ساليش كيندرو 

ويتكـون  . األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري يف ثالث مدن       وُيعىن ب برناجماً يقوم على حقوق األطفال      
خدمات االتصال، ومركز طيب، ومأوى لفترة قصرية، ودار للعالج الطويل األمـد            : مخس وحدات الربنامج من   

وتشتمل اخلدمات املقدمة يف هذا اإلطار على الرعايـة الطبيـة، وعـالج             . ومتابعة بعد فترة اإلقامة يف املؤسسة     
نظمة بالتعاون مع منظمـات غـري       وأخرياً، تشغل امل  . األسنان، والغذاء، واألنشطة الثقافية والتروحيية والرياضية     

حكومية شريكة مراكز توفر لألطفال الضحايا عالجاً فردياً، وخدمات الطوارئ، واملشورة اجلماعية، والـدعم              
  املقدم من األقران، واملساعدة القانونيـة، واألنـشطة التروحييـة، فـضالً عـن تقـدمي املـساعدة إىل أفـراد                     

  .أسر هؤالء األطفال

بتنفيذ برامج إلعادة التأهيل يف املآوي التابعة هلا " اثكاسا أليان"تقوم املنظمة غري احلكومية ويف هندوراس،   - ٦٧
وميوَّل برنامج الرعاية الداخلية هذا الذي يهدف إىل تـوفري          . اخلاصة بالقصر ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري     

" Querubines" باألطفال، الذي يـسمى      الرعاية الكاملة لضحايا االستغالل اجلنسي التجاري ومكافحة االجتار       
، ومؤسسة دياغراما ومنظمة العمل الدولية يف إطـار برناجمهـا    )ICORDAID(مبساعدة وكالة التعاون اهلولندية     
 من القصر الضحايا ٩٠ إىل ٨٠ويشمل الدعم املقدم يف إطار هذا الربنامج حنو . الدويل للقضاء على عمل األطفال

ج يف إعادة إدماج األطفال يف اجملتمع عن طريق ما يوفره من أنشطة فنية ورياضية وثقافية،                ويساعد الربنام . سنوياً
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وحيـصل  . كما يقدم الرعاية الصحية للحد من األضرار النامجة عن إدمان املواد املؤثرة نفسياً يف صفوف األطفال  
بأمهية حتديد أهداف شخصية واحلصول     األطفال أيضاً على املساعدة القانونية ويتلقون تدريباً يهدف إىل توعيتهم           

 بنتاً من ضحايا االستغالل اجلنـسي       ٨٠دماج  إوقد ُوضع برنامج خاص لرصد إعادة       . على عمل خالص األجر   
ا إىل احلصول على دعـم األسـرة        ثوهتدف األنشطة اليت تضطلع هبا كاسا أليان      . التجاري الاليت عدن إىل أسرهن    

ج القصر يف اجملتمع والقضاء على الظروف اليت قد جتعـل األطفـال عرضـة               واجملتمع احمللي من أجل إعادة إدما     
  .لالستغالل اجلنسي التجاري واالجتار

ويقدم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع منظمات غري حكومية وجهات مؤثرة   - ٦٨
 أفريقيا من أجل مكافحة االجتـار باألطفـال         وبجيري تنفيذها يف جن    )٣(أخرى يف اجملتمع املدين، الدعم ملشاريع     

واستغالهلم يف البغاء، ويف كل من اهلند واجلمهورية التشيكية وبولندا وذلك يف جمال أنشطة الدعوة ومحاية الشهود 
من بني األطفال ضحايا االجتار واملعرضني هلذا اخلطر؛ ويف الفلبني، حيث يدعم املكتب مركزاً إلعـادة تأهيـل                  

  .جتار واالستغالل اجلنسي التجاريضحايا اال

غ املقرر اخلاص أيضاً أن اليونيسيف تقدم الدعم لعدة مشاريع حلماية وإعادة تأهيل القصر املعرضني               بِلوأُ  - ٦٩
وتعمل هذه  . خلطر االستغالل اجلنسي التجاري أو االجتار أو ضحايا هاتني الظاهرتني، ال سيما يف أفريقيا وآسيا              

