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  مقدمة الدراسة
شهد هذا القرن تقدماً هائالً فـى العديـد مـن المجـاالت ، كـالعلوم والتكنولوجيـا       
واإلتصاالت والمعلومات ، وفوق ذلك كله التمكن من جميع السبل التى تضمن حيـاة  

كل طفل وكل إمرأة وكل رجل ، كما تضمن إستمرار الحياة على : كريمة لكل إنسان 
  .هذا الكوكب

تزامن هذا الجانب اإليجابى مع جانب مظلم وأكثر خطـورة قـد يهـدد    ولكن لألسف 
ومن غيـر  باألطفال ، بتقويض الكثير من تلك المكاسب ، ونعنى بذلك قضية اإلتجار 

نواجـه خطـر تحـول     ، وسـوف المعقول أننا نشهد ظهور شكل جديد من العبودية 
أكثـر  ويكـون  . لـبالء اإلتجار باألطفال إلى وباء إذا لم نتخذ وقفة حاسمة مع هـذا ا 

إنتشاراً فى ظل ظروف الفقر والتفاوت اإلقتصادى واإلضطرابات السياسية والحربيـة  
  .والصراع المسلح والكوارث الطبيعية

بالتالى ال تنجو منطقة فى العالم من هذه المشكلة ، خاصةً فى عصر العولمة وتزايـد  
ال المتقلبة تجـار مـن دول   اإلتكال المتبادل ، حيث ينخرط فى أنماط اإلتجار باألطف

فى أيـدى   األطفال عحيث يق،  مجاورة أو حركات عابرة لألقاليم أو عبر طرق محلية
  .التجار الذين يدفعون بهم إلى مختلف صور العمالة اإلجبارية بسبب الفقر المدقع

وقد أكدت العديد من الدراسات التى أجريت على المسـتويين المحلـى والعـالمى أن    
يتعـرض ضـحايا   حيـث  . لون الغالبية العظمى من ضحايا تلك التجـارة األطفال يمث

اإلتجار باألطفال ألشكال مروعة من العنف تتراوح بين العنـف البـدنى والنفسـى ،    
والمعاملة غير اإلنسانية ، واإلقصاء ، والتى تؤدى كلها لعواقب صـحية خطـرة ال   

  .حياتهم مرة أخرىيتعافى منها البعض بينما يتمكن آخرون من التكيف وبناء 
يجـرى  ولقضاء على اإلتجار باألطفـال ،  اآلليات التى تهدف للقد تم إتخاذ العديد من 

ن تعديل الكثير من القوانين الدولية واإلقليمية والمحلية لتجريم ومعاقبة المتـورطين  اآل
قام كـذلك العديـد مـن المنظمـات     . فى هذه التجارة وضمان حماية حقوق الضحايا

لحكومية بتمرير قرارات تتم عن إعتراف الـدول بحجـم تلـك المشـكلة     والهيئات ا
وتنظم أيضاً الكثير من هيئات ومنظمات المجتمع . وتصميمها السياسى على محاربتها
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لدعم ضحايا اإلتجار باألطفال ، مثل اإليواء والحماية القانونيـة   آلياتالمدنى الدولية 
ويسعى قطاع األعمال إليجاد سبل ووسـائل لـدعم حمـالت    . لحد من الفقرآليات لو

تمثل هـذه الـدائرة   . اإلتجار باألطفال بعد إزدياد الوعى بخطورة هذا الوباءمناهضة 
  .ألطفالالمستديرة إلتزام قطاع األعمال بصياغة وتبنى مبادئ مناهضة لإلتجار با

ت اإلجتماعية الحكومية واألهليـة فـى   ولذلك فمناقشة اآلليات التى تستخدمها المنظما
مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال تكتسب أهمية كبيرة فى ضوء مجموعة كبيـرة مـن   

  .اإلعتبارات العلمية واألكاديمية
وألن مهنة الخدمة اإلجتماعية بصفة عامة وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة تهدف 

إنصاف الفئـات الضـعيفة فـى    إلى إحداث تغييرات إيجابية على مستوى المجتمع و
المجتمع والعمل على مساعدتها للتمتع بحياة كريمة للوصول إلى ما يسـمى بالعدالـة   

  .اإلجتماعية
ى         ات الت د ووصف اآللی ة لتحدی ة ھو محاول وعلي ذلك فان موضوع الدراسة الحالی
ار        كلة اإلتج ة مش ى مواجھ ة ف ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی تخدمھا المنظم   تس

اباأل ات طف ر والمعوق ى مص ات  وال ف ك اآللی ھ تل ي تواج دیات الت ق  لتح ن تحقی د م وتح
  .  أھداف وحدات منع ومكافحة اإلتجار باألطفال

  
  :لذلك فقد عالج الباحث تلك الدراسة من خالل بابین رئیسیین وھما

  :اإلطار النظري للدراسة: الباب األول یتناول
مشـكلة  لمـدخل  : ويحتوى علـى   ولالفصل األ ويتضمن ثالثة فصول أساسية وهم 

  .طريقة تنظيم المجتمعدور اإلتجار باألطفال ومشكلة : يشمل  الفصل الثانيالدراسة، 
ث فیتضمن    المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهليـة العاملـة فـى     :أما الفصل الثال

   .مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال
  : ل ثالثة فصولالدراسة المیدانیة ویشم: الباب الثاني ویشمل

: يحتـوى  والفصل الخامس ،  اإلجراءات المنهجية للدراسة :الفصل الرابع یحتوى على
ويتنـاول النتـائج العامـة     والفصل السادس،  عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية

  للدراسة 

  الباحث
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وفي النهاية يعرض الباحث المراجع المستخدمة فـي الدراسـة   . الميدانية وتوصياتها
  .وملخصاً للدراسة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ومالحقها
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  الباب األول

  اإلطار النظرى للدراسة
  مقدمة الباب األول

  .مشكلة الدراسةلمدخل : الفصل األول 
  .طریقة تنظیم المجتمعدور اإلتجار باألطفال ومشكلة : الفصل الثانى  

ث  ل الثال ة : الفص ة الحكومی ات اإلجتماعی ى المنظم ة ف ة العامل واألھلی
  .األطفالمواجھة مشكلة  اإلتجار ب

   خاتمة
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   مقدمة الباب األول
  

ولقد إستعرض هذا الباب ثـالث فصـول    الباب األول اإلطار النظري للدراسة مثلي
أساسية يتناول كل منها جانباً من جوانب الدراسة بشئ من التفصيل ولقد تتـابع ورود  

     : هذه الفصول على النحو التالى 
  

ه من إستعراض للدراسات وما يحتويمشكلة الدراسة إلى  مدخلال يتناولالفصل األول 
السابقة والدراسة اإلستطالعية والتى قد تفيد الباحث فى دراسته بصفة عامـة وفـى   
تحديد جوانب مشكلة بحثه بصفة خاصة باإلضافة إلى تحديد أهم المنطلقات النظريـة  

تحديـد   ، ثـم  لتحديد وصياغة مشكلة الدراسة وصوالًالتى من الممكن اإلستناد إليها 
  .شتملت عليها الدراسةإالمفاهيم التي  اسة وأهدافها وأخيراًأهمية الدر

  
وذلك " طريقة تنظيم المجتمعدور اإلتجار باألطفال ومشكلة ":  يتناول الفصل الثانيو

إحتياجات األطفال وحقـوقهم ، اإلتجـار   من خالل تناول العديد من النقاط التى منها 
أشـكال اإلتجـار    ، إلتجار باألطفـال ألسباب المؤدية لاباألطفال كظاهرة إجتماعية ، 

 ،) عمالة األطفال وأطفال الشوارع كشكل من أشكال اإلتجار باألطفـال ( ،  باألطفال
دور طريقة تنظيم المجتمع في مواجهة مشكلة باألطفال ،  األثار الناجمة عن  اإلتجار
يـة  وفـي النها ،  )قتراحات ودور المنظم اإلجتمـاعى اإل(اإلتجار باألطفال من حيث 

   .آليات طريقة تنظيم المجتمع فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال سنتناول
  

مواجهة اإلجتماعية الحكومية واألهلية العاملة فى  المنظمات" :والفصل الثالث يتناول 
أهـداف   ( وذلك من خالل تناول العديد من النقاط التى منها "ألطفالبامشكلة اإلتجار 

العاملة فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفـال  مية واألهلية الحكو المنظمات اإلجتماعية
 األهليةوالمنظمات اإلجتماعية ، الفروق األساسية بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية 

المعنية الحكومية واألهلية المنظمات اإلجتماعية ،  التى تواجه مشكلة اإلتجار باألطفال
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والمنظمات األهليـة فـى    )مات حكومية كمنظ(دور الوزارات المعنية ثم  ، بالطفولة
 المنظمـات اإلجتماعيـة   وفى النهايـة سـنتناول   ، مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال

وطريقة تنظيم المجتمع العاملة فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال الحكومية واألهلية 
األنشـطة والبـرامج   ,الـدور  ,المنظور السـيولوجى  تصنيف المنظمات ، (من حيث 

  ). الصعوبات،  شروعاتملوا
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  الفصل األول
  

  مشكلة الدراسةلمدخل 
  

  مقدمــة
  .الدراسات السابقة -مشكلة الدراسة لتحدید مدخل: أوًال
  .دراسة تقدیر الموقف - مناقشة وتحلیل الدراسات السابقة: ثانیًا
   .المنطلقات النظریة للدراسة: ثالثًا

  .تحدید وصیاغة مشكلة الدراسة: رابعًا
  .أھمیة الدراسة: ًاخامس
  .أھداف الدراسة: سادسًا
  .مفاھیم الدراسة: سابعًا

  خاتمــــة
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  مقدمــة الفصل األول
وصلت ظاهرة اإلتجار باألطفال إلى مدى بالغ الخطورة إذ انتشرت إنتشاراً كبيـراً  
خاصةً فى الحقبة األخيرة لتعد اآلن طبقاً إلحصائيات األمم المتحدة ثالث أكبر تجـارة  

وتعتبـر ظـاهرة اإلتجـار    . مشروعة فى العالم بعد تجارة السالح والمخدراتغير 
باألطفال شكالً جديداً للعبودية فى العصر الحديث وتمثل إنتهاكاً شديداً لحقوق اإلنسان 

وتمثل هذه الظاهرة أحد أشكال الجريمـة المنظمـة   . وخاصةً مبادئ الكرامة اإلنسانية
ا حيث يتم من خاللها نقل ماليين من األطفال عبـر  للحدود التى اتسع نطاقه العابرة 

وتعتبر فئة األطفال أكثر فئات المجتمع عرضة . الحدود الدولية سنوياً ليتم اإلتجار بهم
من البشر المعرضين لهـذه الجـرائم   % 80لإلستغالل حيث تصل نسبتهم إلى حوالى 

سـتثناء ماليـين   سنوياً والذين يصل عددهم إلى ما يزيد عن ثالثة ماليين شـخص بإ 
لذلك أصـبحت قضـية مواجهـة مشـكلة     . آخريين يتم اإلتجار بهم فى داخل بلدانهم

اإلتجار باألطفال تشغل إهتمام جميع دول العالم المتقدمة منها والناميـة ومـن بينهـا    
مصر وهو ما ارتبط بعولمة اإلقتصاد والتجارة وانفتاح الحـدود وتحريـر األسـواق    

عمالقة عابرة القوميات ، مما كان له تأثير سيئ فى سـهولة  وتزايد أنشطة الشركات ال
تخفى أنشطة اإلجرام المنظم فى المشروعات التجارية المشروعة ولهذا إنبثقت فكـرة  

التـى تنتهـك    إنشاء وحدات خاصة بالهيئات الحكومية واألهلية لمكافحة تلك الجريمة
المـدخل  : ناول هذا الفصللذا يت حقوق األطفال فكان سبباً إلختيار موضوع الدراسة

يتم معالجة ذلك من خالل عرض مدخل نظرى لمشكلة الدراسة لمشكلة الدراسة ، وس
وهو بمثابة أحد األسس التى تقوم عليها الدراسـة والـذى سـوف يتناولـة الباحـث      
بالتفصيل فى الفصول النظرى للدراسة ثم يستعرض الباحـث بشـئ مـن التفصـيل     

اإلستفادة من هذه الدراسات واإلختالف بينها وبين الدراسة الدراسات السابقة ، وكيفية 
الحالية وتوضيح أهم النتائج التى توصلت إليهـا دراسـة تقـدير الموقـف وتحديـد      
المنطلقات النظرية التى سوف تستند إليها الدراسة الحالية لنصل بعـد ذلـك لتحديـد    

أهدافها التى يسـعى  مشكلة الدراسة وصياغتها ثم نتعرض بعد ذلك ألهمية الدراسة و
  .وصوالً الى مفاهيم الدراسة المستخدمةالباحث لتحقيقها 
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  :  مشكلة الدراسةل مدخل :أوًال
تسعى كافة الدول إلى تحقيق التقدم اإلجتماعى واإلقتصادى معتمدة فى ذلك علـى  
تنمية القوى البشرية التى تعد إحدى ثروات المجتمع ومن هنا أصبح من الضـرورى  

ة العنصر البشرى فى التنمية بإعتبار أن اإلنسان هو غاية التنمية ووسيلتها إدراك أهمي
فى نفس الوقت وعلى هذا األساس فإن اإلهتمام بالموارد البشرية يجب أن يتضمن كل 
فئات المجتمع من الرجال والنساء واألطفال ومن ثم ال يقتصر اإلهتمام على الرجـال  

فى التنمية إذ أن كالهما مطلوباً حتـى يصـل   والنساء وحدهم كعوامل مؤثرة وفعالة 
  .)1(المجتمع إلى هدفه من التنمية بطاقتة الكاملة

والتنمية الحقيقية ال تحدث إال باإلهتمام باألطفال أيضاً حيث يمثل الطفـل جيـل   
المستقبل حيث غدت العناية بهم ورعايتهم قيمة إستراتيجية مهمة تسعى إليهـا كافـة   

كما غـدت  , اختالف أيديولوجيتهم وتباين أنظمتهم اإلجتماعية  دول العالم بالرغم من
  .)2(تلك الرعاية مقياساً لتقدم األمم والشعوب وتتناسب طردياً مع مستوى حضارتها

وأى جهد يوجة نحو هؤالء األطفال هو بمثابة عملية بنائية أساسية فى المجتمـع  
الطفولة ومواجهـة مشـكالتها   وبقدر ما يعنى أى مجتمع ب, وإستثمار لطاقاتة البشرية 
يجنى من ثمار يحقق بهـا  اية والتوجيه بقدر ما يستطيع أن ومنحها أفضل فرص الرع

  .)3(تقدمة وأمالة ويسهم بها فى الحضارة اإلنسانية
وكثيراً ما تعترض الطفولة بعض المشكالت يتأثرون بها هم وأسرهم والمجتمع ككل  
علق ذلك بإنتشار ظـاهرة اإلتجـار باألطفـال    ويزداد األمر أهمية وخطورة إذا ما ت, 

وإستغاللهم بكافة أشكال صور اإلستغالل سواء فى اإلستغالل الجنسى أو فى الخدمات 

                                                
رسـالة  , التدخل المهنى للخدمة اإلجتماعية لتنمية الوعى السياسى لدى المرأة الريفية العاملـة  : حسام طلعت بندق )1(

 .143ص,  2002, جامعة الفيوم , كلية الخدمة اإلجتماعية , منشورة  دكتوراة غير
كلية , المؤتمر العلمى الثامن , بحث منشور , ن المفقود والتنمية المشوهة عمالة األطفال بين األم: رفعت عبدالباسط  )2(

 .255ص,  1995, جامعة حلوان , اإلجتماعية  الخدمة
, المؤتمر العلمى الخـامس  , بحث منشور , مشكلة أطفال الشوارع فى مدينتى القاهرة والجيزة : مدحت أبو النصر )3(

 .605ص ,  1992, القاهرة ,  جامعة حلوان, إلجتماعية  كلية الخدمة
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القسرية أو نزع األعضاء واإلتجار بها أو اإلتجار بهم بغرض التبنى وأشكال أخـرى  
  .)1(كثيرة يتم فيها استغالل الفئات الضعيفة من النساء واألطفال

بدأت مشكلة اإلتجار باألشخاص منذ زمن بعيد والتى بدأت تنتشر وبشكل مثيـر  فلقد 
  .لإلهتمام بين الناشئة من األطفال ممن هم فى سن الحداثه

حيث خاضت اإلنسانية صراعاً مريراً ومؤلماً من أجل القضاء على تجارة العبيـد  
ريخى الفج حيـث  وعلى الرغم من رسوخ العداء ألشكال العبودية والرق بشكلها التا, 

ويتداول كسلعة ورسوخ قاعدة آمرة فى القانون الدولى العام تجرم   كان اإلنسان يباع
تجارة العبيد على مستوى العالم إال انة ال يمكن القول أن كوكبنا قد تخلص تماماً مـن  
هذا اإلرث الالخالقى فقد ظهرت اشكال وصور أخرى من الرق أو اإلتجار بالبشـر  

Human Trafficking   تتجاوز العبودية فى شكلها التقليدى حيث أصبح هناك العمـل
الجبرى واإلستغالل الجنسى بمختلف اشكالة والخدمات القسرية وتجنيد األطفال فـى  
النزاعات المسلحة وأيضاً صور أخرى يتم اإلستغالل بها والتى تعتبر جـرائم ضـد   

  .  Crimes Against Humanityاإلنسانية 
من  Child Pornographyل الجنسى لألطفال فى المواد اإلباحية ويعد اإلستغال 

أبشع صور اإلتجار فى البشر إذ تتغير حياة األطفال المستغلين عبر المواد اإلباحيـة  
ليس فحسب بسبب التحرش الجنسى لكن أيضاً بسبب التوثيق أو التسـجيل  , إلى األبد 

د يوثق مرتكـب الجريمـة هـذة    الدائم لإلستغالل فما أن يحدث االستغالل الجنسى ق
الممارسات أو األنشطة فى فيلم أو فيديو وقد يصبح هذا التوثيـق بالتـالى الوسـيلة    

  .)2(المطلوب إلبتزاز الطفل من أجل إخضاعة للمزيد من اإلستغالل
فقـد منـع   , ويعد اإلتجار باألطفال ظاهرة قديمة جديدة حظرتها المعايير الدولية 

والسخرة والعمل الجبرى فـى إتفـاقيتى   ,  1926نيف عام وجرم الرق فى اتفاقية ج
                                                

المركز القومى للبحوث , القاهرة , أوالد الشوارع  -األنماط الجديدة لتعرض األطفال لإلنحراف : وهدان وآخرون )1(
 .15ص, 1999, والجنائية  اإلجتماعية

مكافحـة اإلسـتغالل   المعايير الدولية بشأن , وحدة مناهضة اإلتجار باألطفال : المجلس القومى للطفولة واألمومة )2(
, القاهرة , الجنسى لألطفال فى المواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت ومدى إتساق النظام القانونى المصرى معها 

2007. 
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كما جرم اإلتجار ,  1957لسنة  105و  1930لسنة  29منظمة العمل الدولية رقمى 
وقـد حـرص   ,  1949باألشخاص واستغالل دعارة الغير باالتفاقية الصادرة عـام  

غـة كافـة   اإلعالن العالمى لحقوق االنسان بوصفة مثالً أعلى مشتركاً ينبغـى ان تبل 
يولد جميع النـاس أحـراراً   "الشعوب واألمم على أن يؤكد فى مادتة األولى على انة 

لكـل إنسـان   " وفى مادتة الثانية على أن , " ومتساوين فى الكرامة اإلنسانية والحقوق
كما يـنص بالمـادة   ". حق التمتع بجميع الحقوق الواردة بة بدون تحيز من أى نوع 

واإلتجـار  ويحظر الـرق  , ال يجوز إسترقاق أحد أو استعبادة " الرابعة منه على أنة 
  ".بالرقيق فى جميع صورهما

هو ما تؤكد علية ذلك المادة الثامنة من العهد الدولى الخاص بـالحقوق المدنيـة   
اليجـوز إكـراة   " وتضيف الفقرة الثالثة منها أنة , والسياسية بفقرتيها األولى والثانية 

وتفصل , كما تضع ضوابط للخروج على ذلك " ل اإللزامى أحد على السخرة أو العم
المادتان السادسة والسابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

ومن أهمها ان يكون باإلختيار وبشروط عادلة , والثقافية معايير كفالة الحق فى العمل 
  .)1(مرضية

سع فى السـنوات األخيـرة نطـاق اإلتجـار     وتشير التقارير الدولية الى انة قد ات
وهو ما ارتبط بعولمة االقتصاد والتجارة وانفتاح الحـدود وتحريـر   , باألطفال دولياً 

مما كان لة تأثير سيئ فى , األسواق وتزايد انشطة الشركات العمالقة عابرة القوميات 
ورغم انـة  . سهولة تخفى انشطة اإلجرام المنظم فى المشروعات التجارية المشروعة

ال توجد احصاءات دقيقة حول الموضوع إال ان تقارير مكتب األمم المتحدة المعنـى  
بالمخدرات والجريمة تشير الى انها اصبحت ثالث اكبر تجارة غيـر مشـروعة فـى    

                                                
 2004إصدارات سطور , مبادئ حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية والبحث عن العدل : محمد نور, فرحات  )1(

 .304، 302ص ص , 
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العالم بعد تهريب السالح واإلتجار بالمخدرات بوصفها أحد انشطة الجريمة المنظمـة  
  .)2(حول العالم

  
عن حقائق حول  2009يونيو  17در عن الخارجية األمريكية فى وفى تقرير صا

إستفحال ظاهرة اإلتجار باألطفال فى جميع أنحاء العالم ومن بينها مصر بعد إنـدالع  
األزمة اإلقتصادية العالمية ، حيث تعتبر جريمة اإلتجار باألطفال هـى واحـدة مـن    

ت فـى تحديـد إحصـائيات    الجرائم األسرع نمواً فى العالم ، ومازال هنـاك تحـديا  
ومعلومات دقيقة حول الحجم الفعلى واألبعاد المختلفـة لقضـية اإلتجـار باألطفـال     

  .بأبعادها الداخلية والدولية
إذ أنه ما تمثله قضية اإلتجار باألطفال من مشكلة عالمية تعانى منهـا كافـة دول   

سـانية وعبوديـة   العالم بالنظر الى طبيعة جريمة اإلتجار باألطفال كجريمة ضد اإلن
معاصرة وكتجارة سرية تتم فى الخفاء إال أن وجود الحد األدنى مـن التقـديرات أو   
البيانات أو المؤشرات حول حجم كل شكل من أشكال اإلتجار وتوزيعة الجغرافى يعد 
الزماً لمناهضة الجريمة التى ال يمكن أن نطلق عليها تعبير ظـاهرة بـدون تحديـد    

بموجب قانون حماية  2009تقرير اإلتجار باألطفال للعام  حيث صدر. حجمها الفعلى
ضحايا اإلتجار باألطفال ويسعى هذا التقرير إلى زيادة الوعى العالمى بآفـة اإلتجـار   
باألطفال وتسليط الضوء على الجهود القومية والدولية لمكافحتها ، وتشجيع الحكومات 

ير ضد جميـع أشـكال اإلسـترقاق    األجنبية لجميع دول العالم على إتخاذ آليات وتداب
  .المعاصر فى يومنا هذا

وقد أثارت األزمة اإلقتصادية العالمية شبح زيادة اإلتجار باألطفال حـول العـالم   
وتنـامي أعـداد   إنكماش الطلب العالمى على العمالة  –وكان هناك إتجاهان متزامنان 

ة مـن الفـرص   العمال المستعدين للمجازفة أكثر من أي وقت فـي السـابق لإلفـاد   
                                                

نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق اإلنسان والمسائل اإلجتماعيـة واإلنسـانية   :  رجية المصريةوزارة الخا )2(
أكتـوبر   17, اإلجتماع األول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اإلتجار باألفراد ،  ورقة مفاهيمية, الدولية 
2007. 
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 فتيانتجاهان أهم المكونات المؤدية إلى زيادة العمل الجبري للإلوشكل ا –االقتصادية 
 باألطفـال والمتجـرون   ألغـراض الـدعارة   فتياتستغالل الجنسي للإلالمهاجرين وا

ما لغرض جني الربح سواء كان  طفل ستغاللإلحتيال واإلكراه إليلجأون إلى القوة وا
ل في العمل وهو ما يحصد أكبر عدد مـن الضـحايا أو مـن    ذلك من خالل االستغال

  .خالل تجارة الجنس
  :)1(2009 لعام باألطفالتجار إلل الخارجیة األمریكیة تقریر
 12.3والعمـل فـى تجـارة     يون طفل يتم اإلتجار بهم فى العمالة الجبرية مل

 .الجنس
 1.39 وعلى  مليون ضحية من األطفال لإلتجار بالجنس ، داخل حدود الدول

 .المستوى الدولى

 56  %من ضحايا العمالة الجبرية هم من الفتيان والفتيات    . 

  أكثر من مليون طفل فى جميع أنحاء العالم يصبحوا ضحايا اإلتجار باألطفال
 .كل عام

  طفـل   300.000طفل حالياً فى تجارة الجنس ، و  100.000ويتم استغالل
 .تجارى معرضين فى كل عام لإلستغالل لغرض جنسى

 ًوتقدر السوق العالمية لإلتجار باألطفال أكثر من مليار دوالر سنويا. 

  من البشر عبر الحدود الدولية كل  800.000الى  600.000يتم شراء وبيع
األطفال فتيان وفتيات يتم إسـتغاللهم فـى    من القاصرينمنهم  % 50عام و 

 .تجارة الجنس والعمل القسرى

                                                
(1) DOJ, Assessment of U.S. Government Activities to Combat Trafficking in Persons, 

September 2009.  
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  المشروع ينطوى على اإلستغالل الجنسـى ،   من اإلتجار غير% 80حوالى
      .يشمل اإلستغالل فى العمالة الجبرية% 19و

ام   " ال لع ار باألطف ر لإلتج ة العاش ة األمریكی ر الخارجی ى تقری ــع  ")1( 2010وف وض
 Watch Listالتقرير مصر فى التصنيف الثانى للدول التى تقع فى قائمـة المراقبـة   

دول تقوم بمجهود ضئيل فـى مجـال مكافحـة اإلتجـار     التى يصنفها التقرير بأنها 
  .باألطفال

كافة ظواهر اإلتجار باألطفال بكافة أنواعها حيث يشير التقرير فـى   ويرصد التقرير
لنقل األطفال الـذين  " محطة ترانزيت"إلى أنها  –الخاصة بمصر  137الصفحة رقم 

القانونية ، مضيفاً أن رقمـاً  يتم اإلتجار فيهم ، خاصةً فى مجال الدعارة والعمالة غير 
يـتم  ) من الذكور واإلناث(ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع  200يبلغ ما بين 

والدعارة من قبل عصابات محلية ، أو إجبارهم علـى   إجبارهم على ممارسة التسول
  .العمل فى المجال الزراعى دون أجر

قد صفقات زيجات مؤقتة خـالل  وقال التقرير أن أثرياء الخليج يسافرون إلى مصر لع
سنة ، ويتم ذلك بتسهيل من أسر  18فترة الصيف فقط مع مصريات فتيات تحت سن 

الفتيات المصريات وسماسرة تزويج الفتيات من الخليجيين ، كمـا يرصـد التقريـر    
حاالت دعارة األطفال التى تتم فى المواسم السـياحية فـى القـاهرة واإلسـكندرية     

  .واألقصر
لعصابات اإلتجار باألطفـال   >>إقامة مؤقتة<<تقرير أن مصر بلد ترانزيت ويؤكد ال

الفتيات العامالت فى الدعارة من دول مثل أوزبكستان وأوكرانيا وروسيا ، حيث يـتم  
نقلهن إلى إسرائيل لممارسة الدعارة التجارية ، مشيراً إلى وجود عصـابات دوليـة   

  .منظمة متورطة فى هذه التحركات

                                                
تقرير اإلتجار باألطفال ، الصادر عن مكتب مراقبة  ومكافحة اإلتجار باألطفال : وزارة الخارجية األمريكية  )1(

 .2010لعام وتهريبهم ، 
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لتقرير حاالت لإلتجار فى العمالة من جنوب شرق أسـيا ومـن أثيوبيـا    كما يرصد ا
ويـتم  ) الكـويز (وإريتريا والسودان يتم إستخدامهم فى المناطق الصناعية المؤهلـة  

إحتجاز جوازات سفرهم ، مضيفاً أن بعض الفتيات السودانيات من الالجئـين تحـت   
على القيام بأعمال الـدعارة  عاماً يتم إجبارهن من قبل عائالتهن والعصابات  18سن 

  .فى المالهى الليلية بالقاهرة
ويتهم التقرير الحكومة المصرية بعدم القيام بجهود كافيـة للتحقيـق وتقـديم الجنـاة     
للمحاكمة فى قضايا تشغيل العمالة وعمالة األطفال واإلتجـار باألطفـال أو حمايـة    

، والقبض على أطفـال الشـوارع   الضحايا، مشيراً إلى أنه يتم أحياناً معاقبة الضحايا 
  .والفتيات المتهمات بممارسة الدعارة ومعاملتهم كمجرمين وإحتجازهم بالسجون

وأوصى التقرير بزيادة تفعيل قانون منع اإلتجار باألطفـال ومنـع عمالـة األطفـال     
واإلساءة إليهم ، وتوفير الحماية للضحايا من الفئات الضعيفة فى المجتمع مثل أطفـال  

ع والمهاجرين غير الشرعيين ، وتوفير الحماية القانونية للعمال فى المصـانع  الشوار
  .المصرية خاصة العاملين فى المناطق الصناعية المؤهلة أو المناطق الصناعية الحر

وعلى جانب آخر فقد أصدرت وزارة األسرة والسكان دراسة أكدت فيهـا علـى ذات   
ى مشروعات إسـتثمارية إلعالـة األسـر    المفهوم وهو أن الفتيات الريفيات تحولن إل

  .الفقيرة
على أن هناك ثالثة مراكز بمحافظة السادس من أكتوبر إرتفعت فيها وكشفت الدراسة 

وهو شكل خطيـر مـن اشـكال اإلتجـار     % 74نسبة زواج القاصرات لتصل الى 
  .باألطفال

يسيف أن وأكدت دراسة مشابهه لوزارة التضامن اإلجتماعى بالتعاون مع منظمة اليون
وأكد علـى  % 15اإلتجار باألطفال من خالل زواج القاصرات فى مصر بلغ حوالى 

زواج أن مصر أصبحت محطة إنتقال ترانزيت لإلتجـار باألطفـال ومنـه عمليـة     
القاصرات أو الصغيرات أو الصغيرات أو الزواج السياحى وقد أرجـع العديـد مـن    

  .الباحثين الظاهرة إلنتشار الفقر والبطالة
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حولت الفتاة فى معظم القرى الريفية المصرية إلى مشروع إستثمارى يدر أرباحـاً  وت
على أسرتها والغريب أن قناعة أولياء أمورهن هو أن هذا الزواج عبارة عن إعـارة  
أو عمل فى الخارج تنتهى منه الفتاة عقب سفر الخليجى أو العربى الذى يعقد عليهـا  

رواجاً لهذا الزواج ورغـم أن  صيف التى تعد تحت أى مسمى أو عقب إنتهاء فترة ال
 18القانون تم تعديله بأن الفتاة أو الفتى الذين يقبالن على الزواج ال يقل عمرهما عن 

ألنه وضع بعض الثغرات فيـه وهـى أن يـتم    عاماً إال أنه لم يفعل مثل هذا القانون 
         .تحديد عمرهما بأى مستند وهنا يتم التالعب والتحايل

ث أعلنت منظمة اليونسيف العالمية للطفولة التابعة لألمم المتحدة فى تقرير لها حي
مليون طفل خالل السنوات العشر األخيرة وأن اكثر مـن مليـون    20عن انة تم بيع 

طفل وإمرأة يتعرضون للبيع والشراء كل عـام خـالل تجـارة الـرق المعاصـرة      
دول الصناعية وحدها تستورد سنوياً وأكدت المنظمة على ان ال. والمتسارعة فى النمو

ومعظمهم يأتى من دول أفريقيا وشرق أوروبـا وأمريكـا   , خمسة ماليين طفل للتبنى 
ففى عام , وتعتبر أوربا المتحضرة بغربها وشرقها سوقاً رائجة لهذة التجارة . الالتينية
من األطفال المستوردين إلى المانيا من شـرق وجنـوب   %  38كان حوالى  1995

وقد أكـد  , رق أوروبا وخاصةً من رومانيا وبولندا ودول االتحاد السوفيتى السابق ش
ـ اهرة الجديدة على انة تم تسـجيل ن رئيس اللجنة الرومانية المختصة بمتابعة الظ و ح

, الف طفل تم تبنيتهم بطرق البيـع   23وان هناك حوالى , حالة تبنى عالمية  2000
ان حـاالت   1997انية فى تقريرها السنوى عام حيث ذكرت المنظمة اإلنسانية األلم

  .من حاالت التبنى فقط %  25التبنى القانونية ال تشكل سوى 
ومن المعروف ان عدد النساء واالطفال المختطفين فى الصين بغرض التجـارة   

عما كان علية فى السنة الماضية حيث  1999عام %  11.4واإلستغالل ارتفع بنسبة 
كمـا  , ان النساء خطفن ليتم بيعهن كزوجات أو لإلتجار بهـن   أكدت الدراسات  على

  .ف األوالد للتسول أو لبيع الزهوراختط
فى آخر تقرير لها أرباح استغالل النساء  (ILO) وقد قدرت منظمة العمل الدولية 

 32كما تقدر أرباح العمالة االجبارية بنحـو  , مليار دوالر  28واألطفال جنسياً بنحو 
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من ضحايا االستغالل اإلجبارى للجـنس  % 98سنوياً وتقدر المنظمة ان  مليار دوالر
  .)1(هم من النساء والفتيات

  
. وتشير التقارير السابقة أنه ليس هناك أى دولة محصنة ضد اإلتجـار باألطفـال  

وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه أكبـر مـن ذلـك بكثيـر     
ف إلى هذه األرقام أعداد غير محددة مـن الـذين يـتم    ومازالت التجارة تنمو وتضا

يتم إجبار الضحايا على العمل فى الدعارة أو فى المصـانع  . اإلتجار بهم داخل الدول
او المزارع والخدمة القسرية المنزلية وفى صفوف األطفال المجندين ، وفى أشـكال  

 مة األمريكية أن نصـف وتقدر الحكو. اإلستعبادية اإلجباريةعديدة من األشغال الشاقة 
   .)2(الذين يتم االتجار بهم دولياً يكون من اجل استغاللهم جنسياً

وإذا ما انتقلنا الى المجتمع العربى فسنجد ان هذة المأساة تنتشر فـى اغلـب الـدول    
عن انتشار االتجـار   2006حيث كشف التقرير االمريكى الصادر فى عام , العربية 

عمان , الكويت , قطر , السعودية : دولة عربية هى 17ا دولة بينه 139باألطفال فى 
, الـيمن  , تـونس  , سـوريا  , لبنان , االمارات , المغرب , ليبيا , مصر , االردن , 

ويصنفها التقرير الـدولى الصـادر عـن    . السودان, موريتانيا , البحرين , الجزائر 
فقاً لجهودها فى مكافحـة  الخارجية االمريكية السابق االشارة إلية الى ثالث درجات و

فدول الدرجة االولى تلتزم بأدنى المعـايير التـى نصـت عليهـا     , االتجار باألطفال 
اما دول الدرجة الثانية فال تلتزم بأدنى , ومن هذه الدول المغرب , القوانين االمريكية 

 المعايير ولكنها تسعى فى سبيل معالجة المشكلة وهى الجزائر والبحرين ومصر وليبيا
ومورتيانيا واالردن والكويت ولبنان وعمان وقطر واالمارات واليمن وتـونس وأمـا   
دول الدرجة الثالثة فهى ال تبذل جهوداً ملحوظة لمكافحة اإلتجـار باألطفـال وهـى    

                                                
اقية األمم المتحدة لمكافحـة  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصةً النساء واألطفال المكمل إلتف )1(

 .2008مارس  5, عبر الوطنية  الجريمة المنظمة
تقرير اإلتجار باألطفال ، الصادر عن مكتب مراقبة  ومكافحة اإلتجار باألطفال : وزارة الخارجية األمريكية  )2(

  .2004لعام  وتهريبهم ، 
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السعودية والسودان وسوريا ولذلك فقد عنى مكتب االمم المتحدة المعنى بالمخـدرات  
البرنامج العالمى لمكافحة االتجار بالمخدرات  1999والجريمة بالمواجهة فأسس عام 

GPAT   كمـا  , بالتعاون مع المعهد االقليمى لبحوث االمم المتحدة للجريمة والعدالـة
تبنت االمم المتحدة بروتوكوالً لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصةً النساء 

منظمـة عبـر الوطنيـة    واالطفال ليكون مكمالً التفاقيتها الخاصة بمكافحة الجريمة ال
  .2000المنعقدة عام 

ويعتبر البرتوكول المشار إلية فى ضوء المادة الثانية منه صكاً عالمياً يهدف الـى  
هتمام خاص بالنساء واالطفـال  إمنع ومكافحة جميع جوانب اإلتجار باألفراد مع إيالء 

كما  ،أهدافها فضالً عن التعاون الدولى لتحقيق  ،وكذلك حماية الضحايا ومساندتهم  ،
  -:)1(يلقى إلتزاماً على الدول بما يلى

