
ھذا ا
�وع یمول من قبل ا�تحاد ا�ورو�

ھل بإمكانكم سماع
الصمت؟

السیاحة
الصدیقة للطفل



من ھم الذین یقومون بالجریمة وماھي
الطرق التي یتبعونھا

 االتجار بالطفل كواحد من اكبر االنتھاكات لحقوق الطفل، عبارة عن عملیة او فعل
 تحویل طفل من شخص ما او من قبل مجموعة اشخاص الى شخص اخر مقابل اجرة

او أي شيء اخر

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

حسب بیانات الیونسیف
 حوالي 1 ملیون طفل سنویاً یجبرون على ممارسة الدعارة

 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
 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



 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

یعیش الضحایا في حالة خوف، فقدان االمل واالستحیاء

ینظرون الى المستقبل بالشك والحذر

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

یخافون تعرضھم او تعرض احبائھم الیذاء من قبل الشخص / األشخاص الذین قاموا باالستثمار واالستغالل

 قد یضطرون الى دخول عالقات جنسیة بالقوة، ونتیجة ھذا االمر قد یتعرضون الى بعض االمراض التي ینتقل عب العالقات
الجنسیة او یتعرضون الى حاالت الحمل الغیر الھادف

قد یضطرون الى العمل في بیئة فیزیائیة غیر مناسبة لھم

یتأثر نموھم وتطورھم سلبی

اإلستغالل الجنسي

استخدام قطاع السیاحة والسفر الغراض اإلستغالل الجنسي

اإلستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكات االنترنیت والھاتف

استخدام القطاع السیاحي والسیاحة بھدف االستثمار الجنسي.

استثمار األطفال من خالل االنترنیت

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)

االستثمار الجنسي واالستغالل الجنسي، یؤدي الى تدمیر نمو
األطفال من الناحیة السایكولوجیة-االجتماعیة

انھا تجربة صادمة وجارحة للحیاة
اإلستغالل الجنسي لألطفال ھو أحد أخطر أنواع

االنتھاكات لحقوق الطفل ویعتبر جریمة!

:



األطفال الذین ھم في سن المراھقة

األطفال المحرومون من حق التعلیم

ضحایا الحرب من األطفال

طفل الغیر مصحوب (الطفل الذي ابتعد عن عائلتھ او الذي لیس لدیھ وصي)

المجموعات التي ھي تحت الخطورة الحاالت التي یكون الطفل فیھا في وضع مشبوه
األطفال الذین یجدون صعوبات في تعریف أماكن تواجدھم

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

األطفال الذین ینزعجون بالتواجد مع األشخاص البالغین

األطفال الذین ال یمتلكون ھویة او وثیقة السفر

األطفال الذین یتحدثون عن حكایة كانھ تم تلقینھ من قبل اثناء اخذ معلومات شخصیة عنھ

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

البالغین الذین یبدو انھم لیسوا اخوة او أقارب ویسافرون مع اكثر من طفل

األطفال الذین اضطروا بسبب ضغوط عائلیة من الزواج في سن مبكرة

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

األطفال الذین یواجھون مشاكل ومصاعب اقتصادیة

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

:



من اجل التواصل مع الطفل، قم أوال بتعریف نفسك

ال توجھوا أسئلة مباشرة للطفل الجل الحصول على المعلومات

 في حاالت الطارئة یجب االتصال باألرقام 155 او 157 ، ومراجعة اقرب مركز شرطة او مراجعة المدعي العام  بھدف
اإلبالغ

 الى حین وصول قوات االمن والشرطة المعنیة، حاول المحافظة على السالمة البدنیة للطفل! (حاول ان تمنع تواجده مع
المشتبھ بھ معا في نفس المكان

خالل جمیع ھذه المراحل حاول ان تعرض موقف داعم وال تقوموا بالحكم المسبق

(4444868) (UNHCR) تستطیعون االتصال بمنظمات المجتمع المدني مثل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة

ماذا تستطیعون  فعلھ؟

التبلیغ عند  مشاھدة حالة مشبوھة
یعتبر واجب قانوني 

عند ظھور الحاالت المشبوھھ یرجى مراجعة الوحدات العدلیة المدرجھ ادناه

مركز اتصال األجانب - 157

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

خط الحاالت الطارئة للھالل األحمر التركي - 168

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

 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

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

!

(

الجھات التي یتم التبلیغ واالتصال بھا
ال تبقوا صامتین!

 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



المدیریات العامة للمحافظات التابعة لوزارة الھجرة، العمل والخدمات االجتماعیة
المدیریة العامة الدارة الھجرة ومدیریاتھا المتواجدة في المحافظات

مدیریة االمن-الجندرما
رئاسات دوائر امعامالت الدعم االجتماعي التابعة للبلدیات

الخدمات االجتماعیة للمستشفیات
(SGDD) جمیعة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین

جمیعة دعم الالجئین
جمیعة دعم الحیاة

جمیعة مساعدة، تعاون ودعم الالجئین والمھاجرین
الھالل األحمر التركي

النقابات
مكتب دعم الالجئین المشترك

اوقاف التعاون والدعم االجتماعي للبلدیات
وقف تنمیة الموارد البشریة

المراكز الصحیة لالجئین
المختارین

االئمة

في حال حاجتكم الى الدعم
تستطیعون باإلضافة الى تلك األرقام المبینة أعاله 

االتصال بالجھات والمؤسسات واألشخاص المدرجة أسمائھم ادناه



 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


