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دور المجتمع المدني في محاربة اإلستغالل

والعنف الجنسي 

لألطفال في قطاع السیاحة والسفر 

ھذا ا
�وع یمول من قبل ا�تحاد ا�ورو�



 یعتبر قطاع السیاحة والسفر كھدف سھل لإلستغالل الجنسي للطفل لألسباب التالیة : الدوران المستمر في قطاعات السیاحة
 والسفر(تغییر كثافة السائحین بصورة سریعة)، المستفیدون من ھذه الخدمات ال یعلمون قوانین الدول التي یزورونھا، صعوبة

 تحدید ھویة الفاعل لجرائم العنف ضد األطفال في ھذا القطاع ووجود تصور عام حول عدم التعرض الى عقوبات، ظھور
 األجواء والبیئات المناسبة اثناء السیاحة والسفر من الناحیة المكانیة، قلة خبرة ومعلومات العاملین في قطاع السیاحة وعدم

وجود قید تسجیل للشخص الثالث

االستغالل الجنسي والتجاري للطفل لماذا السیاحة والسفر
یعرف على انھ استخدام الطفل مقابل منفعة مادیة او منفعة أخرى بھدف الجنس

 استغالل الطفل جنسیاً وتجاریاً حیث یكون باشكال عدیدة مثل استخدام الطفل في المحتویات اإلباحیة،
االتجار باألطفال ألغراض جنسیة، دفع الطفل الى الدعارة، الزواج في سن مبكرة والسیاحة باألطفال ألغراض جنسیة

 االتجار باألطفال یعتبر من أخطر انتھاكات حقوق األطفال یعرف على انھ عملیة او فعل
یتم فیھ تحویل الطفل من شخص او مجموعة اشخاص الى شخص اخر مقابل اجرة او شيء اخر



عوامل الخطر المتعلقھ بتعرض األطفال المھاجرین لإلستغالل الجنسي  قد یصبح الالجئین وطالبي اللجوء ھدف لتجار البشر لغرض اإلستغالل الجنسي بسبب المشاكل االقتصادیة وعدم حصولھم على الدعم
االجتماعي قبل قدومھم للبلد المضیف

 تعتبرمؤسسات المجتمع المدني، من اھم مصادر البینات التي تمتلك القابلیة والقدرة على تشغیل وتحریك مرحلة الدعم النفسي 
االجتماعي وتقدیم المعلومات القانونیة للمھاجرین

خالل عملیات االستشارة او الدعم النفسي و االجتماعي، فان المھاجرین یستطیعون ابالغ ممثلي منظمات المجتمع المدني بحقیقة
.األوضاع الذین ھم فیھا بشكل مباشر، من خالل ھذه المقابالت یستطیع المخولون في ھذه المنظمات من تشخیص الحاالت المشبوھھ

المھاجرین عند وصولھم الى الدولة المستضیفة، فان اول جھة سیتصلون بھا ھي منظمات المجتمع المدني

لماذا تعتبر مؤسسات المجتمع المدني مھما لمكافحة االستثمار
واالستغالل الجنسي لألطفال

األطفال المھاجرین، معرضون لخطر اإلستغالل
الجنسي

عدم االستفادة من إمكانیات التعلیم

الفقر وعدم المساواة في الوصول الى الخدمات والحقوق

البدء بالحیاة العملیة في سن مبكرة

الضعف من الجانب االمني

عدم المعرفة بالیات التقدیم والحقوق القانونیة

عدم اإلعالن عن الظلم الذي تعرضوا الیھ السباب ثقافیة

التخلف في نمو الذھني او الجسدي

عائق اللغة

األطفال الذین تم تزویجھم في سن مبكرة



 على الرغم من ان قانون العقوبات التركیة لم تقم بتعریف االستغالل الجنسي كجریمة مستقلة، ولكن تم تحدد وادراج اھم وابرز
 أنواع االستغالل الجنسي لألطفال في مواد قانون العقوبات التركیة. حسب قانون العقوبات التركي المرقم 5237 حیث تم تحدید

وادراج األفعال التي تدخل ضمن االستغالل الجنسي لألطفال في المواد التالیة من ذلك القانون

 عدم تعریف االتجار الجنسي باألطفال كجریمة في قانون العقوبات التركیة بشكل مستقل أدى الى ظھور صعوبات في
 تسجیل القضایا، حیث یتم تسجیل االتجار بالبشر وتشغیل االطفال في قاعدة البیانات لمؤسسة اإلحصاءات و/او منظمات
 المجتمع المدني أي انھ ال یتم تسجیلھ تحت مسمیات اإلستغالل الجنسي لألطفال، وھذا یشیر الى كبر المشكلة واظھاره