  .إتخاذ تدابير تشريعية لتجريم سلوك اإلتجار باألفراد أو الشروع أو المساهمة فية .1
  .إتخاذ تدابير توفر للضحايا المعلومات والمساعدات القانونية .2
ـ إتخاذ سياسات وتدابير لتخفيف وطأة الظروف التى تفرز الظاهرة كالفقر والتخ .3 ف ل

 .الفرص وإنعدام تكافؤ
وهناك العديد من المشكالت والعوامل التي تؤدي الي إفـراز ظـاهرة االتجـار    
باالطفال حيث تتداخل هذه الظاهرة وفقا للمعايير الدولية السابق االشـارة إليهـا مـع    

المفهـوم يضـفي    العديد من الظواهر والمشكالت في المجتمع المصري إلي ان ذلك
اكثر خطورة قد تساعد علي تحريك الراكد لحصرها واحتوائهـا   ؤىعليها اوصافاً ور

  .خاصةً مع إنعقاد المسئولية الدولية للمجتمع كلة عن ذلك 
  -:)1(ومن أهم تلك الظواهر والمشكالت في ضوء التقارير الدولية المشار إليها ما يلي

  .عمالة األطفال .1
                                                

المركز القومى للبحوث اإلجتماعية , القاهرة , الدولية مواجهة اإلتجار بالبشر فى ضوء المعايير : سهير عبدالمنعم  )1(
 .3:2ص ، 2008, والجنائية 

 
الواقع , الشوارع تقرير أطفال ) اإلعالم(, المجلس القومى للثقافة والفنون واآلداب : المجالس القومية المتخصصة  )1(

 .76،45ص ص ,  2007, القاهرة , المواجهة الراهن وأساليب 
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  ) .أطفال الشوارع(األطفال بال مأوى  .2
   .الل الجنسىالدعارة واإلستغ .3
  .اإلتجار باألعضاء البشرية ونزع األعضاء  .4
  .                                          الهجرة غير المشروعة  .5
  .خدم المنازل وخاصةً األطفال  .6
  .                                             زواج القاصرات من أثرياء عرب  .7
 . غسيل األموال .8
 .فالالعمالة الجبرية لألط .9

 .ستخدامهم في الحروبإلتجنيد األطفال  .10
  .العمالة القسرية .11

حيث نجمل عوامل إفراز اإلتجار باألفراد أو باألحرى تحديـد األفـراد األكثـر     
إحتماالً أن يكونوا ضحايا لذلك فيما ورد بتقريـر صـادر عـن المجـالس القوميـة      

دى الـذى يفـرز   من أنة مازال السياق اإلجتماعى اإلقتصا.  2007المتخصصة عام 
ظاهرة عمالة االطفال هو ذاتة السياق الذى يفرز مظاهر الحرمان المختلفة ومن بينها 

تلك الظاهرة التى تفاقمت فى السنوات األخيـرة  ) أطفال الشوارع (األطفال المشردون 
وهم الفئة األكثر إحتماالً  للوقوع ضحايا لإلتجار فى ضوء ما تشير إليـة الدراسـة   , 

لهم فى انهم يواجهون فى الشارع عنفاً وإستغالالً وإكراهاً على أعمـال ال  العلمية حو
  .أخالقية وممارسة أفعال تضعهم تحت طائلة القانون وتزيدهم إنعزاالً عن المجتمع

يتفق ذلك مع ما ورد بالمادة الثانية من البروتوكول السابق اإلشارة إلية من إلتزام 
يف من حدة الظروف التى تعزز الظاهرة كـالفقر  الدول بإتخاذ سياسات وتدابير للتخف

  .)1(والتخلف وإنعدام تكافؤ الفرص
تعـد مصـر    2006ووفقاً لتقرير مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة لعام  

دولة مصدر ومعبر ومصب لإلتجار باألطفال بناء على عدد الحاالت التـى رصـدها   
                                                

  .8ص , مرجع سبق ذكرة , مواجهة اإلتجار بالبشر فى ضوء المعايير الدولية : لمنعم سهير عبد ا )1(
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إحتلـت مصـر مرتبـة شـديدة     بغرض اإلستغالل الجنسى حيـث  وتتم ذلك المكتب 
ومرتبـة متوسـطة   , اإلنخفاض كدولة مصدر للمتاجرة بهن المتجهين الى سـلوفينيا  

كدولة معبر للقادمين من دول رابطة الكومنولث المستقلة ودول جنوب وشرقى أوروبا 
المتجهين إلى إسرائيل ومرتبة منخفضة كدولة مصـب للقـادمين مـن دول رابطـة     

  .ومانياالكومنولث المستقلة ور
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وهناك تقرير صادر عن وزارة الخارجية األمريكية عن الظاهرة فى العالم والذى 
حـاالت  "ويصنف دول العالم إلى فئات ثالث الى جانب فئة ,  2000يصدر منذ عام 

وفئة تحت المراقبة , للدول التى ال يتوافر حولها معلومات دقيقة عن الظاهرة " خاصة
  .االدنى للمعايير األمريكية وتعانى ارتفاع عدد الضحاياللدول التى لم تلتزم بالحد 

, فى فئة الدول تحـت المراقبـة    2007فقد وضعت مصر وفقاً للتقرير السابع  
حيث تعد دولة مصدر لإلتجار باألطفال داخل حـدود الدولـة بغـرض اإلسـتغالل     

ـ , فى الدعارة ) إستغالل بعض أطفال الشوارع (التجارى والجنسى  الل وكذلك من خ
كمـا  . شراء األثرياء العرب لزيجات من قاصرات بتسهيل أولياء أمورهن والوسطاء

أشار التقرير إلى جلب األطفال من المناطق الريفية للخدمة القسرية فى المنازل ومـا  
يرتبط بة من قيود على التنقل وعدم دفع األجرة والتعرض لإليذاء الجسدى والجنسـى  

انونية لهم مقارنه بغيرهم من األطفال العـاملين فـى   فضالً عن عدم وجود حماية ق، 
  .)1(مجاالت أخرى

    فقد أشارت العديد من التقارير بأنة ال توجد منظومة تسمح بـالتعرف علـى
سواء فى الهجرة غيـر  , الضحايا وإفرازهم للتعرف على الجانى من الضحية 

 .المشروعة أو ممارسة الدعارة
  تنفيذ القانون حول الموضوعال يوجد نظام تدريب للقائمين على. 

أنشـأت  , وفى إطار دعم الجهود الوطنية فى مجال مكافحة اإلتجـار باألطفـال   
لجنة وطنية معنية بمكافحة اإلتجار فى األطفـال   2007الحكومة المصرية فى يوليو 

لتكون بمثابة آلية تنسيق وطنية تضطلع بصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة اإلتجـار  
  .باألطفال

علـى   2008المستوى التشريعى وافق مجلس الشعب المصرى فـى يونيـو    وعلى
ومن ابـرز هـذة   ,  1996التعديالت المقترحة على قانون حماية الطفل الصادر عام 

وتضمين القـانون  , التعديالت النص صراحة على اعتبار االتجار فى االطفال جريمة 
                                                

  .مرجع سابق ،وزراة الخارجية  ،2007لعام  مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة )1(
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ة أحد الوالدين أو الوصى عقوبات مشددة يمكن مضاعفاتها إذا ما كان مرتكب الجريم
  .على الطفل أو مسئول عن رعايتة

حيث اتخذ المجلس القومى للطفولة واألمومة خطوات هامة مسـاهمة منـه فـى    
الجهود الوطنية لمكافحة اإلتجار باألطفال حيث قام المجلس بإنشـاء وحـدة خاصـة    

ادة الوعى ويركز عمل الوحدة على زي,  2007لمكافحة اإلتجار باألطفال فى ديسمبر 
بجرائم اإلتجار باألطفال من خالل بناء قدرات المؤسسات الحكومية واألهلية وتنسيق 

كما , األدوار بينهم فضالً عن حماية الضحايا المعرضين للخطر وتقديم يد العون لهم 
قام المجلس بالتعاون مع المنظمات الحكومية واألهلية بإفتتاح مركز إلعـادة تأهيـل   

، والذى سيعد أول ملجأ ومأوى لألطفال من ضحايا اإلتجار, لسالم الضحايا فى حى ا
مركـز  المقدمـة مـن    وتتضمن الخـدمات  2009وسيتم إفتتاحة رسمياً خالل عام 

ضافة الى المأوى اآلمن وبـرامج  إلستشارات القانونية والرعاية الطبية والنفسية باإلا
  . إلعادة التأهيل

بالتعاون مـع اللجنـة الوطنيـة     –ة نظمت وزارة الخارجي 2008وفى ديسمبر 
لمساعدة المباشرة جتماع اإلقليمى للخبراء العرب حول اإلا – والمنظمة الدولية للهجرة

جتمـاع عربـى رفيـع    إجتمـاع اول  إلاألطفال بالقاهرة وهو يعد اب لضحايا اإلتجار
 وأسـهم , األطفـال  بالمستوى يعقد فى المنطقة العربية بهدف مساعدة ضحايا اإلتجار 

بصورة إيجابية فى زيادة االهتمام الموجة الى ضحايا اإلتجار وتقديم دليـل المنظمـة   
الدولية للهجرة بما يتضمنة من خطوط إرشادية هامة للمنظمات غير الحكوميـة فـى   

ومن ثم العمل على تطوير , مجال التعرف على الضحايا ومساعدتهم وحماية حقوقهم 
لى جانب تعزيز التعاون اإلقليمى على مسـتوى  ا, ات المقدمة للضحايا ممستوى الخد

  .المنطقة العربية فى هذا الخصوص
حيث تم اإلنتهاء من إعداد أول خطة وطنية فى مصر لمناهضة اإلتجار باألطفال 
والتى تهدف الى منع اإلتجار فى األطفال على المستوى الوطنى واألقليمى والـدولى  

وقاية لمنع وسد المنابع وحماية الطفل من من خالل اإلرتكاز على ثالثة محاور هى ال
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سائر اشكال االستقالل واإلساءة ومساعدتة وتقديم الخدمات الالزمة له وكفالة حقـوق  
  .واحتياجات األطفال ضحايا اإلتجار بإعتبارهم ضحايا جرائم اإلستغالل

قد ركزت مـن   باألطفالوفى هذا الصدد أيضاً من الجهود المصرية لمنع اإلتجار 
وجهود المجلس القومى للطفولـة واألمومـة بالتعـاون مـع     المنظمات األهلية  خالل

ن هذة الفئة ال تملك ألعلى حماية الفئات المهمشة من المجتمع نظراً الوزارات المعنية 
فضالً عن أنهم يعتبرون ضحية تركيبـة مـن الظـروف    , مقومات الدفاع عن نفسها 

ة ومظهراً مـن مظـاهر الخطـورة داخـل     والعوامل البيئية واإلجتماعية واإلقتصادي
الزواج القصـرى  , الزواج المبكر , أطفال الشوارع , المجتمع ومنها عمالة األطفال 

, وتم وضع الخطط واإلستراتيجيات مثل الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد األطفال 
ال والمسح القومى لظاهرة عمل األطف, واإلستراتيجية القومية لمناهضة عمل األطفال 

وذلك الى جانب مبادرة تعليم البنات التـى  , والمسح القومى لظاهرة أطفال الشوارع , 
الذى يعد آليـة لحمايـة    16000وخط نجدة الطفل , محافظات  7ينفذها المجلس فى 
كما أن التعديالت التى اقتراحهـا المجلـس القـومى للطفولـة     , األطفال من العنف 

فى جزء هام منها حماية األطفـال مـن خطـر    واألمومة على قانون الطفل تستهدف 
  .اإلتجار من خالل تجريم اإلتجار باألطفال

على أن العنف ضد األطفال يعتبـر مـن   "  "Colley 2001قد أشارت دراسة و
المجتمع وتهددة واشتملت على عينة من الكبـار الـذين    المشكالت الهامة التى تواجه

ة  بين العنف فى الصغر وتـأثيرة فـى   إسيئت معاملتهم من الصغر لبيان مدى العالق
  .)1(الكبر

والتى تناولت األطفـال  " "Nkuma-Situmise Soyce 2002كما إستهدفت دراسة 
إلى صياغة مناهج وأسـاليب لعمـل األخصـائى    ,  المعرضين للخطر والمساء إليهم 

وتوصلت الى ضرورة ان يتـوافر  , اإلجتماعى فى تقديم الخدمات للمعرضين للخطر 

                                                
(1) Colley Amy: Adult survivors of childhood physical abuse"Astudy of object relations", 

long-island-university-the Brokklyn center, 2001. 
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ألخصائى اإلجتماعى فى حماية هذة الفئة من األطفال معلومـات عـن أشـكال    لدى ا
  .)1(وأسباب ودوافع العنف الموجة الى الطفل

أن ظاهرة اإلتجـار  "  "Klueber-Sherilyn-Ann 2003كما أكدت نتائج دراسة  
باألطفال تكون لغرض اإلستغالل الجنسى ودور تطبيق القانون المحلى فى التصـدى  

وكانت نوع الدراسة اسـتطالعية حيـث   , مة ومنعها فى الواليات المتحدة لهذة الجري
تضمنت توصيات لتحسين وتقييم ودراسة دور وكاالت إنفاذ القـوانين المحليـة فـى    

حيث أكدت انة ينبغى إنشاء وحدة متخصصة فى كل دولـة  , تجريم اإلتجار باألطفال 
 ،وقاية من ظـاهرة اإلتجـار  لتقديم خدمات صحية وإجتماعية لغرض تسهيل المنع وال

ك       دریب وذل ة الت ة استخدام آلی درات  حیث أكدت ھذه الدراسة على أھمی اء ق ائمین   لبن الق
وانین ذ الق ى تنفی ة ب عل اذ  الخاص ات واتخ رض عقوب الل ف ن خ ال م ار باألطف ع اإلتج من

  .)2(تدابیر تشریعیة صارمة
أكـدت  " Simkhada - Padam- Prasad 2003لسيمكهادا "وهناك دراسة أخرى

نتائج هذه الدراسة أن السبب الرئيسى لمشكلة اإلتجار باألطفال يكون متعـدد ومعقـد   
ومنها الفقر ، وانعدام فرص العمل ، والتمييز بين الجنسين ، وعدم تعلـيم الفتيـات ،   

 حيث توصى الدراسةلسكان ، وسوء المعاملة فى الهجرة ، ونقص الوعى لدى عامة ا
ية فعالة يجب ان تجمع ما بين اإلجراءات العقابية والتـوازن  بأن يكون هناك استراتيج
ین          ، مع حماية حقوق اإلنسان ة التمك ة إستخدام آلی ى أھمی ذه الدراسة عل دت ھ حیث أك

ن تحسین مستوى معیشتھم           ال ضحایا اإلتجار م ین ھؤالء األطف وإتخاذ   من خالل تمك
  .)3(م تدابیر لمكافحة اإلتجار بھ

  

                                                
(1) Nkuma-Situmise-joyce: Guidelines for social worker reclering services concerning child 

abuse (university of Pretoria-south Africa. P.H.D, 2002. 
 
(2) Klueber, Sherilyn, Ann: Trafficking in human brings: law enforcement response, university 

of Louis ville, 2003. 
  
(3) Simkhada, Padam – Prasad: Context, process and determinants of trafficking and health-

seeking behaviour of trafficked women and girls in Nepal: Implications for social and 
public health policy, university of south ampton, United Kingdom, 2003.  
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والتى تهدف الى التعرف على طبيعة " 2003غادة حامد حسن  ,لشحاتة "وفى دراسة 
إسـتخدم  . األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للطفل العامل فى الريف وظروف عملة

 90المنهج الوصفى التاريخى ومنهج دراسة الحالة واختبرت عينة عرضـية قوامهـا   
وتـم   ،ة الزراعـة  اطفال عاملين بمهن 10, طفالً من االطفال العاملين بمهن مختلفة 

من أهم نتائج الدراسـة  . صحيفة إستبيان لألطفال العاملين بالزراعة: إعداد اداتين هى
انه توجد عالقة بين تدنى الوضع االقتصادى واإلجتماعى ألسر األطفـال العـاملين   
ودفع الطفل لسوق العمل فى سن مبكرة وقد تبين من اهم خصائص اسـر األطفـال   

االسر وارتفاع نسبة من هم فى سن التعليم اإللزامـى وفيمـا    العاملين كبر حجم هذة
يتعلق بظروف عمل األطفال قد تبين ان معظم االطفال العاملين من الـذكور وسـن   

كما تنتشر االمية بـين هـؤالء    ، سنة 12بداية عملهم كان فى الفئة العمرية اقل من 
ى      أوضحت الدراسة مدى الخطورة التى یتعرض . االطفال العاملين ل العامل ف ا الطف لھ

العمل وعدم حصولة على احتیاجاتة االساسیة بالقدر الكافى فى حین انھ یساھم اقتصادیا  
  .)1(كما نجد عدم وجود الحمایة التشریعیة الكافیة لألطفال العاملین, فى دخل اسرتة 

كما أكدت إحدى الدراسات إلى ضرورة الشراكة والتعاون المستمر بين المنظمات 
، حيث هدفت إلى التعرف على المخاطر  العاملة في مجال الطفولة واألهليةمية الحكو

، وتوصـلت   ، وكيفية مواجهة مشاكلهملإلتجار  التى يتعرض لها األطفال المعرضون
أسـرى أو  (سـواء   لخطر اإلتجار واإلسـتغالل إلى أن مشكالت األطفال المعرضين 

الشارع لن يتم حلها إال مـن خـالل   وخصوصاً األطفال المتواجدين ب) ون جنسياًئمسا
ة   واألهلية من الحكومية  كالً من المنظماتتكاتف  وذلك من  الشراكة خالل استخدام آلی

دورهـا   ةلفاعلياألهلية  المنظماتمن خالل وذلك . تصالية فعالةإخالل شبكة تعاونية 
  .)2(محلىكونها أكثر إدراكاً بمشكالت المجتمع الوالتى تقدم لهم الرعاية البديلة ول

                                                
إجتماعية ميدانية دراسة , عمالة األطفال وعالقتها بظاهرة الفقر فى الريف المصرى : غادة حامد حسن, شحاتة  )1(

, جامعة المنوفية , كلية األداب , القاهرة ( رسالة ماجستير غير منشورة :  بمحافظة المنوفية  على احدى القرى
  .5،3ص ص  ,  2003

 
 (2) Unicef: Child abuse (Unicef، international Child development centre، 2003) p. 31. 
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ات       "Becke, Ellie2008"  سـة كما تشير درا دفاعى للمنظم دور ال ة ال ى أھمی عل
ف الجنسى       الحكومیة واألھلیة كآلیة للدفاع عن األطفال ضحایا اإلساءة الجنسیة أو العن

م    ، حيث أكدت الدراسة على كيفية الدفاع عـن تلـك   وھو شكل من أشكال اإلتجار بھ
.. الدفاعية المحلية المنظماتدمات المناسبة لهم من خالل الفئة من األطفال وتقديم الخ

داخل المجتمـع فـى حمايـة األطفـال      نظماتوأكدت على أهمية الدور الدفاعى للم
وتمكينهم من حقوقهم وأوصت بضرورة إيجاد تشريع دفاعى رسمى فـى منظمـات   

  .)1(المجتمع تكون أهدافه الدفاع عن تلك الفئة

بعنوان النوع والتعليم واإلتجار غير  "Westebb – Shelly 2004"وفى دراسة 
األطفال مـن   مساعدة الفئات الضعيفة منأكدت هذه الدراسة على أهمية  ،المشروع 

هدفت هذة الدراسة  ، وبرامج التعليم غير الرسمىالمنظمات الحكومية واألهلية خالل 
رسـمى حيـث   لتعرف على تعلم المهارات المهنية من خالل برامج التعليم غيـر ال ل

حيـث  , وصفت الممارسة اإلجتماعية التى يتعرض لها األطفال المعرضين لإلتجـار  
 أسفرت نتائج هذة الدراسة من خالل مجموعة واسعة من المشاركين فى عينة البحـث 

 وجد أن لديهم عديد من الخصائص المشتركة مثل الفقر ونقص التعلـيم     األطفال من
أيضاً أشارت نتائج الدراسـة ان تعلـم   , المال  وضعف دعم االسرة منوعدم الوعى 
رتباط وثيق بالتفاعالت اإلجتماعية والثقافية وأثبت التعليم غير الرسـمى  إالفرد مرتبط 

ة      نجاحة ى أھمی دت عل ث أك ة  إ، حی ن       ستخدام آلی ر م ین اإلقتصادى والنفسى أكث التمك
ا   وآلیة رفع مستوى وعى األطفال وأسرھم  بالمخا التمكین السیاسى طر التى یتعرض لھ

  .)2(األطفال من خالل برامج التعلیم غیر الرسمى

                                                
 (1) Becker، Ellie. B.: Case study of a child sexual abuse victim and the child advocacy center 

experience ( Sarah Lawrence college، 2008).  
(2)Westebbe, Shelly: Gender, learning, and trafficking: Helping vulnerable that women 

through NGO and government non-formal education programs, university of southern, 
California, 2004. 
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والتى أستهدفت ) أطفال الشوارع(عن   " Adegan ba-lusis 2002" وتؤكد دراسة
دراسة أسباب زيادة أطفال الشوارع المستمر مع عدم القدرة على حصرها وتوصلت إلـى  

قواعد غيـر عادلـة فـى النظـام     الفقر والعشوائيات، ووجود :  أن أهم أسباب الظاهرة
ك      االجتماعى واالقتصادى  ك التنسیق والتمكین لتل وأكدت على ضرورة إیجاد منظمات تمتل

  .)1(الفئة من الحصول على حقوقھا
أن ظهـور  " "Drevland – Randi – Arleen – Jeger 2004كما أفادت دراسة 

خلق قتصادية والتى أدت الى إلاألطفال العالمية نتيجة إلعادة الهيكلة ابجريمة اإلتجار 
حيث أكدت نتائج الدراسـة أن  لألطفال ، حلقة مفرغة من الفقر والتهميش اإلجتماعى 

تحرير التجارة والخصخصة وتحرير اإلقتصادات المحلية أدت الى تـوفير الفـرص   
  .)2(إلستغالل األطفال فى وقت واحد ونمو الجريمة المنظمة

تنظيم المجتمع فـى    عائد التدخل المهنى لطريقة وإستهدفت بعض الدراسات التعرف على
ـلت إلـى أن    األهلية لمناهضة سوء إستغالل األطفال العاملينالمنظمات تفعيل دور  ، وتوص

ـاون    األهلية والمؤسسات المجتمعية المنظماتة بين قهناك قصور فى العال ، وعدم وجـود تع
ـات   فعال، وتؤكد الدراسة على أن مواجهة تلك الظاهرة لن يت ـين مؤسس م إال بإيجاد التعاون ب

  .)3(المجتمع المختلفة
 : األطفـال ببعنوان اإلهمال العالمى واإلتجار " "Cali-Gina-m 2005وفى دراسة 

تـؤدى الـى    ن الجنسين مازال من العوامل التىلى ان التمييز بيإدت نتائج الدراسة أك
اكبـر مـن    تجارإلل تالفتيات القاصرافال حيث أكدت ان نسبة تعرض األطباإلتجار 

  .)4(حيث وصفت الدراسة العالقة بين نوع الجنس واإلتجار بها,  الفتيان

                                                
 (1  ) Adegan ba-lusis: Street children in Brazil causes of the street children phenomenon and 

causes of the violence against that MA، du Quesnl University Frances، 2002. 
(2) Drevland, Randi-Arleen-Jeger: Trafficking women / fractured women: Russian women 

surviving in the 'new global order', university of Northern, British, Columbia, Canada, 
2004. 

تقويم برامج حماية األطفال المعرضين للخطر، بحث منشور فى المؤتمر العلمـي العشـرون   : منال طلعت محمود )3(
  ). 2007جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، مجلد أول، (

(4) Cali, Gina, m: Global disregard: the trafficking of women, state university of New York at 
Buffalo, 2005. 
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إلى حاجة هـؤالء  " Oliveria, Tania Chalhupأوليفريا شالوب "كما أفادت دراسة 
لى تقديم العون والتأييد والعمل على بناء شخصـياتهم مـن خـالل التعلـيم     إاألطفال 

  .)1(اإلجتماعى له
حيـث نصـت   ) تقويم برامج حماية األطفال المعرضين للخطر(ة بعنوان دراسوفى  

على ضرورة إنشاء مراكز لحماية وتأهيل األطفال المعرضين للخطر بالتعـاون بـين   
ة     بينهـا وتأمين الدعم المهنى والمـالى   واألهليةالجهات الحكومية  ات وقائی لوضع آلی

ات    مع ض  ،  فعالة لحل ومواجهة مشكالت المجتمـع  وعالجیة ین الجھ رورة التنسیق ب

ة   الحكومیة و وق اإلنسان    األھلی ات حق لوضع مزيد من برامج الحماية لمعالجة  ومنظم
  .)2(المشكالت التى يعانى منها األطفال المعرضين للخطر

دفاع   أكدت على " "Lazaruk-Nicholas 2005وهناك دراسة  ات ال أھمیة إستخدام آلی

د إ إ وذلك من خالل دأ اإلسترقاق   تخاذ تدابیر تؤی اء مب بترحيبة بحركة تطالب بمساواة  لغ
حيث أكدت نتائج هـذة الدراسـة ان   , بإعتبارة مدخل تقدمى لكال المشكالت  الجنسين

ألغراض اإلستغالل الجنسى والبغـاء وقـد    أساسها مشكالت اإلتجار باألطفال تكون
, الصـارمة  سياسات الهجـرة  , أضعفت بقوة بواسطة مجموعة من القوانين المنافسة 

) بالقوة(فى السويد يتم قسراً  التى يتم اإلتجار به الطفلوكانت ضمن نتائج الدراسة أن 
  .)3(وال يوجد إتخاذ أى تدابير كافية لضمان أمنهم فى العودة إلى وطنهم

اإلتجار الجنسـى فـى   : بعنوان   { Pyclik - Jennifer- m 2006 }دراسة وفى 
تجـار بـالجنس    اإل تستكشف هذة الدراسة لماذا يحدث :اوروبا ما بعد الحرب الباردة 

ألمانيا وبولندا وأوكرانيا لوقف التى تبذلها  ة شبكات اإلتجار والجهودفي أوروبا وطبيع
وهناك نموذج مزود بعدة خطوات يسـتخدم لشـرح طريقـة    . تجار داخل حدودهاإلا

                                                
(1) Olivera , Tania Chalhup De : Being with Street Children Political , Romantic and 

Professional lived Experience Youth Work , Brazil DLA ., 1999 , P.1528. 
 

  .مرجع سبق ذكره: منال طلعت محمود )2(
(3)  Lazaruk, Nicholas: Assessing the implications of the Swedish prostitution and trafficking 

model, university of Victoria, Canada, 2005. 
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الشـبكات   لعصابات الجريمة المنظمة وبناء شبكاتها وكيف تمارس نشاطها من خال
النطاق الجغرافي المعقـد  . اح التى تأتى من قبل عمليات اإلتجارربألوايضاً نجاحها وا

االطفال وعلى الرغم ب اإلتجاروقف تدفق  للشبكات يساهم فى حالة من الصعوبات في
تجـار غيـر   إلأوروبـا وا  في شرق طفلأن العديد من العوامل تفسر سهولة تجنيد ال

الغربيـة لتقـديم    في أوروبـا  الطفللرغبة  ي السوق نظراًف المشروع مازال مطلوباً
ن ظاھرة         وتوصى الدراسة على أنھ  .خدمات جنسية ل م ى التقلی دول  عل تمكن ال لكي ت

ن   ،  الطلب على البغاء االطفال یجب العمل بنشاط  لوقفب تجارإلا ك م ق ذل  ویمكن تحقی
ال آلیات تنفیذ القوانین التشریعیة الخاصة بمنع اإلت خالل نفسـه  فى الوقـت   جار باألطف

  .)1(يجب تعزيز التشريعات لمكافحة االتجار غير المشروع
ال        (كـدت دراسـة بعنـوان    كما أ ة ظاھرة أطف ود شبكة العمل لمواجھ ة جھ فاعلی

  ). األعضاء فى الشبكة األھلیةالشوارع فى بناء قدرات المنظمات 
هة مشكالت المجتمـع  ، لمواج وقد توصلت إلى ضرورة التوسع فى إقامة الشبكات

المنظمات األعضاء فـى الشـبكة    ىممثلاألخصائيين االجتماعيين وضرورة تدريب 
وصقل مبادئ المشاركة داخل المنظمات العاملة فـى رعايـة   التشبيك أسس  يمهموتعل

  .)2(أطفال الشوارع
اإلتجار باألطفال فـى   /بعنوان Ray Nilanjana)   (2007كما أكدت نتائج دراسة  

على الوضع  الراهن من خالل البحث المحلي حول ظاهرة االتجار باألطفـال  :  الهند
تجار باالطفال في الهند هو واقع شديد الوضوح إلتوصلت هذة الدراسة أن ا .في الهند

الجبـرى وأيضـاً بغـرض    ستغالل الجنسي والعمل إلبأن هناك أطفال  تباع بغرض ا
ة   إلى  تهدفحيث , التبنى ات الحمای ة  إستخدام آلی صياغة قوانين وإجراء  ومنها ،والوقای

وانـة   ، التدخالت  التي توفر الحماية والمساعدة لهؤالء االطفال الذين يتم االتجار بهم

                                                
(1) Pyclik, Jennifer,m: The "Natasha" networks: Sex trafficking in post cold war Europe , the 

university of North Carolina at Chapel Hill , 2006. 
 

فاعلية جهود شبكة العمل لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع فى بناء قدرات المنظمات غيـر  : فتحيصطفى مديحة م )2(
جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، القاهرة، ( 15الحكومية األعضاء فى الشبكة، بحث منشور فى المؤتمر الـ 

    ).2002، 4م
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وان تدخل البرامج التـى   .اإلستغاللوجد تشريع شامل يغطى جميع أشكال مازال ال ي
ستغالل صممت من اجل مواجهة هذة الظاهرة تميل الى التركيز بشكل خاص على اال

ات  وعلى إعطاء أولوية عليـا , الجنسى لألطفال دالً   إ آللی ل ب ة   عادة التأھی ن الوقای ,  م
، وتؤكد الدراسة ايضاً على أهميـة   نشاءإلوهناك مشاريع مبتكرة مازالت في مرحلة ا

التنسيق واإلعتماد المتبادل بين المنظمات الحكوميـة واألهليـة والجهـات المعنيـة     
  .)1(ار باألطفاللمواجهة مشكلة اإلتج

ـال لظـروف        أفادت كما  إحدى الدراسات والتي أشارت إلـى أنـه إذا تعـرض األطف
ـارع     ـيش فـي الش ـيئة للع ـأوى    أسرية س ـيكون  بـال م ـار    الطفـل س معـرض لإلتج

ـاهرة تنتشـر وتتزايـد بشـكل كبيـر     فتلك . واإلستغالل جـداً وال يمكـن حصـرها     الظ
إیجاد تنسیق   اسـة علـى ضـرورة    أكـدت الدر حيـث  . لتحرك األطفال من مكان آلخـر 

ـات الحكوميـة    وتعاون  ـاهرة      واألهليـة  بين المنظم داخـل المجتمـع لحصـر تلـك الظ
  .)2(وتمكین األطفال من الحمایة والحصول على حقوقھم

  
تجار باألطفال فى جنـوب  اإل: بعنوان  (Rafferty Yvonne 2007)  دراسة وفى 

تجـار  إلالـذين تعرضـوا ل   لاألطفا وصف تجارب من ضحاياتشير إلى  شرق آسيا
علـى مسـتوى    وتستعرض عوامل الخطر .هم الطبيعية  والعاطفيةوآثارها على حالت

طفل وأسـرته  قتصادية وخصائص الإلالفقر وعدم المساواة ا ( المجتمع المحلي ومنها
والسـياق  )  والعنصر أو العرق ووظيفة األسـرة والتعلـيم  من حيث الجنس والسن  

والتمييـز   ,وعـدم المسـاواة   ,الجـنس (ى المستوى الكلي مثل األوسع للمتغيرات عل
ذ   إلسـتخدام   وأخيراً تقدم الدراسـة توصـيات  ).  وعوامل الطلب ات تنفی وانین  آلی الق

  .)3(ستغاللهمإبيع األطفال ويام بمبادرات لوقف بالق والسیاسات العامة
                                                

(1) Ray, Nilanjana: Wither Childhood? Child trafficking in India, social development issues,  
     George Warren Brown School of Social Work, Washington University, 2007. 

القاهرة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسـالة  (ظاهرة أطفال الشوارع، : نشأت حسن حسين )2(
  ). 2000دكتوراه، غير منشورة،  

(3) Rafferty, Yvonne: Children for sale: Child trafficking in Southeast Asia, Department of 
Psycholog, pace University, New York, 2007. 
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ة التنسیق   هدفت إلى التعرف علـى "  Max Stephenson2009" فى دراسةو  فـى  آلی
ـيق    نظام، وأشارت إلى ضرورة إيجاد  األزمات اإلنسانية  حل على درجة عالية مـن التنس

أهمية دور منظمات المجتمـع   وأشارت إلى ،  داخل المجتمع لألفراد المناسبةلتقديم الخدمات 
المدنى فى تقديم تلك الخدمات وتوصلت إلى أنه لن يتم خروج أى مجتمع من األزمة إال مـن  

ـتوى الدولـة    أسلوب تنسيقى سليم  خالل وجود ، ليس على مستوى المجتمع ولكن علـى مس
  .)1(ككل

  
 :بعنـوان  {Adejumo – Gbadebo – Olubunmi 2008 }وفـى  دراسـة   

، تجار في جنوب غرب نيجيريـا إلضحايا ا األطفالالتحليل  النفسي يتنبأ من مشاركة 
حرمت  لفتيات القاصرات التىأكدت نتائج هذه الدراسة أنه من خالل التحليل النفسى ل

من الضرورى قـد يتكـون   ي سواء دعم معنوى أو مادى ملموس من الدعم االجتماع
إستعداد مرتفع للمخاطرة مما يؤدى إلى تعرضهم لإلتجـار ، حيـث توصـى     لديهم

ات    دور المجتمعات المحليـة فـي  الدراسة على أهمية  ة  إستخدام آلی ن مشكلة   الوقای م

ال   المنظمـات  بـأن  األطفال الضحايا ، وتوصى أيضاً  من معاقبة الًبد اإلتجار باألطف
سي وعدم التفاوت ضـد  ينبغي أن تكفل تطبيق إلزامية التعليم األسا واألهليةالحكومية 

مـن خـالل    لخطر اإلتجار بهـم منعاً لتعريض األطفال  وتثقيف األسرة تعليم الطفل 
الدراسـة تؤكـد علـى أهميـة     وهذه  الممارسات الثقافية مثل تشجيع الطفل ورعايتة

  .)2(استخدام آلیات رفع مستوى الوعى للطفل واألسرة

                                                                                                                          
 

(1) Max Stephenson: exploring challenges and prospects for play centricity in international 
onal humanitarian relief (American Behaviorals scientist، sage publishing V52، N 6، 
2009) P. 919. 

(2) Adejumo, Gbadebo olubunmi: Psychosocial predictors of involvement of women as 
trafficking in persons in south west Nigeria, Department of human human resource 
Development, college of human Development, covenant university, Nigeria, 2008. 
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 childhood disability،violence ، empowering( بعنـوان  وفي دراسـة 

disability organization to develop prevention strategies   (  أكدت علـي 
  الطفل ، وأكدت همن أداء دورها الوقائي تجا األهليةضرورة تمكين المنظمات 

من المعاملـة القاسـية لألطفـال وأوصـت      علي الدور الفعال للمنظمات تجاه الحد
  .)1(الطفولة العام للمجتمع بقضايا رفع الوعيإستخدام آلیات بضرورة 

حيث أكدت الدراسات والتجارب علي أن مواجهة القضايا المجتمعية لن يتم إال من 
بإعتبـار التعـاون    )أهليـة حكوميـة و (مع منظمات المجتتكاتف جميع جهود خالل 

  .)2(والمشاركة إستراتيجية لتحقيق األهداف المرغوبة
  
  : مناقشة الدراسات السابقة وتحلیلھا: ثانیًا
ه التى تناولت إهتمامات موضوع هـذ و ستقراء الدراسات السابقة بنظرة تحليليةإوب

  : يلى ما لنايتضح  و غير مباشرةأبصورة مباشرة  الدراسة
اك مجموعة من العوامل واألسباب اإلجتماعية واإلقتصادية تؤدى الى إفـراز  هن .1

ظاهرة اإلتجار باألطفال ومنها الفقر والضغوط األسرية والتمييز بـين الجنسـين   
وعدم المساواة وانعدام تكافؤ الفرص وعدم تعليم اإلناث وعـدم تكـافؤ الفـرص    

ومـن خـالل هـذة     .جرةونقص الوعى لدى عامة السكان وسوء المعاملة فى اله
الدراسة يمكننا إستخدام إستراتيجية التمكين التى تهدف الى بناء وتنميـة قـدرات   

متـوفرة  ذلك الفئات الضعيفة فى مواجهة مشكالتهم واإلستفادة من اإلمكانيـات ال 
ومن خالل استخدام استراتيجية الدفاع أيضـاً مـن   ،  لديهم أفضل استفادة ممكنة

وصول الى حقوقهم المشـروعة ممـا يحقـق المسـاواة     الممكن مساعدتهم فى ال
 ( Adegan ba-lusis - Simkhada – Westebb ما أكدته دراسةوهذا  .والعدالة اإلجتماعية

 (. 