  .االت باالشتراك مع مبادرات حكومية أو منظمات غري حكوميةاملشاريع يف بعض احل

   االستنتاجات- خامساً 

ويعـرب املقـرر    . يود املقرر اخلاص أن يوجه أحر عبارات الشكر إىل مجيع من ردوا على االستبيان               - ٧٠
حظ بقلق أن اخلاص عن األسف ألن الدول األعضاء اليت ردت على االستبيان يف املوعد احملدد قليل جداً، ويال

وال يدَّعي هذا التقرير    . عدد الردود اخنفض مقارنة بالسنة املاضية اليت سجلت بالفعل عدداً قليالً من الردود            
تقدمي حتليل شامل للقضية موضع البحث؛ بل إنـه يهـدف إىل إبـراز أمثلـة إجيابيـة علـى الـسياسات                 

مة اليت وضعتها منظمات دولية ومنظمات غري واالستراتيجيات الوطنية، ومناقشة بعض مناذج املمارسات السلي
حكومية واجملتمع املدين يف ما يتعلق بربامج مساعدة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجـاري واالجتـار                

  ومل يستعرض هذا التقرير سـوى خمتـارات مـن التجـارب واملبـادرات الـيت وردت                 . وإعادة تأهيلهم 
  .معلومات بشأهنا

عادة تأهيل األطفال ضحايا االستغالل     إلظ املقرر اخلاص عدم قيام برامج منفصلة        وبشكل عام، يالح    - ٧١
اجلنسي التجاري واالجتار ومساعدهتم رغم األنشطة والربامج العديدة اليت ُوضعت يف البلدان اليت ردت على              

 تتمثل يف يةاالستبيان ويف عدة بلدان أخرى حيث اختذت منظمات دولية ومنظمات غري حكومية مبادرات إجياب
برامج لتقدمي املساعدة إىل األطفال ضحايا العنف املرتيل أو برامج إلعادة تأهيل النساء البالغات ضحايا االجتار 

وإن غياب أية برامج ومرافق مصممة خصيصاً إلعادة تأهيل ضحايا االستغالل اجلنسي            . واالستغالل اجلنسي 
                                                      

االجتار بالنساء من أجل استغالهلن يف صناعة اجلنس جبنوب أفريقيا واالجتـار باألطفـال ألغـراض                " )٣(
 .، نشرته منظمة مولو سونغولولو"االستغالل اجلنسي
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ديد إىل إيقاع هؤالء األطفال ضحايا ويزيد من ضـعفهم          دماجهم قد يفضي من ج    إالتجاري واالجتار وإعادة    
  .إزاء مستغليهم واملتجرين هبم

يطلب املقرر اخلاص إىل الدول أن تنشئ مرافق وبرامج منفصلة هلؤالء القصر تراعي الطابع اخلـاص                  - ٧٢
خلاصة من إعادة التأهيل للتجربة املؤملة اليت مروا هبا وللجرائم اليت تعرضوا هلا، وتأخذ يف االعتبار احتياجاهتم ا

مرافق وبرامج إعادة التأهيل هذه     مثل  وال ينبغي أن تُ   . وإعادة االندماج داخل األسرة، إذا أمكن، ويف اجملتمع       
الشكل الوحيد من املساعدة املتاحة هلؤالء األطفال، بل جيب أن تشكل جزءاً من شبكة أوسع من اخلـدمات            

على شكل مبـادرات تتخـذها      (واخلاصة  ) عية حكومية وحملية  اليت تقدم على شكل خدمات اجتما     (العامة  
األخذ بنهج منسق وشامل ومتكامـل،      إىل  املقرر اخلاص   دعو  لذلك ي ). منظمات غري حكومية واجملتمع املدين    

وينبغي . حيث يكون ملختلف املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين دور تؤديه
  . التوعية بشأن برامج الوقاية والتعليم عنصراً من العناصر األساسية هلذا النهجأن تشكل أنشطة

   التوصيات- سادساً 
بينما يشري املقرر اخلاص إىل أن معظم الدول اليت ردت على االستبيان قد وضعت العديد من الربامج   - ٧٣

