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 المجلس القومي للطفولة واألمومة
        اهضة االتجار باألطفال        وحدة من



  التفرقة بين اإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسي
 يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى اإلسـاءة فـي   Sexual Abuseاإلساءة الجنسية  -

   البيت أو في المدارسنطاق المنزل أو األسرة أو بين األطفال أنفسهم في
 يستخدم هذا المـصطلح لإلشـارة إلـى    Sexual Exploitationاإلستغالل الجنسي  -

 دعارة األطفال وإستخدام األطفال في األعمال اإلباحية والسياحة الجنسية
- Prostitution of Children 
- Internet crimes/ child pornography 
- Child Sex Tourism 

 
   اإلستغالل الجنسي لألطفالالعوامل التي تسهم في

 :  غياب األب وتفكك األسرة-1

المـرض،  (غياب دور األب سواء بالوفاه، أو السجن ، أو االنفصال، أو الغياب المعنوي            
  )أو إدمان الخمر والمخدرات

  
  )الجسدي أو النفسي( العنف األسري  -2
 عالقات عنيفة بين األب واألم وكثرة الشجار -

  المبرحالقسوة في التربية والضرب -
 
 : Gender Discriminationالتمييز ضد النساء والفتيات  -3

سواء كان هذا التمييز قانونيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا مما يزيـد مـن استـضعافهن                
  وتعرضهن لمخاطر اإلستغالل الجنسي

  
  :الفقر -4

وهو ليس السبب الوحيد لكنه عامل رئيسي، حيث ينشط استدراج األشخاص للعمـل             
  ي األحياء الفقيرة حيث ال تتوافر فرص تعليمية أو توظيفيةفي الدعارة ف

  
  

  :Internetإساءة إستعمال وسائل االتصال الحديثة وخاصة االنترنت -5
استغالل التقدم العلمي في نشر الصور الجنسية الفاضحة على االنترنـت، حيـث             *

  غالبا ما يكون محال لها أطفال صغار
  رض والتوزيع صور خارجه لألطفالظهور بعض المواقع التي تتناول بالع* 



  :تيسر بعض المواقع مثل غرفة المحادثة االلكترونية مما ييسر* 
  االتصال بين العصابات وشبكات االتجار -
   نقاط تجمع للقوادين الذين يترصدون األطفال لإلنقضاض عليهم-

  
  إنتشار البطالة وتدني الحالة اإلقتصادية لكثير من األسر -6
  
  :الستقرار الحرب وعدم ا-7
  يتزايد االستغالل الجنسي لألطفال أثناء فترات عدم االستقرار األمني*   
  ال يتحمل األطفال نتائج تفكك القيم اإلجتماعية وأنظمة الحماية والهياكل اإلجتماعية*   
  
  :فساد السلطات-8

  تغاضي أجهزة الشرطة وغيرها عن عمليات االستغالل الجنسي بسبب الفساد
  

  :الل الجنسي لألطفالعواقب االستغ
  )أسوء أشكال االتجار بالبشر(  السقوط في العبودية الجنسية -
  الموت المبكر-

  المعاناة من أمراض بدنية وعقلية ونفسية مزمنة-

  التعرض للتشريد والترحيل أو النزوح أو الخطف-

  مشاكل تعليمية والتسرب من المدارس-

  
  :سيم لحقوق اإلنساناالستغالل الجنسي لألطفال هو انتهاك ج

   الحق في الحياة-
  الحق في السالمة الجسدية-

  الحق في البقاء والتطور والنمو إلى أقصى حد-

  الحق في الحماية من التاثيرات المضرة-

  الحق في االمشاركة الكاملة في أسرة-

  الحق في الصحة-

  الحق في التعلم-

  الحق في الغذاء-

 واالجتماعية الحق في الحياة الثقافية -



  
  :إستطراد بشأن حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان لم تظهر فجأة في الغرب وليست نبت عـصر التنـوير فـي                -
  أوروبا 

 )الكرامة اإلنسانية(  لها جذور عميقة في حضارتنا وثقافتنا-

  نحن أولى الناس باحترامها وتطبيقها لكن بحكمة -

 )اإلتفاقية وغير اإلتفاقية( ليات اآل– تطور الحماية الدولية لحقوق اإلنسان -

  جميع سلطات الدولة مخاطبة باحترام حقوق اإلنسان-

  أهمية دور خبراء تسوية المنازعات األسرية-

  حقوق اإلنسان لم تعد شأن داخلي-

  
  :حقوق اإلنسان

   عالمية-
  غير قابلة للتنازل أو للتصرف-

  متساوية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة-

  متأصلة في الكرامة اإلنسانية-

 الذي ال يختلف من دولة إلى دولة وال مـن ثقافـة   Core Content فكرة ال -
 إلى ثقافة