                                                
 (1) Olivan gonzalvo: Childhood disability, violence, empowering disability organization to 

develop prevention strategies, Netherlands,2005.      
لتفعيل دور الجمعيات األهلية فى مناهضة سوء استغالل التدخل المهنى لطريقة تنظيم المجتمع : فريد حسنين سالمة )2(

  ). 2006جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، رسالة دكتوراه غير منشورة، (األطفال العاملين، 
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كما أكدت بعض الدراسات ان ما يتعرض له الطفل الذى يقع فريسة لإلتجار من   .2
ى مما يجعلة مظاهر اإلساءة الجسدية والنفسية وأيضاً استغالل جنسى وعمل قسر

فى حاجة ماسة الى تبنى احد المؤسسات التى تقدم له الرعاية البديلة حيث اكـدت  
وهذا مـا أكـدت    .على ضرورة اإلهتمام ببرامج ومشروعات الطفولة ورعايتها

 ). Unicef  - غادة حامد حسن, شحاتة  (علية دراسة 
 واألهلية حكوميةالمنظمات الأكدت دراسات اخرى على اهمية الدور التى تقوم به  .3

فى وقاية األطفال من ظاهرة اإلتجار واإلستغالل عن طريـق تطبيـق إلزاميـة    
التنسيق فيما  آليةالتعليم األساسى و حيث ركزت هذة الدراسة على اهمية استخدام 

بين الهيئات العامة والمنظمات األهلية فيما يتعلق بتطوير سياسة الحماية لآلطفـال  
ان الكثير من الدراسات أكدت على ضـرورة تعزيـز   المعرضين لإلتجار حيث 

التنسيق بين المنظمات الحكومية واألهلية بإعتبارها مصدر الرعاية والتنمية فـى  
 - Adejumo – Adegan,ba-lusis - Max Stephenson(وهذا ما أكدتـه دراسـة    .المجتمع

 ). منال طلعت محمود - نشأت حسن حسين
مام كبير من قبل واضعى السياسات ومـديرى  هتإتشير بعض الدراسات ان هناك  .4

البرامج والمهتمين بقضايا االتجار باألطفال من خالل وضع السياسـات إلعـادة   
تأهيل الضحايا وتقديم خدمات صحية وإنشاء بـرامج للـوعى بقضـايا الصـحة     
الجنسية حيث تؤكد على اهمية استخدام تدابير بناء القدرات التى تقوم على تقـدير  

وفهم , وتحديد واضح لدور كل من الهيئات المختلفة المعنية , لة العامة مسبق للحا
وتحليـل لـإلدوار والكفـاءات    , للمعارف والخبرات المتخصصة الموجودة حالياً 

 وهذا ما أكدته دراسة .الالزمة لتنفيذ استراتيجية شاملة فى هذا الصدداإلجتماعية 
Olivan) gonzalvo – Adejumo- Simkhada- Rafferty- Ray Nilanjana- Klueber-  ــال من

 ).طلعت
أشارت أيضاً بعض الدراسات على أهمية الـدور التـى تقـوم بـه األجهـزة        .5

المتخصصة بإنفاذ القوانين والتى تهدف الى إنشاء وحدة تقدم خـدمات للضـحايا   
تعـزز هـذة الدراسـة أهميـة     , وأيضاً مواد تدريبية للقائمين على انفاذ القانون 

لوب التدريب والذى يعمل على تنمية المفـاهيم والمهـارات المهنيـة    استخدام اس
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للقائمين على انفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المختصين على منـع اإلتجـار   
 .) Klueber-Sherilyn-Ann(وهذا ما أكدته دراسة  .باألطفال

 ضعفت تماماً هذة المشكلة من خالل سياساتأأن هناك مجموعة من القوانين قد   .6
الهجرة الصارمة وألنها تنظر لهذة القضية على إنها تحدث من خالل الهجرة غير 

تخـاذ تـدابير   إ ستخدام آليات الدفاع  من خاللأيضاً إ وذلك من خالل المشروعة
 ). Lazaruk-Nicholas(وهذا ما أكدته دراسة  . تؤيد إلغاء مبدأ اإلسترقاق

دية ادت الـى ظهـور اإلتجـار    تفيد دراسات اخرى بأن إعادة الهيكلة اإلقتصـا   .7
بالنساء واألطفال حيث وقعت المرأة فى حلقة مفرغة من الفقر والتهميش وأيضـاً  
تحرير التجارة وانفتاح السوق والخصخصة وتحرير اإلقتصادات المحلية ادت الى 

وهذا يؤكد استخدام استراتيجية التمكـين  , توفير فرص استغالل الفئات الضعيفة 
تمكن األسرة الضعيفة من تحسين احوالها فى النواحى الصحية والدفاع من خالل 

والتعليمية ومستوى الدخل والمستوى الثقافى والسياسى والـدفاع عـن حقوقهـا    
القانونية والمدنية والدفاع عن االطفال ومساعدتهم فى المطالبة بحقوقهم وإعـادة  

 ,Drevland – Lazaruk- Westebb -  Becke(وهذا ما أكدته دراسـة   .تأهيلهم كضحايا

Ellie-. (Simkhada- Ray  
التى حرمـت مـن الـدعم     القاصرات من خالل التحليل النفسى وجد ان الفتيات  .8

المادى والمعنوى من الضرورى يتكون لديها استعداد مرتفـع ليكونـوا عرضـة    
 ).(Adejumoوهذا ما أكدت عليه دراسة  .لإلتجار

بة وحدها ال تستطيع وقف تدفق ظاهرة تشير عديد من الدراسات ان تدابير الرقا  .9
اإلتجار فى النساء واألطفال من وجهة النظر القانونية التى تعتمد اعتمـادا كلـى   
على نوع واحد من التشريعات وانة ال يوجد تشريع شامل يغطـى كافـة صـور    
االستغالل وهذا يؤكد اهمية التنسيق واإلعتماد المتبادل بين المنظمات الحكوميـة  

 .)Ray Nilanjana( وهذا ما أكدته دراسة .والجهات المعنيةواألهلية 



 - 99  -

تؤكد العديد من الدراسات على اهمية صياغة قوانين وتشريعات لتقديم توصـيات  .10
 .بشأن التدابير والسياسات العامه للقيام بمبادرات لوقف بيع األطفال واسـتغاللهم 

 .)Rafferty(دراسة 
 ). ,ellie)   Becker: ة حقوق األطفال مثلتناولت بعض الدراسات الدفاع كآلية لحماي.11
مثـل   وتطرقت بعض الدراسات إلى العالقة بين المنظمات وآليات العمل البينـى .12

 ).Unicef 2003م، 2002مديحه مصطفى (

أكدت بعض الدراسات على ضرورة حماية األطفال المعرضـين للخطـر، ودور   .13
 – Adegan,ba-lusis (   ثـل التنسيق والتمكين داخل المنظمات فى المجتمع المحلى م

Olivan  gonzalvo - نشأت حسن حسين(. 

  
  :مدى إستفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة

صياغة مشكلة الدراسة من خالل التعرف على ما تطرقت إليه الدراسـات   )1(
 .مشكلة اإلتجار باألطفالالسابقة فى دراسة 

 .اية والمواجهةتحديد مدى كفاية التشريعات ومدى كفاءتها للوق )2(
 .تحديد مفاهيم الدراسة )3(
 .وتساؤالتها الدراسة أهداف تحديد  )4(
فمن خالل الدراسات السابقة يمكن إختبار فاعلية مـا   أدوات الدراسةتحديد  )5(

 .يتم إستخدامه من أدوات الختيار األفضل في التطبيق واالستخدام
 .األطفالاإلتجار ب مشكلةالتى تؤدى إلى افراز واألسباب  تحديد العوامل )6(
 .تحليل وتفسير نتائج الدراسة )7(

  
  : موقف الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة

روق  معرفة  نها تركز علىإتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث  الف
ة و       ة الحكومی ات اإلجتماعی تخدمھا المنظم ى تس ات الت توى اآللی ین مس ى  ب ات الت اآللی

لمواجهـة   كأحد منظمات المجتمـع المنوطـة   اعیة األھلیةتستخدمھا المنظمات اإلجتم
ال بشكل       أیضًا  تركز  و،  مشكلة اإلتجار باألطفـال  ى اإلتجار باألطف ذه الدراسة عل ھ
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بة  ات المناس ار اآللی اص ، وإختی تخدامھا خ ة إس ار   وكیفی كلة اإلتج ة مش ى مواجھ ف
  .جتمع بشكل خاصباألطفال من وجھة نظر الخدمة اإلجتماعیة عامة وطریقة تنظیم الم

  
  

وحـدة منـع   من خالل مقابلة مسـئولي   )*(دراسة تقدير الموقفوهذا ما تؤكد عليه 
اإلتجار باألطفال بالمجلس القومى للطفولة واألمومة التابع لوزارة الدولة لألسرة والسـكان  

لتخـتص بموضـوع مكافحـة ومنـع اإلتجـار       2007والتى تم أنشاؤها فى ديسمبر  ،
ألول حملة للتوعية من خالل التوجه بنـداء لمجتمـع رجـال     لك متواكباًيأتى ذ. باألطفال

وا اإلتجار بالبشر اآلن   "بعنوان  2006األعمال فى المائدة المستديرة بأثينا عام  وذلك  "أوقف
لتنبيه الرأى العام بالقضية محلياً، وإقليمياً، ودولياً، حتى تتسـع شـبكة التوعيـة وجهـود     

الوحدة منع اإلتجار باألطفال فى مصر من خالل كسر حاجز ومن أهم أنشطة . المناهضة
الصمت ورفع الوعى بجرائم اإلتجار باألطفال ، وحماية وإعادة تأهيل الضـحايا، وإنفـاذ   

إلى جانب الحرص على تفعيل التعاون والتشـبيك  . القوانين واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة
زارة العـدل، التضـامن اإلجتمـاعى،    و( مثل  مع كافة الجهات الحكومية من الوزارات

 )الهجرة والقوى العاملة، الصـحة، التربيـة والتعلـيم، الداخليـة، األوقـاف، السـياحة       
   .باألطفالوالمنظمات األهلية المعنية بمكافحة ظاهرة اإلتجار 

واألخصـائيين  وحدات منع اإلتجـار باألطفـال    بمقابلة مسئولى الباحث وقد قام
  : بمحافظة القاهرة بهدف واألهليةت الحكومية المنظماباالجتماعيين 

  .التعرف على مجتمع الدراسة - 1
التعرف على أهداف وحدات منع اإلتجار باألطفال بالمنظمـات اإلجتماعيـة    - 2

 .الحكومية واألهلية
التعرف على اآلليات التى تتخذها تلك الوحدات لمواجهـة مشـكلة اإلتجـار     - 3

 .باألطفال
 .ع اإلتجار باألطفال تجاة القضيةالتعرف على ما تبذلة وحدات من - 4

                                                
 ). 2( انظر ملحق رقم ) *(
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 .التعرف على الخدمات المقدمة لألطفال ضحايا اإلتجار - 5
  
  

حيث يعد قياس الظاهرة ميدانياً أولى خطوات حلها بأسـلوب علمـى جـاد يراعـى     
ونظراً ألن ظاهرة اإلتجار باألطفال تحتـوى  . ويرتب أولويات العمل معطيات الواقع 

نـه مـن   أف ، الت والظواهر اإلجرامية واإلجتماعيـة على العديد من القضايا والمشك
وإذا كـان   ،الصعوبة بمكان اإلحاطة بكل مفرداتها وعلى ذات المستوى من األهمية 

ذلك يساعد على إعادة النظر فى تلك القضايا والمشكالت فى ضوء مفـاهيم اإلتجـار   
مـن   )10(علـى   (*)العديد مـن التسـاؤالت  طرح ب إقتضى اآلمرباألطفال وهو ما 

مسئولى وحدات منع ومكافحة اإلتجار باألطفال بالمنظمـات اإلجتماعيـة الحكوميـة    
  .واألهلية

 : إلى مجموعة من النتائج تمثلت فى وتوصل الباحث
عدم وجود منظومة تسمح بالتعرف على الضحايا وإفرازهم للتعرف على الجـانى   .1

  .من الضحية
  .حول الموضوع ال يوجد نظام تدريب للقائمين على تنفيذ القانون .2
  .اإلتجار باألطفال تجاة القضية ات منع ومكافحةعدم وضوح أهداف وحد .3
  .تجار باألطفالإلال يوجد تشريع موحد ومتكامل حول مشكلة ا .4
  .لمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال واضحةعدم تحديد آليات وتدابير  .5

  : ستفاد الباحث من دراسة تقدیر الموقف فىإوقد 
  .سةصياغة مشكلة الدرا  . أ

 .تحديد أهداف الدراسة وتساؤالتها  . ب
 

  :المنطلقات النظریة للدراسة:  ثالثًا
  :إعتمد الباحث فى تحليل المعطيات النظرية والميدانية فى هذة الدراسة على 

                                                
 .)2( انظر ملحق رقم (*)
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نظريــة النسـق اإلجتمــاعى   -2                           .نظريـة اإلتصـال   -1
  .المفتوح

  نظرية شيرارد -4                         .نظرية المنظمات -3
  -: نظریة اإلتصال: أوًال 

تجمع معظم الدراسات فى هذا المجال على أهمية االتصال فى مختلف أوجـة الحيـاة   
االجتماعية ويالحظ أن مفهوم االتصال قد تعددت التعاريف التى تناولتة حيث يعـرف  

ع والرسالة لفظية أو عملية إجتماعية تتضمن قيام أى فرد بنقل رسالة من أى نو" بأنه 
اختيـار   غير لفظية تنقل للمتلقى عبر قناة االتصال وتلعب المهـارة دورا هـام فـى   

  .)1(عناصر العملية االتصالية
ـ  الل النظـام  ويعرفة قاموس ويبستر بأنه عمليات تبادل المعلومات بين األفراد من خ

  .)2(الرمزى المتعارف علية
   .تفاعل اإلجتماعى البسيط منها والمعقديعرف على انة لب وأساس كل عمليات الو

فـن نقـل المعلومـات واألفكـار واالتجاهـات      " إلتصال بأنة وهناك تعريف آخر ل
  "والمشاعر من شخص ألخر 

تصال مهم جدا فى المنظمات االجتماعية على اختالف أنواعها ألنة يسـهل  إلوأصبح ا
عملية نقل المعلومات والتعليمات لذلك يعتبر االتصال شرطا اساسـياً لفاعليـة تلـك    

التصال حيث أن االتصـال يـربط   المنظمات فأى منظمة ال تستطيع أن تعمل دون ا
يـق أهـدافها عـالوة علـى أن     ا يوجه الناس للعمل وبالتالى العمل على تحقئهأجزا

  -:)3(ئف للمنظمات يمكن توضيحها كاألتىاالتصاالت تقوم بعدة خدمات ووظا

                                                
(1) Noel and rita thimms: Dictionary of social welfare London raultedgr and kegan: poul 

1982, p.25. 
 
(2) Agenuine Webster: New Collegiate Dictionary (Massachusetts: Publisher Spring Fielal, 

1986) P.226. 
 

رسالة ماجستير غير , دور طريقة تنظيم المجتمع فى تنمية الوعى السياسى للمرأة الريفية : على عبداهللا محمد سعد )3(
  .26ص ,  2006, جامعة األزهر , ة التربية كلي, منشورة 
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خر حتى يظهر التعـاون والتفـاهم فـى    آلنقل المعلومات والمعارف من شخص  .1
 .العمل

 .دفع وتوجيه الناس بعمل معين .2
 .لوكيساعد على توسط االتجاهات وتوحيد االعتقادات وبالتالى التأثير فى الس .3
 .بدون اإلتصال يفقد الناس وجودهم فهى تساعدهم فى قوتهم وحياتهم .4

  :)1(وتوجد ثالث أنواع لإلتصال حسب أطراف االتصال ھى
وفية يتم إرسال المعلومات من جانب واحد وما علـى  :  اإلتصال من جانب واحد .1

 .الطرف األخر إال اإلستقبال
 .مستقبلويتضمن تبادل معلومات بين المرسل وال:  رالحوا .2
ويتعدى هذا النوع من االتصال مجرد تبادل :  ار والثقة المتبادلة بين الطرفينالحو .3

معلومات بين المرسل والمستقبل الى محاولة إيجاد نوع العالقـة التبادليـة بـين    
 .الطرفين

ة ا یو ات المرتبطة بالدراسة      إلرى الباحث أن نظری ن أنسب النظری ك ألن   :تصال م وذل

الدراسات السابقة أكـدت علـى   و ھذه النظریة آلیة اإلتصال والتبادلستمد من الباحث إ
ال دون اإلتصال    مواجھلن یتم  أنه  ، ، فهو لب تحقيق األهداف ة مشكلة اإلتجار باألطف

الجهات المعنية الحكوميـة  من خالل مد شبكات لتشجيع الحوار والتعاون بين مختلف 
ى     األطفال وحمايتهمواألهلية لتنمية الوعى بحقوق ضحايا اإلتجار ب ؤدى إل فاإلتصال ی

ى م وتبادل الخبرات كأحد العناصر األساسیة  التنظیم والتخطیط ة وف مشكلة اإلتجار    اجھ
ال  ، فتهتم نظرية اإلتصال بضرورة توعية المنظمات اإلجتماعيـة الحكوميـة    باألطف

ـ     ع واألهلية على التعاون والتساند الوظيفي، والتفاعل، لتحقيـق أهـداف وحـدات من
اإلتجار باألطفال، وحماية األطفال من اإلتجار، من خالل فريق عمل مؤسسي متكامل 

انى     . يعتمد على اإلتصال ھ التساؤل الث د علی ا أك ى       وھذا م دف إل ذى یھ ى الدراسة وال ف
ى    كآلیة تحدید أسلوب العمل  اون ف ى تتع بین المنظمات اإلجتماعیة الحكومیة واألھلیة الت

  :مرتبطًا بتلك النظریة وجاء  باألطفالمواجھة مشكلة اإلتجار 
                                                

(1) Robert , N. Lussier : human relations in organization D, Lrwin Imc A skill building 
approach , Boston, MA, Richard, 1990. 
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ة  - ال     آلی ة األطف ة لحمای ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی ین المنظم ال ب اإلتص
  .وإعادة تأھیل الضحایا

ى إجراء       آلیة  - ة المشتركة ف ة واألھلی ة الحكومی التبادل بین المنظمات اإلجتماعی
  .البحوث الخاصة بمواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال

رى الب  حتى تحقق المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية المعنية بمواجهـة   احث وی
مشكلة اإلتجار باألطفال أهدافها يجب أن تكون على شبكة إتصـال واحـده ، فهنـاك    
شبكة اتصال بين وحدة مناهضة اإلتجار باألطفال بالمجلس القومى للطفولة واألمومـة  

راسة فى اعداد الخطة الوطنية لمكافحة والوحدات األخرى بالمنظمات األهلية محل الد
مشروع الخط الساخن الذى قام بإنشـائة المجلـس القـومى    اإلتجار باألطفال، وأيضاً 

      الحكوميـة واألهليـة  للطفولة واألمومة والذى اشترك فية العديـد مـن المنظمـات    
ابعـة  والتى تعتبر آلية لرصد ومتلحماية األطفال من اإلتجار  16000باإلتصال برقم 

  لخطر اإلتجار واإلستغالل وأيضاً خط المشورة األسـرية وحماية األطفال المعرضين 
  .وذلك من خالل آلية التنسيق واإلتصال بين الجهات المعنية

 
  نظریة النسق اإلجتماعى المفتوح  :ثانیًا 

إن مفهوم النسق اإلجتماعى عند بارسوتز معنى معين ومحدد هو الشبكة الكليـة مـن   
التى من خاللها يترابط فاعالن أو أكثر بحيث يؤثر كل منها فى سلوك األخر  التفاعل

  .)1(م بصورة جمعية بكل الطرق الممكنةوبحيث يسلك كل منه
بأن يتألف من فردين أو أكثر ممـن    Social Systemكما يعرف النسق اإلجتماعى 

داء أدوار يقومون بأفعال اجتماعية وشغلون مراكز أو أوضاع مختلفة ويقومـون بـأ  
اجتماعية متباينة ويقوم هذا النسق على بعض المعايير التـى تحكـم العالقـات بـين     
أعضاء النسق وتحدد الحقوق والواجبات لكل عضو بإزاء اآلخرين كما يوجد فى هذا 

                                                
, مرجع سبق ذكرة , دور طريقة تنظيم المجتمع فى تنمية الوعى السياسى للمرأة الريفية : على عبداهللا محمد سعد  )1(

 .  27ص
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وعات الثقافية النسق مجموعة من القيم المشتركة باألضافة ألشكال متعددة من الموض
  .)2(والرمزية المشتركة

ا يقصد بالنسق اإلجتماعى التنظيم االجتماعى الذى يحكم تصرفات غالبيـة سـكان   كم
المجتمع بحيث يمارسون كل نواحى حياتهم المختلفة فى نطاق وعلى أساس القلة التى 

  .)1(أخذها المجتمع ما تأتية من أفعالال تلتزم بهذا التنظيم ي
الفكرة التى موادهـا انـة    وهذا ترتبط فكرة النسق أساساً بفكرة النسق العضوى وهى

يمكن النظر الى أى شئ سواء أكان فردا أو محموعة صغيرة أو تنظيمـا رسـمياً أو   
  .)2(ء المترابطةارصدة العالم باسرة على انه نسق يتألق فى عدد من األجزا

وفى ضوء النسق االجتماعى يجب النظر الى المجتمع على انه نسق كلى يتكون مـن  
ة عن أجزاء او عناصر يعتمد كال منها على األخر وبمعنـى  أنساق فرعية وهى عبار

أخر أن المجتمع يتألف من مجموعة من العناصر وهذة العناصر قد تكـون ملموسـة   
يمكن مشاهدتها مباشرة كالجماعات والمنظمات أو قد تكون عناصر تحليليـة يمكـن   

والمعتقـدات   االجتماعيـة والقـيم  االستدالل عليها من المشاهدة كاألدوار واألوضاع 
فحسـب بـل    والمعايير والنظم االجتماعية وال يقتصر هذا االفتراض على المجتمـع 

ينطبق كذلك على أى من العناصر الفرعية التى يتألف منها هذا المجتمع فحسـب إذا  
  .)3(نظرنا الى اى هذة العناصر الفرعية على أنة نسق

هناك اتفاق بين العلماء الـذين  وعلى الرغم من تعدد اآلراء على مفهوم النسق إال انه 
 :)4(تبنوا النسق االجتماعى على أن هناك نوعية من االنساق هما

                                                
الكتاب الثالث فى الوظيفة أشكالها وإمكانياتها التصـويرية فـى دراسـة    , المجتمع بنظرة وظيفية : محمد عارف  )2(

 . 197ص ,  1982, مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة , المجتمع 
(1) Michel m, ammi: the Macmillan student encyclopedia of Sociology, London, mac, press. 

1983 p p 368-369. 
  .92ص,  1974, مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة , طريقة تنظيم المجتمع : سيد أبو بكر حسنين  )2(
, رسالة ماجستير غير منشورة , العوامل التى تؤدى الى زيادة كفاءة الجمعيات األهلية : محمد عزت المصرى ) 3(

 .28ص,  2001, جامعة القاهرة , بالفيوم مكتبة الخدمة اإلجتماعية 
 29:28ص ص, مرجع سبق ذكره , المجتمع بنظرة وظيفية : محمد عارف  )4(
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ــة   -1 ــاق المفتوح ــاق  -2                                .          األنس األنس
  .المغلقة

والمنظمات اإلجتماعية مثال واضح لألنساق المفتوحة وذلك للعالقة المتبادلة بين هـذة  
ات وبين البيئة المحيطة بها المجتمع المحلى والمجتمع األكبر حيث تؤثر هـذة  المنظم

  .المنظمات فى المجتمع وكذلك تتأثر به
ولما كانت األنساق المفتوحة تستمد من البيئة ما يلزمها من مدخالت وتحويلهـا الـى   

  -:مخرجات فإن أبسط تصميم للنموذج المفتوح ما يلى 
  

   

   
  یوضح أجزاء النسق المفتوح) 1(شكل 

  
  :خصائص األنساق المفتوحة

  :ويمكن شرح عمليات النسق كما يلى 
ويقصد بها المؤثرات التى تأتى بين خارج النسق لتؤثر فيـة      input :المدخالت  -أ

مل وحدة من الناحية النباتية الوظيفية وكذلك من الناحية الكمية والكيفية والنوعية وتشت
  -:المدخالت بهذا المعنى على وحدتين فرعيتين 

وحدة قياس وتقدير الحاجات وهى مسئولة عن إجراء الدراسات والبحوث والتـى   .1
  .ترمى الى التعرف على الحاجات المطلوب إشباعها أو المشكالت المطلوب حلها

بويبها نظام المعلومات التى يحتوى على نتائج الدراسات والبحوث بعد تصنيفها وت .2
ويتضمن البيانات والمعلومات المختلفة الكافية والدقيقة والحديثـة التـى تتصـل    

  .بالمجتمع ومؤسساتة وأسره وأفراده
  :العملیات الداخلیة أو التحویلیة  -ب

 مدخالت مخرجات عملیات تحویلیة



 - 107  -

وهى الوحدة المسئولة عن تنظيم وتنسيق إدراة العمل داخل النسق واإلشـراف عليـه   
داف النسق فى عالقاتة المتبادلة مع البيئة التى الذى يحقق أه وتوجيه جاره فى اإلتجاه

  -:يوجد فيها وتشتمل هذة الوحدة على أربع وحدات فرعية هى 
  .وحدة تصميم الخدمات والبرامج والمشروعات المتصلة بعمل النسق .1
وحدة التدريب التى تتولى وضع وتنظيم برامج تدريبية مستمرة للعـاملين داخـل    .2

ل على معدالت أداء عالية وزيادة كفاءة إنتاجيـة  النسق والسعى المستمر للحصو
 .النسق

وحدة التمويل والشئون المحاسبة وتختص بتأمين االعتمادات المالية التى تطبقهـا   .3
عمل النسق وكذلك تولى شئون اإلشراف على عمليات الصرف والتأكد على أنها 

ية تسير فى االتجاه الصحيح ومن حدوث فائق كما تخـتص باألعمـال المحاسـب   
 .الخاصة ببرامج مشروعات النسق

التى تعتبـر بمثابـة العقـل      Control unitوحدة اإلشراف والسيطرة أو التحكم  .4
المدبر والجهاز المشرف المسئول عن حسن سير العمل وتحقيق التناغم والتجانس 

 .بالنسبة للوحدات المختلفة التى يشمل عليها النسق
  Out Puts: المخرجات  -ج

ناتج النهائى ومحصلة عمل النسق ويكون فى صورة خدمات أو بـرامج  ويقصد بها ال
أو مشروعات يستفيد منها المتعاملون مع النسق وتشتمل على وحدتين فرعيتين همـا  

:-  
بـرامج  , )المكتبـة الميدانيـة  (وهى المسئولة عن كل المتابعـة  : وحدة المتابعة  .1

سوم لها والتوصـل الـى   ومشروعات النسق لتتأكد من انها تسير فى االتجاه المر
حلول فورية بالنسبة للصعوبات او المشكالت التى تعتبر من طريقة هذة البـرامج  

 .والمشروعات
وهى المسئولة عن تقييم فاعلية الخدمات والبرامج والمشـروعات  : وحدة التقييم  .2

 .التى توفرها المؤسسة ألفراد المجتمع
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جتماعى واالقتصـادى لكـل خدمـة أو    كما أن الوحدة تكون أيضاً عن تقييم العائد اال
  .مشروع مقابل تكاليفة

   Feed Back :التغذیة العكسیة  -د

وهى الوحدة المسئولة عن استخدام االساليب المناسبة للتعـرف علـى ردود أفعـال    
المتعاملين والمستفيدين من خدمات النسق االجتماعى المفتوح واالستفادة من أرائهـم  

ح وتصويب مسار النسق وكذلك الى اكتشاف حاجـات  تصحيواتجاهاتهم فى عمليات 
  .)1(ومشكالت جديدة يكون من المطلوب إشباعها أو حلها

  .)2(وهناك من يرى ان خصائص األنساق االجتماعية المفتوحة تتكون من 

   Importation of Energy   استيراد الطاقة  .1
                                                                                     Through – putالتحويل الذاتى  .2
                                                                                            Out putالمخرجات          .3
   Cycles of Events    األنساق كدورات متكررة من الحوادث   .4
  negative Entropy      ل السلبىاألنتروبى السلبى أو التحل .5
 , Information Inputالت والمعلومات المرتدة السلبية المعلومات كمدخ .6

Negative Feed back    
   Dynamic Homeostasis              حالة الثبات والتوازن الدينامى .7
                                                                                  Differentiation    التمايز .8
        Equifinality                    الطرق المتعددة المؤدية لنفس النتيجة .9

  
 ،بأنه ميل األنساق للتفكك  Negative Entropy )( وهذا ويعرف األنتروبى السلبى 

و حيث يستخدم هذا المصطلح فى نظريات األنساق االجتماعية فيما يتصـل بتفكـك أ  
                                                

 ص ,  1995, دار المعارف الجامعيـة  , األسكندرية , طرق البحث للخدمة اإلجتماعية : عبدالعزيز عبداهللا مختار  )1(
 .244:241ص

تنظيم المجتمع فى تنمية الوعى السياسى للمرأة الريفية ، مرجع سبق ذكرة ، دور طريقة : على عبداهللا محمد سعد  )2(
 .31ص
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ـ   ا انهيار النسق فهناك افتراض بأن األنساق دائما تمر بهذة العملية من خـالل حركته
  .)3(بعدا أو قربا من إحداث التوازن

  
  
  :الباحث من ھذة النظریة فیما یلى  قد إستفادو

 تصـويراً    ة النسق اإلجتماعى المفتوح كإطارن الباحث يتبنى نظريإإنطالقاً مما سبق ف
ة محل       كن النظـر إلـى  لدراسته حيث انه يم ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی المنظم

ال كأنساق        ة مشكلة اإلتجار باألطف ة بمواجھ ة مفتوحة  الدراسة المعنی ـ ،  إجتماعی  ابينه
      :)1(وتتكون من وبين البيئة المحيطة تفاعل متبادل

 In Putsالمدخالت  -1 
التنسـيقية   بآلياتهاواألهلية ى المنظمات اإلجتماعية الحكومية وهى األهداف التي تسع

وتتمثـل تلـك    باألطفـال  مواجهة مشكلة اإلتجـار تحقيقها فى واإلتصالية والدفاعية 
 : األهداف في 

  مواجهـة مشـكلة اإلتجـار    الوصول إلى أكبر تأييد ممكن من المجتمع لقضية
    .األطفالب
  إلعادة تأهيل االطفال ضحايا اإلتجارتقديم الخدمات المناسبة.  
 وحدات منع ومكافحة اإلتجار باألطفال بالمنظمـات اإلجتماعيـة   ق أهداف تحقي

  . الحكومية واألهلية
  Through – Putsالعملیة التحویلیة  -2

                                                
, دار المعرفـة الجامعيـة   , األسكندرية , قاموس الخدمة اإلجتماعية والخدمات اإلجتماعية : أحمد شفيق السكرى  )3(

2000.  
 
اإلسكندرية، " (مدخل متكامل"االجتماعية  نماذج ومهارات طريقة تنظيم المجتمع فى الخدمة: رشاد أحمد عبد اللطيف )1(

 .145ص) م1999المكتب الجامعى الحديث، سنة 
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وتتمثل في األهداف المشتركة والعمل المشترك بين المنظمات اإلجتماعية الحكوميـة  
ضحايا اإلتجار وتقـديم  واألهلية ، واآلليات المتمثلة في الحماية وإعادة تأهيل األطفال 

  . التنسيق واالتصال والدفاع بين المنظماتآليات الخدمات المناسبة للطفل و
  Out Putsالمخرجات  -3

( سـواء  لحمايتهم من اإلتجار المناسبة المقدمة لألطفال  والبرامج اآللياتوتتمثل في  
 ) الخ...نفسية  –صحية  –إيوائية  –جتماعية إ –ثقافية  –تنموية  –تأهيلية  –وقائية 

   Feed – backالتغذیة العكسیة  -4

التى قدمت لهـم  خدمات المن األطفال ضحايا اإلتجار وهى التعرف على ردود أفعال 
من المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهليـة المعنيـة بمواجهـة مشـكلة اإلتجـار      

  -:من التغذية العكسية فيما يلى  المنظماتستفيد تو     . باألطفال
  .ها فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفالعادة صيغة أهدافإ -
 .تكون أكثر فاعلية لمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفالإضافة أهداف أخرى جديدة  -
 .تفيد فى عملية التقييم من أجل تحقيق األهداف بكفاءة عالية -

ة   ) بارسونز( ومن أشھر من تحدثوا عن األنساق االجتماعیة  ویضع المؤشرات التالی
  :)1(أساس لألنساق االجتماعیةك

  .نجاز الهدف أو إشباع متطلبات وحدات النسقإ -
 .التكامل والتساند بين الوحدات بعضها البعض -
ا جاء مرتبطاً    . االرتباط بالبيئة لتحقيق األهـداف  - ذا م  بالتساؤل األول للدراسة   وھ

ة وصف    والمتمثل  ي كیفی ة الحك     ف ات اإلجتماعی ى تستخدمھا المنظم ات الت ة  اآللی ومی
ال       ة مشكلة اإلتجار باألطف ى مواجھ ة      واألھلیة ف ذه النظری ن ھ د إستمد الباحث م  وق

آليات الحماية والوقاية كرفع مستوى الوعى ورفع مستوى الخدمات وأخرى آليات 
والتـدريب وبنـاء    والتنسيق إعادة تأهيل األطفال ضحايا اإلتجار كالدفاع والتمكين

ة   :تمثـل فـي   يوالذي  ساؤل الثالث للدراسةبالت وجاء أيضا مرتبطاً. القدرات معرف

                                                
تأثير العالقات األفقية والرأسية للمنظمات العاملة في التنمية المحلية بالقرية، رسالة ماجستير : عبد الفتاح أحمد زيدان )1(

  .75ص ) 2001جامعه حلوان ،كليه الخدمة االجتماعية ،( غير منشورة 
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ي   ات الت ى           المعوق ة ف ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی ات المنظم ق آلی ن تحقی تحد م
 .مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال

 الحكوميـة والمنظمـات   اإلجتماعيـة  وبناء علي ذلك يمكن النظر إلـي المنظمـات  
جتماعية علي أنهـا  إلرس بها مهنه الخدمة اكأحد األجهزة التي تما األهلية اإلجتماعية

فرعية لنسق أكبر  أحد األنساق االجتماعية المفتوحة وهذه األنساق تعتبر بمثابة انساقاً
تحصل من المجتمع علي طاقـات   األهليةوهو المجتمع المحلي فالمنظمات الحكومية و

تميز األنسـاق  ، وت) مخرجات(وتحول هذه الطاقة ليستفيد منها المجتمع ، )مدخالت( 
حيث يوجـد بـين    المفتوحة بالرجع لتستطيع التكيف مع المجتمع بالتغيرات المختلفة

حتياجاتهـا  إعلى إشباع  نظمةعالقات تفاعلية فالمجتمع يساعد الم نظماتالمجتمع والم
عندما تحقق أهدافها فهى تساعد المجتمع على إشـباع   نظمةومن ناحية أخرى فإن الم

مفتوحاً يسهم فـى مسـاعدته   " فرعياً"عتبارها نسقاً إب نظماتفهم المحتياجاته، كما أن إ
 .)1( على تحقيق أهدافها

  :المنظمات نظریة   : ثالثًا
في مساعدة المجتمع المحلى فى تحقيـق   وتستند هذه النظرية على أن للمنظمات دوراً

  .)2(أهدافه من خالل مواجهة احتياجاته والعمل على حل مشكالته
بأنها التـي تنشـأ بطريقـة    ) Blau and Scout(ا عرفها بالو وسكوت فالمنظمة كم

  .)3(مقصودة لتحقيق أهداف معينة
،  دور فعال وأساسي فى حـل مشـكالت المجتمـع المحلـى    األهلية وألن للمنظمات 

لدورها في عملية التغيير االقتصادي واإلجتماعي والسياسي في مصر وتخلق أرضية 

                                                
التعاون بين المؤسسات الحكومية واألهلية في مجال الرعاية الصحية علي المستوي المحلي،رسالة : سامية بارح فرج )1(

 77-76ص ص ) 1992جامعه القاهرة، كليه الخدمة االجتماعية، الفيوم، (ماجستير،غيرمنشوره 
، مرجع سبق " مدخل متكامل"لخدمة االجتماعية نماذج ومهارات طريقة تنظيم المجتمع فى ا: رشاد أحمد عبد اللطيف )2(

 .144-143ذكره ، ص ص 
(3) W. Richard Scott: Organizations، (USA، Hall international، 1992)، p: 22. 
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، من خالل تفاوضها مـع الحكومـة واإلعـالم     جتماعيجديدة للتغيير السياسي واإل
   .)4(والتنظيمات األخرى

ل في إرتباطهما بالمجتمع المحلى وإدراكها لمشكالته أكثر مـن  عاولما لها من دور ف 
  . المنظمات الحكومية