جاري واالجتار، فإنه يالحظ أن هذه وأنشأت الكثري من املرافق اخلاصة باألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي الت
الربامج واملرافق تشمل يف معظم احلاالت بالغني ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار أو أطفاالً ضحايا  

وفيما يؤكد املقرر اخلاص جمدداً أمهية توفري الربامج واملرافق الالزمـة           . االعتداء داخل األسرة والعنف املرتيل    
تني من الضحايا، فإنه يرى أن األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي          لفتخأهيل هاتني الفئتني امل   ملساعدة وإعادة ت  

التجاري حيتاجون، حبكم الطابع املميز للضرر الذي حلقهم وللوضع الذي يواجهونه بعد إنقاذهم من قبـضة                
م اجلمع بني هذه الفئة ذلك أنه ينبغي عد. مستغليهم، إىل برامج ومرافق منفصلة تستجيب الحتياجاهتم اخلاصة

.  داخل األسرة والعنف املرتيل أو الضحايا من البـالغني         ةملاعمن الضحايا واألطفال اآلخرين ضحايا إساءة امل      
هذه الربامج واملرافق اخلاصة من شأنه أن جيعل األطفال الضحايا أكثر عرضة انعدام ويالحظ املقرر اخلاص أن 

  . منظمةلالستغالل على أيدي مجاعات إجرامية 

ورغم أن عدد احلاالت املعروفة عن األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار قد تكـون             - ٧٤
، فإن املقرر اخلاص يطلب إىل الدول، وإىل املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة  بلدانيف عدةحمدودة جداً 

 أن تضع برامج خاصة إلعادة تأهيل األطفال والقـصَّر          يف اجملتمع املدين اليت ميكن الثقة هبا واالعتماد عليها،        
وميكن هلذه الربامج واملرافق أن تتخذ أشكاالً خمتلفة . ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار ومساعدهتم 

تعلق األمر مبأوى مغلق، كما ينبغي تنفيذ أنشطة         وحىت ل وينبغي أن ُتكيَّف حسب السياقات احمللية والثقافية،        
. دة التأهيل على شكل مساعدة خارجية أو برامج تثقيفية، وذلك حسب وضع األطفال الضحايا وعددهم   إعا

وبالنسبة للبلدان اليت ال ترد فيها أية تقارير عن حاالت قصَّر ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتـار،                 
أية تدابري تتعلق باملساعدة وإعادة تنفيذ ليوصي املقرر اخلاص بإنشاء صندوق حكومي ميكن االستعانة مبوارده      

  . عند االقتضاءالتأهيل
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د النموذج القائم على املآوي يف إطار ما تضعه من مرافق للمـساعدة             عتموإذا اختارت الدول أن ت      - ٧٥
  : وإعادة التأهيل، يوصي املقرر اخلاص بأن توفر هذه املآوي، كحد أدىن، اخلدمات واملرافق التالية

  قامة تتوفر فيه شروط العيش الكرمي؛لإلصغري مكان   )أ(  

  ما يلزم من الغذاء واملالبس؛  )ب(  

  رعاية طبية كاملة، مبا فيها العالج الطيب واجلراحة، عند االقتضاء؛  )ج(  

  موظفون أكفاء ومتخصصون؛  )د(  

  املشورة النفسية؛  ) ه(  

  مرافق للتعليم متكن األطفال من تتبع املنهج الدراسي املالئم؛  )و(  

  املساعدة القانونية والتمثيل أمام احملاكم، إذا طلبت الضحية ذلك؛  )ز(  

  خدمات الترمجة التحريرية والشفوية إىل لغة تفهمها الضحية، عند االقتضاء؛  )ح(  

  رعاية مشخصة تراعي املصاحل الفضلى لكل طفل؛  )ط(  

 .ة التأهيل وإعادة اإلدماج   املشاركة يف األنشطة التروحيية املالئمة ويف الربامج املختلفة إلعاد          )ي(  
وميكن أن تشمل هذه الربامج أنشطة تعليمية، وتدريباً على كسب املهارات املهنية واملساعدة يف احلصول على 