بصورة صحیحة ویعیق عرض البیانات الصحیحة حول ھذا الموضوع

 اللوائح القانونیة المتعلقة بالعنف
 واالستغالل التجاري الجنسي لألطفال

مالحظة

قانون العقوبات التركي، المادة 80 : جریمة االتجار بالبشر

قانون العقوبات التركي، المادة 103 : اإلستغالل الجنسي

قانون العقوبات التركي، المادة 104 : جریمة العالقة الجنسیة مع الشخص الغیر رشید ( القاصر)

قانون العقوبات التركي، المادة 102 : جریمة االعتداء الجنسي

قانون العقوبات التركي، المادة 97 : جریمة الترك

قانون العقوبات التركي، المادة 226 : الفحش

قانون العقوبات التركي، المادة 227 : الدعارة

وفق القانون ادناه قد تم تعریف األفعال التي تدخل ضمن نطاق االستغالل والعنف الجنسي ضد األطفال

قانون حمایة الطفل المرقم 5395
:



األطفال الذین یجدون صعوبات في تعریف أماكن سكنھم او تواجدھم

األطفال الذین ال یدلون/یخافون االدالء بمعلومات حول مكان عیشھ المعلومات الشخصیة األخرى

األطفال الذین ینزعجون بالتواجد مع األشخاص البالغین

األطفال الذین ال یمتلكون ھویة او وثیقة السفر

األطفال الذین یقومون باعطاء معلوماتھم الشخصیة على شكل حكایة ملقنھ لھم  عند سؤالھم عن معلومات شخصیة

ظھور شبھة حول عدم وجود شخص كبیر من العائلة معھ ولكنھ یسافر مع شخص بالغ

األطفال الذین یبدون غیر مصحوبین بأشخاص من عائلتھم ولكن یسافرون مع شخص بالغ

األطفال الذین اضطروا بسبب ضغوط عالیة من الزواج في سن مبكرة

قطع زیارة األطفال الى مركزكم االجتماعي بشكل اني على الرغم من انھ كان یقوم بتلك الزیارات بصورة مستمرة

عند توجیھ األسئلة الى الطفل، واجابتھ من قبل الشخص البالغ

على الرغم من وجود األطفال في العائلة اال انھ الیوجد أي اثر للطفل اثناء زیارات العائلة

زیادة في مصدر الدخل للعائلة اوالطفل من دون بیان مصدر الدخل

إصرار العائلة على رفض االتصال بمنظمات المجتمع المدني

لبس الطفل لمالبس تجلب النظر الیھ بشكل اكثر من عمره

عالمات عاطفیة وسلوك متعلق باألطفال

ماذا نستطیع ان نعمل
تذكر التركیز على المنفعة العالیھ للطفل

یشعر الضحایا بالخجل من مشاركة تجربتھم مع اآلخرین، حاولوا تأسیس جسرمن الثقة معھ

قوموا بتسجیل المعلومات والبیانات التي حصلتم علیھ بشكل مرتب ونظامي واعدوا تقاریر حول ذلك

تاكدوا من اخذ االحتیاطات والتدابیر األمنیة الالزمة من اجل المحافظة على السالمة الفیزیائیة للطفل

عند الحاجة قم بتوجیھ الطفل الى خبیر مختص

زودوا العائلة والطفل بمعلومات حول المرحلة القضائیة، دعم توفیر المحامي والمترجم وامكانیات الدعم العیني والنقدي

كونوا على تواصل وتعاون مع إدارة الھجرة على مستوى المحافظات ومدیریات المدن التابعة لوزارة العائلة، العمل والخدمات االجتماعیة

ال تنسوا بوجود حق تمتع األطفال ضحایا اإلستغالل الجنسي باالستفادة من التدابیر المحددة في قانون حمایة األطفال

 كونوا على ارتباط متواصل مع األماكن الذي یمكن الحصول على بیانات ومعلومات مثل الفندق، مواقف التاكسي والمحالت القریبة من
مؤسستكم

ال تنسوا انھ اثناء الواقعة او الحادثة فان بیانات األطفال سیكون األساس

كونوا في تعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل ضمن ھذا المجال

عند وجود حاالت ملفتة للنظر ال تھملوھا بسبب اعتقادكم انھ "ثقافي" بل كونوا منتبیھین لھ

الحاالت المشبوھھ



الخطوط التي یجب ان تتصلوا بھا اثناء الحاالت الطارئة
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مركز اتصال األجانب

UNHCR – SGDD خط االستشارة

مدیریة االمن

الجندرما

خط الدعم االجتماعي

خط الدعم الطارئ للھالل االحمر التركي



 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


