
اإلستغالل التجاري

الجنسي للطفل جریمة!!

السیاحة
الصدیقة للطفل

ھذا ا
�وع یمول من قبل ا�تحاد ا�ورو�



 نسبة كبیرة من األطفال الذین وقعوا ضحیة لإلستغالل الجنسي ال یقومون بالتبلیغ عن
 الموضوع بسبب خوفھم من قیام الشخص المعتدي بالحاق األذى بھم او بعائلتھم, أو

بسبب عدم معرفتھم بالجھة التي علیھم االلتجاء الیھا او بسبب الشعور باالحباط

من الممكن ان تكونوا أنتم أصواتھم

حسب بیانات الیونسیف
حوالي 1 ملیون طفل سنویاً یجبرون

 على ممارسة الدعارة 

االتجار بالطفل كواحد من أكبر االنتھاكات لحقوق الطفل، عبارة عن عملیة او
فعل تبادل طفل من شخص ما او من قبل مجموعة اشخاص الى شخص اخر

مقابل اجرة او أي شيء اخر.



 االشخاص الذین یقومون او یحاولون القیام استغاللكم او استغالل اطفالكم یقومون بالتھدید او الضغط او اللجوء الى اسالیب
 التخویف والترھیب . قد یكون الشخص الذي یحاول استغاللكم قریب لكم او من معارفكم او من االشخاص المتواجدین في
 البیئة المحیطة بالطفل او من المنتمین الى عصابات اإلتجار بالبشر . ادناه بعض طرق االستغالل الجنسي التي یستخدمھا

 االشخاص الذین یمارسون ھذه االعمال

من ھم الذین یقومون بالجریمة وماھي
الطرق التي یتبعونھا؟

 اإلستغالل الجنسي للطفل، یعرف على أنھ استخدام الطفل مقابل مبلغ نقدي و/او المعاملة معھ كمال تجاري او مقابل أي نوع
من أنواع المنفعة مقابل اھداف جنسیة، ویمكن ان یظھر ھذا االستثمار لنا بطرق مختلفة

اإلستغالل الجنسي

استخدام الطفل في األمور اإلباحیة

االستثمار الجنسي لألطفال عبر شبكات االنترنیت والھاتف

استخدام القطاع السیاحي والسیاحة بھدف االستثمار الجنسي

االتجار باألطفال بھدف االستغالل الجنسي

الزواج من خالل الضغط والخداع

الزواج في سن مبكر وحاالت الزواج نتیجة الضغط والعنف (السن القانوني للزواج في تركیا ھو 18 سنة)

تعدد الزوجات (ال یعتبر الیة لكسب حق المواطنة بصورة رسمیة، غیر قانوني ولیس نافذا)

إعطاء وعود للعوائل التي حاالتھم االقتصادیة غیر جیدة، بتوفیر فرص عیش جیدة الطفالھم.

توفیر السكن، تقدیم المال والھدایا الثمینة باإلضافة الى توفیر فرص عمل لھم.

الوعد بإصدار ھویة ووثیقة السیاحة لھم.

الوعد بتوفیر إمكانیات النقل عن طریق سفینة بحریة، سفینة....والخ من اجل السفر الى الخارج.

المحاولة لتبریر االتجار الجنسي للطفل من خالل تقدیم مبررات ثقافیة مثل الزواج في سن مبكرة/تعدد الزوجات.

اإلستغالل الجنسي لألطفال ھو أحد أخطر أنواع االنتھاكات
لحقوق الطفل ویعتبر جریمة!



یعش الضحایا في حالة خوف، فقدان االمل والخجل

القلق المستمر بخصوص المستقبل

لكونھم غیر ملمین بالقوانین ال یعرفون من ایة جھة یجب ان یحصلوا على المساعدة

یخافون من إیذاء انفسھم / احبائھم من قبل الشخص / األشخاص الذین قاموا باالستثمار واالستغالل

قد یضطرون الى دخول عالقات جنسیة بالقوة، ونتیجة ھذا االمر قد یتعرضون الى بعض االمراض التي تنتقل عبر العالقات الجنسیة او
یتعرضون الى حاالت الحمل الغیر مرغوبة

قد یضطرون الى العمل في بیئة فیزیائیة غیر مناسبة لھم

یتأثر نموھم المعرفي والفیزیائي والعاطفي بشكل سلبي

من المحتمل ان یظھر لھم تزویج األطفال الحل الوحید بسبب الشروط القاسیة الذي یتواجدون فیھ. ولكن ھذا االمر یسبب باعاقة نمو االسس الفیزیائیة
للطفل والذي ال یمكن عالجھ، باإلضافة الى انھ یاتي بمشاكل صحیة كبیرة