  : )5(ولذلك هناك متطلبات تحتاجها المنظمات للقيام بوظائفها
  .ن و مختلف مكونات المنظمةتنمية التفاعل واالتصال بين العاملي -1
 .أعضائهالمنظمة لدى العاملين وتوفير تدريب للعاملين يتم من خالله بث قيم ا -2
 . تنظيم العالقات بين مكونات المنظمة إليجاد التكامل فيما بينها -3
العمل على حصول المنظمة على الموارد التى تحتاجها من البيئة والالزمـة فـى    -4

 .تحقيق أهدافها
 .األنشطة التنظيمية بحيث يساعد هذا التنسيق على تحقيق أهداف المنظمة التنسيق بين - 5
ة   استفادوقد   ك النظری باآلليات فى وضع بعض المؤشرات األساسية الخاصة  الباحث من تل

واألهلية لمواجهة مشكلة اإلتجـار  الحكومية  اإلجتماعية المنظمات اتمارسه تىالالدفاعية 
ة : التساؤل األول للدراسة والمتمثل فى     ب وجـاء ذلـك مرتبطـاً    .باألطفال ات   معرف   آلی

      .اإلجتماعیة الحكومیة واألھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال المنظمات 
تصـاالً وثيقـاً   إوتستند الدراسة الحالية أيضاً على منطلق نظري آخـر متصـل   

  : بالدراسة وهى
  
 : )1(نظریة شیرارد :رابعًا

  : من العالقات وھى ورحاوركزت على أربعة م

                                                
القاهرة، مكتب (العرب فى الشرق األوسط (اإلسالم السياسي والمواطنة واألقليات، مستقبل المسيحيين : أندريه زكى )4(

  .292، ص ) 2006،  دوليةالشروق ال
ص ) 1998القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، (طريقة تنظيم المجتمع فى الخدمة االجتماعية : نبيل محمد صادق )5(

 .221، 219ص 
  .135-133ص ) 1983القاهرة، دار الثقافة، (نماذج ونظريات تنظيم المجتمع : إبراهيم عبد الرحمن رجب )1(
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العالقات بين منظمات الرعاية االجتماعيـة وبعضـها الـبعض وتشـير إلـى       - 1
أنه البد أن تدرك المنظمات أو الهيئات المتفاعلـة أنهـا تعتمـد علـى بعضـها      

  . إعتماداً وظيفياً
  : عتمد على ثالثة عواملیولقد وجد أن الرغبة في التعاون بین المنظمات 

  . مة على منظمة أخرى تمدها بالموارددرجة اعتمادية المنظ  .أ 
 . درجة تنافس المنظمات على موارد نادرة  .ب 
  . درجة أهمية النشاط المشترك  .ج 
  . العالقات بين الصفوة في المجتمع وجهاز الرعاية االجتماعية - 2
مجتمـع المنظمـة والمجتمعـات والمنظمـات     (العالقات في المجتمع المحلـى   - 3

عي أن يحـدد درجـة التماسـك الـداخلي     وهنا على المنظم االجتما). الخارجية
  . للمجتمع المحلى والوعي بالعالقات الخارجية

  .العالقات بين جهاز الرعاية االجتماعية والجماعات األولية في المجتمع - 4
، وقد وجد شـيرارد   ومما ال شك فيه أن التعاون والتنسيق بين الهيئات هدف عام

 : أنه لتحقيق هذا التنسيق يجب توفر عامالن
ن يكون هناك ارتباط وتداخل في عالقات العمل، وتبادل الخدمات والمنفعة بـين  أ -

  .المنظمات االجتماعية
  .أن يكون هناك وعى كاف بأهمية التنسيق، وضرورة وجوده بين تلك الهيئات -

داف الدراسة      ) شیرارد(ومما سبق نجد أن نظریة  ع أھ ق م ى تتواف من أھم النظریات الت
ي    ة وتساؤالتھا ف ین        الراھن ات ب ي التنسیق والعالق ؤثرة ف ى العوامل الم ا ركزت عل أنھ

  . المنظمات من تنسیق سواء رأسي أو أفقي
ذه    وقد  ن ھ ة إستمد الباحث م مجموعة من المؤشرات المؤثرة فـي تحقيـق    النظری

 آليات المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفـال 
  : )1(والتى تمثلت فى 

                                                
، ) 1970القاهرة الحديثة، الجزء األول، مكتبة القاهرة، ( "مبادئ وأسس ونظريات"تنظيم المجتمع : أحمد كمال أحمد )1(

  .167ص 
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ة  تحقيق -1 اون  آلی فـى المـوارد   المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية بين  التع
  . وتبادل المعلومات

 . هدف مشترك بين المنظمات تسعى لتحقيقهلخلق  آلیة التشبیك -2
ادل آلیة  -3 وجاء  . بين المنظمات، لتحقيق التفاعل، وتبادل الخبـرات والمنـافع   التب

التبادل بـين المنظمـات   آلية  :ریة في مؤشراتھ بتلك النظ الثاني مرتبطًاالتساؤل 
 آليـة  المشتركة فى إجراء البحوث المرتبطه بمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال ،

 .لدعم الجهود الوطنية لمكافحة اإلتجار باألطفالالتشبيك بين المنظمات 
 .التنسيق بين المنظمات لتنمية الخدمات المقدمه للطفل لحمايته من اإلتجارآلية  -4
بـين  كآليـة   اسـلوب العمـل  ( أن النظریة تتضمن جد الباحثیوفى ضوء الدراسة  

المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية التى تتعاون من أجـل مواجهـة مشـكلة    
الهيئـات   بين اآلليات، مما يترتب عليه التوعية المجتمعية كأحد   )اإلتجار باألطفال

بـين   والتشـبيك  واالتصـال والتعـاون  التنسيق، وآليات الرسمية وغير الرسمية، 
، لمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفـال  والمجتمع المحلى واألهلية  حكومية الالمنظمات 

بقواعدها هي لب الدراسة أيضاً في العالقة بين المنظمـات  " فنظرية شيرارد"ولذلك 
القـومي   وحدة مناهضة ومنع اإلتجـار باألطفـال بـالمجلس   الحكومية المتمثلة في 

في التعاون البرتوكـولي   والمنظمات األهلية فولة واألمومة والوزارات المختلفة للط
  . فى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألطفال وإعادة تأهيل الضحايا المشترك

 
  : من المنطلقات النظریة في الباحث ستفادولذلك فقد ا

 .صياغة مشكلة الدراسة -
  .تحديد أهداف الدراسة -
 .الدراسة وتساؤالتها تحديد منهج -
 .تحدید مفاھیم الدراسة -
  

  :  تحدید مشكلة الدراسة وصیاغتھا: رابعًا
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دراسة تقـدير الموقـف   للمنطلقات النظرية للدراسة ونتائج فى ضوء العرض السابق 
والبحـوث   واألدبيـات النظريـة ونتـائج الدراسـات السـابقة      التي قام بها الباحث

ما لم , رة االتجار باألطفال عالمياً وإقليمياً ومحلياً انتشار ظاهذلك ت أثبواإلحصاءات 
يتولى المجتمع الدولى واالقليمى والمحلى سواء عن طريـق الجهـود الحكوميـة او    
االهلية توجية جهود أكبر لمواجهة هذة الظاهرة التى تعتبر جريمة فى حق الطفولـة  

اً وجـود بـرامج   وأيضاً البد من إصدار تشريعات صارمة تجرم هذة الظاهرة وأيض
 ،  وقائية وعالجية من شأنها المساهمة فى مواجهة هذة الظاهرة على كافة المسـتويات 

ومن منطلق اهتمام الخدمة االجتماعية بصفة عامة وطريقة تنظيم المجتمـع بصـفة   
  .خاصة بمواجهة المشكالت التى تعوق المجتمع وتعوق التنمية

ى     ذه الدراسة إل ات ا  لذلك تسعى ھ د آلی ة    تحدی ة الحكومی ات اإلجتماعی لمنظم
  .واألھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال 

  
  : أھمیة الدراسة: ًاخامس

اإلهتمام المتزايد من قبل المنظمات الدولية المعنية بقضايا األطفال وخاصةً هـذة   - 1
باألطفال على سبيل المثال مكتب األمم المتحـدة المعنـى    القضية قضية اإلتجار

 .لجريمة ومنظمة العمل الدوليةبالمخدرات وا
ها للمجالس القومية المتخصصـة  ئبفئة األطفال ويظهر ذلك فى إنشا إهتمام الدولة - 2

مثل المجلس القومى للطفولة واألمومة الذى يقع على عاتقة رعايـة مثـل هـذة    
 .الفئات وذلك من خالل إنشائة وحدة لمناهضة اإلتجار باألطفال تابعة للمجلس

ار باألطفال على الساحة العالمية والمحلية وإهتمـام منظمـات   ظهور قضية اإلتج - 3
 .المجتمع المدنى بالتصدى لهذة الظاهرة

ضرورة إهتمام البحث العلمى بمثل هذة المشكالت التى تعرقل التنمية وتقف حجر  - 4
 .عثرة أمام التقدم المنشود

ضـايا الطفـل   إنعقاد الكثير من الندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية التى تهتم بق - 5
إفتتاحـة فـى   تـم   التـى ) مؤتمر اإلتجار باألطفال عند مفترق الطـرق  ( مثل 

3/3/2009. 
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اإلهتمام المتزايد لمهنة الخدمة اإلجتماعية بصفة عامة وتنظيم المجتمـع بصـفة    - 6
خاصة بإعتبارها إحدى طرقها األساسية بأن قضايا األنسان تنبـع مـن أوضـاع    

 ،قرب المهن للتعامل مع األوضاع المجتمعية حاضرة الذى يعيش فية فهى لذلك أ
 .حتياجات ومشكالت واقعيةإال سيما تلك التى تمثل 

ان طريقة تنظيم المجتمع بما تتضمنة من أساليب ونماذج علمية تساعد المنظمات  - 7
على تقديم برامج الرعاية اإلجتماعية لتلك الفئـات  )  حكومية وأهلية(اإلجتماعية 

 .الضعيفة والمهمشة
  
  
  
  
 

  : أھداف الدراسة: سًاساد
المنظمات اإلجتماعیة الحكومیة واألھلیة فى مواجھة مشكلة  كًال من  تحدید آلیات : أوًال 

  -:اإلتجار باألطفال وذلك من خالل 
  -:تحديد آليات الحماية والوقاية من مشكلة اإلتجار باألطفال المتمثلة فى   -أ 

  .آليات رفع مستوى الوعى -
 .ات لألطفال واألسر الفقيرةآليات رفع مستوى الخدم -
  -:تحديد آليات إعادة تأهيل األطفال ضحايا اإلتجار والمتمثلة فى   -ب 

  .آليات الدفاع والتمكين -
 .آليات التدريب وبناء القدرات -
اون           : ثانیًا  ى تتع ة الت ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی ین المنظم د أسلوب العمل ب تحدی

  -:المتمثل فى فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال و
التنسيق بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية لتنمية الخدمات المقدمـة    -أ 

  .للطفل لحمايتة من اإلتجار



 - 117  -

التبادل بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية المشـتركة فـى إجـراء      -ب 
 .البحوث الخاصة بمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال

ية الحكومية واألهلية لحماية األطفال وإعادة اإلتصال بين المنظمات اإلجتماع  -ج 
 .تأهيل الضحايا

 .التشبيك بين المنظمات لدعم الجهود الوطنية لمكافحة اإلتجار باألطفال  -د 
ًا  ة        : ثالث ة الحكومی ات اإلجتماعی ات المنظم ق آلی ن تحقی د م ى تح ات الت د المعوق تحدی

  : واألھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال والمتمثلة فى
 .معوقات ترجع للمنظمات المشاركة فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال  -أ 
 .معوقات ترجع لسكان المجتمع المحلى  -ب 
ات          :  رابعًا ات المنظم ق آلی ن تحقی ى تحد م ات الت ى المعوق ب عل تحدید المقترحات للتغل

  .اإلجتماعیة الحكومیة واألھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال
اًً ع   الوص:  خامس یم المجتم ة تنظ دور طریق تقبلیة ل ة مس ى رؤی ات    ول ال ل آلی ى تفعی ف

  .مناھضة اإلتجار باألطفال وتحقیق أھدافھامنع و اتوحد
  : مفاھیم الدراسة: سابعًا

  : تحددت مفاھیم الدراسة فى المفاھیم اآلتیة
  .Mechanisms  مفهوم اآلليات - 1
  Social Organizations.  اإلجتماعية مفهوم المنظمات - 2
   Children Trafficking. اإلتجار باألطفال مفهوم - 3

  :مفھوم اآللیات  -1

أو طريقة يـدار بهـا   , آلية فى اللغة تعنى طبيعة تركيب األجزاء من آلة أو ماشابهها 
  .الشئ 

  .)Defense Mechanism ()1 (حيل دفاعية للدفاع عن شئ  : وتعنى أيضاً 
أساليب الكفاح لمواجهة موقـف  : بأنها  وفى قاموس الخدمة اإلجتماعية تعرف اآلليات

   .معين
نماذج سلوكية وشخصية تسـتخدم للتكيـف أو المالءمـة مـع     : وتعرف أيضاً بأنها 

الضغوط البيئية دون تعديل األهداف أو األغراض وستخدم هذا التعبير فـى نظريـة   
                                                

 . 1998, الطبعة الثالثة , دار العلم للماليين , القاهرة , قاموس مزدوج , المورد : روحى البعلبكى  )1(
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بمعنى قـدرة العميـل علـى      Crisis Interventionاألزمة أو التدخل فى األزمات 
  .لتواكب بنجاح للتغلب على المشاكل الناتجة عن األزمةا

عمليات عقلية يلجأ إليها الفرد لحماية نفسة من القلـق والشـعور   : تعرف أيضاً بأنها 
  .)2(صدى والسيطرة على دافع غير مقبولبالذنب والت

هى آليات سيكولوجية ال شعورية يستخدمها الفـرد إلضـعاف   : تعريف آخر لآلليات 
اجم عن نزاعات داخلية بين المقتضيات الغريزيـة والقـوانين األخالقيـة    الحصر الن

  .)3(واإلجتماعية
وأخيرا تعرف بأنها الوسائل والتكنيكات التى نستخدمها فى تحقيق أهداف محددة وفق 

  . )1( إختصاصات محددة
أو الطـرق والنظريـات أو   , أو قاعـدة المهـارات   , ويعرفها روبرت بأنها المعرفة 

  .)2(ات التى تستخدم لتحقيق أهداف  واضحةاإلجراء
  -:لآللیات  العاملىالمفھوم 

تستخدمها المنظمات اإلجتماعية الحكوميـة واألهليـة   هى تلك الوسائل واألدوات التى 
  .وحريتة األساسية الطفل الدفاع عن حقوقوفى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال 

ة أو أجهزة رقابيـة وأجهـزة تتصـدى    نظماً قانونيتلك الوسائل واألدوات قد تكون و
 .للفصل فى الشكاوى والطلبات

  :مفھوم المنظمات اإلجتماعیة  -2
الواقع ان كل ما ينطوى عليه المجتمع من منظمات أو نظم أو انسـاق هـى أنمـاط    

  . )3(مختلفة للتنظيم اإلجتماعى
                                                

, دار المعرفـة الجامعيـة   , األسكندرية , تماعية قاموس الخدمة اإلجتماعية والخدمات اإلج: أحمد شفيق السكرى  )2(
2000. 

 . 2001, منشورات وزراة الثقافة , دمشق , المعجم الموسوعى فى علم النفس : نوربير سيالمى  )3(
آليات طريقة تنظيم المجتمع فى إزالة المعوقات التنظيمية التى تواجة األخصـائيين بمكاتـب   : عائشة عبدالرسول  )1(

 3الجزء ,  23العدد , مجلة الدراسات فى الخدمة اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية , اكم األسرة المصرية التسوية بمح
  .2007, كلية الخدمة اإلجتماعية , جامعة حلوان , 

(2) Robert l – Barker : Social work dictionary , 2nd Edition , Washington , NASW press , 

1991. 
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نفس اللفظ ولكن هناك فرق بين المنظمة والتنظيم ، بالرغم من ان كالهما يطلق علية 
على كـل مجموعـة مـن      Organizationباللغة اإلنجليزية ، فتطلق كلمة منظمة 

األفراد اثنين او اكثر يعملون معاً لتحقيـق هـدف واحـد ، ويطلـق كلمـة تنظـيم       
Organization  مة والتنظـيم يكمـالن   على اسلوب التنظيم نفسة ، وكال من المنظ

  .)4(بعضهما البعض
يعنى بها فى هذا المجال منظمة وذلك ألن المنظمـات    Organizationولكن كلمة 

كما يعرفها عاطف غيث ، هى تنظيمات اجتماعية ذات تاريخ أقصر ولها فى الغالـب  
  .)1(وظيفة واحدة مثل المنظمات الخاصة

عبارة عن وحدات اجتماعية او تجمعات انسانية مكونـة  "  ويعرفها نبيل جامع بأنها
ة على نطاق واسع من خالل ترابط واتصال أفراد كثيرين لتحقيق اهداف إدارية معين

  .)2(بطريقة تسلسلية انتظامية
  :ويعرفها تالكوت بارسونز 

المنظمات اإلجتماعية هى وحدات اجتماعية او تجمعات إنسانية تبنى، ويعـاد بناؤهـا   
  .)3(بقصد،لتحقيق أهداف معينة

  : Harbart Hicksوفى تعريف آخر لهربرت هكس 
  .ة دائماً ما تضم أشخاصاًان المنظم - 1
ان هؤالء األشخاص دائماً ما يكونون مرتبطين بعضهم الـبعض بطريقـة مـا ،     - 2

 .بمعنى انهم يتفاعلون مع بعضهم البعض
ان هذة التفاعالت يمكنها عادة ان تكون منظمة ، لها وظيفة من خالل نوع ما من  - 3

 .البناء

                                                                                                                          
 .287، ص 1970تطبيقات فى علم االجتماع المعاصر ، األسكندرية ، دار الكتب الجامعية ،  :محمد عاطف غيث  )3(
 .105، ص 1982اإلدارة والمدير ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، : عادل حسين  )4(
 .228محمد عاطف غيث ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
  .209، ص 1973وعات الجديدة ، األسكندرية ، المفتتح فى علم المجتمع ، دار المطب: نبيل جامع  )2(
 .64، ص  1999إدارة المؤسسات اإلجتماعية ، األسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، : هناء حافظ بدوى  )3(



 - 120  -

ه األهـداف تعتبـر   ان كل شخص فى المنظمة له اهدافه الشخصية ، وبعض هذ - 4
 .أسباباً فعالة فى انضمامه الى المنظمة

ان هذة التفاعالت يمكنها أيضاً ان تساعد على تحقيق أهداف مشـتركة متسـاوية    - 5
 .)4(وربما كانت مختلفة عنه ، وأن كانت مرتبطة بأهدافهم الشخصية

  
 
) قانونى(المنظمة هى تجمع بين األفراد حول هدف معين وفى ظل معيار رسمى  - 6

 .)1(مثل الشرعية الالزمة للمجتمعي
  :جتماعية إجرائياً بما يلى اإلويعرف فوزى بشرى المنظمات 

  .أن المنظمات اإلجتماعية هى وحدات أو بناءات اجتماعية - 1
 .أنها انماط للتفاعل حيث ان جوهرها هو التفاعل االجتماعى - 2
 .إنها مقصودة ومخططة - 3
 .أنها هادفه اى تسعى لتحقيق أهداف معينة - 4
 .رط لوجودها  وجود جماعتين او اكثر أو ذلك فى المنظمة المعقدةيشت - 5
 .)2(إنه لكى نفهمها سيكولوجياً ينبغى ان نربطها بالعملية الكلية للنظم اإلجتماعية - 6

نجد ان هناك العديد من اآلراء ووجهات النظر ، ولهذا فربما كان مـن المفضـل أن   
ت بقدر تركيزنا علـى تحليـل كـل    نورد التعريفات غير اننا لن نركز على التعريفا

  .)3(تعريف ومحاولة إستخالص مفهوم للمنظمات

                                                
(4) Harbart Hickers: the management organization Asystem and Human Resources 

Approach,2nd ed., N.Y., mcmacrow Hill,Inc., 1972,P.129.   
 .3، ص 1987علم إجتماع اإلدارة ، مفاهيم وقضايا ، القاهرة ، : عبدالهادى الجوهرى  )1(
 1987أسس وعمليات ، إدارة منظمات الرعاية اإلجتماعية ، القاهرة ، تكنوماشين للطباعة ، : فوزى بشرى أحمد  )2(

 .189، ص 
القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشـر ،  (، " نظريات وقضايا"لمجتمع تنظيم ا: عبدالحليم رضا عبدالعال وآخرون  )3(

  .42، ص  1986
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بأنها وحدات إجتماعية أو تجمع : يعرف المنظمة  )Etzioni(لــفهناك تعريف  -
انسانى يتم بناؤها بشكل مقصود لتحقيق أهداف معينة وتشـكل هـذه األهـداف    

عتبارهـا أداة  الصورة المرغوبة التى يمكن تحقيقها مـن وصـول المنظمـة بإ   
  .)4(هادفة

معه فى الرأى على أنه يمكن النظر للمنظمة علـى أنهـا   "  Parsons" ويتفق  -
نسق إجتماعى يضم مجموعة من الوحدات المتفاعلة معـاً والمترابطـة وظيفيـاً    
والمتساندة بنائياً مع بعضها ومع البيئة الخارجية لها بما يحقـق أهـداف النسـق    

 .)5(معينة ويساهم ذلك فى تحقيق أهداف
على ان المنظمة اإلجتماعية عبارة عن  ويتضح لنا من التعريفين السابقين انهما أجمعاً

داخلى وخـارجى  ( كيان يتكون من مجموعة من األجزاء بينها ترابط وتساند وتكامل 
يهدف الى تحقيق اهداف البيئة التى توجد بها المنظمة ، وبالتالى فالمنظمـة تعتبـر   ) 

  .المجتمع ألنها تسعى لحل المشكالت التى تواجه افراده أداة هامة داخل
بأنها مجموعة من الناس بينهم تفاعل بين األدوار اإلجتماعية التى "كما يراها البعض 

يؤدونها على اساس مجموعة من القواعد ، ولهم موارد مـن خاللهـا يـتم تحقيـق     
 .الهدف العام لتحقيقاألهداف الموصوفه والمحددة والتنسيق بين هذه األهداف 

ويركز هذا التعريف على بعد جديد وهو وجود موارد مادية بشرية تنظيمية للمنظمـة  
  .)1(تمكنها من تحقيق أهدافها سواء كانت أهداف طويلة المدى او قصيرة المدى

  :يفات مختلفة للمنظمات اإلجتماعيةوفى محيط الخدمة اإلجتماعية ، نجد ان هناك تعر
منظمات ذات هدف رئيسى تتبلور فى تقـديم  "ات اإلجتماعية ان المنظم" جوهر"يرى 

 "نوع واحد أو أكثر من الخدمات اإلجتماعية للجمهور على أيدى مهنيين متخصصـين 
ويضيف هذا التعريف بعداً جديداً ركز على تعود وتنوع الخدمات اإلجتماعية التـى  ، 

                                                
(4) Amitia Etzioni: modern organization (New Jersey: prentice-hall, Inc., 1964) P.1. 
(5) Talcott Parsons: The social system (Glence 111, the free press, 1951).P.17. 
 
(1) Eugen Pusic: Social welfare and social development, (Paris: the hague, mouton institute 

of social Studies, 1972) P.34. 
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تقتدم عن طريـق  تقدم للجمهور عن طريق المنظمات ، فضالً عن ان هذه الخدمات 
  .عملياً للقيام بهذا الدوروافراد تم اعدادهم علمياً 

هيئات شكلت لتعبر عن أراء المجتمـع  "ان المنظمات هى " محمد شمس الدين"ويرى 
او الجماعات ولتقابل حاجاتها سواء أكانت حاجات مادية او معنوية او حاجات تظهر 

  .البيئةنتيجة للظروف والعوامل اإلجتماعية الموجودة فى 
كذلك نجد ان هذا التعريف يركز هلى اهمية وجود المنظمات اإلجتماعية فى المجتمع 
بإعتبارها أداة تعبر عن احتياجات أفراده سواء كانت هـذه اإلحتياجـات جسـيمة ،    

ومن ثم فالمنظمات شكلت فى إطار هذة اإلحتياجات .. بيولوجية ، نفسية ، إجتماعية 
  .وتسعى الى إشباعها

بأنها تتكون من جماعـات مـن النـاس يتصـلون     "يعرفها " رضا"ن ان فى حي 
ببعضهم ببعض بغرض تحقيق أهداف معينة ولها بناء وتتضمن تقسيماً للعمل ومراكز 
سلطة ومسئولية لها وسائلها المألوفة إلنجاز األعمال ووضـع السياسـات ووسـائل    

  "الممارسة ، كما أن لها كيان خاص بها 
ف نجد انه يشمل على مجموعة من السمات التـى تتضـمن بهـا    وبتحليل هذا التعري

المنظمة اإلجتماعية والتى تتمثل فى وجود العنصر البشرى ، تفاعل وعالقات رسمية 
وغير رسمية تتحدد بينهم ، وجود أهداف تسعى المنظمة لتحقيقها مـن خـالل بنـاء    

ـ  از األعمـال ،  هرمى يتضمن توزيعاً لألدوار والمسئوليات بطريقة تساعد على انج
فضالً عن وجود وسائل وتكتيكات لتحقيق األهـداف فـى إطـار السياسـة العامـه      

  .)1(للمنظمة
وفى ضوء التعريفات السابق ذكرها يمكننا ان نتناول مفهوم المنظمات اإلجتماعيـة  

  :)2(من خالل منظورين

                                                
جامعة حلوان ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، ( مجاالت وأجهزة فى تنظيم المجتمع ، : رشاد أحمد عبداللطيف وآخرون  )1(

 .15-14، ص ص  1995
  .17-15ص ص  المرجع السابق ، )2(
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  .مفهوم المنظمات اإلجتماعية بوجه عام: األول 
  .جماعات وأفراد يتفاعلون معاً - 1
 .بناء األدوار رسمى يعمل على تقسيم العمل وتحديد المسئوليات والتوزيع - 2
 .بيئة ترتبط بها المنظمة ارتباط عضوياً - 3
 .وجود مجموعة من األهداف واألغراض التى تسعى المنظمة لتحقيقها - 4
 .وجود موارد مادية ، بشرية ، تنظيمية ، من خاللها يتم تحقيق األهداف - 5
  .المكونات حتى يكون لها االستمرار والبقاء البد ان يتوافر لها هذه - 6
 .وجود عالقات بينها وبين غيرها من التنظيمات المختلفة قد تأخذ أشكاالً مختلفة - 7

 :مفهوم المنظمات اإلجتماعية من وجهة نظر الخدمة اإلجتماعية : الثانى 
انها منظمات خدمية وليست انتاجية ، بمعنى أن شاغلها وسبب وجودها هو تقديم  - 1

  .دماتخ
 .ترتكز على العنصر البشرى كتعويض لضعف الموارد المادية - 2
أعضاء المنظمة ال يمثلون أنفسهم بقدر ما يمثلون الجماعات األخرى الموجـودة   - 3

 .فى المجتمع
تربطها عالقات تعاونية مع باقى المنظمات األخـرى بحيـث تسـتطيع الوفـاء      - 4

 .بإحتياجات المجتمع
مع التى توجد فيه ، لذا يكون تركيزها منصـب  تستمد المساندة والدعم من المجت - 5

 .على اإلهتمام بالدراسات والبحوث لمعرفة احتياجات البيئة
ادارة هذة المنظمات تقوم على اساس المعرفـة والمهـارات المهنيـة للخدمـة      - 6

 .اإلجتماعية
 ".الديمقراطية  وحق تقرير المصير" تعمل فى إطار مجموعة من قيم المهنة  - 7
  :اإلجتماعیة  منظمات ملى  للالعا لمفھوم ا 

 لمنظمـات اإلجتماعيـة  العاملى ل مفهومالفى ضوء ما سبق من تعريفات يمكن تحديد 
  : كالتالى 

  .تعمل فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفالتتمثل فى منظمات أهلية وحكومية  - 1
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 .لقد تم إنشائها بناء على تخطيط مسبق وعلى اساس علمى مدروس - 2
ايوائيـة ، اجتماعيـة ،   (لألطفـال   هداف معينةا هو تحقيق أإن القصد من إنشائه - 3

 ).نفسية ، صحية ، تأهيلية 
 .تسعى هذه المنظمات من أجل مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال - 4
تعمل على تعبئة الرأى العام وإستثارة المجتمع من أجل مواجهة مشكلة اإلتجـار   - 5

 .باألطفال
 . امج التى تشبع إحتياجات األطفالتعمل المنظمات اإلجتماعية على تخطيط البر - 6
 .تختص المنظمات بتقديم خدماتها فى ميدان واحد أو اكثر - 7
 .مع األطفال المعرضين لإلتجارتمتاز باتصالها المباشر  - 8
  .تتخذ تشريعات وقوانين وتضع سياسات من اجل مواجهة هذه المشكلة - 9
  -:مفھوم اإلتجار باألطفال  -3

همزة والتاء المشددة من اتجر ، التعامل في األسواق بكسر ال: مفهوم اإلتجار لغوياً 
  . )1(بيعاً  وشراء للربح

على الرغم من انة ال يوجد تعريف محدد لظاهرة اإلتجار باألطفال إال ان التعريـف  
المعمول به على نطاق واسع هو التعريف الوارد فى المادة الثالثة مـن بروتوكـول   

المتحدة ضد الجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود     األمم المتحدة المكمل التفاقية األمم
والخاص بمنع اإلتجار باألفراد وخاصةً النساء واألطفال وقمعـة   2000الوطنية لعام 

تجنيدهم أو نقلهم أو تنقـيلهم أو  " اإلتجار باألطفال"والمعاقبة علية حيث يقصد بتعبير 
أو غير ذلك من اشكال القسر إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها 

او اإلختطاف أو اإلحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو اساءة استغالل حالة 
إستضعاف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة   

ويشمل االستغالل كحد أدنى اسـتغالل دعـارة   . على شخص آخر لغرض إستغالل 

                                                
  .1973،  23المنجد فى اللغة والعلوم ، بيروت ، دار الشروق ، طبعة : لويس معلوفى اليسوعى  )1(
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ر اشكال االستغالل الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسراً أو االسترقاق أو الغير أو سائ
  .)2(لرق أو اإلستعباد أو نزع األعضاءالممارسات الشبيهه با

  -:مفهوم آخر لإلتجار باألطفال 
يتضح مفهوم اإلتجار باألطفال من خالل ما ورد بالمواثيق الدولية العديدة التى تناولت 

من رق وعبودية وسخرة وكـذلك األعـراف   , والمختلطه به  المفاهيم المتداخلة معة
كما تبنت المادة الثالثة من البروتوكول المعنى بمنع وقمـع  , والممارسات المشابهة له 

  :ومعاقبة اإلتجار باألطفال مفهوماً له ونعرض ذلك فيما يلى 
  .الرق -1
  

ل جميع األفعـال التـى   تشم" وعرفت الفقرة الثانية من ذات المادة تجارة الرقيق بأنها 
ينطوى عليها أسر شخص ما أو إحتيازة أو التخلى عنه للغير بقصـد تحويلـة إلـى    

ه أو مبادلتـة وجميـع   وجميع األفعال التى ينطوى عليها احتياز رقيق بغية بيع ،رقيق
  .افعال التخلى

  .السخرة -2
دها المؤتمر العام الخاصة بذلك التى اعتم 29وعرفتها المادة الثانية من االتفاقية رقم  

تعنى عبارة عمـل   فى مصطلح هذة االتفاقية" بأنها  1930الدولية عام لمنظمة العمل 
أو الخدمات التى تفرض عنـوه علـى اى    السخرة  أو العمل القسرى جميع األعمال

بأدائهـا   والتى ال يكون هذا الشـخص قـد تطـوع   , شخص تحت التهديد بأى عقاب 
الثانية من ذات المادة ضوابط الخروج على هذا المبـدأ   وتضع الفقرة" بمحض إختيارة

أو أن يكـون  , ومنها تخصيص قوانين للخدمه العسكرية اإللزامية أو للخدمه العامـه  
  .ذلك بناء على حكم قضائى أو فى حاالت الطوارئ والضرورة

  .األعمال والممارسات الشبيهه بالرق -3

                                                
(2) International Organization for Migration: Global Eye on Human, Abulletin of news, 

Information and analysis on Trafficking in persons, Geneva, 2007. 
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وتجارة الرقيـق واألعـراف والممارسـات    وعرفتها االتفاقية التكميلية إلبطال الرق 
الشبيهه بالرق والتى اعتمدت بقرار المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى لالمم المتحدة فى 

وفقاً للمادة األولى منهـا فيمـا    1956وحررت فى جنيف فى سبتمبر ,  1956ابريل 
  :يلى 

  :إسار الدين   -أ 
خدماتـه الشخصـية أو   ويراد به الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم 

  .خدمات شخص تابع له ضماناً لدين عليه
  :القنانة   - ب 

ويراد بها وضع أى شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق االتفاق بـأن  
يعيش أو يعمل على أرض شخص أو يقدم خدمات معينة لهـذا الشـخص بـال    

  .عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعة
 ى أى من األعراف أو الممارسات الت   -ج 

تتيح الوعد بتزويج إمرأة أو تزويجها فعالً دون أن تملك حق الـرفض لقـاء    -
بدل مالى يدفع ألبويها أو للوصى عليها أو ألسرتها أو ألى شخص آخـر أو  

  .أى مجموعة أشخاص اخرى
تسمح ألحد األبوين أو كليهما أو للوصى بتسليم طفل او مراهق دون الثامنـه   -

و بال عوض ودون ان يملـك حريـة   لقاء عوض ا, عشرة الى شخص آخر 
 .)1(تغيير وضعة

                                                
  . 176 – 142ص ص,  1988, األمم المتحدة نيويورك , مجموعة صكوك دولية : حقوق اإلنسان : انظر فى ذلك )1(

  .1926سبتمبر  25المنعقدة فى جنيف اتفاقية الرق  -
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراض والممارسات الشبيهة بـالرق اعتمـدت بقـرار     -

  .      1956ابريل  30فى ) 21.د( 608الجتماعى بقرار المجلس االقتصادى وا
دورتة الرابعه عشرة فـى  , اعتمدة المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية , الخاص بالسخرة  29االتفاق رقم  -

  .1930يونية  28
 25العمل الدولية فى  الخاصة بتحريم السخرة اقرها المؤتمر العام لمنظمة 105اتفاقية تحريم السخرة رقم  -

 .1957يونيو 
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  ر الشرعیة    ( قد یتشابھ اإلتجار باألطفال وتھریب المھاجرین فى انهما  )الھجرة غی
يتضمنان دفع مبلغ من المال لنقل اشخاص بطريقة غير قانونيـة عبـر الحـدود    

ة بعد ويختلفان فى انهما فى حالة التهريب يكون للمهاجرين حرية اإلراد, الدولية 
بينما فى حالة اإلتجار فإنهم يصـبحون فـى حالـة    , عبور الحدود المتفق عليها 

  .سخرة
  ن يتم اإلتجار بهم عبر الحدود إذ يمكن ان يحدث داخل حدود الدولة أوال يشترط

  .عناصرة متوافرة وبغرض اإلستغالل مادامت
ال   آو - طوى علـى  بأن المتاجرة بهم ألغراض جنسية تن خیرًا یعرف اإلتجار باألطف

استخدام القوة أو اإلحتيال او اإلكراة من اجل ارغام شخص علـى القيـام بفعـل    
 . )2(جنسى لغرض تجارى أو اذا كان الشخص المرغم لم يبلغ بعد الثامنة عشرة

نقسم الـى ثالثـة عناصـر    فى النهاية نالحظ أن التعريف األول لإلتجار باألطفال ي 
ك األفعال واألغـراض أو  رتكاب تلإلالمستخدمة األفعال والوسائل : هى ، يتكون منها
  )أى اشكال االستغالل(األهداف 

  : إلتجار باألطفالل لعاملى مفھوم اال
ليها مـع العديـد مـن    إلمعايير الدولية السابق اإلشارة يتداخل اإلتجار باألطفال وفقاً ل

 صـافاً ان ذلك المفهوم يضفى عليها او إال الظواهر والمشكالت فى المجتمع المصرى
خطورة قد تساعد على تحريك الراكد لحصرها واحتوائها خاصـة مـع    ورؤى اكثر

هم تلك الظواهر والمشكالت فى أومن ، الدولية للمجتمع كلة عن ذلك انعقاد المسئولية 
وم    ليهـا  إارير الدوليـة المشـار   ضوء المفاهيم السابق عرضها والتق ى المفھ تتحدد ف

  : لالتالى لإلتجار باألطفا العاملى
  
  . سنة 15-6يبلغ من سن ) ذكر أو أنثى(أي طفل  - 1
 .يتعرض لظروف تهدد حياته وسالمته - 2

                                                
منظـور  (اتجاهات قانونية عامة لمكافحة االتجار فى االطفال  , المشروع القومى للترجمة : المجلس األعلى للثقافة )2(