  وظيفة، عند االقتضاء؛

ضمان االحتياجات األمنية للمشتركني املقيمني وغري املقيمني يف املأوى، نظراً إىل أن القصَّر               )ك(  
  رضني لالستغالل واالجتار على أيدي أفراد ينتمون يف معظم احلاالت إىل مجاعات إجرامية؛الضحايا يظلون مع

  .وينبغي أيضاً تشجيع وتيسري مشاركة اجملتمع املدين  )ل(  

تكن وفيما يتعلق بتمويل برامج املساعدة وإعادة التأهيل، يرى املقرر اخلاص أن هذه الظاهرة، ولئن مل   - ٧٦
فإهنا تستلزم رصداً مستمراً واستعداداً دائماً لتقـدمي املـساعدة إىل           عظم البلدان،   متفشية بشكل كبري يف م    

  :الضحايا، ولذلك يوصي املقرر اخلاص كافة الدول بأن تقوم مبا يلي

أن تدرج يف تشريعاهتا الوطنية وميزانيتها أحكاماً تنص على متويل الربامج واألنشطة الـيت                )أ(  
 احلكومية من أجل تقدمي املساعدة إىل األطفال ضحايا االسـتغالل اجلنـسي             تنفذها احلكومة واملنظمات غري   

  أو االجتار وإعادة تأهيلهم؛/التجاري و

أن تضع بروتوكوالت وخطط عمل حمددة تنص على معايري خاصـة بـالربامج واألنـشطة                 )ب(  
  ار وإعادة تأهيلهم؛أو االجت/املضطلع هبا من أجل مساعدة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري و
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أن تنشئ صناديق خاصة باملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات املؤثرة يف اجملتمع املدين                )ج(  
املعتمدة والقائمة بوصفها وكاالت معنية بتنفيذ األنشطة والربامج وتشغيل املرافق املخصصة لألطفال ضحايا             

  االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار؛

ى يف إطار برامج إعادة التأهيل القيام ملدة ثالث سنوات على األقل مبا يلـزم مـن                 أن تتوخ   )د(  
متابعة ورصد خلدمات املساعدة والعالج املقدمة إىل القصر الضحايا من أجل حتقيق تعافيهم الكامل، ذلك أن                

  .التجربة تثبت أن القصر الضحايا قد عانوا كثرياً وحيتاجون إىل عالج طويل املدى

 يأخذ املقرر اخلاص يف اعتباره أن األمثلة على املمارسات السليمة ال تزال غري كافية، فإنه يطلب     وإذ  - ٧٧
إىل األوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمـم              

م عند وضع بـرامج إعـادة التأهيـل         املتحدة أن تضع قواعد ومعايري ميكن االعتماد عليها كنماذج تستخد         
  .واملساعدة اخلاصة باألطفال والقصر ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار

ويشدد املقرر اخلاص يف اخلتام على أن الربامج التثقيفية وأنشطة التوعيـة ضـرورية يف مكافحـة                   - ٧٨
  :ل إىل أن تقوم مبا يلييدعو الدوولذلك . االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واالجتار هبم

م محالت توعوية يف صفوف املدرسني واملسؤولني باملدارس وموظفي صـناعة الـسياحة             يتنظ  )أ(  
  واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشأن قضييت االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واالجتار هبم؛

لعمل معاً والتعاون الكامل والتام عنـد       توعية املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني باحلاجة إىل ا         )ب(  
  التحقيق يف قضايا األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار؛

 املوارد  ريتناول هاتني القضيتني يف املنهج الدراسي، وتوف      تإدراج مادة للتوعية حبقوق الطفل        )ج(  
كل التوعية بالربامج واملوارد املتاحة أداة      وتش. الكافية لتقدمي املساعدة يف حال تعرض األطفال هلذه احلاالت        

سهر على توفري هذه األنشطة التثقيفية والتوعوية يف مجيع    الأساسية ملنع وقوع األطفال ضحايا هلذه اجلرائم، و       
  .مراحل الدراسة

 -  -  -  -  -  