حسب االتفاقیة اإلضافیة حول الغاء التطبیقات والمؤسسات التي تقوم بنشر وحمایة العبودیة، تجارة العبید والرق الموقع في 7 أیلول
سنة 1956 والذي دولتنا طرف فیھا، تعتبر زواج األطفال في سن مبكرة احدى تطبیقات العبودیة

 تم ادراج بعض النماذج من األطفال الذین یواجھون خطورة معینة. الحاالت التي تمت عرضھا في ھذه القائمة ال تعني بانھ
 ال یوجد ھنالك أطفال مختلفین یواجھون مخاطر مختلفة، أي ان الخطورات التي یواجھھا األطفال غیر محددة بالحاالت

الموجودة في ھذه القائمة

عقد الزواج المعترف بھ في تركیا حسب القوانین النافذة ھو "عقد زواج الرسمي". حسب القانون المدني التركي یعتبر القیام
بزواج األطفال وتعدد الزوجات جریمة ویعاقب مرتكبي ھذه الجریمة. عقدالزواج الدیني لیس لھ قیمة قانونیة

اإلستغالل والعنف الجنسي یعتبر تجربھ صادمھ تؤديالجماعات المعرضة للخطر
الى تدمیر نمو األطفال من الناحیة السایكولوجیة-االجتماعیة

ال تنسوا

األطفال الذین ھم في سن المراھقة

األطفال المحرومون من حق التعلیم

ضحایا الحرب من األطفال

طفل بدون مصاحب او غیر مصحوب (الطفل الذي ابتعد عن عائلتھ او الذي لیس لدیھ وصي)

األطفال الذین یواجھون مشاكل ومصاعب اقتصادی

األطفال العاملین / المجبرون على العمل/ یضطرون الى التسول فی الشوارع

األطفال الذین یعانون من عوق ذھني او جسدي

األطفال الذین دفعوا الى ارتكاب الجریمة / ضحایا الجریمة

عیش اكثر من شخص واحد في وحدة سكنیھ

.



قیام الطفل بمصاحبة األشخاص األكبر عمرا منھم

عدم الرجوع الى البیت بعد ساعات العمل والمدرسة لفترات طویلة

األصدقاء الذین یتغیرون باستمرار

مغادرة المنزل مع سیارات مختلفة جدا و/ او راقیة

ھدایا وارباح مادیة كثیرة غیر معلنة عن تفاصیلھا

قطع الطفل لعالقاتھ مع العائلة

الشرود الذھني

تغییر سلوك الطفل

تغییرات جذریة في استخدام الھاتف وشبكات التواصل االجتماعي

طلب البقاء في بیوت األصدقاء بصورة مستمرة

رغبة االستحمام / التنظیف المستمر

عالمات واشارات جسدیھ (اثار الضرب، ....والخ)

التحدث وتصرفات غیر مالئمة مع نموه حول الجنس

اخذ التصرفات التي تحتوي على محتوى جنسي بصورة عادیة

ازدیاد نسبة االزمات العصبیة لدى األطفال ذو االحتیاجات الخاصة

 عند ظھور الحاالت المشبوه یجب ان یبتعد العوائل عن توجیھ التھم لألطفال، اخافتھم او قیامھم بالضغط
علیھم

الحاالت المشبوھھ التي یكون الطفل فیھا في خطورة الجھات التي یتم التبلیغ واالتصال بھا
ال تبقوا صامتین!

عند ظھور الحاالت المشبوه یرجى مراجعة الوحدات العدلیة المدرجھ ادناه

شرطة النجدة - 155
الجندرمة ( األماكن التي تقع خارج اطار حدود بلدیات المدن والنواحي والتي ال توجد فیھا مراكز الشرطة - 156)

خط الدعم االجتماعي - 183
الخدمات الصحیة الطارئة - 112
مركز اتصال األجانب - 157   

 تقدم مركز اتصال األجانب خدماتھا بستة لغات ھي من التركیة، اإلنجلیزیة، العربیة، الروسیة، األلمانیة والفارسیة وتعمل لمدة /
 24/7 بدون انقطاع وتقدم في نفس الوقت خدمات في مواضیع مثل فیزا ورخص اإلقامة لألجانب مع الحمایة الدولیة والحمایة
 المؤقتة، باإلضافة الى كونھا خط اإلبالغ .والمساعدة النقاذ ضحایا االتجار بالبشر وضحایا االتجار بالمھاجرین، والتبلیغ حول