  .15ص , 2006, األسكندرية , الطبعه األولى , ) دولى مقارن
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 .....).إجتماعية، أسرية، اقتصادية، نفسية، (قد تكون هذه الظروف  - 3
 .تتسم أسرة األطفال الذين يتم اإلتجار بهم باإلضطراب والتفكك األسرى - 4
 .التدنى الوضع اإلجتماعى واإلقتصادى ألسر هؤالء األطف - 5
يتم إستغاللهم عن طريق عصابات منظمة سواء بالتهديد او بـالقوة او االحتيـال    - 6

 .لإلستفادة منه للقيام بخدمات قسرية
من جانب شخص او مجموعة من األشـخاص  أو شراءه أو عرضه للبيع يتم بيعه  - 7

 .إلى شخص أخر لقاء أجر أو أى شكل من المزايا
الحمايـة لـه لضـمان حيـاة كريمـة      يحتاج هذا الطفل لرعاية واهتمام وتوفير  - 8

 .مستقرة
ان الغالبية العظمى لهؤالء األطفال ان لم يكـن جمـيعهم يـأتون مـن بيئـات       - 9

  .وثقافات فرعية تتسم بالتخلف الفكرى والثقافى وتدنى أوضاعهم المعيشية
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  یوضح تعریف اإلتجار باألطفال) 2(شكل رقم 

  
  

    

نموذج إیضاحى للتعریف باإلتجار 
 باألطفال

  المكونات
  التجنید
  النقل
  التنقیل
  اإلیواء

 اإلستقبال

غرض أو ال
  اإلستغالل

/ مثل دعارة الغیر
اإلستغالل / السخرة 
اإلسترقاق / الجنسى 

 أو نزع األعضاء/ 
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  الخاتمة
  

الباحث من خالل هذا الفصل عرضاً لمدخل مشكلة الدراسـة متضـمنة    تناول  
الدراسات السابقة العربية واألجنبية التى تناولت موضوع آليات المنظمات اإلجتماعية 
الحكومية واألهلية فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال ، وقد إسـتفاد الباحـث مـن    

ثم تحديـد لمشـكلة الدراسـة وأهميتهـا      الدراسات السابقة فى بلورة مشكلة الدراسة
وأهداف هذه الدراسة تليها الموجهات النظرية التى تعتمد عليها الدراسة وقد عالجـت  

مفهوم اآلليات ، المنظمات اإلجتماعيـة ،  (الدراسة العديد من المفاهيم التى تمثلت فى 
  .   )اإلتجار باألطفال

  .تنظيم المجتمع فى الفصل القادموسوف يتناول الباحث اإلتجار باألطفال وطريقة 
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 نىالفصل الثا
  طریقة تنظیم المجتمعدور اإلتجار باألطفال ومشكلة 

  مقدمھ
  .إحتیاجات األطفال وحقوقھم:  أوًال

  .قع اإلتفاقیات الدولیة والمحلیةحقوق الطفل من وا -
  .اإلتجار باألطفال كظاھرة إجتماعیة:  ثانیًا
  .األسباب المؤدیة لإلتجار باألطفال:  ثالثًا

  .جار باألطفالأشكال اإلت:  رابعًا
  .األثار الناجمة عن  ظاھرة اإلتجار  باألطفال:  خامسًا

ًا ة مش      :سادس ى مواجھ ع ف یم المجتم ة تنظ ار دور طریق كلة اإلتج
  . باألطفال

ابعًا ار   :  س كلة اإلتج ة مش ى مواجھ ع ف یم المجتم ة تنظ ات طریق آلی
  .باألطفال

  خاتمة
  
  
  
  
  
  
  

  
  نىمقدمة الفصل الثا
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ألطفال واحده من أبرز القضايا التى ظهرت على سطح المجتمع تعد قضية اإلتجار با
، إال أن تلك الظاهرة ظلت كامنه تحت السطح  المصرى فى السنوات العشرة الماضية

فى ظل رفض اإلعالم الحكومى ومؤسسات الدولة فى اإلعتـراف بالمشـكلة إال أن   
بوجود حاالت إلى  األمر تغير برمته فى السنوات الثالث األخيره فمن إعتراف جزئى

إقرار تام بوجود مشكله إرتقت لحد الظاهره إلى إصـدار تشـريع يجـرم اإلتجـار     
وقد زادت هذه الظاهرة نتيجة لظروف عدة أولها األوضـاع اإلقتصـادية   . باألطفال

السيئة فى كثير من الدول ، وخصوصاً الفقر والمسؤولية الملقاة على عاتق األطفـال  
ديدة التى ادت ص التعليم وغيرها من األسباب العلة ونقص فرفى دعم عائالتهم والبطا

الى تفشى هذه الظاهرة وأصبحت من المشكالت التى تهدد العديد من األنظمـة علـى   
مستوى العالم ، فال تقتصر بدورها على المستوى المحلى ولكن باتت مشـكلة دوليـة   

أن المخاطر المترتبـة   وال شك فى تشغل أذهان العديد من الدول والكثير من الباحثين
عليها وأثارها السلبية ال تؤثر على المستوى القريب فحسب بل يمتـد أثرهـا علـى    

لهـا   المستوى البعيد هذه الظاهرة التى عجزت كافة النظم عن مواجهتها والتصـدى 
ذا الفصل     .عليها هى مشكلة العصر وعدم القدرة فى السيطرة اول ھ ذا یتن اإلتجـار  " ل

إحتياجـات  وسيتم معالجة ذلك من خـالل عـرض    "تنظيم المجتمعباألطفال وطريقة 
، ثم نتعـرف علـى اإلتجـار     من واقع اإلتفاقيات الدولية والمحلية األطفال وحقوقهم

عمالة األطفـال  (أشكال اإلتجار باألطفال  ونتحدث عن باألطفال كظاهرة إجتماعية ،
سـباب المؤديـة   ض األنعرو ،) وأطفال الشوارع كشكل من أشكال اإلتجار باألطفال

دور طريقـة  سـنتناول   باألطفال ، ثـم األثار الناجمة عن اإلتجار ولإلتجار باألطفال 
قتراحـات ودور  اإل(تنظيم المجتمع في مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال مـن حيـث   

آليات طريقـة  جوهر الفصل ويتمثل فى إلى ، وفى النهاية نتطرق  )المنظم اإلجتماعى
الدفاع والتمكين والتنسـيق  (ومنها  مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال تنظيم المجتمع فى

      .)والتدريب وبناء القدرات والتخطيط والتوعية المجتمعية
  

  :حتیاجات األطفال وحقوقھم إ: أوًال 
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ختلفة المكونـة للحيـاة   ختالل القوى المإل ما تنشأ نتيجة جتماعية عادةًإلن المشاكل اإ
تكون هناك مشاكل تثيـر   هذه القوى فى حالة توازن نسبى فلن نألما فطا جتماعيةإلا

ـ   إذا تغيرت العالقات االجتماعية و إما إاالهتمام  ن إختل التوازن بين هـذه القـوى ف
ذا طبيعـة   لما كان المجتمـع و, نهيار إلاو بالتصدع  النظام االجتماعى يصبح مهدداً

 قد شـهد العصـر  و, ونة له المكلتغير القوى  نه معرض دائماًإف) ديناميكية (متغيرة 
  جتماعية كبيـرة إلى حدوث تغيرات إدى أغير عادى ) تكنولوجيا( فنياً تقدماً  الحديث

بالتالى ظهور مشاكل كثيرة و متعددة فمن اثار هذا التقدم ان اصبحت القوة البدنيـة  و
و  ضعيفة فى معظم الصـناعات  اذ بات من الممكن استخدام قوة بدنية, قليلة االهمية 

حينما وجد اصحاب العمل الفرصة فى الحصول على عمل رخيص لتشغيل االالت و 
فانهم لم يترددوا فى اسـتخدام هـذه القـوه    , طبقة فقيرة يقبل افرادها تشغيل أطفالهم 

و ترتـب علـى ذلـك ان    , العاملة و خاصة ان تشغيلهم يوفر قدرا كبيرا من الربح 
, لمصانع ما يزيد عن اثنتى عشر ساعة يوميا االطفال من الجنسين كانوا يعملون فى ا

  .)1(فضال عن انهم غالبا ما يستخدمون فى اعمال ضارة
ونتيجة للخلل فى الحياة االجتماعية ظهر أيضا ما يسمى بأطفال الشوارع أو االطفـال  

و بالتالى فان مثل هذه المشكالت هى مشكالت بال أصحاب علـى غيـر   , بال مأوى 
فضـال عـن انهـم    , ذه الفئة ال تملك مقومات الدفاع عن نفسها العادة و نظرا الن ه

يعتبرون ضحية تركيبة من الظروف و العوامل البيئية و االجتماعية و االقتصـادية و  
  .)2(مظهرا من مظاهر الخطورة داخل المجتمع

ومن هنا أهتمت الدولة بقضايا الطفولة و اصبحت تلك القضـايا تحتـل المرتبـة    
ة سواء على المستوى المحلى او المستوى الدولى أو االقليمى و قـد  االولى و المتميز

                                                
دس للطباعة ، اكتوبر ، دار المهن 6جامعة (التشريعات االجتماعية ، المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية ، : حسن همام )1(

  .94-93ص ، ص)  2002
 
(2) Aptekar.lewis: "street children in the Developing world A review of their condition", the 

journal of   comparative social science, vol 28 (3) Aug 1994. 
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تمثلت اهم مظاهر االهتمام محليا فى أنشاء المجلس القومى للطفولة و األمومـة عـام   
 – 1989م و فى صدور وثيقة رئيس الجمهورية باعتبـار العشـر سـنوات     1988
الدولى فقد تمثلـت   و على المستوى, عقدا لحماية الطفل المصرى و رعايته  1999

و كذلك فى مؤتمر القمة العالمى من ,  1989فى اتفاقية حقوق الطفل فى نوفمبر عام 
  .)1(م1990أجل الطفل و الذى إنعقد فى هيئة الألمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر

  
مـارس   2فى المؤتمر الذى عقـد فـى البحـرين     وإقليمياً فقد ظهر ذلك واضحاً

تجـار  إلا(  ية فى البحرين و الذى كـان بعنـوان  رة الخارجبالتعاون مع وزا 2009
لتصـدى  يجابية لإملية و حيث أكد على تفعيل خطوات ع)  بالبشر عند مفترق الطريق

  .لتزام القومىإلاالطفال بدافع او لجريمة اإلتجار باألشخاص وخاصة النساء
و التوعية  و يعتبر مستوى وعى المجتمع باالحتياجات و الحقوق الحقيقية لألطفال

أو األسلوب المالئم لتحرير هـذه  , بما يواجههم من مشاكل و تصور الحل المالئم لها 
البد ان تكـون  , مسألة على درجة كبيرة من األهمية , االحتياجات و مراعاة الحقوق 

موضع بحث ألن أى مخطط أو سياسة لتنمية الطفل و تحديد احتياجاتـه و مراعـاة   
قـى  نجاح اال اذا توفر لدى المجتمع قـدر مـن الـوعى الحقي   لن يكتب لها ال, حقوقه 

ـ  و. باحتياجات وحقوق االطفال  ور ان رعاية األطفال و رفاهيته ينبغى ان تكـون مح
فـى الوقـت   , على مستوى جميع اجهزتها , الدولة اهتمام واضح للمجتمع المحلى و

انـب  تـالزم الجو  الذى ال بد فيه ان تتحرك هذه الرعاية داخل اطار من االفكار يؤكد
تتجنب التورط فى تبنى مداخل منفعلـة او متناقضـة و   و, االقتصادية و االجتماعية 

ساس الذى يرتكز عليه تحقيق أهـداف  أليوضح فى الوقت نفسه ان بناء االطفال هو ا
  .)1(الشاملة للمجتمع فى المدى البعيدالتنمية 

                                                
اساليب التنشئة الوالدية الخاطئه للطفل ودور خدمة الفرد فى مواجهتها ، المـؤتمر العلمـى   : عبدالنبى عبده محمد  )1(

 .2، ص)  1993جامعة حلوان ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، ( السنوى السابع للخدمة اإلجتماعية ، 
  
جامعـة  (الطفل والشاب فى اطار التنمية االجتماعية واإلقتصـادية ،  ) : عقسم علم االجتما(اعضاء هيئة التدريس  )1(

 .93-88 ، ص ص) 2002االسكندرية ، كلية االداب ، 
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و  IPECلـة االطفـال   البرنامج الدولى للقضاء على عما" و فى دراسة أجراها 
أوضح ان األطفال المعرضين لالتجار و العنف كثيـرا  "   ILOمنظمة العمل الدولية 

  نحوهم او االهتمام بهم ما يعانون من مشاكل عدم تكافؤ الفرص أيضا انعدام العواطف
عرضـة   فى بعض االحيان يكون االطفال وبخاصة الفتيات مـنهم اكثـر  . بشكل عام

بالمقارنة النسبية أحد العوامل المؤدية الى ذلك قلة حيلتهم . ينالبالغلالتجار بالبشر من 
نه من السهل علـى هـذه   أطفالها فأالمجتمعات بوفى حين تهتم العائالت و, بالبالغين 
ف يائسة بـدون حلـول اقتصـادية    ستخدامهم كسلعة عندما تكون فى مواقإالعائالت 

رفاهية االخرين هو حل تلجـأ اليـه   ضحية بأحد االطفال من اجل بقاء وان الت. اخرى
و هم فى حاجة الى تركيـز االهتمـام   , بعض االسر فى االزمات االقتصادية الشديدة 

من خالل تحديد احتياجاتهم بدقة و العمل على تلبية مطالبهم و اعادة االهتمام , عليهم 
  .)2(كملألبهم على النحو ا

المعنية فى تقديم خدمات متنوعة  ومن المسلم به انه كلما نجحت األسرة و المؤسسات
و متكاملة الى األطفال و ادت دورها فى اشباع احتياجات األطفال بدرجة مناسبة أدى 

  .)3(ذلك بدوره الى نمو شخصية الطفل نموا طبيعيا و متوازنا
, و لقد شغل موضوع احتياجات الطفولة اهتمام العلماء و الهيئات و المنظمات الدولية 

العمـل علـى اشـباعها بـالطرق و     أوضاع الطفولة واحتياجاتها و سةو اهتموا بدرا
ستخدام التخطيط العلمى لتوفير هذا االشباع من خالل الخـدمات  إساليب المناسبة وألا
  .)1(صورها المختلفةالزمة لحاجات الطفولة بأشكالها وال

                                                
تحرير فرانك الكزكـو  (، "  مسح عالمى"بيانات ودراسات حول اإلتجار بالبشر ، :   IOMالمنظمة الدولية للهجرة  )2(

 .2005، جنيف ، ) وزديزاكواليزابيتا ج
Web site: http:// www.IOM.int/Documents/Publication/EN/Dataa-and-Research-on-Human-
Trafficking,Pdf, 2005. 

  
األهلية فى الحد من العنف ضد األطفال ، رسالة ماجسـتير غيـر   فعالية برامج الجمعيات : كريم حسن احمد همام  )3(

 .2006منشورة ، جامعة حلوان ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، 
األسكندرية ، المكتب الجامعى ( الخدمات اإلجتماعية ورعاية األسرة والطفولة ، : إبراهيم مرعى ، مالك الرشيدى  )1(

 .124، ص ) الحديث 
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  :مفهوم الحاجة 
ى اعتماده على بيئته فى الحاجات أشياء الزمة الستمرار حياة االنسان يقوم جوهره عل

اشباع حاجاته المختلفة الفسيلوجية و السيكلوجية و ال يستطيع ان ينموا نمـوا سـليما   
لية انها ضرورية لبقـاء االنسـان   وتقصد بالحاجات االساسية أو االو, دون إشباعها 

و ) شرعية المـيالد  ( و تشمل وجود اسرة ينتمى اليها اب و ام , الحفاظ على حياته و
لكننا ننظر اليها كحاجة اولية اساسـية لتنشـئة   قد يراها البعض خاصة معنوية و ذهه

و نجد ايضـا الحاجـات   , الطفل بصورة سليمة خالية من المشكالت و العقد النفسية 
غيرها من الحاجات المادية الالزمة والكساء و, الملبس , الماكل , ثل المسكن المادية م

مختلفة و نسبية تختلف من مكـان  الحاجات متباينة و و هذه الستمرار الطفل فى الحياة
فرد و ايضا تختلـف  خر تبعا للمستوى االقتصادى و المعيشى للآلمن شخص خر وآل

  .)2(الذى يختلف هنا ليس الحاجة فى حد ذاتها و لكن اسلوب إشباعهامن مكان الخر و
ـ  حالة من النقص و" حاجة على انها حيث عرفت ال ن التـوتر  االفتقار تقترن بنـوع م

 الضيق ال يلبث ان يزول من قضية الحاجة وزال النقص سواء كان هذا النقص مادياًو
  .)3(" او معنوياً

علـى   عراب عما يفتقر اليه الكائن الحى للحفاظإللفظ يستخدم ل" وتعرف أيضا بأنها 
لخطر أو لتحقيـق  الحاجة الى تجنب احياته كالحاجة الى الطعام والشراب أو لحمايته و

المالئم بضـرورة تحقيـق هـذه    حساس إلمع توفر ا،  جنسه على اًلذة وأيضا حفاظال
  .)1("الحاجة

                                                
القاهرة ، مؤسسة الكـوثر  ( , الخدمة اإلجتماعية المعاصرة ومشكالت االسرة والطفولة : فيفى عبدالخالق محمد ع )2(

 .209، ص)  2005للطباعة والنشر ، 
الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية فى المجـال الطبـى ورعايـة    : ماهر ابوالمعاطى على ، عادل موشى جوهر  )3(

 .70، ص )  2000يع الكتاب الجامعى ، جامعة حلوان ، مركز نشر وتوز(المعاقين ، 

جامعة حلـوان ، كليـة   ( الخدمة االجتماعية فى مجال الفئات الخاصة ، الطبعة االولى ، : ماهر ابوالمعاطى على  )1(
 .14، ص) 2004الخدمة اإلجتماعية ، 
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  :)2(خصائص الحاجات 

  :حيث تتميز الحاجات االنسانية بعدة خصائص منها 
غير قابلة للوقوف عند حد فهى فـى  ائية اى انها غير محصورة العدد وانها ال نه - 1

 .تطور مستمر
 .يكمل بعضها بعضاط بعضها ببعض وتتألف وتتراب حاجات اإلنسان - 2
 .تتميز الحاجات االنسانية بقابليتها لالشباع - 3
 .الحاجات قد تشبع بطريقة مباشرة او غير مباشرة - 4
 .من مكان لمكانتلف من فرد الخر ومن وقت الخر وبة ان تخالحاجات نس - 5

  :فیما یلى عرض لتصنیفات احتیاجات الطفولة المختلفة و
  :حتیاجات الطفولة إتصنیف 

حيث توجد وجهات نظر عديدة فى تصنيف احتياجات الطفولة يمكن عرضـها علـى   
  :النحو التالى 

  :)3(وجهة النظر األولى) أ ( 
  :حتياجات الطفولة الى إتصنف 
 .احتياجات مادية - 1
 .احتياجات معنوية - 2

 :حتياجات المادية و تتمثل فيما يلى إلا )1(
 .الحاجة الى التغذية الصحيحة - 1
 .الصحية و التعليم الحاجة الى الرعاية - 2
  .الحاجة الى الرعاية االسرية الصالحة - 3

                                                
الطبى ورعاية المعاقين ، الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية فى المجال : ماهر ابوالمعاطى ، عادل موسى جوهر  )2(

 .71مرجع سبق ذكرة ، ص 

القاهرة ، دار الحكـيم للطباعـة   ( الخدمة اإلجتماعية فى مجال األسرة والطفولة ، : عادل موسى جوهر وآخرون  )3(
 .115، ص)  1991والنشر ، 
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 .الحاجة الى الملبس المالئم - 4
 .الحاجة الى السكن المناسب - 5

 :تتمثل فيما يلى حتياجات معنوية واإل )2(
  .الحاجة الى الحب و الحنان - 1
 .الحاجة الى التقدير و التوجيه و حق تقرير المصير - 2
 .سرةألالقرارات المتعلقة باالحاجة الى الحرية و المشاركة فى صنع  - 3
 .الحاجة الى التشغيل و االحترام و اكتساب القيم و المعايير المجتمعية - 4

  :)1(وجهة النظر الثانية) ب(
  :يلى حيث صنف إلى ما

  :احتياجات طبية وتشمل  )1(
  .االحتياج إلى زيارة الطبيب من وقت ألخر إلجراء الفحوص الدورية - 1
جة من الجـروح المختلفـة واألمـراض    األطفال الذين في حاجه إلى المعال - 2

 .المختلفة
 .األطفال المعوقون أو أصحاب األمراض المزمنة  - 3

  :حتياجات التعليمية وتشمل إلا )2(
  .مواهبه وقدراته العقلية والبدنيةالحاجة إلى تنميه شفهية الطفل و - 1
 .ة تركيزه في المدرسةالحاجة إلى تهيئه الظروف االسريه لدى الطفل لزياد - 2
إعداد الطفل لحياة مسئوله في مجتمع مدني متضامن قائم علـى  الحاجة إلى  - 3

 .وعي بالحقوق وااللتزام بالواجباتالتالزم بين ال
  :حتياجات البيئية وتشمل إلا )3(

  .ومتضامنة الحاجة في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة - 1
  .الحاجة في الحماية من كافة إشكال العنف والضرر واإلساءة - 2

                                                
لسـنة   12ادر بالقانون رقم قانون الطفل الص:  وزارة الدولة لألسرة  والسكان ، المجلس القومي للطفولة واالمومه )1(

 . م2008لسنة  126دل بالقانون  رقم والمع 1996
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  .وع من أنواع التمييز بين األطفالاى ن الحماية من - 3
  :حتياجات الغذائية وتشمل إلا )4(

  .الحصول على طعام كاف ومالئم -1
المـواد الضـارة بالصـحة     ن تكون أغذية األطفال وأوعيتها خاليه مـن أ -2

  .والجراثيم
  ".سليما" اكتشاف الظروف التي قد تؤثر علي نمو الطفل نموا -3
  .سب وصحيالحصول على طعام منا -4

  :حتياجات المادية وتشمل إلا) 5(
 .مالبس مالئمة ومناسبة  - 1
 .حماية الطفل من العقاب القاسي - 2

 :حتياجات العاطفية وتشملإلا )6(
  .الحاجة إلي الحصول على الحب والتقبل من قبل اآلخرين - 1
 .الحاجة إلي الحصول علي األمن واألمان  - 2
 .الحاجة إلى العقاب المقبول  - 3

  :)1(لثةوجهة النظر الثا) ج(
  :وتتحدد فيما يلي 

 .حتياجات الجسميةإلا - 1
 .حتياجات العقليةإلا - 2
 .حتياجات االنفعاليةإلا - 3
 .حتياجات االجتماعيةإلا - 4

وفى الواقع أن الطفل في حاجه إلى من يرعى حاجاته ورغباته في نفس الوقت بحيث 
  .ينسق بينهما

                                                
( الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية األسرة والطفولة ، : ثريا عبد الرؤوف محمود جبريل )1(

 .328، ص)  2000مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، جامعة حلوان ، 
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تعـارض  ال يذلك بات األطفال مادام وتنظيم المجتمع يسعى إلي  إشباع حاجات ورغ
, مع نمو شخصياتهم من الجوانب األربعة الجسمية والنفسية والعقليـة واالجتماعيـة   

والخدمة االجتماعية وهي تعمل في مجال رعاية الطفولة ال تقدم لهم صدقة أو إحسان 
لدوله والمجتمـع  اشروعة فاألطفال مواطنون لهم على وإنما تساعدهم لنيل حقوقهم الم

نهوض والتقـدم  ف إلي أن تكون منهم أجياالً مسئوله قادرة على الحقوق مشروعة تهد
, لدوله والمجتمع بهيئاته ووحداته المختلفة حقوق واجبة األداء اوحقوق األطفال على 

والخدمة االجتماعية عندما تمارس في مجال رعاية الطفولة فإنها تقوم بترجمـة هـذه   
  .)1(مستحقيهاعي جاهده  إلى توصيلها لالحاجات إلي حقوق وتس

كما يسعي تنظيم المجتمع إلي مساعدة هؤالء األطفال الذين يقعون فريسة لالتجار 
بهم عن طريق المؤسسات المختلفة التي تهيئ لهم أوجهه الرعايـة المناسـبة تحـت    
إشراف األخصائيين االجتماعيين الذين تم إعدادهم لممارسة هذا العمـل مـن خـالل    

فة مثل دور التأهيل والتدريب المهني وبذلك يخف عنهم رعايتهم فى المؤسسات المختل
سرية وال يجب أن يحصل األطفـال  قما يعانوه من عنف واستغالل والقيام بالخدمات ال

علي مجرد حقوقهم كأطفال ولكن يجب أن يحصلوا أيضاً علي حقوقهم مثـل الكبـار   
قـوانين تحمـي   والكثير مـن ال , وذلك لعدم نضج فهمهم وقابليتهم الهشة على التحمل

ومرجـع ذلـك أن   , األطفال من االتجار بهم والتعرض لألذى الذي قد يلحق بالطفل 
األطفال غير مؤهلين عقلياً وعلي نحو معتدل علي أن يحصـلوا علـي احتياجـاتهم    

برعايتهم وتوجيههم التوجيه السليم وأن يوفروا  ولكن يجب علي من يقومون, مفردهمب
  .)1(موهم نمواً سليماًلهم االحتياجات االساسيه لن

 13بصدور قانون الطفل رقـم  , لقد أصبح لدينا وثيقة حقوقيه على أعلى مستوي 
هذه الوثيقة تعرضـت لقضـايا   . 2008لعام  126والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة 

                                                
فعالية برامج الجمعيات األهلية في الحد من العنف ضد األطفال ، مرجع سـبق ذكـره ،   : حمد همام كريم حسن أ )1(

 .62ص
 

(1) Richard L. Edwards & others: Encyclopedia of social work, 19th edition, 1995, p.465. 
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مع مرحلة النضوج في مجال حقوق اإلنسـان التـي   " توافقا, عديدة لم يسبق طرحها 
مـن   -دون تمييز –أساسية تمكين كل طفل " فقد تبنت منهجا.  "يشهدها مجتمعنا حاليا

الدولة والمجتمع واألسرة : كافة حقوقه ووضعت الوثيقة كل الجهات أمام مسؤولياتها 
  .واألفراد

يفسره البعض علـى هـواه   " فضفاضا" كما أنها لم تكن وثيقة مبادئ فقط أو ثوبا
ه سـينجو بفعلتـه بـل أن الوثيقـة     ويتجاهله من يشاء أن يخالف القانون متصوراً ان

ومـن  . وضعت عقوبات محددة على كل من ينتهك حقوق الطفل بأي أشكال االنتهاك 
، جـرائم اسـتغالل   2008لعام  126بين الجرائم التي تعرض لها قانون الطفل رقم 

  .االتجار بهماألطفال التي تندرج تحت تعريف 
الطفـل فـي    قبح سحظر كل مسانون العقوبات  تإلي قا 291كما أضيف مادة برقم 

الحماية من االتجار به  أو االستغالل الجنسي أو التجاري أو االقتصادي أو استخدامه 
في األبحاث والتجارب العلمية ويعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقل عن خمس سـنوات  
" وبغرامه التقل عن خمسين ألف جنية وال تجاوز مائتي ألف جنية كل من باع طفـال 

  .)2(وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله, راه أو عرضة للبيع أو اشت
ما وفرنا مايلزم لبقـاء األطفـال   هيئ لإلنسانية فرصاً جديدة فإذا هذا وكل جيل جديد ي

وقدمنا لهم الحماية من الضرر واالسـتغالل ومكنـاهم مـن    , ونموهم في كل مكان 
ـ  , اشـرة  ياتهم بصـورة مب المشاركة في اتخاذ القرارات التي  تمس ح  مفإننـا سنرس

  .والذي يستحقه أطفالنا" يده جميعابالتأكيد أسس المجتمع العادل الذي نر
أقامـت مصـر    1989فأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل لعام 

وتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية فـي  5/2/1990بالتوقيع عليها في 
أصدرت معاهدة حقوق اإلنسان التي حظيت بأكبر عـدد   والتي سرعان ما6/7/1990

من التصديقات في التاريخ ، إذ حصلت تقريباً علي تصديق عالمي وقد وقعـت هـذه   

                                                
، الدليل اإلرشادي " منع االتجار باألطفالوحدة : "وزارة الدولة لألسرة والسكان ، المجلس القومي للطفولة واألمومة  )2(

 .2009المبسط لتأمين سالمة األطفال حديثي الوالدة ،
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حيث تعين اتفاقية حقـوق الطفـل   . االتفاقية جميع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ونيـه بـدمج   الصك القانوني الدولي األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحيـة قان 

السلسلة الكاملة لحقوق اإلنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية ، إضافة إلي الحقـوق  
  . الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

إن اتفاقية حقوق الطفل التي تستند إلي أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متناوله تشـكل  
غيـر الخاضـعة للتفـاوض    و" مجموعة من المعايير وااللتزامات المتفق عليها عالميا

حقوق اإلنسـان الحـد االدنـي مـن     " وتوضيح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضا
االستحقاقات والحريات التي يجب على الحكومات احترامها وهى مبنية على احتـرام  
كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 

أو الدين أو الرأي أو األصل القـومي أو االجتمـاعي أو الثـروة أو     الجنس أو اللغة
  .لذلك تنطبق جميع هذه المعايير علي البشر في كل مكان,المولد أو القدرات 

يـات  وتلتزم هذه الحقوق الحكومات واألفراد علي حد سواء بعـدم انتهـاك الحر  
  .المماثلة لآلخرين

بحيـث  " تبط ببعضها ارتبـاط وثيقـا  وتر, وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة  
يستحيل إعطاء األولوية ألحد الحقوق علي حساب حقوق أخـرى وتـتلخص مبـادئ    

تضاف الجهود من أجل المصلحة ) 2المادة رقم (عدم التمييز : االتفاقية األساسية في 
  المعاملة وءحق الطفل في الحماية من جميع أشكال س) 3المادة رقم ( الفضلى للطفل 

مال واالستغالل والقسوة بما في ذلك الحماية من االستغالل الجنسي لألطفال في واإله
  .)1()34،35المادتين (اإلباحية المواد 

ـ م/الـدكتورة  سرة والسكان لألالدولة  يرةصرحت وز 2009في أغسطس  يرة ش
خطاب أنه تم االنتهاء من إعداد أول خطه وطنية فـي مصـر لمناهضـة االتجـار     

اً مراجعتها من قبل عدد من الخبـراء المتخصصـين تمهيـد   " الياباألطفال ويجرى ح
  .إلعالنها خالل الفترة المقبلة

                                                
 .7-1، ص ص  2005اتفاقية حقوق الطفل ، مطبوعات المجلس ،  : المجلس القومي للطفولة واألمومة  )1(
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علـى المسـتوى الـوطني     ألطفـال با تجـار إلوقالت أن الخطة تهدف إلي منع ا
واالقليمى والدولي من خالل االرتكاز علي ثالثة محاور هي الوقاية لمنع وسد المنابع 

الستغالل واإلساءة ومساعدته وتقديم الخدمات الالزمة وحماية الطفل من سائر أشكال ا
باعتبـارهم ضـحايا جـرائم    له وكفالة حقوق واحتياجات األطفال ضحايا االتجـار  

  .االستغالل
لمكافحـة ومنـع    2007 طني في عامنشاء لجنة للتنسيق الوتم إفي إطار ذلك أيضاً و

لخارجية وعضوية وزارات االتجار في األفراد خاصة النساء واألطفال برئاسة وزير ا
الداخلية والعدل والدفاع وجميع الوزارات المعنية األخرى واألجهزة األمنية والنائـب  

نسـان والمـرأة واألمومـة    العام والمجالس القومية المختصة بموضوعات حقوق اإل
  .والطفولة

ن الحملة المصرية انتقلت من المستوي الوطني إلي المستوي اإلقليمـي  اوأوضح 
حرك القادة األفارقة معاً في يوليه الماضي خالل القمة اإلفريقية في شرم الشيخ حيث ت

ليؤكدوا علي أن الوقت قد حان لتعزيز التصدي الدولي لتلك الظاهرة مشيراً إلـي أن  
القمة أصدرت باإلجماع قرار يؤكد على ضرورة التحرك الجماعي في سبيل اعتمـاد  

  .)2(تجار في األطفالإلمة اتحدة لمقاوخطة عمل عالميه لألمم الم
نعقدت لجنة مشتركة بمجلس الشعب توافق علي مشـروع قـانون مكافحـة    إلقد 

وقد وافقت مكاتب اللجان التشـريعية والـدفاع واألمـن القـومي     , تجار باألطفال إلا
 والشئون الدينية والعالقات الخارجية بمجلس الشعب علي مشروع قـانون ومكافحـة  

برئاسة الـدكتورة أمـال عثمـان رئيسـة اللجنـة       أيث المبداالتجار باألطفال من ح
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولـة للشـئون القانونيـة    . الدستورية والتشريعية 

والمجالس النيابية أن مشروع القانون في غاية األهمية والحكومـة معنيـة بإصـدار    
ار باألطفال يعد بمثابـة  القانون في الدورة الحالية لاللتزامات مصر الدولية وان االتج

                                                
  .1، ص 2009موقع اخبار المجلس ، : القومي للطفولة واالمومة  المجلس )2(

- Web site:    http://www.nccm.org.eg\news.htm,2005.p.1. 
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الوجه المعاصر لظاهرة العبودية حيث يشكل انتهاك لحقوق اإلنسان لذلك من الطبيعي 
  .د مشروع القانون لمحاربة الظاهرةكان علي مصر إعدا

وأشار شهاب إلى اتساع نطاق الجريمة المنظمة غير الوطنية مما أدي إلي وقوع 
األطفال ضحية لشبكات الرق المعاصـر وان  األفراد المهمشيين واغلبهم من النساء و

الظاهرة اإلجرامية تمثل ثالث اكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السـالح  
  .و المخدرات

وقال الوزير انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعمل كإطار مرجعـي  
ـ , لكافة الهيئات  افة القاصـرات  وطالبت مشيره خطاب وزيرة االسره والسكان بإض

ضمن مشروع القانون إلعطاء رسالة للمجتمع بأن الدولة ضـد اسـتغالل األطفـال    
  .)1(النساءو

ي یجب أن    )Bob Franklin")2"وعلي ذلك فقد أشار  وق الت إلي أن ھناك العدید من الحق
  : ا في أربعة حقوق أساسیة تمثلت فيولقد حددھ, یحصل علیھا األطفال 

 : الحق في الرفاهية -1
جم حقوق األطفال إلي الرفاهية مثل الحصول على الغـذاء المناسـب والرعايـة    تتر

الصحية المناسبة والحصول علي التعليم المناسب ومكان اإلقامة وعلي مستوى العـام  
  .تعتبر الحقوق من أهم األساسيات التي يمكن إعطائها لألطفال

  : الحق في الحماية -2
همال أو اإليذاء البدني أو النفسـي للطفـل   وتعني حماية الطفل من قلة الرعاية أو اإل

ورغـم  , سواء أن كان ذلك في المنزل أو في أي مكان قد يتعرض فيه الطفل للخطر 
بالمخاطر التي قد تواجه الطفل ومحاولة حمايتهم منها إال انه حتى " علم الجميع تقريبا

ـ  اآلن مازال بعض األطفال يتعرضون للمخاطر والعنف واال م فـي  تجار عنـد عمله
  .المهن الخطرة

                                                
لجنة مشتركة بالشعب توافق على مشروع قانون مكافحة االتجار باألشخاص ، جريدة األهرام ، : مصطفي شعبان  )1(

  .9ص,  2010مارس  12
(2) Bob Franklin: the Rights of children first published, 1986, pp.14-16. 
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  :ق في الحصول علي نفس حقوق الكبارالح -3
  .حيث يقترح البعض حصول األطفال علي مثل مايحصل عليه الكبار من حقوق 

  : الحق في الحصول علي الحرية -4
ويشير هذا الحق إلي أهمية حصول الطفل علي حرية مقننه من داخل العائلة وتعنـي  

الرفض مثل اختيار لنوعية األكل والحق في إبداء السماح له بالمشاركة وإبداء اآلراء 
  .أو القبول تجاه موضوع معين

یف  ل  )Sonia sharp")1"وتض ب أن تقاب ال یج ة باألطف ات الخاص ي أن اإلحتیاج إل
  :أن یحصل علیھا األطفال فیما یلي بالحقوق الواجبة لھم وحددت أھم الحقوق التي یجب

  :الحق في الحماية  -1
ف ومن دخوله في الصراعات من اإليذاء واالستغالل والعن حق الطفل في الحماية

  .المسلحة
  :الحق في الحياة  -2

جتماعية ومعرفة مدى من حيث االهتمام بصحته ومتابعة حالته التعليمية وحالته اال
  .توازن شخصيته

  :الحق في المشاركة  -3
سواء حق الطفل في المشاركة في صناعة القرار الذي يؤثر علي حياته ومستقبليه 

  .رعلية مباشرة أو بطريق غير مباش إن كان هذا القرار يؤثر
ي یجب          )David Wineman")1"وأشار   ة الت وق العام ن الحق اك مجموعة م ي أن ھن إل

  :طفال وتتمثل ھذه الحقوق فیما یليعلي المجتمع أن یھتم بھا لكي تقابل احتیاجات األ
  . حصول علي بيئة صحية مناسبة للطفلالحق في ال - 1
 .ق في التعبير عما بداخله الطفللحا - 2
  .حمايته من التعرض للعقاب الوحشي الحق في - 3
 .الحق في عدم التمييز القائم علي اللون أو الجنس - 4

                                                
(1)  Sonia Sharp &Helen Cowie: counseling and supporting children in distress, first 

published, 1998, p.5. 
 