  
  :المعايير الدولية لمكافحة اإلستغالل الجنسي لألطفال

   من إتفاقية حقوق الطفل34 المادة -
ـ           - تغالل  البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال وإس

  .األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية
  

  :أهمية المقاربة الشاملة
  إصالح القوانين -1

  :تعديل ومراجعة القوانين الجنائية لضمان
 حظر جميع أشكال اإلستغالل الجنسي لألطفال من الجنـسين ومـن جميـع              -

   18األعمار دون سن ال 



الخ ألعمال إباحيـة    ... تجريم وحظر إمتالك أو حيازة وثائق أفالم أو صور           -
 يشارك فيها األطفال وحظر إنتاجها ونشرها وتوزيعها

  عدم تعرض األطفال ضحايا اإلستغالل الجنسي للعقاب كمجرمين أو منحرفين-

 إنزال العقاب بمرتكبي أي شكل من أشكال اإلساءة الجنسية لألطفـال بحيـث            -
 يعكس العقاب خطورة هذه الجرائم

 الشكوى الحصول على إذن من أهل الطفل الضحية  أال يشترط في تقديم -

 إلزام الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت التبليغ عن مواد إباحيـة مـشبوهة             -
 متعلقة باألطفال لجهات إنفاذ القانون

  
  Protective Environmentبناء بيئة الحماية للطفل  -2

  :عناصر هذه البيئة
  : ويشمل-إلتزام حكومي بحق الطفل في الحماية

  )مثل تنفيذ برامج مكافحة عمل األطفال(  توفير موارد مالئمة لحماية الطفل -
  وضع قضية حماية األطفال على رأس أجندة الحكومة-

 )دور اإلعالم( العمل لكسب الدعم والتأييد لهذه القضية -

  
  : وتشمل-العادات والتقاليد واألعراف والممارسات

   أو القاصرات المجتمعات التي تقبل زواج الصغيرات-
  المجتمعات التي تقبل العقاب البدني الشديد-

  المجتمعات التي تخضع فها الفتيات للتمييز-

  كل هذه العوامل ال توفر بيئة لحماية الطفل
  

   أما المجتمعات التي تحظر جميع أشكال العنف ضد األطفال-
  والمجتمعات التي تحترم أعرافها حقوق األطفال على نطاق واسع-

   المجتمعات توفر بيئة للحمايةهذه
  

 -الحوار المفتوح حول قضايا حماية الطفل والمـشاركة فـي هـذه القـضايا             
  :وتشمل

  دور وسائل اإلعالم-

  منظمات المجتمع المدني-



  كفالة الحرية للطفل للتعبير فيها عن آرائه-

  
  بناء القدرات 

  اآلباء واألمهات-

  المدرسين-

  رجال الدين-

 الذين يعيشون ويتعاملون مع األطفال لكي يصبحوا قـادرين علـى            بناء قدرات  -
 تشخيص مشاكل األطفال والتعامل معها

  
تمكين األطفال وإكسابهم المهارات والمعارف والخبرات الالزمة لحماية أنفسهم 

  :وتحذيرهم من المخاطر
   فتح قنوات آمنة من أجل المشاركة والتعبير عن الذات -

  :قاريرالمراقبة وإعداد الت
   وجود نظام فعال للمتابعة والمراقبة يتم من خالل توثيق الحاالت وطبيعة اإلنتهاكات-
  وضع اإلستيراتيجيات ورسم السياسات بناء على معلومات موثقة-

  خدمات التعافي وإعادة اإلدماج
 ضمان حصول األطفال المساء إليهم على الخدمات الالزمة للتعافي وإعادة اإلدمـاج       -

  جتمع دون أي نوع من انواع التمييزفي الم
   توفير هذه الخدمات في بيئة تدعم صحة الطفل وإحترامه لذاته وكرامته-

  التوعية والوقاية
  :دور خبراء تسوية المنازعات األسرية

   السعي إلى إحداث تغيير في السلوك اإلجتماعي-
  التصدي للتوجهات والتقاليد التي قد تضعف الطفل-

   واألمهات بخطورة التفكك األسري والعنف األسري على األطفال توعية اآلباء-