عملیات انقاذ األجانب في البحر

الخط االستشاري ل ( جمیعة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین 4444868)

خط الحاالت الطارئة للھالل األحمر التركي - 168

 یقدم الخدمات للمھاجرین والالجئین المتواجدین في تركیا باللغات العربیة، الفارسیة، اإلنجلیزیة والتركیة. تقدم
 خدماتھا ما بین الساعات - 09.00-17.00 في أیام االثنین والخمیس، اما في أیام الجمع فانھ یعمل ما بین الساعات

16.00-09.00

یقدم خدماتھا بخمس لغات مختلفة وھي التركیة، العربیة، اإلنجلیزیة، الفارسیة والباشتو



ھل لدیكم تحفظات ومخاوف حول حول اإلجراءات القضائیة والتبلیغ

احس بالوحدة. من سیساندني

 تستطیعون االتصال بخط 183 – خط الو الدعم االجتماعي التابع لوزارة العائلة، العمل
والخدمات االجتماعیة

بامكانكم الوصول الى خط الحاالت الطارئة للھالل األحمر التركي (الو 168 ). تستطیعون
طلب المساعدة من مركز االجتماعي للھالل األحمر. ھذا الخط تقدم خدماتھ بخمس لغات مختلفة وھي

التركیة، العربیة، اإلنجلیزیة، الفارسیة والباشتو. حیث یتم توفیر الدعم اللغوي، الدعم النفسي
واالجتماعي، الدعم القانوني، توفیر المحامي من خالل ھذا الخط

(SGDD)تستطیعون االتصال بجھات مثل جمیعة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین 
(UNHCR)المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین (Müdem) او جمعیة دعم الالجئین

(+903124272702)

ھو خط تقدیم الدعم النفسي والطبي ،( 08508880539 ) (UNFPA) • خط دعم الالجئین
 لالمراض المتنقلة عن طریق الممارسة الجنسیة واالفراد المنخرطین جنسیا، حیث تقدم خدماتھ دون انقطاع

خالل 24/7

اذا تعلم الجمیع؟

یتم الحفاظ على سریة الموضوع في جمیع المراحل القضائیة عند التقدیم لجمیع المؤسسات

ال اعرف المحادثة باللغة التركیة

 تستطیعون طلب خدمات المترجم والمصاحبھ من قبل االدعاء العام أو مدیریات األمن او المنظمات العاملھ في
 مجال خدمات الالجئین مثل( جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین او جمعیة دعم الالجئین او وقف
 تنمیة الموارد البشریة او المجلس الدنماركي لالجئین) في المدینة التي تتواجدون فیھا أو االتصال على مركز

األجانب (157) بھدف الحصول على دعم اللغة

ال یوجد محام لي

ال یوجد لدي نقود / إمكانیة مادیة

 بعد تبلیغ الجھات القضائیة، یتم توفیر محامي لك ضمن اطار (قانون العقوبات) الدعم القضائي بصورة اجباریة. اذا لم یتم تحدید
 المحامي بھذه الطریقة، سیكون لدیكم حق االعتراض. باإلضافة الى ذلك فانھ خالل عملیة المحاكمة او قبل عملیة المحاكمة،

 باإلمكان االتصال بنقابة المحامین المھنیة الجل توفیر الدعم القانوني لكم. حیث یعطى األولویة لبالغات األطفال في نقابة
المحامین التركیة

 تقدم الدعم القانوني خالل المرحلة القضائیة، تقدیم خدمات مثل تعین محامي ومترجم یكون بشكل مجاني. من الممكن الحصول
 على المساعدات العینیة والنقدیة من خالل االتصال بمدیریات المدن لوزارة العائلة، العمل والخدمات االجتماعیة، القائم مقامات

وبلدیات المدن والنواحي، حیث یتم تقدیم الدعم المناسب الحتیاجاتكم بعد التقییم

* في تركیا, تطبق قوانین حمایة الطفل على جمیع االطفال بدون تمییز

.



 تم اصدار ھذا المنشور بدعم مالي من قبل اإلتحاد األوربي .ال یعكس ھذا المنشور
 بالضرورة وجھة نظر اإلتحاد األوربي  إذ یتحمل مركز االطفال الدولي كامل المسؤولیة

 عن محتوى ھذا المنشور