(1) Richard L. Edward and others: encyclopedia of social work, op.cit, PP464-467. 
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  ويشير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة أن الجمعيـة العامـة    

رين تش/ 5المؤرخ 55/25عتمدت بروتوكول مكافحة االتجار باألشخاص في قرارها إ
ويمكـن   2003ديسمبر / كانون األول  25، وقد بدأ نفاذه في 2000نوفمبر / الثاني 

  .االطالع علي حالة التصديق علي هذا البروتوكول في الموقع الشبكي التالي
 http://www.unodc.org\unodc\en\crime-cicp-signatures-trafficking.html 

حيث أعدت مجموعة من األدوات والتي تعد من أفضل طرق العمل الناجحة فـي  
وهي تمثل مجموعة . منع وقوع االتجار باألطفال ومكافحته في ظل مختلف الظروف 

االسـتعمال   مختارة من األدوات المنهجية النظرية والتشريعية والتنظيمية التي هي قيد
ايـة الضـحايا   في أنحاء مختلفة من العالم والتي تسعي لغرض المنع والمكافحة وحم

  .وتقديم المساعدة لهم
جميـع التـدابير التشـريعية واإلداريـة      فـاذ وقد قبلت الدول األطراف أن تلتزم بإن

 بـان " واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال االستغالل علمـا 
االلتزام المترتب علي الدول األطراف يتضمن تجريم هذا االتجـار فـي تشـريعاتها    

" لجنة حقـوق الطفـل  "وقدمت بناء علي ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة  الوطنية ،
لضرورة قيامهم وعلـي نحـو مـنظم    توصياتها لحكومات دول المنظمة ودول العالم 

  : تيألبا
  
ستغالل األطفال مع التركيز علي نشأته فـي  إر وتجاالقضاء على كافة أشكال اإل - 1

 .لرعاية وغيرها من األماكن االخريالمنزل والمدرسة ومؤسسات ا
وغير ذلك من التدابير الالزمـة لمنـع وقـوع    ,القيام بحمالت تثقيف عامة فعالة  - 2

  .)1(االتجار باألطفال والوقاية منه

                                                
مجموعة أدوات مكافحة االتجار باألشخاص ، البرنامج العالمي : تحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مكتب األمم الم )1(

 .2006األمم المتحدة ، نيويورك ،  لمكافحة االتجار بالبشر منشورات ، منشورات
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تضمن النشاءه النفسية والصحية أما اإلسالم فقد أعطي للطفل الكثير من الحقوق التي ت
السليمة له ، ولقد كفل اإلسالم هذه الحقوق للطفل سواء أن كان ذلك قبل مولده أو بعد 

  :)2(مولد الطفل ونعرضها فيما يلي
  :حقوق الطفل في اإلسالم قبل مولده 

 .حقه في أن يولد في بيئة شرعية اى أن يكون ثمرة زواج صحيح شرعي - 1
تضـمن لـه الوراثـة    من أبويه خصائص صالحة حني يحقه في ان يتوافر له  - 2

 .صالحه للتنشئة االجتماعية السويةلاالطيبة والبيئة 
كما وجه اإلسالم إلى حسن العشرة بين الزوجيين بما يخلـق الحـب والمـودة     - 3

 .اعاة لتوفير الجو األسرى السليممر
 لـه ولقد اعتبر اإلسالم الجنين في بطن أمه كائن حي له الحق فـي الحيـاة و   - 4

 .كرامته التي ينبغي الحفاظ عليها
  : حقوق الطفل في اإلسالم بعد مولده 

 .حقه فى االستقبال بفرحة تسميته بإسم سليم - 1
 .حقه فى الرضاعة الطبيعية  - 2
 .حقه فى الحضانة - 3
 .حقه فى النفقة - 4
 .حقه فى التربية والتعليم - 5

  : حقوق الطفل من واقع اإلتفاقیات الدولیة والمحلیة -
وتختلـف  , فصور الحماية مختلفة. على كل البالد قومياً الطفل واجباً فتعتبر حماية

من مجتمع آلخر باختالف السياسات واالستراتيجيات ولكن الهدف واحد هـو حمايـة   
  :وحتى نستطيع بلورة تلك الحماية البد من اإلشارة إلى بعض النقاط الرئيسية. الطفل

  : )14(اإلھتمام الدولى بحقوق الطفل)1(
                                                

سرة والطفولة ، الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية األ: ثريا عبد الروؤف محمود جبريل  )2(
 .284-280مرجع سبق ذكرة ، ص ص

 
ن إ)  1( الم أون الی اریخ    )م2001: (س أخوذة بت ل، م وق الطف ن   19/8/2008، حق       ،م

 .http://www.Islamonline.net/arabic/2001موقع
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اإلهتمام بالطفل يمثل محوراً أساسياً فى المحافل الدولية منذ ما يزيد علـى   لقد بدأ
فمنذ إقرار عصبة , م1924وتحديداً في إعالن جنيف لحقوق الطفل عام , نصف القرن

األمم المتحدة بهذا اإلعالن قطع المجتمع الدولى على نفسه سلسلة مـن اإللتزامـات   
ن حقوقهم فى البقاء والصحة والتعليم والحماية تقضى ضمان تأمي, الثابتة تجاه األطفال

  . والمشاركة
نوفمبر اليوم الذى أعتمدت فيه الجمعية العامـة إعـالن حقـوق     20ويمثل تاريخ 
  .م1989وإتفاقية حقوق الطفل فى عام , م1959الطفل فى عام 

  :)15(م1959إعالن حقوق الطفل  -1
  :م ما يلى1959حيث كان من أهم ما جاء بإعالن حقوق الطفل عام 

  .حق الطفل فى أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة ميالده -
 . حق الطفل فى الحصول على التغذية والمسكن المناسب ووسائل الترفيه -

 .حق األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فى الحصول على التعليم -

وفى حالة عدم وجود , وتحت مسئوليتهم. حق الطفل فى أن ينمو فى رعاية والديه -
أو إذا كانت األسرة فقيرة بحيـث ال تسـتطيع   , رة تتحمل مسئولية رعاية الطفلأس

 . تحمل المسئولية فإن ذلك من واجب السلطات العامة ومسئوليتها 

حق الطفل فى الحصول على التعليم مجاناً وبشكل إلزامى علـى األقـل التعلـيم     -
مة ومن ثـم ينمـى   االبتدائى مما يعطيه الفرصة للحصول على قدر من الثقافة العا

 . قدراته ومسئولياته تجاه المجتمع ليصبح عضواً فعاالً

ة واالسـتغالل أو أن يكـون   حق الطفـل فـى الحمايـة مـن العنـف والقسـو       -
 .محالً لإلتجار

لن يتم السماح لألطفـال بالمشـاركة فـى قـوة العمـل إال بعـد بلـوغ سـن          -
 .محددة ومناسبة

  .الديني أو أي نوع من أنواع التمييزحق الطفل فى الحماية ضد التمييز العرقي و -
  : )1(م1989اتفاقیة حقوق الطفل - 2

                                                
دوة االتجا   : ھدى رجاء محمد القطقاط  )15( ة، ن ة والمحلی ة    حمایة حقوق الطفل من واقع االتفاقیات الدولی ة لوقای ات الحدیث ھ

  .5 -1ص ص ) 2007القاھرة، أكادیمیة الشرطة، مركز بحوث الشرطة، (األطفال من االنحراف 
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تعتبر أتفاقية حقوق الطفل أكثر التزامات المجتمع الدولى تجاه الطفل مـن حيـث   
, م1989وقد أقرت تلك اإلتفاقية الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـى عـام    , الشمولية

  .دولة 192وصدقت عليها 
لحقوق الطفل تنتهج نظرة متكاملـة لحقـوق الطفـل السياسـية      واالتفاقية الدولية

, وترى أنها تشكل وحدة واحدة ال يمكن تجزئتهـا , واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
لفهم الوثيقة فعلى سبيل المثـال ال يكفـى أن    موعدم قابلية الحقوق للتجزئة عنصر مه

لحق لكل طفـل فـى سـن    وتفشل في أن تضمن هذا ا, تضمن حق الطفل فى التعليم
وتتركز االتفاقية . االلتحاق بالتعليم بصرف النظر عن الجنس أو المقدرة المالية لألهل

  : على أربعة مبادئ
  ): 2مادة (عدم التمییز ) أ(

وهى قضية مهمة يؤدي رجـال التشـريع   , تنص االتفاقية الدولية على عدم التمييز
يبرز الدور اإلعالمى للتليفزيون فـى رفـع   والقانون دوراً هاماً إلرساء دعائمها، كما 

  . الوعى المجتمعى حيال هذه القضية
  ): 3المادة (المصلحة الفضلى للطفل ) ب(

إبداء األولوية للمصالح الفضـلى للطفـل داخـل منظومـة األسـرة والمدرسـة       
فيمـا  , ووضعها في اإلعتبار عند رسم السياسات القومية, والمؤسسات والمجتمع ككل

  .)1(وإيداعة في مؤسسات الرعاية, انة الطفليتعلق بحض
  ): 6المادة(بقاء الطفل وحمایتھ ونماءه ) ج(

اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان حق الطفل فى البقاء والنماء بما فى ذلك توفير 
   .)2(الخدمات الصحية والعلمية الجيدة لألطفال كافة فى جميع المراحل العمرية

  ): 12المادة (ام آرائھ مشاركة الطفل واحتر) د(
إن اإلطار القانونى الذى وفرته االتفاقية الدولية لحقوق الطفـل يحتضـن ويقـنن    
قضايا األطفال، ويأتى اإلعالن وخطة العمل الصادرين عن القمة العالميـة للطفولـة   

                                                                                                                          
  . رئاسة مجلس الوزراء، المجلس القومى للطفولة واألمومة، االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل )1(
  . 3مرجع سبق ذكره، ص : ھدى رجاء محمد القطاط )1(
  .5المرجع السابق، ص  )2(
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م بمثابة تعهد قطعته الدول المشاركة على نفسها إلعالء االتفاقية والسـعى  1990عام 
  . هانحو تنفيذ

  .وتعتبر االتفاقية بمثابة اإلطار القانونى والسياسى واألخالقى لرفاهية األطفال
وإنما تمتـد مظلـة   , ومن ثم فإن التزام الدول باالتفاقية ليس مقصوراً على الطفل

  .والكيان األسرى ككل, الرعاية والمسئولية على المستوى الوطنى إلى الوالدين
ة العالم وزعماؤه بالتأكيد مرة أخـرى علـى هـذه    وخالل العقد السابق لم يقم قاد

بل قاموا أيضاً بوضع أهداف ملزمة زمنياً كإطار للوفاء بها ففى عام , االلتزامات فقط
م أوجز زعماء العالم األهداف اإلنمائية لأللفية التى تتراوح بين تقليـل الفقـر   2000

وتحقيق , اإليدز/ ريةووقف انتشار فيروس نقص المناعة البش, الموقع بمقدار النصف
  .)3(م2015كل ذلك بحلول الموعد المحدد فى عام . تعميم التعليم االبتدائى

إلى مجموعة من األهداف المتعلقة مباشرة باألطفال وحمـايتهم   فوتشير اليونيسي
  : ومنها

عمل األطفال الـذي  : سيؤدى إلى حماية الطفل من حيث: استئصال الفقر والجوع -1
فالفقر والجوع يعمالن علـى التخلـى عـن    , شرى فى الدولةيبدد رأس المال الب

  . الطفل
فحماية الطفـل تتطلـب التعـاون بـين     : تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية -2

 .)1(القطاعات على المستويين الوطنى والدولى لخلق بيئة لحماية األطفال

  : صرىاالھتمام المحلى بحقوق الطفل بین المواثیق الدولیة والتشریع الم) 2(
على الرغم من أن الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى حاليا والتيً  تضم الكثيـر  
مما ال يدل على اإلهتمام الواجب والضرورى بتلك الفئة العمرية مما ينتج عليه الكثير من 

إال أن الدساتير المصرية المتعاقبة تضمنت الكثير مـن المـواد   . مظاهر إنحراف الصغار
  : والنهوض به كاآلتىلحماية الطفل 

م            -أ  ام بھ ال واالھتم ة األطف ن أجل حمای ة م ات الدولی ن االتفاقی د م , أبرمت مصر العدی
وقھم ة حق ل   , وكفال ن أج ا م مام فیھ ى االنض رص عل ل الح ة ك ًا حریص ت دائم وكان

  : تحقیق مصلحة الطفل وھى

                                                
(3)  Unicef: The state of the world's children, (oxford university press, U.S.A, 1997), p.20 
(1) United Nations Organization, Unicef, Programme of Cooperation 2005-2006, p.p. 6, 7. 
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م، صـدر  1921اإلتفاق الدولى الخاص بمكافحة االتجار بالنساء واألطفال سنة  -1
م ونشـر فـي الوقـائع المصـرية بتـاريخ      23/6/1932بشأنه قانون بتاريخ 

 .59م العدد 11/7/1932

ـنة    -2 ـادرة  س اإلتفاقية الدولية إللغاء اإلتجار فى األشخاص وإستغالل دعارة الغير الص
نشـر   - م 11/5/1959م السيما النساء واألطفال إنضمت إليها مصر فى تاريخ 1950

 .)2(244العدد  - م 9/11/1959فى الجريدة الرسمية 
بداية االهتمام بالطفل المصرى بشكل واضح كأحد نصوص حمايـة األمومـة    -3

تم إنشاء إدارة شئون المرأة بوزارة الشئون االجتماعية  1971وبحلول عام . والطفولة
ـا تقـديم كافـة     كما تم إنشاء إدارة لألمومة والطفولة تابعة لنفس الوزارة لتكون مهمته

كما تم إنشاء إدارة لرعاية األمومـة والطفولـة بـوزارة    , عية لألسرةالخدمات االجتما
 . وكانت معنية بتقديم الخدمات الخاصة بصحة األم والطفل, الصحة

كما أسهمت منظمة األمم المتحدة للطفولة فى إنشاء وحدة أبحاث المرأة والطفل  -4
  .)3(م 1987بالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عام 

م بإنشاء المجلس القومى للطفولة 1988لسنة  54لقرار الجمهورى رقم إصدار ا -5
م المؤسسـة القوميـة العليـا    1989والذى أنشأ بدوره فى يناير عام . واألمومة

المسئولة عن وضع السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم للنشـاطات  
  .)1(الخاصة بحماية وتنمية األطفال

لجمهورية بداية العقد األول لحماية الطفـل المصـرى   كما أعلن السيد رئيس ا -6
وكانت أهدافه منسقة مع أهـداف  ) م1999-1989(وذلك اعتباراً من , ورعايته

  .)2(م1990القمة العالمية للطفولة التى انعقدت فى عام 
البروتوكول اإلختيارى إلتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وإستغاللهم فـى   -7

  .م2002لسنة  104قرار رئيس الجمهورية رقم  صدر بشأنه -البغاء 

                                                
  .69ص ) 2006القاھرة، دار الجمھوریة للصحافة، (قوق الطفل فى الشرائع والتشریع، ح: محمد على سكیكر )2(
  .10مرجع سبق ذكره، ص : ھدى رجاء محمد القطقاط )3(
  .4، ص)2007القاھرة، أكادیمیة الشرطة، مركز بحوث الشرطة، (أمن الطفل فى الواقع المصرى : سھیر عبد المنعم )1(
  .10رجع سبق ذكره، ص م: ھدى رجاء محمد القطقاط )2(
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وجاء انضمام مصر التفاقية االمم المتحدة إيماناً منها بأن لكل إنسان حـق التمتـع   
. وأن للطفولة الحق فى الرعاية والمسـاعدة . بجميع الحقوق والحريات دون أى تمييز

  : مادة ومنها 54وقد جاءت هذه االتفاقية فى 
  .)3(ريفاً للطفل بأنه كل إنسان مالم يبلغ سن الرشدوضعت تع :المادة األولى

وأن , وجاءت المادة السادسة باعتراف الدول بأن لكل طفل حق أصيل فى الحيـاة 
  .تكفل تلك الدول إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه

وكفلت المادة الثانية عشر للطفل حق التعبير عن رأيه بحرية فى جميـع المسـائل   
  .كان قادراً على التعبير التى تخصه طالما

وحظرت المادة السابعة عشرة من أى تعرض تعسفى أو غير قانونى للطفـل فـى   
  . حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو سمعته

وجاءت المادة التاسعة عشر باتخاذ جميع التدابير لحماية الطفل من كـل أشـكال   
همال أو االستغالل بما فى ذلـك  أو اإل,أو اإلساءة البدنية أو العقلية, العنف أو الضرر

  . اإلساءة الجنسية ومع اتخاذ تدابير الوقاية الفعالة
وتقضى المادة السابعة والثالثون بأن تكفـل الـدول األطـراف عـدم تعـرض      

  .)1(الطفل للتعذيب
فقد أعلـن السـيد رئـيس    , واستكماالً لمسيرة اإلنجازات 2000وبحلول عام -8

عقداً ثانياً لحماية الطفل  2010-2000ات الجمهورية إعتباراً من العشر سنو
  .المصرى ورعايتة

لسـنة   126م والمعدل مؤخراً بالقـانون رقـم   1996لسنة  12صدور قانون رقم  -
م والذى يراعى فى كل مواده ضرورة حماية الطفل ورعايته وخاصة المادة 2008

عـرض  والتى يحظر فيها تشغيل الطفل فى أى من أنواع األعمال التى قد ت). 65(
  .صحته أو سالمته أو أخالقه للخطر

تحت باب المعاملة الجنائية للطفل والتى تؤثر فـي أن يعـد الطفـل    ) 96(والمادة  -
معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سالمة التنشئة الواجب توافرها له وذلك فى 

  .مجموعة من األحوال تم ذكرها فى الفصل األول

                                                
 .www.unicef.org/magic,2007من موقع  12/2008مأخوذ بتاریخ , حقوق الطفل, )م2007: (الیونیسیف)3(
  .35-30مرجع سبق ذكره، ص ص : محمد على سكیكر )1(
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لى ضرورة أن ينشأ بكل محافظة لجنـة عامـة لحمايـة    والتى تشير إ) 97(وأيضاً المادة  - 
وتخـتص لجـان   , وتشكل فى كل دائرة أو قسم لجنة فرعية لحماية الطفولةالطفولة 

حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حـاالت التعـرض للخطـر والتـدخل     
  .الوقائى والعالجى الالزم لجميع هذه الحاالت

القانون، ينشأ بالمجلس القومى للطفولـة واألمومـة    من هذا) 144(مع مراعاة حكم المادة  - 
 إدارة عامة لنجده الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من األطفال والبالغين ومعالجتها بما 

 
  .)2(يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال

مكانياته إعلى كل من علم بتعرض الطفل لخطر أن يقدم إليه ما فى ): 98(والمادة  -
  .)3(المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر أو زواله عنهمن 

  :خطوات إیجابیة مستجدة فى الواقع المحلى لحمایة األطفال المعرضین للخطر  -ب 
رغم ترجمة اإلهتمام بحقوق الطفل إلى سياسات وبرامج تدعمها الدولـة لتحسـين   

رها مـن  وغي) 1999-1989(واقع الطفولـة وظروفها ومع إعالن عقد الطفل األول 
, إعداد برامج الحماية لتلـك الفئـة  , الخطوات إال أن هناك قصور فى تقديم الخدمات 

باإلضافة إلى ضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال 
حقوق الطفل على المستويين المحلى والوطنى ومع هذا فهناك مجموعة من الخطوات 

لتنقلنا إلى شئ مـن  , انين الموجودة بالدستور المصرى وبنودهاإليجابية التى تبلور القو
  : الواقع فى المجتمع المحلى وهى كاآلتى

اإلنضمام للبروتوكول اإلختيارى إلتفاقية حقـوق الطفـل بشـأن بيـع األطفـال      
  . م2002يوليو  14ستغاللهم في البغاء والمواد اإلباحية من او
  .)1(1996لسنة  12ون الطفل رقم م بتعديل قان2008لسنة  129القانون رقم  -

                                                
یابة العامة في شأن مذكرة أدارة التفتیش القضائي بالن"الكتب الدوریة الصادرة من النائب العام : النیابة العامة تإصدارا )2(

  40ص.2008لسنة ) 26(والمعدل بقانون رقم  1996سنة ) 12(تطبیق أحكام قانون الطفل رقم 
لسنة  126والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12رئاسة مجلس الوزراء، المجلس القومى للطفولة واألمومة، قانون رقم  )3(

2008.  
ر،      المجلس القومى للطف: رئاسة مجلس الوزراء )1( ى مص ة ف ة واألموم اھرة،  (ولة واألمومة، وثیقة إستراتیجیة الطفول الق

   .18ص ) 2008مطبوعات المجلس 
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بشـأن   75لسـنة   26بتعديل أحكام القانون رقـم   2004لسنة  154القانون رقم  -
الجنسية المصرية ورفع التمييز ضد الطفـل المولـود ألم مصـرية وأب غيـر     

 .مصرى

 ).2003(إنشاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان كآلية مستقلة لرصد حقوق اإلنسان -

 ).2001(رة عمل األطفال فى مصر المسح القومى لظاه -

 .م بإنشاء محاكم األسرة2004لسنة ) 10(القانون رقم  -

 ).2003سبتمبر (إنشاء خط مساعدة األطفال ذوى اإلعاقة  -

 ).2005يونيو (إنشاء خط نجدة الطفل  -

 ).2003(االستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع  -

 ).2006(ى عمل األطفال وخطة العمل االستراتيجية القومية للقضاء عل -

 ).2005(اإلستراتيجية القومية لحماية النشئ من المخدرات  -

 ). 2006(الوطنية لمناهضة العنف ضد األطفال  ةخطة العمل الخماسي -

 ).2007(مسح ظاهرة أطفال الشوارع  -

 ).2007(إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع االتجار فى األفراد  -

 ). 2007(وحدة مناهضة االتجار فى األطفال بالمجلس  إنشاء -

توقيع بروتوكول بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتعميم منهج التعلم النشط فى  -
 ).2008(المدارس الحكومية 

م بشأن تجريم ختـان  2008لسنة  126تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم  -
 .اإلناث وتجريم االتجار في األفراد

 .إنشاء صندوق رعاية الطفولة واألمومة -

 .)1(مسودة خطة وطنية لمناهضة االتجار فى األطفال -

  
  
  

                                                
 www.google.childstreet.comتقریر مصر الدورى الثالث والرابع  :لجنھ حقوق الطفل )1(
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  :اإلتجار باألطفال  كظاھرة  إجتماعیة : ثانیًا 
سـتقبال  إجديد من العبودية بينما نحن في  نه من غير المعقول أن نشهد ظهور شكلإ

، وعلينا إذن أن  تجار باألطفال إلى وباءإلل اإننا نواجه اليوم خطر تحو ،ألفية جديدة 
اليـوم فـي عـالم     مثلما هو لم يكن هذا النداء ملحاً .ءا البالنتخذ وقفه حاسمة مع هذ

يسعي قطاع األعمال إليجاد سبل ووسائل لدعم حمالت مناهضـة   .يمزقه عدم األمان
رة المستديرة الحالية تمثل الدائزدياد الوعي بخطورة هذا الوباء إتجار باألطفال بعد إلا
جار بالبشر خاصـة النسـاء   تإللتزام قطاع األعمال بصياغة وتبنى مبادئ مناهضه لإ

 .)1(واألطفال
ن الظروف االقتصادية السيئة وعدم االستقرار السياسي في بعض الدول قد يسـهالن  ا

 بحيث يركز المجرمون في هذه, تجار باألطفال إلتحويلها إلي بلدان مصدرة لضحايا ا
ي كما أن الفقر هو العامل األساس ، الحالة علي هذه الدول التي تعيش مثل هذه المعاناة

                                                
ء واألطفال  مكافحة تجـارة  اإلتجار بالنسا( موجز تنفيذى ، : حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم  )1(

 ).الجنس غير المشروعة 



 - 156  -

ـ  ما وغالباً, لهذه الظاهرة الجرمية  ة تكون الخيارات المتاحة للعائالت قليلة أو منعدم
مين دخل أفضل ونتيجة للوعود التي يقطعهـا تجـار   أونتيجة النتشار الفقر وصعوبة ت

يشته أفضل بفرص عمل جيده في دول أجنبية يتم اإليقاع بهـم  البشر للضحايا من مع
 .لتالعب بهمومن ثم ا

تجـار  إلن شـيوع ا اور والتقدم في الوقت الحاضر إال والحقيقة المؤلمة انه رغم التط
مع موجود المواثيق الدوليـة المانعـة    باألطفال يزداد سنة بعد سنة ويقف العالم حائالً

ى ظروف قسرية  لكـن  أى شكل وتحت أوالسخرة برق لهذه الظاهرة والتي تحظر ال
مليوناً من المتاجر بهم يسخرون بما يسـمي  ) 27(ففي العالم اليوم ، خر آالواقع شئ 

  .)2()اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (ـب
  
 

وال شك أن التجارة باألطفال تعد أشرس هجوم علي كرامة اإلنسان في مختلف أنحاء 
جم االتجار باألطفال عاماً تلو عاماً وتتعـدد أسـبابه وتختلـف    حيث يتزايد ح،  العالم

وذلك تبعاً الختالف الزمان والمكان ، فيالحظ انه يكثر في مناطق بينمـا يقـل فـي    
أخري ، كذلك يالحظ أن األسباب تتعدد ولكنها في النهاية أسباب تنطبق علي جميـع  

  .)1(رتجاإلدول التي تحدث بها عملية اال
تجـار  إللغه في الحصول علي إحصاءات دقيقة عن حجـم ظـاهرة ا  هناك صعوبة با

باألطفال ، وهذا يمثل مشكلة حقيقية ألنه في معظـم األحيـان يـتم اعتمـاد الـرقم      
االحصائى من خالل الدراسات التي تجريها المنظمة الدولية للهجرة وهـي المنظمـة   

مـن الـدول ال تحـتفظ    كما أن الكثير .النشطة جداً بمعالجة مشكلة االتجار باألطفال 
بمعلومات إحصائية بهذا الشأن وفي كثير مـن األحيـان ال تحـتفظ الـدول سـوي      
باحصاءات تتعلق بأرقام قضايا العدالة الجنائية والصعوبة االخري تتمثل بأن عمليات 

                                                
جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي : خالد بن محمد سليمان المرزوق )2(

 .2005، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا ، الرياض، 
 . 31المرجع السايق ، ص )1(



 - 157  -

االتجار باألطفال تتم بسرية تامة وتأتى مسعيات مختلفة كما تتم عبر إجـراءات شـبه   
تها في بداية األمر ، وقد جاء في تقرير حديث لألمم المتحـدة أن  قانونية تصعب معرف

تجارة النساء واألطفال تأتى في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخـدرات والسـالح وان   
األطفال يمكن بيعهم ألكثر كانت المخدرات تباع مرة وتنتهي باستخدامها فان النساء و

 .)2(من مرة
تجـار  إلتجار باألطفال علـي ا إلبحاث المتعلقة باحيث ركزت الغالبية العظمي من األ

باألطفال بغرض اإلستغالل الجنسي وبالتالي فليس من المفاجئ كون معظم الضـحايا  
بإعداد قاعدة بيانات لعـدد  IOM قامت المنظمة الدولية للهجرة . من النساء واألطفال 

من %81من كان أكثر  . 2005و 2001حالة من ضحايا االتجار بالبشر بين  5233
مـنهم فـى الخامسـة    % 74الضحايا الذين تم إجراء حوار معهم من النساء وكـان  

ولكـن ال   ،% 72والعشرين أو أقل ، ومن بين الضحايا األطفال كانت الفتيات تمثـل  
تعبر تلك األرقام عن الحجم الحقيقي للمشكلة ويرجع وجود مئات اآلالف من الرجـال  

  .)1(من ضحايا االتجار بالبشر
  :م ونطاق المشكلة حج

تقدر وزارة الخارجية األمريكية اعداد الرجال والنساء واألطفال الذين يتم اسـتغاللهم  
  .فرد  800000و  600000على مستوى العالم من خالل االتجار بالبشر سنوياً بين 

أن هذا التقدير غير دقيق لقلته الملحوظة ، حيث تقدر اعـداد   UNتري األمم المتحدة 
  .)2(ليون طفلوحدهم الذين يتم استغاللهم سنوياً بأكثر من ماألطفال 

                                                
 -الجهود الدولية لمكافحة االتجار في البشر ، ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة االتجار بالبشر : التوايهه ، عباطة ضبعان )2(

 .9م ، ص2004|5|25-24أبو ظبي  -وزارة الداخلية 
(1) Lee, June: "Human Trafficking in east Asia "current trends, Data collection, and 

knowledge Gaps, Data and research on Human trafficking, A Global Survey, 
international office of migration, Geneva, 2005.                  

  
- Web site: http\\www.iom.int//documents\publication\en\Data-and-research-on-human 
   Trafficking.PDF,2005  

 
  .2005مشروع االتجار بالبشر ، بانكوك ، : منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة   )2(

       - Web Site: http://www.unsecobkk.org\culture\trafficking,2005. 
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تجار بهم بحوالي مليـوني  إلفراد الذين يتم األعداد اأILO تقدر منظمة العمل الدولية 
ترفع العمالة القسرية األرباح إلي  ILOوفقاً لتقدير منظمة العمل الدولية و .فرد سنوياً

  .عية وثلثها تقريباً في قارة آسياالصنا بليون دوالر سنوياً نصفها في البلدان 32
ء األرباح السـنوية لإلسـتغالل الجنسـي للنسـا     ILOكما تقدر منظمة العمل الدولية 

  .بليون دوالر28واألطفال بحوالي 
إلى أن االستغالل االقتصادي القسري عن طريـق   ILOوتشير منظمة العمل الدولية 

  .)3(بالنسبة للنساء والفتيات% 56ان وبالنسبة للرجال والفتي% 44الجنس يمثل 
بالنسبة % 19إلى النوع  واالتجار بالبشر يمثل  IOM وتشير المنظمة الدولية للهجرة 

أيضاً تشير إلي الفتيات والفتيـان ضـحايا االتجـار    .بالنسبة للذكور % 81لإلناث و
  .)1(فتيات% 28فتيان و% 72بالبشر تمثل 

  .تجار بالبشر بشكل عام إللية تمثيل لنسب احيث يعتبر العرض السابق للتقارير الدو
  :أما بالنسبة لتجارة األطفال فيتم عرضها كاآلتي 

بموجب تعريف الطفل في  18للداللة علي أي شخص تحت سن " طفل " يستخدم لفظ 
  .ميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل

مالـة  تجار بالبشر سنوياً بغـرض الع إلالخاضعين ل 18يقدر عدد األطفال تحت سن 
صندوق األمم المتحدة للطفل (مليون طفل  1,2ستغالل الجنسي بحوالي إلالرخيصة وا
UNICEF .( 

ـ  إلمن ضحايا ا% 50يقع    وزارة (  18ن تجار بالبشر عبر الحدود الدولية تحـت س
  ).الخارجية األمريكية

  

                                                
التقرير العالمي الملحق بإعالن منظمـة العمـل   (تحالف دولي ضد العمالة القسرية ، :  ILOلية منظمة العمل الدو )3(

  .2005الدولية حول مبادئ وحقوق العمل األساسية ، جنيف ،  
   - Web Site: http://Www.ilo.org\dyn\declaris\de claration-web. Download - blob? Var- 
      Document D=5059-2005. 

  
(1) Lee, June: Human trafficking in East Asia, op. cit. 
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  یوضح أمثلة لتجارة األطفال ) 1(جدول رقم  

  

أین   ا ؟من یتأثر بھ  اإلنتشار  نوع التجارة
  المصدر  تحدث؟

تجارة الرضع 
  بغرض التبني

1000 -
  سنويا1500ً

الرضع واألطفال في 
  جواتيماال

من جواتيماال 
إلي الواليات 

  المتحدة

صندوق األمم المتحدة 
 UNICEFللطفل 

زواج األطفال 
  حاله 240  باإلكراه

وفتيان  %85فتيات 
صندوق األمم % 15

  المتحدة للطفل

المملكة 
  المتحدة

ق األمم المتحدة صندو
  UNICEFللطفل 

تجارة الفتيات 
بغرض 

ستغالل إلا
  الجنسي

  سنوياً 12000
فتيات من نيبال 

ات جئونساء من الال
  البوتانيات

من نيبال إلي 
الهند ودول 

  أخري

البرنامج الدولي للقضاء 
علي عمالة األطفال 

IPEC 

الفتيان كفرسان 
  للجمال

أكثر من 
  فتي19000

فتيان باكستانيون 
تراوح أعمارهم ت

  سنه11- 2بين

من باكستان 
إلي الشرق 

  األوسط

منظمة العمل الدولية 
ILO 

األعمال 
الزراعية 

 ، الزراعة،
العمالة المنزلية 

 ،التعدين ، 
  الدعارة ، الصيد

حوالي 
200,000 

  سنوياً
غرب ووسط   فتيان وفتيات أفارقة

  إفريقيا
صندوق األمم المتحدة 

 UNICEFللطفل 

  التسول

 من% 50
متسولي الطرق 
في موسكو من 

  األطفال

فتيان و فتيات من 
دول الكتلة الشرقية 

  "سابقا

من مولدوفا 
  إلي روسيا

منظمة العمل الدولية 
ILO 

األعمال 
  غير معروف  الزراعية

األطفال الالجئين من 
  بوروندي

تجار إلا
الداخلي 

باألطفال في 

صندوق األمم المتحدة 
 UNICEF   للطفل



 - 160  -

  تنزانيا

  
  
  
  

ن األطفال الذين يتعرضون لظروف الفقر والحروب أن خالل العرض السابق نجد وم
يري صندوق األمم المتحـدة أن األطفـال   , والتمييز هم أكثر عرضة لالتجار بالبشر 

والالجئين والنازحين بسـبب  األكثر ضعفا هم األيتام ومرض االيدز وأطفال الشوارع 
  .الحروب

وقد يتم تضليلها لحصـول أبنائهـا   ) بخاصة الفتيات(لها قد تقبل األسر الفقيرة بيع أطفا
على فرص تعليم أو عمل أفضل في األماكن التي يذهبون إليها  ومن خـالل دراسـة   
مسحية وجد أن األطفال يتم إجبارهم على العمل منذ شروق الشمس وحتي غروبهـا  

سـيد   "في رمي وسحب شباك الصيد وجد أنهم يعاملون معاملة العبيد تحت إشـراف  
  .عاماً 14:5غلبهم من الفتيان بين أ" الرقيق 

 3000يتم إرسال نحـو   ASIووفقاً لتقديرات المنظمة الدولية لمناهضة العبودية 
منفـذ   2002صبي تبلغ أعمارهم أربع سنوات لدول الخليج للعمل كفرسان لإلبل في 

جم مـن  ك 45والذين يقل وزنهم عن   15حكومة دولة اإلمارات  األطفال تحت سن 
 .ات الجمال ووعدت بعقاب المخالفينشتراك في سباقإلا

مـن  % 98ستغالل الجنسي التجاري اإلجباري وجـد أن  إلأما بالنسبة لتقديرات ا
منظمـة العمـل   ( األفراد الذين يجبرون علي تجارة الجنس هم من النساء والفتيـات  

  .) ILOالدولية 
 الالتـى تجـار بالبشـر   إلحايا اعدد النساء ض IOMتقدر المنظمة الدولية للهجرة 

 .سنوياً 500.000  بحوالي  يعملن بالدعارة
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ستغالل الجنسي إلمن ضحايا ا% 50إلي % 40سنه من  18يمثل األطفال تحت سن 
 .) ILOمنظمة العمل الدولية (التجاري 

سنه العاملين في تجارة الجنس في جنوب شرق أسيا  18تبلغ نسبة األطفال تحت سن 
صـندوق األمـم المتحـدة للطفـل     ( سـنوات   10بعضهم إلي  ويصل عمر% 30

UNICEF.( 
تجار بالبشر تقـديرات منظمـة   إلأما بالنسبة لتقديرات نسب أنواع العمالة القسرية وا

 : ILOالعمل الدولية 
  مليون فرد حـول العـالم ضـحايا للعمالـة      12.3نجد أن هناك على األقل

  .سريةالق
  ستغالل من قبل وكاالت خاصةرد لالمليون ف 9.8من هؤالء يتعرض. 
  ويمثـل هـذا   , مليون فرد باإلكراه نتيجة االتجار بالبشر  2.4يعمل أكثر من

 .من إجمالي العمالة حول العالم% 20الرقم 
     في الدول الصناعية ودول محطات االنتقال والرق األوسـط يمثـل االتجـار

 .سريةمن العمالة الق% 75بالبشر 
  ولـة أو الجماعـات   نسان على العمل من قبل الدمليون إ 2.5يجبر أكثر من

 .الثورية المسلحة
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  تقدیرات لنسب أنواع العمالة القسریة واإلتجار بالبشریوضح  ) 3(شكل رقم 

ار عن طریق اإلتج
بالبشر  %62 
ار  بعیدًا عن اإلتج
بالبشر  %38 

              ضحایا العمالة القسریة

            ( برنامج منظمة العمل الدولیة الخاص لمكافحة   

 ( ILO/SAP-FL العمالة القسریة

62%
38%

   

إستغالل  
إقتصادى     %64 

مفروض من الدولة  
أو جھات 
مسلحة  %20 
إستغالل جنسى 
تجارى   %11 

مختلط  %5 

64%
20%

11%
5%

          العمالة القسریة طبقًا للنوع

 ( ILO           (  منظمة العمل الدولیة 

   

إستغالل جنسى 
تجارى  %43 
إستغالل  
إقتصادى     %32 
مختلط  %25 

43%
25%

32%

 العمالة القسریة من ضحایا اإلتجار بالبشر 

 (ILO طبقًا للنوع (  منظمة العمل الدولیة 

         
شمل عمالة الرقيق والخدمة المنزلية اإلجبارية والعمالة القسرية في ي :ستغالل االقتصادي إلا

 .الزراعه
يشمل من يعملون في الدعارة باإلكراه أو من عملوا في الـدعارة   :ستغالل جنسي تجاري إ

 .بإرادتهم وال يمكنهم التراجع ، كما يشمل األطفال العاملين في صناعة الجنس
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يشمل العمالة القسرية التي تفرضها الدولة أو :  مفروض من الدولة أو جهات مسلحة
جهات مسلحة باإلضافة إلي المشاركة اإلجبارية في األعمال العامة والعمل اإلجباري 

  .في السجون
يشمل ضحايا االتجار بالبشر أو ضحايا العمالة القسرية المختلطـة أو نـوع    :مختلط 

  .)1(غير محدد
حـوالي  فتجـار باألطفـال   إلدياد ظاهرة ازإهذا وقد لوحظ في السنوات األخيرة 

تجار بهم في جنوب شـرق  إلمن النساء واألطفال يجري ا 250,000 ىإل 200,000
ظاهرة عالمية تطال جميـع دول ومنـاطق   " ويعتبر االتجار باألطفال . أسيا وحدها 

 ليطفل سنوياً أما العالم العربي فيفتقر إ 1,200,000التي يعاني منها حوالي " العالم 
  .إحصاءات أي دقيقة حول الموضوع

أي فعل أو أية عملية أو صفقة يجـرى بموجبهـا نقـل الطفـل     " ويعني بيع األطفال 
بمعرفة أي شخص آو جماعة من األشخاص إلي شخص أخر أو جماعة أخري لقـاء  

ويتداخل مفهوم البيع مع مفهوم االتجـار غيـر أن   " مقابل مادي أو أي تعويض أخر 
  .)2(لي مكان أخرناً علي نقل الطفل وترحيلة إاالتجار يشتمل ضم

وهذا االتجار من الممكن أن يستخدم لتحقيق أغراض معينة ولعل من أهم المشـكالت  
التي تقابل الباحثيين االجتماعيين في دراسة االتجار مشـكله التعريفـات والمفـاهيم    

 في ثقافة معينة فاالتجار مصطلح ثقافي بالدرجة األولي ، فما يعتبر فعالً, الخاصة به 
  .قد ال يعتبر كذلك في ثقافة أخرى

وان العامل األساسـي والحاسـم فـي تحديـد االتجـار هـو ظهـور أو حـدوث         
سـتغالل أو  إلح التهريب أو اويعد أحياناً  االتجار مرادفاً لمصطل ""INJURYالضرر
  .للعنف

                                                
(1) Heather Montgomery and others: trafficking women and children "overcoming the illegal 

sex trade,Oxford, refugee studies center, department of international development, 
university of Oxford, 2005, pp.20-17. 

 
 .تحاد البرلماني العالمي ، جنيفإلحماية الطفل ، دليل للبرلمانيين ، ا: منظمة األمم المتحدة للطفولة  )2(
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ة ظاھرة ا  ن دراس را  إلوال یمك ى المتغی ارة إل ا دون اإلش داخل تجار ودینامیتھ ي تت ت الت
ي    ستغالل واإلوا" تھریب المھاجرین " معھا مثل التھریب  ا عل لعنف وسنتناول كل منھم

  :)1(حدة

  :اإلتجار والتهريب   -  أ
فـي أنهمـا   ) الهجره غيـر الشـرعية   ( تجار باإلفراد وتهريب المهاجرين إليتشابه ا

ود الدوليـة  يتضمنان دفع مبلغ من المال لنقل أشخاص بطريقه غير قانونية عبر الحد
يكون للمهاجرين حريـة اإلرادة بعـد عبـور     ويختلفان في أنهما في حالة التهريب,

الحدود المتفق عليها ، بينما في حالة االتجار فإنهم  يصبحون في حالـة سـخرة وال   
يشترط أن يتم االتجار بهم عبر الحدود إذ يمكن ان يحدث داخل حدود الدولة مادامت 

ستغالل ، غالباً يتم من المناطق الريفية الـى المنـاطق   عناصره متوفرة وبغرض اإل
مع انه غيـر قـانوني اتجـاراً إذا ماتعاقـد     ,الحضرية وال يعتبر تهريب المهاجرين 

ويصـبح التهريـب   .وإذا لم يجر استغاللهم " المهربين "المهاجرين بكامل حريتهم مع 
ي العـيش  ا ما اكرهوا علاتجاراً إذا ماكان هناك تضليل للمهاجرين أو خداع لهم أو إذ

  .والعمل في حالة العبودية
فإنهمـا يمـثالن    , ولكن مع إن االتجار وتهريب المهاجرين هما جريمتان متمايزتان 

ذلك أن تعريفهما القانونيين يحتويان علـى  . مشاكل إجرامية متداخلة فيما بينها" أيضا
وي علي عناصر مـن  كما أن الحاالت الفعلية من كل منهما قد تنط. عناصر مشتركه

أو قد تنتقل من جريمة إلى أخرى فالعديد من ضـحايا االتجـار   , هذين الجرمين معاً
ثـم إن المهـاجرين   . يبدأون رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم من دوله إلـى أخـرى  

لـك  المهربين قد يتورطون بالخداع أو بالقسر في حاالت استغاللية فيمـا بعـد ، وذ  
  .تجاريصبحون في عداد ضحايا اال

  
  

                                                
، الرياض ، جامعة ) التعريف والمعايير الدولية واألطر ألبرنامجيه (األطفال في وضعيات االتجار : مشاري خليل  )1(

  .2006نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية التدريب ، 
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 :تجار واالستغالل إلا   - ب

إن تعريفات االستغالل عديدة ومتباينة مبنيا على عدة عوامل بما فيها طبيعـة الفعـل   
 دي والنفسي علـي الضـحية والمعـايير   نفسه وشكله ودرجته وتكراره والتأثير الجس

  .جتماعية المؤيدة لهإلا
السيئة لألطفال والمراهقين لة منذ وقت قريب كان ينظر إلي أشكال االتجار مثل المعام

التغذية واإلساءة واالستغالل الجنسي لألطفال على أنها تتم  داخل األسرة ومن  وءوس
إال انه فـي  . حق أفرادها عدم اإلفصاح عما يدور من عنف أو أساءه بدنية أو جنسية 

  .ميةحاالت القتل أو اإلصابة البالغة يتم اتخاذ إجراءات رس
سي غرض من أغراض االتجار باألطفال ، كانت الطفلة بحاجـة  يعتبر االستغالل الجن

إلي إيجاد عمل ولكنها لم تكن قادرة على دفع كلفة النقل ، فقبلت العرض الذي قدمـه  
وهناك جري بيعها إلـى مالـك بيـت    . لها سائق حافلة لنقلها مجاناً للعمل في مصنع

تعمل بقيمة المال الذي دفعـة  الدعارة ، الذي اخبرها أنها ال تستطيع المغادرة قبل أن 
ثمناً لها لسائق الحافلة ، ولم تعرف مبلغ المال الذي يتوجـب عليهـا تسـديده ، وال    
بالمبلغ الذي يستحق لها كل زبون تمارس الدعارة معه ، وال بالمـدة الزمنيـة التـي    

  " ة في جنوب شرق أسياقصة طفلة ضحي".ها في هذا العمل حتى تسدد ديونهاستقضي
 

تجار باألطفال والفتيات يكون بغرض الدعارة ، موثق بصورة جيـدة فـي   إلن اأ
مناطق عديدة من العالم ، حيث يحدث االستغالل الجنسي بواسطة أن يقـوم مرتكـب   
الجريمة بتوثيق هذه الممارسات أو األنشطة في فيلم أو فيديو وقد يصبح هذا التوثيـق  

  .اخضاعة للمزيد من االستغاللاجل  بالتالي الوسيلة المطلوب البتزاز الطفل من
ويستخدم مصطلح اإلساءة أيضاً مرادفاً لمصطلح االتجار حيث يقصد باإلساءة اى 
فعل يقوم به احد األفراد بقصد إيقـاع الضـرر بشـخص أخـر ، وقـد ارتبطـت       

انه قد يساء معاملة األطفـال  " Gil"االستخدامات لهذا المصطلح بفئة األطفال ، ويري 
سوء استخدام السلطة باستخدام القوة والعنف المقصـود مـن قبـل    بدنياً عن طريق 
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المسؤلين عن رعاية الطفل مما ينتج عنه إصابات أو إيـذاء وتـدمير لهـذا الطفـل،     
كل مافي من شأنه أن يعوق نموه نمواً متكامالً سـواء  "وتعرف إساءة الطفل علي أنها 

تنشئته ويتضمن ذلك اإلتيان بصورة متعمدة أو غير متعمدة من قبل القائمين علي احد 
بعمل يترتب عليه إيقاع ضرر مباشر بالطفل كاإليذاء البدني أو العمالـة المبكـرة أو   
ممارسة سلوكيات أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحول دون إشباع حاجات الطفـل  
المتنوعة التربوية والنفسية والجسمية واالنفعالية واالجتماعية وتوفير الفرص المواتية 

  .)1(لنموه نمواً سليماً
إن المعايير الدولية تعرف أيضاً اإلساءة الجنسية علي إنها شكل من أشـكال االتجـار   
باألطفال ، وعلي سبيل المثال يعرف االتجار بالطفل علي انه يشمل وان لـم يقتصـر   
علي مايتعرض له الطفل من إساءة وعنف بدني وجنسي ونفسي الـذي يحـدث فـي    

  . الجنسية أيضاً للفتيات في المنزلواإلساءة , ضرب األسرة بما فيه ال
وعلي الرغم من أن المعلومات عن اإلساءة الجنسية لألطفال الناتجة من االتجار بهـم  

فان منظمة الصحة العالمية تقـدر  , غالبا ماتكون متوافرة أو يصعب الحصول عليها 
  .سية كأطفالعانوا من اإلساءة الجنمن الرجال % 10-%5من النساء و% 20ان 

وقد تشمل النتائج والعواقب البدنية لإلساءة الجنسية لألطفال الحمـل المبكـر وغيـر    
المرغوب فيه ، واألمراض المنقولة جنسياً ، بما في ذلك فيـروس نقـص المناعـة    

  .والعجز الجنسي –اإليدز / البشرية المكتسب 
وجه المقرر الخـاص لألمـم   وقد . أما النتائج والعواقب النفسية فغالباً ماتكون مدمرة 

المتحدة حول بيع األطفال ، ودعارة األطفال واستخدام األطفال في األعمال اإلباحية ، 
إن حوالي نصف اليافعات اللواتي كن ضحايا االساءه الجنسية كانت أو بدنية أبلغـت  

واليا فعون ضحايا اإلساءة البدنيـة أو الجنسـية   .عن ظهور أعراض اكتئاب عليهن 
بنسبة أربعة أضعاف مايتعرضون له األوالد اآلخرون من سـنهم لظهـور    ممرضون

                                                
دراسة مشكالت األطفال المساء إليهم العاملين بالصيد وتصور مقترح لمواجهتها من منظور : دعاء فؤاد عبد الغني  )1(

  .16-15، ص ص  ) 2003جامعة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ،( خدمة الفرد ، 
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أعراض سوء الصحة العقلية عليهم وممرضون بنسبة الضعفين ما يتعرض له أقرانهم 
وقد بلغ أكثـر مـن نصـفهم بـأنهم فكـروا      .للجوء إلي تعاطي المخدرات والكحول 

  .)1(نتحارباإل
  :)2(هااإلساءة لألطفال علي أن" L.Barker" ويعرف 

إنزال العقوبة البدنية أو العاطفية التي تسبب األذى المستمر للطفـل والتـي تكـون    "
بتوجيه من القائمين علي رعايته والتي تشمل التقليل من أهميته والسخرية والتقليل من 
شأنه ، ويجب علي االخصائين االجتماعيين والمتخصصين أن يحددوا األطفال المساء 

  ".زالة تلك االساءه  والتقليل منهاالمدخل المناسب إلإليهم وان يستخدموا 
 :اإلتجار والعنف    -  ج

يعتبر العنف أسلوب من أساليب االتجار، حيث يمكـن ببسـاطة اختطـاف النسـاء     
ارة أو العمالـة القسـرية أو   واألطفال وبيعهم وإجبارهم على األشغال الشاقة في الدع

  .الحرب
ثالثة من بروتوكول األمـم المتحـدة المكمـل    ومن خالل التعريف الوارد في المادة ال

التفاقية األمم المتحدة فـي الجريمـة المنظمـة العـابرة  للحـدود الوطنيـة لعـام        
والخاص بمنع االتجار باألفراد وخاصة النساء واألطفال وقمعه والمعاقبة عليه 2000

اسـتقبالهم   االتجار باألطفال بتجنيدهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيـوائهم أو " حيث يعرف 
أو القسـر أو اإلختطـاف    مالها أو غير ذلك من أشكالبواسطة التهديد بالقوة أو استع

حتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استضـعاف أو  إلا
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخـر  

  .)3("لغرض اإلستغالل

                                                
(1) International labour organization and inter-parliamentary union: Eliminating the worst 

forms of child labour, a hand book for parliamentarians, 2002, p.15. 
 
(2) Robert L.Barker: Social work dictionary, 2nd edition, 1991, PP.33-34. 
 

, المكمل إلاتفاقية الجريمة المنظمة , وبخاصة النساء واألطفال , قبة االتجار باألشخاص بروتوكول منع وقمع ومعا )3(
  .2003, الجمعية العامة لألمم المتحدة 
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األطفال المتجر بهم يواجهون عنفاً يعتبر من اخطر المشاكل التي تواجه األطفال اليوم 
، كثيراً ما يكون هذا العنف مخيفاً ، غير ظاهر ، وقد يشعر األطفال أنهم غير قادرين 

وقد ال يعتبـر الطفـل   . على اإلبالغ عن أعمال العنف خوفاً من انتقام المسيء إليهم 
وقد ال . ل للعنف هو أمر خاطئ أو غير عاديإن إخضاع الطف والمسيء ، كالهما  ،

يعتبرون الفعل العنيف عنيفاً علي اإلطالق ، وربما رأوا فيه عقوبـة ضـرورية لهـا    
معتقدين أنهم اسـتحقوا أن  ,وقد يشعر األطفال الضحايا بالخجل أو بالذنب .مايبررها 

وفـى   .عـن الموضـوع  غير راغبين في الحديث يخضعوا للعنف ، ولذا قد يكونون 
بعض األحيان نجد أن العنف ضد األطفال هو سبب لتعرضهم لالتجار قـد يتعـرض   

وقـد تختلـف    .العديد من األطفال في المنزل للعنف البدني في فترة ما من طفـولتهم 
  . مع ألخر ووفقاً لعمر الطفل وجنسهأنماط العنف من مجت

وهـو يقـع بصـورة    , لمنـزل  ويقع العنف في معظم الحاالت من قبل األقارب في ا
متكررة وقد وجدت دراسة حديثة أجريت علي طالب المدارس الثانوية في الواليـات  

من الفتيان كـانوا  %12من الفتيات و%17المتحدة األمريكية ، علي سبيل المثال ، أن 
الذين ذكروا أنهم تعرضوا لإلساءة ، أنها ، ضحايا للعنف البدني ، وأشار ثلث الفتيان 

  . األقرباءحد أي بيوتهم وان المسئ كان حدثت ف
من %45أما في السعودية مثالً فأشارت دراسة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم أن 
وكيـل  (أطفال المملكة يتعرضون لإليذاء بمختلف صورة ، البدني ، النفسي ، اللفظي 

  ).2004نوفمبر / وزارة التربية والتعليم السعودية ، كانون الثاني 
ن يعتبر العنف من األسباب الرئيسية لمغادرة األطفال منازلهم وعدم العـودة إليهـا   إذ

 .)1(مما ذلك يعرضهم للوقوع فريسة لإلتجار باألطفال
  .)2(تجار باألطفال ومنهاوتوجد عدة مؤشرات تدل علي إحتمال حدوث إ

                                                                                                                          
 

 .90-89حماية الطفل ، دليل للبرلمانيين ، مرجع سبق ذكره ، ص: منظمة األمم المتحدة  )1(
القاهرة ، مكتبة األنجلـو المصـرية ،   (المعرضون للخطر ،  األطفال والمراهقون: أمال عبد السميع مليجى اباظه  )2(

 .78-77، ص ) 2003الطبعة األولي ، 
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واتخـاذ قـرار   .إن التخلي عن األطفال وهجرهم شكل حاد من أشكال اإلهمـال   .1
تخلي عن الطفل وهجره قد يكون أحيانا رد فعل علـي االفتقـار إلـي الـدعم     بال

والمساعدة أو ثقل التقاليد وضغطها ويتم التخلي عن األطفال في بعض الدول الن 
الوالد أو الوالدين يشعرون بالعجز عن تأمين األطفال بوسائل العـيش والبقـاء أو   

ديها موارد أكثر هي الطريقـة  يعتقدون بأن التخلي عن الطفل ألسر أو مؤسسات ل
 .إلعطاء طفلهم فرصة لمستقبل أفضل الوحيدة

تعيش بعض األسر في ظروف صعبة تبلغ حد اليأس وقد يكون اآلباء يعانون من  .2
مرض جسدي أو عقلي أو من اإلدمان مما يدفع األطفال إلى مغادرة المنزل فـي  

الجنسـي وكـذلك   سن مبكرة إلي الشوارع معرضين أنفسهم لمخاطر االستغالل 
في المنازل من قبل صـديق أو   يحدث العديد من اإلساءات الجنسية ضد األطفال

 .قريب
وعدم االهتمام بما يصدر عن الطفـل  , االتجاهات الوالدية تجاه الطفل وسلوكياته  .3

وزيادة في العناد مـن   والبالدة الوحدانية تجاهه مما يترتب عليه زيادة في اإلهمال
 .جانب الطفل

بيـد إن  . ر من األطفال يعملون في سن مبكرة لمساعدة أسرهم علي البقـاء  الكثي .4
المفارقات أيضاً إن عمل األطفال هو أيضاً سبيل رئيسي من أسباب الفقـر فهـو   

ما يعيـق  كما يحرمهم من فرص اكتساب المهارات م, يحرم األطفال من التعليم 
 .فرص توظيفهم في المستقبل

مثل العدوان والهروب من المنـزل وأحيانـاَ مـن    سلوكيات سلبية لدي األطفال  .5
المدرسة وبعض األطفال تنسحب وتصبح انطوائية ويتكون لـديها عدائيـه إمـا    

ولقد وجد أن هناك عالقـة  , موجهة للذات وإيذائها أو لآلخرين من أفراد األسرة 
بمـا تنـاول   ارتباطيه روحية  بين اإليذاء البدني لألطفال والتبول الـالإرادي ور 

  .مخدرات أو اإلدمانال
   ولعل من احد مؤشرات عدم كفاية االهتمام الممنوح لهذه القضية هو عدم كفايـة

األبحاث المعدة عن حاالت وقوع األطفال ضحايا لالتجار واالستغالل ، حيـث ال  
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تستطيع أية دولة تحديد مدي إنجازها إللتزامها تجاه الحقوق اإلنسـانية لألطفـال   
  .)1(لةأدون البحث في تلك المس

  :باألطفال   األسباب المؤدیة لإلتجار: ثالثًا
إن األسباب المؤدية لالتجار باألطفال متعددة وال يمكن اختزالها في سـبب رئيسـي   

حيث يجب دراسة األوضاع السياسية واالجتماعية في الدولة المرسلة , واحد مثل الفقر
ة وأسواق العمل غير المنظمة تمثل إجراءات الهجرة المتشدد. والمستقبلة لتلك التجارة 

ونقص اإلشراف علي العمالة في الدول المستقبلة عوامل تساهم فـي دفـع الفقـراء    
مما يجعلهم عرضة لالتجـار   المهمشين للبحث عن األعمال غير القانونية أو الخطرة

  .)2(بالبشر
سـباب  وفيما يلي العوامل المسببة إليقاع األطفال فريسة لإلتجار بهم بتصنيفها إلي أ

  :مرتبطة بعامل الطلب وهى كالتالي وعوامل مرتبطة بعامل العرض وأسباب وعوامل
  

  :األسباب والعوامل المرتبطة بعامل العرض  :النوع األول 
  :ابرز ذلك هي 

وخصوصاً الفقر المنتشر فـي  , األوضاع االقتصادية السيئة في كثير من الدول  - 1
اع الزراعـي كمـا فـي االتحـاد     مناطق الريف الذي تأثره بشدة بانهيار القط

 .السوفيتي سابقاً
عية الهجرة من الريف إلي المدينة والنمـو المتصـاعد فـي المراكـز الصـنا      - 2

 .والتجارية في المدن
 .انعدام المساواة بين الجنسين والممارسات التمييزية الناتجة عنها - 3

                                                
تقرير مشاورة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، دراسة األمين العام لألمم المتحدة حول العنف ضد الطفل ، القاهرة ،  )1(

 .9،  ص 2005
(2) Heather Montgomery and Other: Trafficking women and children, OP. Cit, P27. 
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ـ  المسؤولية الملقاة علي عاتق األطفال في دعم عائالتهم مما يتوجب عليهم - 4 ذل ب
 .الجهد في سبيل تامين عائالتهم

الـدول   ازدياد النزعة االستهالكية الناتجة عن االنفتاح االقتصادي الذي تمر به - 5
 .النامية

ممـا أدى إلـي   , تفسخ النظام العائلي وضعف العالقات والروابط االجتماعيـة   - 6
 .ضعف دور العائلة في تامين الحماية والرعاية ألطفالها

العتماد على الموارد الذاتية في تدبير موارد الرزق إلي حالة نتقال من حالة اإلا - 7
مين أالنقدية لتالبحث عن األعمال الحرة في سوق العمل للحصول على السيولة 

 .الحاجات الضرورية
 .عداد األطفال المشردين في العالمزدياد أإ - 8
 .ة فرص العمل وضعف التأهيل المهنيقل - 9

 .نقص فرص التعليم وضعفها -10
 .عها موضع التنفيذ في حالة وجودهاوكذلك عدم وض, واألنظمة  نقص قوانين -11
 .الممارس ضد األقليات العرفية التمييز -12
 .على الدخول في تجارة الجنس وفاة المعيل للعائلة يجبر األطفال أحياناً -13
 

  :األسباب والعوامل المرتبطة بعامل الطلب  : النوع الثاني
  :ابرز ذلك ھي 

م التي تتعامل بتجارة الجنس والتي يتطلـب طبيعـة   وجود شبكات اإلجرام المنظ .1
 .ساء واألطفال لالستعداد في عملهاعملها استقطاب اكبر عدد من الن

 .ول المكلفين بمكافحة تجارة الجنسفساد بعض المسئولين الرسميين في بعض الد .2
 استغالل األطفال في العمل بما في ذلك العمل تحـت ظـروف اإلكـراه أو فـي     .3

 .أو في أعمال شاقة ظروف العبودية
 .انتشار سياحة الجنس وخاصة في دول شرق أسيا وأوروبا الشرقية .4
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مـات  انتشار تجارة األطفال ألغراض جنسية من خالل استغالل تكنولوجيا المعلو .5
 .نترنتإلكالقنوات الفضائية وا

ـ    .6 ق زيادة الطلب في تجارة الجنس مع نساء وفتيات أجنبيات مما سـاعد فـي خل
 .النساء والفتياتتجارة عالمية ب

بعض الزيجات الفتيات الصغيرات المرتبطة عبر مؤسسات وشبكات خاصـة قـد    .7
 .تمام الزواجتنتهي أحياناً إلي بيع الفتاة إلي احدي بيوت البغاء بعد إ

الطلـب علـي    زاد مـن )  AIDSااليـدز  ( الخوف من مرض نقص المناعـة   .8
 .المومسات صغيرات السن

 .)1(ة انتشار العمالة المهاجرةزيادة الطلب الناتجة عن زياد .9
  

  :تجار باألطفال إلأشكال ا: رابعًا
قد يتم اإلتجار "  Children Trafficking"ن هناك أشكاالً عديدة لإلتجار باألطفال أ

  :)2(باألطفال ألحد األغراض التالية
  

 تجنيد األطفال                              التسول  

              المواد اإلباحية  التبني  

                    السياحة الجنسية نزع األعضاء  

                                                
(1)  Langberg, Laura: "work shop on Anti-Trafficking Initiatives in Asia, Latin America, the 

Caribbean and the united states," Organized by the Japan program and region 1 of the 
inter-American Development bank, Washington, 2003. 
 

(2) U.S. Department of state: Major forms of trafficking in persons, trafficking in persons 
report 2009. 

- Web Site: http://www.state.gov\g\tip\rls\tiprpt/2009\123126.htm. 
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                       عمالة السخرة العمل الجبرى   

                   الخدمات المنزلية  النزاعات المسلحة  

  عمالة األطفال وأطفال و  األنشطة اإلجرامية
  الشوارع

  
 Forced Labor:     العمل الجبري  -1
البية اإلتجار باألطفال في العالم يأخذ شكل من أشـكال العمـل الجبـري ، وفقـاً     غ

لتقديرات منظمة العمل الدولية بشأن السخرة والمعروفة أيضاً بإسم العبودية القسـرية  
التي تتم باإلكراه والعنف قد يؤدي العمل عند أرباب العمل عـديمي الضـمير اتخـاذ    

انون الستغالل الفئات الضعيفة ، يصبح هؤالء مـن  االستفادة من ثغرات في تطبيق الق
العمل أكثر عرضة لممارسات العمل الجبري بسبب ارتفاع معدالت البطالـة والفقـر   
والجريمة والتمييز والفساد والنزاعات السياسية ، المهاجرون يتعرضون علـي وجـه   

تعرضـون  الخصوص للعمل الجبري ، أيضاً الفتيات والنساء في العبودية المنزليـة ي 
  .ستغالل الجنسيغالباً لإل

  Bonded Labor:         السخرة  -2
تعتبر السخرة احد أشكال القوة أو اإلكراه أو ارتهان مدين للحفاظ على شخص تحـت  

وهي الوضع الناجم عن ارتهان مـدين بتقـديم   " إسار الدين "القهر وهي تسمي أيضاً 
إن كانـت القيمـة   , لدين عليـه  خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا 

المنصفة لهذه الخدمات ال تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخـدمات أو  
أشار بروتوكول األمم المتحدة أن السخرة شكل من إشـكال االتجـار   . طبيعتها محدده

حايا لعبودية الـدين  األطفال في جميع أنحاء العالم يقعون ض, ذات الصلة باالستغالل 
  .من اجل العمل

  Domestic Work:      العمالة المنزلیة  -3
 وفقاً لتقارير برنامج منظمة العمل الدولية الخاص لمكافحة العمالة القسـرية يعـرض  

  الجنسيتجار باألطفال بغرض العمالة المنزلية النساء واألطفال لمخاطر التحرش إلا
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  .غالل واالتجار بهم المترتبة عليةواالست واإلساءة
ن العمالة المنزلية بطبيعتها ظاهرة خفية من المستحيل الحصول علـي إحصـائيات   ا

دقيقة حول عدد النساء واألطفال الالتي يقمن بالخدمة في المنازل خارج منازلهم وان 
ي المنازل كانت بعض التقديرات تشير إلى قيام الفتيات الصغيرات بالعمل كخادمات ف

  .أكثر من أية مهنة أخري
عاملون بالمنازل لسوء المعاملة بشكل خاص بسبب إعفـاء المنـازل مـن    يتعرض ال

الشخصية بين صـاحب العمـل    التشريعات المتعلقة بظروف العمل وبسبب العالقات
  .واألجير

تشير الدراسات المتعلقة بالعمالة المنزلية إلي إرسال الفتيات للعمل بالمنازل من سـن  
برنامج منظمة العمـل  (بعض األحيان  سنه ولكن تقل أعمارهن عن ذلك في 14و 12

ال تأتي جميع عناصر العمالة ). ILO/IPECالدولية الخاص لمكافحة العمالة القسرية 
كما ال يستغلهم جميـع أصـحاب المنـازل أو    , المنزلية عن طريق االتجار باألطفال 

ـ , علي الرغم من ذلك . يسيئون معاملتهم ي تنخرط أعداد كبيرة من النساء والفتيات ف
العمالة المنزلية عن طريق االتجار بالبشر حيث يعانين من ظـروف معيشـية سـيئة    

  :وقد يتعرض لصور متعددة من استغالل مثل, للغاية ويتعرض لإلساءة الجنسية 
 ًيحصلن علي مكافآت زهيدة أو ال يحصلن عليها مطلقا. 
   ت االستغالل االقتصادى ، حيث يعملن لساعات طويلة دون الحصول علـى أوقـا

 .للراحة
  االجتماعية أو القانونيةال يتمتعن بالحماية. 
 ن من ظروف العمل القاسيةيعاني. 
 يحرمن من حرية االختالط باآلخرين. 
 دني أو العقليال يتمتعن بالحماية من االيذاء الب. 
 ن الرضا بظروف إقامة غير إنسانيةينتظرن منه. 
 يتعرضن لمخاطر االستغالل الجنسي. 
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 Adoption   :    التبني  -4
 Trafficking in Children for يعتبر التبني شكل من أشكال االتجار في األطفـال 

adoption " "  
 -واألمهات أطفالهم بحجة الفقر وقلة ذات اليد وذلك للحصول علـي المـال  بيع اآلباء 

  .وللقدرة علي اإلنفاق على الباقينللتخلص من طفل ال يجدون طعامه أوالً 
انه يتم نقل األطفال الرضع من أوطانهم وثقافتهم مـن اجـل تلبيـة     أثبتت الدراسات

  .متطلبات المجتمعات األكثر ثراء لتبني األطفال
وفي بلدان مثل تشيلي واألرجنتين وباراغواي تكون تجارة األطفال غير المشـروعة  

ـ دوالر لتبيع طفلهـا ثـم يبـاع    1,000رائجة في هذه الدول حيث يدفع لألم   15بـ
  .ا المبلغأضعاف لهذ

من السكان المنحدرين من أصول أوروبية أزرق العينين شقراء % 90في األرجنتين 
دوالر ومن خـالل تقريـر لـبعض    20,000الشعر حيث يباع األطفال الرضع بقدر 

الف طفل رضيع يتم تحديدهم بطريقة 700الى 300المسئولون بأمريكا أالتينية أن من 
هناك بعض العصابات يبحثون عن األمهات و, غير مشروعة بغرض التبني كل عام 

الفقيرات الذين هم في المراحل األولى من الحمل لتقديم لهم الرعاية الجيـدة والغـذاء   
إذا يعيشون في المزارع حتى تلد ومن ثم التخلـي عـن   " دوالر شهريا1000ومرتب 

طفال مواليدهن وتباع بعض األطفال مباشرة الزوار األجانب ويتم تصدير غيرة من األ
دوالر وبعد ذلك النقابات المهنية في بلجيكا والسويد تبيعهم 1000بمتوسط سعر الطفل 

طفـل فـي ألسـنه    300السلطات السريالنكية تقدر انه يتم بيـع  , دوالر1000بسعر 
  .بطريقة غير قانونية

هناك اسر فقيرة تبيع أطفالها لعائالت ثرية ال تنجب أطفال وهناك عصابات تشـترى  
فال بغرض تبنيتهم ثم تبيعهم إلي آخرون من اجل استغاللهم سـواء فـي   هؤالء األط

  .لقسري أو استغاللهم جنسياًاالعمل 
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  The Removal of Organs:       نزع األعضاء  -5

ظهرت تلك الجماعات التي تتاجر بأعضاء األطفال في الغرب ولكن سرعان انتشرت 
م بل أحياناً ماتستعد هذه الجماعـات  هنا وهناك أطفال يسرقون ويذبحون لبيع أعضائه

بقتل األطفال في حوادث أو متشابه ثم المتاجرة بأعضائهم بل وصل العبـث بكرامـة   
اإلنسان أنهم يخصبون بويضات بحيوانات منوية إلنجاب أطفال أنابيب ثم ذبح وتقطيع 
 هؤالء األطفال للتجارة بهم وتتم سرقة األطفال المواليـد فـي المستشـفيات لبـيعهم    

  .)1(رناث بالذكوستبدال اإلإلألغنياء أو 
 Begging Children:       التسول باألطفال   -6

التسول مرفوض ومذموم لما فيه من إهانة وإهدار لكرامة اإلنسان لذى قال رسول اهللا 
فالعليا هي التي تعطـي وتتصـدق   ) اليد العليا خير من اليد السفلي (صلى عليه وسلم 

ي التي تأخذ وتتسول حيث نجد تجارة األطفال في ان الـبعض  خير وأفضل من السفل
  .بدأ  في التسول بتأجير بعض األطفال المرضي من أهاليهم للتسول بهم

 Child Soldiers:        تجنید األطفال  -7
تجنيد األطفال مظهر فريد وقاس لإلتجار باألطفال يتم في كثير مـن األحيـان عـن    

إلكراه من اجل العمـل فـي الصـراعات أو االسـتغالل     طريق القوة اواالحتيال أو ا
أو , قد يكون مرتكبو ذلك القوات الحكومية شـبه المنظمـات العسـكرية    . الجنسي 

في حيث أن غالبية الجنود من األطفال الذين تتراوح أعمـارهم  , الجماعات المتمردة 
تخدامهم عام قد يكون بعض منهم تم تجنيدهم بطريقة غير مشروعة واس 18و 15بين 

في األعمال  الحربية ، على الرغم من انه من المستحيل حساب بدقة عـدد األطفـال   
ستخدام الجنـود  إجل وقف أالمشاركين في القوات والجماعات المسلحة والتحالف من 

  من األطفال طبقاً لتقديرات األمم المتحدة أن هناك عشرات اآلالف من األطفال يتم
  .دول العالملحة وتجنيد األطفال يوجد في جميع ستغاللهم في الصراعات المسإ

                                                
لديري المجمع ا, المكون التدريبي لمناهضة االتجار باألطفال , فصل المقال في االتجار باألطفال : سيد محمود زايد  )1(

  .164:  157ص ص, بني سويف , 
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يتم خطف العديد من األطفال الستخدامهم في القتال ويجبرون بصورة غيـر قانونيـة   
والفتيات الصغيرات أجبرت .سعاة أو جواسيس ,خدم ,حراس , للعمل كحمالين وطهاة 

ـ   . على الزواج أو ممارسة الجنس مع مقاتلين من الذكور  ود علي حـد سـواء الجن
األطفال الذكور واإلناث في كثير من األحيان يتعرضون لالعتداء الجنسي والتعـرض  

اجبـر بعـض   . لمخاطر عالية لإلصابة باألمراض التي تنتقل باالتصـال الجنسـي   
الجنود األطفال . األطفال على ارتكاب أعمال وحشية ضد أسرهم ومجتمعاتهم المحلية

نون من الناجين صـدمات متعـددة ونـدوب    غالبا ما يتعرضون للقتل أو الجرح ويعا
أيضاً الجماعات , سيا أتجنيد األطفال ظاهرة عالمية أكثر انتشاراً في أفريقيا و. نفسية 

المسلحة في مناطق الصراع في أماكن أخري تستخدم األطفال بصورة غير مشروعة 
ي اتخـاذ  ويجب على جميع الدول العمل معاً مع المنظمات الدولية والغير الحكومية إل

  .إجراءات عاجلة لنزع السالح وإعادة إدماج هؤالء األطفال إلي أوطانهم
  Sex Trafficking:      اإلتجار بالجنس  -8

تشمل المتاجرة بالجنس قسماً كبيراً من االتجار باألطفال عندما يتم إكـراه طفـل مـا    
ـ      ي لممارسة البغاء وأيضاً عن طريق أسار الـدين يجبـرون النسـاء والفتيـات عل

االستمرار في البغاء من خالل استخدام الدين غير القانوني يظل في استغاللهم حتـى  
تتعرض النساء والفتيات كذلك ألشكال متعددة من العنف الجنسي مثـل  . يسدد الدين 

باإلضافة إلي االعتـداء علـي خصـوبتهن    , الدعارة اإلجبارية أو العبودية الجنسية 
م أو اإلجهـاض  مل واألمومة بـاإلكراه أو التعقـي  وأجهزتهن التناسلية عن طريق الح

  . اإلجباري
, وفقاً لتقرير لليونيسيف تخضع مليوني طفل إلي الدعارة في تجارة الجنس العالميـة  

  .الستغالل التجاري الجنسي لألطفالتجرم ا ،جميع المواثيق الدولية والبروتوكوالت 
فتيات الصغيرات لالسـتغالل  وقد يتسبب الفقر ونقص الموارد في تعريض النساء وال

  .حتياجات أسرهن األساسيةوإاجاتهن بغرض سد احتي
وفي بعض المجتمعات االخري قد ينظر للنساء والفتيات باعتبارهن رمـوزاً لطبقـات   

الجنسـي  عتداء إلن اإوبالتالي ف. و هويات قومية معينةاجتماعية أو جماعات عرقية أ



 - 112  -

ووسيلة إلرهاب وتثبيط عزيمة العدو كـذلك  عليهن يعتبر اعتداء علي المجتمع بأسره 
عندما اليمكن الحصول للمحاربين أنفسهم يصبح االعتداء الجنسي عليهن أسلوباً أخـر  
لمهاجمة العدو ونتيجة لإلستغالل الجنسي قد تتعـرض النسـاء واألطفـال لمخـاطر     

  : متزايدة إللتقاط عدوى االيدز لألسباب التالية 
االيـدز  ل ضحايا االتجار بالبشر على معرفة كافيـة ب قد ال تكون النساء واألطفا .1

 .ومخاطرة وطرق الوقاية منه
قد تمتنع النساء والفتيات عن طلب الرعاية الصحية في الدول التي يعملـن بهـا    .2

بسبب عائق اللغة أو االحتجاز أو نقص المعلومات أو نقص أو انعـدام المـوارد   
 .ية أو الخوف من الترحيل أو السجنالمال

 .نجابيهإلمات الرعاية الصحية االقدرة علي الحصول علي خدعدم  .3
إن النساء والفتيات ضحايا االتجار بالبشر ممن يعملن في صناعة الجـنس لهـن    .4

 .عدد كبير من الشركاء في الجنس
فور وقوعهن ضحية  لالتجار بالبشر غالباً ما ال تتلقى النساء والفتيات المصابات  .5

 .ض ووفاتهنزمة مما يعجل بتطور المرباإليدز الرعاية الطبية الال
قد تعيق االدانه االجتماعية المتعلقة بصناعة الجنس إعادة النساء واألطفال ألوطـانهم  

  .الطبية والحماية في البلدان األمخاصة من أصيب منهم بااليدز قلماً تتوفر الرعاية 
ـ  2000ويرى القانون األمريكي لحماية ضحايا االتجار باألطفال سنة  نيف أخـر  تص

ألشكال االتجار باألطفال قد يختلف في الشكل مع التصنيف السابق ولكن يتفـق فـي   
  : )1(من االتجار ويمكن عرضه فيما يلي الجوهر مع األشكال المتعارف عليها

   المتاجرة باألشخاص ألغراض جنسية تنطوي على استخدام القوة أو االحتيـال أو
م بفعل جنسي لغـرض تجـاري أو إذا   اإلكراه من اجل إرغام الشخص على القيا

 .المرغم لم يبلغ بعد الثامنة عشرةكان الشخص 
                                                

المجلس العالي , منظور دولي مقارن , اتجاهات قانونية عامه لمكافحة االتجار في األشخاص : محمد مطر وآخرون  )1(
 .11ص,  2006, الطبعة األولي , رة هالقا, للثقافة 
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 ستخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه من اجل تجنيد شخص ما أو إيوائه أو نقله أو إ
يم خدماته أو إتاحته لآلخرين وذلك لغرض اخضاعة رغماً عنه وبدون إرادته لتقد

 .ستعبادةإ سديد دين ما أو لغرضجل تألقسري من الغرض تسخيره للعمل 
  تجنيد طفل ما أو إيوائـه أو نقلـه أو إتاحتـه    : المتاجرة باألطفال لغرض جنسي

 .غرض القيام بعمل جنسي لغرض تجاريلآلخرين أو الحصول عليه ل
 اءة استعمال اإلجراءات القانونيةباستبعاده أو التهديد بإس: سترقاق ألقسري إلا. 
 لى حالة االسترقاقشخص  أو إعادته إاالحتفاظ ب: سترقاق إلا. 
  ستدراج نحو العبوديـة إن يـتم قهـراً أو إراديـاً     إلا :العبودية والخدمة القسريه

 .عه أو جلبه إلي الواليات المتحدةاالحتفاظ بشخص للخدمة القسريه أو بي
  من يدرك انه يوفر خدمات أو عمل شخص ما أو يحصل عليهـا  : عمالة السخرة

القـانون أو   سـتخدام إر كبير بـه أو إسـاءة   تهديد بإنزال ضرمنه عن طريق ال
 .اإلجراءات القانونية

العمل غير المشروع المتصل بالوثائق المروجـه لعمـل المتـاجرة باألشـخاص أو     
هم أو إلرغامهم علـى  ستعبادإللتسخيرهم في العمل مقابل سداد ديون التزموا بها أو 

  .العمل القسري
ال  -9 ال وأطف ة األطف وارع عمال ال   الش ار باألطف كال اإلتج ن أش كل م :كش  

Child labor and Street children : 
لما ينطوي عليه من ، مختلفة كثيرة  االًجرامى يتخذ أشكإيعتبر االتجار باألطفال عمل 

قدرة حركية وقابلية للتكيف بحسب الظروف وألنه على غـرار كثيـر مـن أشـكال     
ائم التغيير لكي يتسنى له أن يحبط الجهود التـي  نشاط د, األنشطة اإلجرامية األخرى 

ستجابة فـي التصـدي للمشـاكل    إللكن أنماط ا. ها سلطات إنقاذ القانون بشأ منعهتبذل
الناجمة عن هذه الظاهرة اإلجرامية أخذت تتغير بوتيرة سريعة أيضاً خصوصاً بفضل 

فـي تشـرين   ، اإلجرامية دولياً لهذه الظاهرة  عتماد األمم المتحدة تعريفاً متفقاً عليهإ
  .2000نوفمبر /الثاني
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تجار إلدروساً عن الطرق الجديدة التي تتبع في منع وقوع جرائم ا كما إننا نتعلم يومياً
وكذلك عن الطرق التـي تعـد أكثـر    , والتحقيق فيها ومراقبتها ومكافحتها ,باألطفال 

ـ ويج. الجرائم فعالية في توفير الحماية والمساعدة لضحايا هذه  ن أرد التنويه من ثم ب
التعاون الدولي الذي يعتبر عامالً حاسماً في تحقيق النجاح في معظم مبادرات التدخل 

 جديداً ما أخذت تستحدث آليـات  خذ يكتسب زخماًأ ،تجار باألطفال إلألجل مكافحة ا
  .)1(عمل جديدة للتعاون في هذا الصدد

سية في مسيرته الحياتية تاركـة  وحيث أن طفولة اإلنسان تعتبر إحدى المحطات األسا
عبر إحداثها وتجاربها وخبراتها وتفاعالتها أعمق البصمات وأبعدها نمواً فـي بنيـان   
شخصيته تأسيساً علي ذلك يمكن احتساب تلك الخبرات والتفـاعالت بمنزلـة شـقي    

ورسم مسارات تشكلها فأما أن , الرحى في عملية تحديد مسيرة تطور تلك الشخصية 
  .)2(كائناً اجتماعياً أو غير اجتماعيا تجعل منه

وان استغالل األطفال في أعمال شاقة أو مرهقة يجرمهم مـن االسـتمتاع بطفـولتهم    
وتنمية معارفهم وشخصياتهم من خالل انسحابهم من التعليم ومن الملفـت للنظـر إن   

لإلشارة إلـى  ) األحداث(من قوانين العمل في الدول العربية تستخدم مصطلح % 50
لطفل العامل باعتبار أن هذا المصطلح أساساً يعنى صغير السن باإلضافة إلى أن هذا ا

مال تقـع أصـالً فـى دائـرة     كما أن هناك بعض األع, العمل قد يعرضه لالنحراف 
  .)3(اإلنحراف

وقد انطلقت من األمم المتحدة نداءات إلنهاء عمالة األطفال في العالم لعل من أهمهـا  
اللجنة الفرعية لمقاومة التفرقـة العنصـرية وحمايـة األقليـات      النداء الذي أصدرته

                                                
(1)  United States Agency for international Development: strategy for response to trafficking 

in persons. 
-     Web Site: http:// Www.usaid.gov\our-work\cross-cutting-programs\wid\pups\pd-abx-

358-final.pdf 
العـدد  , المجلد الثالثون, مجلة عالم الفكر , الكويت ( ,أضواء على ظاهرة عمالة األطفال : خالد سليمان وآخرون )2(

 .125ص )  2002الثالث ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، 
جامعة حلـوان ، كليـة الخدمـة    (الممارسة العامة للخدمة االجتماعية والفئات الخاصة ، : احمد محمد السنهوري  )3(

 .456، ص)  2000اإلجتماعية ، 
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عضواً في اجتماعها بجنيف داعية إلى اتخاذ إجراءات جديدة بشـأن   36المكونة من 
  .)4(عدد من الموضوعات على رأسها عمالة األطفال

ولقد تحولت الجمعيات األهلية في مصر من جمعيات خيريه إلـي جمعيـات تنمويـة    
ريك للدولة في التنمية وتهتم بالوصول إلي المناطق والفئـات الفقيـرة   تلعب دور الش

والدخول في قضايا يصعب على الدولة الخوض فيها بمفردها ومـن ثـم   , ولمهمشة 
  .)1(التنمية والرعاية وحقوق اإلنسان أصبح لهذه الجمعيات دورها في مجال

ية سواء كان ذلـك فـي   وغالبية هذه الجمعيات تعمل بشكل أو بأخر في ميادين التنم 
   .)2(أو التثقيف أو الطفولة بشكل عام البيئة أو الصحة أو التعليم أو التدريب أو التوعية

 :)3(ذلك فان مفهوم عمالة األطفال هو وعلى
تشغيل األطفال في مختلف المجاالت اإلنتاجية والخدمية بعيداً عن اإلطار األسـرى  " 

لسابق لعمالة األطفال كشكل من أشـكال  وفى ضوء العرض ا" وفى مقابل اجر مادي
االتجار باألطفال يحدد الباحث مفهوم عمالة األطفال إجرائيـاً فـي ضـوء الدراسـة     

  :الراهنة على النحو التالي
 .الذي يهدد سالمته وصحته ورفاهيتهوهو العمل  )1
 .ضع أعباء ثقيلة على الطفلعمالة األطفال يتضح في العمل الذي ي )2
 .يد من ضعفه وعدم قدرته عن حقوقهفوهو أيضاً الذي يست )3
 .عاملة رخيصة بديلة عن عمل الكباروهو العمل الذي يستغله ك )4
 .وهو العمل الذي يستفيد من وجود األطفال وال يساهم في تنميتهم )5

                                                
ظاهرة عمالة األطفال ، قسم بحوث التعليم والقوى العاملة ، القـاهرة ، المركـز القـومي    : عادل عازر وآخرون  )4(

 .2، ص1991جنائية ، للبحوث االجتماعية وال
سلسلة , الجمعيات األهلية وأولويات التنمية بمحافظات جمهورية مصر العربية : عزة عبد العزيز سليمان وآخرون )1(

 .61ص, 2001,معهد التخطيط القومي , 136قضايا التخطيط والتنمية رقم 
) 1995الدراسات السياسية واإلسـتراتيجية ،  مركز , القاهرة (, العمل األهلي والتغيير االجتماعي : امانى قنديل  )2(

 .131-130ص
 .456مرجع سبق ذكره ، ص , الممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الفئات الخاصة : احمد محمد السنهوري  )3(
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 .وهو العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله )6
لوحيد الموجه ضده ولكـن هنـاك   وال يعتبر عمل الطفل هو االعتداء أو االستغالل ا

العديد من أشكال االستغالل واالتجار به منها ختان الفتيات وأميتهم وعـدم االهتمـام   
والنوع األخيـر مـن   , ونزع أعضائهم وزواج القاصرات وأطفال الشوارع , بالطفل

االتجار أصبح يهدد المجتمع المصري بشكل كبير نسبياً حيث انه قد ال يخلو طريـق  
أو أكثر مشردين بيتهم هو الشارع لذا وفى حدود علم الباحث أرى أن هـذا  من طفل 

النوع من االتجار باألطفال أصبح ثاني اكبر تهديداً لألطفال بعد عمالتهم في هذا السن 
وان المصطلحات التي تم استخدامها لتعريف هذه الفئـة تثيـر ردود فعـل    . الحديث 

وعصـابات  , لمفاهيم مثل أطفال الشـوارع  مختلفة فالبعض ال يستطيع أن يميز بين ا
األطفال األحداث األطفال الذين يعملـون فـي ورش   ,األطفال المنصرفون , األطفال 
األطفال األيتام األطفال اللقطاء األطفال المتسـربون مـن   ) عمالة األطفال(ومصانع 
العالمية  أطفال المخاطر ، سرأالمتكيفين مع البيئة أطفال بال األطفال غير , المدارس 

كل هذه المسميات تتداخل مع بعضها الـبعض  . أطفال في حاجة إلى رعاية وحماية  ،
  .)1(مما يصعب معه أن نحدد هوية طفل الشارع بأي معيار علمي دقيق

حيث تعد مشكلة أطفال الشوارع من الظواهر التي انتشرت في اآلونـة األخيـرة   
, ديد من األطفال الصغار المشردين وتحولت إلى أزمة تنذر بضياع مستقبل وحياة الع

وعلى الرغم مـن وجـود العديـد مـن     , والذين قذف بهم قاع المجتمع إلى الشارع 
فإن هناك افتقـار ملحـوظ   , المظاهر التي تعكس انتشار هذه الظاهرة محلياً وعالمياً 

ي واإلعمال الت, وأماكن تجمعاتهم , لإلحصاءات الدقيقة عن إعدادهم وفئاتهم العمرية 
 Street يزاولونها وإذا ما انسحب هذا المفهوم المتعارف عليه بأطفـال الشـوارع   

Child" " في الثقافات الغربية والعديد من الدول األخرى على البيئة المصرية فإننا نجد

                                                
 .20األطفال والمراهقون المعرضون للخطر ، مرجع سبق ذكره ، ص: أمال عبد السميع مليجى  )1(
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ـ     1996أن مظاهرة قد أشار إليها قانون الطفل لسنة  ى ، وحـدد األفعـال الدالـة عل
  .)2(هاالنحراف والتشرد أو التعرض ل

ولقد عرف القانون المصري تلك الفئة بفئات المشردين ونص لذلك قانوناً خاصاً بهـم  
ليميزهم عن األحداث المنحرفين حيث كانت أفعالهم في الماضي قاصرة على التشـرد  

  .)1(فعالهم إلى حد اإلجرام واالنحرافوبيع السلع عديمة القيمة ولم ترق أ
رع بأنهم اى ولد أو بنت أصبح الشارع في معنـاه  وتعرف األمم المتحدة أطفال الشوا 

العريض مثل الشوارع والحواري والمساكن المهجورة ، واالراضى المهملة بالنسـبة  
لهم مكاناً إلقامتهم ومصدر معيشتهم ، وهم الذين ينقصهم الحماية واإلشراف والتوجيه 

  .)2(كافيين بواسطة أشخاص كبار مسؤلينال
المية علي أن األطفال الشوارع هم األطفال الذين يعيشـون  وتعرفه منظمة الصحة الع

في الشارع ال يشغلهم شئ سوى البقاء والمأوى ، وقد يكونون منفصلون عن أسـرهم  
ادين العامـه أو األمـاكن   بصرف النظر عن مكان إقامتهم سواء في الشوارع او المي

  .)3(المهجورة
  

  :)4(ويعرفه المجلس القومي للطفولة واألمومة بأنه

                                                
المؤتمر , استخدام المنظور البيئي في خدمة الفرد في العمل مع مشكالت أطفال الشوارع : الم إسماعيل مصطفى س )2(

 .369-368، ص) 2000,كلية الخدمة االجتماعية , جامعة حلوان (العلمي الثالث عشر للخدمة االجتماعية ، 
, ، دار نبيل للطباعة " عمل االجتماعيرؤيا معاصرة لل"الفئات الخاصة : علي الدين السيد محمد , عبد الفتاح عثمان  )1(

 .16ص, 2001
المؤتمر العلمى الخامس للخدمة اإلجتماعية , مشكلة أطفال الشوارع في مدينتي القاهرة والجيزة : مدحت أبو النصر  )2(

 . 603ص, )  1992, كلية الخدمة االجتماعية , جامعة حلوان (، 
ساليب العالج األسري في مواجهة مشكالت العالقات األسرية لإلناث مـن  دراسة استخدام أ: هناء فايز عبد السالم  )3(

كلية الخدمة االجتماعية , جامعة حلوان (أطفال الشوارع في المؤسسات اإليوائية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 .25ص )  ,2004, 

، مطبوعـات  ) أطفال الشـوارع  ( ،  حماية وتأهيل وإدماج األطفال بال مأوى: المجلس القومي للطفولة واألمومة  )4(
 .1، ص2005المجلس ، 
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هو ذلك الطفل الذي دفعت به ظروفه االجتماعية واالقتصادية إلـى الشـارع الـذي    (
, حيث يبقى محروماً من الرعاية األسـرية  , يتخذه مأوى بديل له معظم أو كل الوقت 

وحيث يمارس أنواعاً مختلفة من األنشطة الخطرة إلشباع حاجاتـه األساسـية ممـا    
  ).ضعه تحت المسائلة القانونيةد ييعرضه لالتجار واالستغالل ومما ق

  
  

  :)1(وفيما يلي بيانات حول ظاهرة أطفال الشوارع
 .ماكن كثافة لظاهرة أطفال الشوارعالقاهرة الكبرى واإلسكندرية أكثر األ .1
 .من اإلناث %8منهم من الذكور و 92% .2
 )14-10(بـين   %44سنوات و) 9-5(من أطفال الشوارع يقع سنهم بين  32% .3

 .سنة
 .مخدرةدخنون السجائر ويتعاطون المواد المنهم ي 66% .4
 .يم ولم يلتحقوا بالنظام التعليميمنهم متسربون من التعل 70% .5
 .من األطفال معرضين لحاالت عنف مختلفة 80% .6
 .رفوا بتعرضهم لحاالت اعتداء جنسيعتإ% 13 .7

                                                
 .1حماية وتأهيل وإدماج األطفال بال مأوى ،  مرجع سبق ذكرة ، ص : المجلس القومي للطفولة واألمومة  )1(
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  : ثار الناجمة عن ظاھرة اإلتجار باألطفالاآل:  خامسًا
طفال من أثار سلبية منها الصحية والجسمية واإلجتماعيـة  ال تخلو جريمة االتجار باأل

  :والنفسية واإلقتصادية والسياسية وسأتناول هذه اآلثار في خمسة مطالب مستقلة 
  1()ثار الجسمية والصحية آلا: (المطلب األول(.  

تجار باألطفال ألغراض جنسية يعرضهم بشكل كبير للخطر حيث يحرمهم مـن  إلن اأ
إذ ممكن إن ينتج عن ذلك أثار خطيرة تستمر مـدي  , ة مقبولة ومنتجة إن ينعموا بحيا

إن أكثر .الحياة بشكل يهدد نموهم الجسمي والنفسي والروحي واألخالقي واالجتماعي 
األخطار التي تتعرض لها األطفال الذين يتم استغاللهم ألغراض جنسية تتمثـل فـي   

ون باستغاللهم سواء القـوادين  تعرضهم للعنف الجسمي من قبل األشخاص الذين يقوم
وهناك تقارير تقشعر لها األبدان عن أشكال العنـف الـذي   . أو المتاجرين أو الزبائن 

تتعرض له األطفال إذا ما رفضوا القيام باإلعمال المطلوبة منهم وهؤالء األطفال هـم  
وقـد أشـارت نتـائج    . أكثر عرضه لألمراض الجنسية من األشـخاص البـالغين   

التي أجريت علي البنات النيجيريات اللواتى تم تسفيرهن من ايطاليا سـنة  الفحوصات 
. منهن مصابات بمرض نقص المناعة المكتسب االيـدز  %50الى أن أكثر من 2001

كذلك تشير تقارير احدي المنظمات الكمبودية غير الحكوميـة إلـى أن أكثـر مـن     
  .  ابات بهذا الفيروس من البنات اللواتى تم إنقاذهن من بيوت البغاء كن مص70%

مـرض  :مثال ذلك , وينتج أيضاً عن هذه األمراض المزمنة والفتاكة أمراض أخرى 
وانتشـار آفـة   ) سـي (والفيروسات التي تصيب الكبد وأخطرها فيـروس  ) السارس(

  .المخدرات والتدخين بين الشباب
يكا الالتينيـة  ونفهم من المعلومات المتعلقة باإليذاء الجسمي والجنسي لألطفال من أمر

أن العديد من الحاالت السلبية تولد الفتيات الصغيرات في بيئة معادية لحقوق النسـاء  

                                                
 -ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة االتجار بالبشر, الجهود الدولية لمكافحة االتجار في البشر : الشمرى ، مهدي محمد  )1(

  .57-55ص ص ,  2004, أبو ظبي  -ليةوزارة الداخ
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وتتراوح نسبة النساء الفتيات اللواتي يتعرضون لالغتصـاب فـي أمريكـا    , والفتيات 
  .سنوياً% ) 40إلي % 20(الالتينية بين 

في أمريكـا الالتينيـة   , قل ومليوناً طفل على األ, وهناك عشرات الماليين من النساء 
) 500(يعيشون من البغاء وأشارت الدراسات إلي انه يوجد في البرازيل وحدها مابين 

يعيشون من البغـاء أيضـا ً، وفـي    , سنة 16ألف ومليونين طفل تقل أعمارهم عن 
المنطقة الشمالية الشرقية من األرجنتين يعمل مايقدر بخمسين ألف طفله تقل أعمارهن 

ألف على األقل من الفتيات مـن المكسـيك يـتم     15نه كمومسات ، منهن س 16عن 
  . جل الجنسأ استغاللهم في الواليات المتحدة كعبيد من

حيث يواجـه الفتيـات   . ويعد بغاء األطفال مشكلة كبيرة في كل دول أمريكا الالتينية
يـاس مـع   بالق, الصغيرات مستويات عالية من سوء التغذية والعنف والتعليم المتدني 

لماذا تتعلم الفتاة فكل ماسوف تقوم به هـو  ( فالتعبير . الذكور في مجتمعاتهن الخاصة
لـدى األجيـال    وهو كان منتشـراً ) الزواج وإنجاب األطفال في عمر السادسة عشرة

  .السابقة
إن الخطر األكبر الذي يمكن ان يواجه هؤالء األطفال هو تعرضهم ألشكال  عديـدة  

  .ن السماسرة الذين يديرون أعمالهمن الزبائن أو مسواء م, من العنف 
عتداءات غالباً مايكون بقسوة بالغة ومتكـررة وهنـاك   إيتعرضون له من  ن ماأحيث 

أو االغتصاب أو السرقة أو إحراقهم بالسجائر أو الطعن أو , الصفع والضرب المبرح 
مـن السـيارات أو    أو التعذيب أو التشويه أو القـذف ، االختطاف أو التهديد بالسالح 

  .من بعض المواقف التي يتعرضن لها النوافذ للهرب والنجاة
نتهاكـاً لحقـوق   إار يمثل في المقـام األول  وصفوة القول في هذا الشأن هو أن االتج

 ،فالمتاجرون ينتهكون الحقوق العامة لكل األشـخاص   ،اإلنسان كما انه جريمة بشعة 
ولـوحظ إن   ،يشكل اعتداء على حقوق األطفال كما أن االتجار  ،في الحياة والحرية 

فئات من الرجال والنساء واألطفال يتعرضون لخطر الوفاة عند محاولـة الهـرب او   
  .لعدم توفر الرعاية الصحية المطلوبة
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  1()جتماعیة ثار اإلاآل: ( المطلب الثاني(. 
 

األخيـرة  ترتبط عمليات االتجار باألطفال التي عرفت تصاعداً سريعاً في السـنوات  
ومستوى المجتمع الذي ينتمي إليه ورغم الخصـائص الذاتيـة لهـذه    , بقيمة اإلنسان 

والتنظيم المحكم  إال أن البيانات التي تم التوصل إليها حول , العمليات وأهمها السرية 
حجم الظاهرة تنذر بخطر جسيم يحدق باألمم والشعوب حيث ينشأ عن هذه  الظـاهرة  

  .وأثار عديدة تستحق الدراسة بالعمق المناسب, كالت القديمة والمعاصرة مش
جتماعية لظاهرة االتجار باألطفال بالنسبة للمجتمع بعامة والضحايا إلوسأتناول اآلثار ا
  :خاصة كما يلي 

  :اآلثار التي تمس المجتمع : النوع األول 
  :برز هذه اآلثار هي أ

إلي إضـعاف األمـن    تجار باألطفالإلدى احيث يؤ، ضعاف السلطة الحكومية إ - 1
العام لتصبح بعض الحكومات غير قادرة علي حماية األطفال كما إن الرشـاوى  
والفساد من شأنها أن يدفعاً العاملين بالحكومة على التأهل مع التجار مما يـؤدى  

 .عاف السلطة الحكوميةإلى أض
يـث  اختالل القيم االجتماعية نتيجة إلهدار المبادئ األساسية لحقوق اإلنسـان ح  - 2

 .أو تجارة الجنس, الجنس التجاري  ينتشر
 .يادة معدالت الوالدة غير الشرعيةز - 3
والعبور وحقـوق اإلنسـان حيـث    , والنظم الخاصة بالدخول , انتهاك القوانين  - 4

 .للتجارة باألطفال) اإلدارة ,نقل ال(العمليات اللوجستية  
م ضبطهم ارتكاب بعض رجال األجهزة الرسمية جرائم ضد األشخاص الذين يت - 5

شخاص لتفادى وضعهم غيـر  عندما تلجأ السلطات الرسمية للتضحية بهؤالء األ
 .القانوني

                                                
ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة اإلتجار , الجهود الدولية لمكافحة االتجار في البشر : ممدوح عبد الحميد ,عبد المطلب  )1(

 .60-57ص  2004, أبو ظبي  –وزارة الداخلية  –بالبشر 
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انتشار منظمات إدارة وممارسة تجارة الجنس والبغاء وتشعب العمليات المتصلة  - 6
 .ور خط جديد من جرائم خطف األطفالإضافة إلي ظه, بها 

فيمـا يتعلـق بجـنس     تغيير نمط وهياكل االستهالك في القطاع العائلي خاصة - 7
الموضة والسفر للخارج واالتصال بالمواقع اإلباحية على شبكة المعلومات وهو 

 .اعي و اخالقى على األسرة العربيةموضوع له بعد اجتم
وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى , استدراج المرأة والطفل كسلعة  - 8

 .بما يخالف القيم االنسانيه شرائهوعلي بيعة و, نظام يقوم على تشويه اإلنسان 
 .وجرائم االغتصاب)  السحاق واللواط( انتشار المثلية الجنسية  - 9

 .طفال للشعور بفقدان قيمة الحياةانتشار ظاهرة االنتحار بين النساء و األ - 10
انتشار ظواهر اجتماعية غير مرغوبة بين األطفال تم االتجار بهم مثل التسـول   - 11

وغير ذلـك   ل في ضرورة تزويدهم بمأوى امنومايستلزمه ذلك من أعباء تتمث
 .من الخدمات االجتماعية

رفض األسرة والمجتمع التوافق النفسي واالجتماعي مع من سبق االتجار بهـم   - 12
بـدور   األمر الذي يلقي على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤولية القيام

 .األسرة المؤقت بالنسبة لهم
 .ع نسبة األمية بين أفراد المجتمعن ارتفازيادة المشكالت التربوية فضال ع - 13
تباين السلوك االجتماعي واألخالقي خاصة بين الناشئة في ضـوء المتغيـرات    - 14

الجديدة وتجليات العولمة حيث يصادف طفال من كل خمسة أطفال أثناء البحـث  
 .(*)ئل من مجهولين تغريه بعروض جنسيةعلى شبكة االنترنت رسا

  

                                                
ي تعمل على جعل شبكة االنترنت مكانـاً أمنـاً لألطفـال الـذين     الت) Child(أكدت جمعية رعاية األطفال الدولية   (*)

خالل ثالثة أعوام مما ينذر بخطر جسيم يهدد الطفولـة لـذلك   %30تعرضوا لالعتداءات الجنسية عبر االنترنت 
غرفـاً أو   Microsoft لجأت ثالثون دولة إلى إبرام أول اتفاقية دوليه لمكافحة إجرام االنترنت كما أغلقت شركة 

دولة بسبب انتشار تجارة الجنس وتزايد الهجمات اإلباحية بالبريـد االلكترونـي    38واقع الدردشة المجانية في م
 .مليون صفحة 260والتي وصلت عدد صفحاتها إلى 
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  :الذين تم المتاجرة بهم  طفاللتي تمس األاآلثار ا :النوع الثاني 
 :أهم هذه اآلثار هي 

أسرته لكونه تورط   ومجتمعة او بينه وبين طفلجتماعي بين الإلنشطار اإلحدوث ا .1
 .في نشاط جنسي

تجاوز المعايير والعادات والتراث االجتماعي باستمرار السلوك المخالف لقواعـد   .2
 .العرف السائد أو الضبط االجتماعي

وربما ارتكاب الجرائم المباشرة كرد فعل تجـاه  , يل للعنف والسلوك اإلجرامي الم .3
 . بات وتقسيماً للعوائد من التجارةالمجتمع أو تصفية للحسا

إضافة إلي تهديـد  , االنخراط في جماعات السوء والعصابات اإلجرامية راشدين  .4
 .ستغاللهم كضحايا من جديدإإعادة 

  نفسية اآلثار ال: ( المطلب الثالث(  

تعد اآلثار الناتجة عن االستغالل الجنسي لألطفال من المسائل التي يصـعب قياسـها   
وتحديدها حيث أن أكثر مايشعر به هؤالء األطفال هو بالخجل والـذنب بـل وتـدني    

بل إن بعضهم يعتقد انه ال يسـتحق العـيش واإلنقـاذ وهنـاك     , مستوي تقدير الذات 
واقعاً مختلفاً ويـرون أن ممارسـة البغـاء مـن      البعض األخر منهم يحاول أن يخلق

بـل أن  , األشياء الضرورية لمساعدة أسرهم في التخلص من الفقر وسوء المعيشـة  
هم أصدقاؤهم الذين يقومون بمسـاعدتهم  ) القوادون (بعضهم يرى أن من يتاجر بهم 

وهذا ما جعلهم ينخرطون في هذا المجـال دون تفكيـر وبعضـهم    ,والمحافظة عليهم 
يعانون من الوهم العتقادهم بأنه تمت خيانتهم من قبل أشخاص يثقون بهم بينما يعاني 

وفقدان األمـل ، واالكتئـاب ، وهـي    ,واألرق واليأس ,بعضهم األخر من الكوابيس 
مشابهة للمشاعر النفسية عند من يتعرضون للتعذيب واإلكراه وبعضهم األخر يتحـول  

العتقاد الواحد منهم بأنه أصبح عنصـراً غيـر   إلي اإلدمان علي المخدرات والكحول 
صالح في هذا المجتمع وال يستحق العيش فيه ، ويري أن اإلدمان يسهل نسيان واقعة 
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ة االنتحار للـتخلص مـن هـذا    التعذيب ، بل ان بعضهم قد يصل إلي مرحلة محاول
  .الواقع

ـ   ق حقـوق  واالتجار باألطفال يعد من األمور الصعبة التي تشكل صدمة أمـام تحقي
اإلنسان فهؤالء يجدون أن عالمهم قد انقلب رأساً على عقب ، فكيف يكون الذين يجب 

فهذا قد يحصل مـن قريـب مقـرب أو    , أن يحموهم هم أنفسهم الذين يتاجرون بهم 
ومما يجعل الصدمة عليهم اكبر، فهناك أباء باعوا بناتهم لتجـارة الرقيـق ،   , صديق 

م بالبيع والن هذا اإليذاء يحصل في المكان الـذي  وهناك أزواج تخلصوا من زوجاته
يعيش فيه الطفل ويتعلم ويلعب وفي أماكن يألفها كالبيت والمدرسة والتـي يمكـن أن   
تصبح أماكن ممنوعة وخطرة وفي الوقت نفسه هناك الماليين من األطفال في العـالم  

ن فـي مواقـف   ويضعو, واالتجار بهم حيث يباعون ويشترون كالعبيد يتم استغاللهم 
  .شائنة فاإلجبار على الزواج والبغاء وإباحية األطفال 

, ويعاني الكثير منهم ضرراً كبيراً وقد يكون هذا الضرر في اغلب األحيـان دائمـاً   
ويكون تطورهم النفسي والعاطفي معرضاً للخطر ونظرتهم إلي أنفسـهم ومجـتمعهم   

  .مشوهة ويشوبها عدم الثقة 
طفال من االضطراب في الصحة النفسية فهـم يعيشـون فـي    ويعاني أيضا هؤالء األ

( والمخدرات ومخاطر اإلصابة , ظروف سيئة بصورة كبيرة حيث يعانون من العنف 
  .مما يؤدي إلي زيادة معاناتهم النفسية والعقلية والعاطفية والجسمية ) باإليدز

لرغبة في االنتقـام  وقد يؤدي هذا بهم في النهاية إلي االكتئاب والعزلة عن المجتمع وا
من هذا المجتمع الذي أوصله إلي هذه النهاية المتردية وبوسع هؤالء األطفال الذين تم 
استغاللهم من قبل المتاجرين واإليقاع بهم في بـراثن الرذيلـة أن يتحولـوا نتيجـة     

  .)1(ولهمللضغوط النفسية إلي مجرمين يحاولون اإليقاع بمن ح
  
  

                                                
ندوة مكافحة االتجار باألشخاص , تجريم االتجار باألطفال واستغاللهم في الشريعة اإلسالمية : محمد فضل , المراد  )1(

 .62-60ص ص ,  2004, الرياض , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , ألعضاء البشرية وا
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 االقتصادیة اآلثار : (ب الرابع المطل(  

يعد العنصر البشري احد الدعامات األساسية لرفع معدل اإلنتاج االقتصادي الـوطني  
وتحرص الدول المتقدمة علي تنمية هذا العنصر بشتي الوسائل والسبل , في كل دولة 

ويشهد التاريخ بأنه تـم تسـخير   , من التنشئة السليمة وانتهاء بالتأهيل والتدريب " بدءا
تاج وتنمية رأس المال قديما مما أعطي الفرصة للطبقة الحرة للتفرغ التام الرقيق واإلن

لتلبية وإشباع مطالب العقل والنفس والجسد التي ال تنكر أثارها في نشأة  الحضـارات  
بيد أن ذلك أم يخلو من مخاطر تمثلت في انتشار البغاء وانهماك الشباب في , القديمة 

نه تفريض مقومات األسرة والتنافس على مظـاهر  المعاشرة غير الشرعية مما نتج ع
الترف الذي انعكس على مقومات المجتمع وقدراته االقتصادية فلم يعد قـادرا علـى   
مواكبة هذا التطور االقتصادي بل عجز أبناءه علي أن تكون سواعدهم قويـة تحقـق   

لما أصابهم مـن وهـن وعجـز لتفشـي      ،لمجتمعهم ما يطمح إليه من عزه ورفعه 
 .مراض فيهم وعلى رئسها الزهري واإليدزاأل

  :)1(ومن أھم اآلثار االقتصادیة السلبیة الناتجة عن ظاھرة االتجار باألطفال مایلي  
تغلغل المحترفين في عصابات الجريمة المنظمة في المواقع األكثـر تـأثيرا فـي     .1

 .ولة االقتصادية بما يحقق أهدافهمالد
من رؤوس األموال األجنبية المتنقلـة إليهـا   ستفادة إلحرص الدولة النامية علي ا .2

بهدف تنفيذ خطـط  ) لجرائم عمليات غسيل األموا(ادرها بصرف النظر عن مص
 .قتصاد الحقاًإلسلبية التي تهز باالتنمية الطموحة فيها رغم اآلثار ال

ع السـوق  تحول النظرة الي الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة دولية نتيجة التسا .3
 .جارة األطفالالعالمية لت

                                                
اآلثار المترتبة علي مشكلة االتجار باألطفال ، جريدة أخبار السـعيدة ،  : المؤسسة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر  )1(

  .2010يناير 18صنعاء ، 
- Web Site/http: // www.felixnews.com\news.2771.html.  
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التغيير السريع في مفهوم عولمة النظم وأثره في التعديل الجزري لنطـاق عمـل    .4
المنظمات اإلجرامية في مجال تجارة البشر وحرصها على تطوير نظمها المحلية 

 .صبح منظمات إجرامية عابرة للحدودلت
ظهور عادات اقتصادية غيـر سـليمة أهمهـا تشـجيع المعـامالت المشـبوهة        .5

التـأثير أو الضـغط    والسعي إلي, ثمارات سريعة الربحية وقصيرة األجل كاالست
 .على المسئولين

 .دالت النمو االقتصادي في المجتمعخفض مع .6
زعزعة التنمية االقتصادية والتشكيك في قدرات النظام السياسي وشـرعيته بمـا    .7

 .على استقرار األوضاع االقتصادية يؤثر
المجتمع خاصة فئة الشباب بما يـنعكس علـي    انتشار األمراض السرية بين أبناء .8

 .اإلنتاجية وإسهاماتهم في التنميةقدراتهم 
 زيادة األعباء التي تتحملها الدولة فـي تـوفير الرعايـة الطبيـة واالجتماعيـة      .9

 .)1(لألشخاص ضحايا االتجار باألطفال
ـ : تشويه هيكل العمالة   .10 ة إذ إن االتجار باألطفال يؤدى إلى تشويه هيكل العمال

, وتدمير البنية البشرية األساسية لكافة المجتمعات التي تعاني من هـذه الظـاهرة   
خاصة إذا كانت األطفال محال لها باعتبارهم يمثلـون قـوة العمـل المسـتقبلية     

فهـذه الظـاهرة   ". واستخدامهم في هذه التجارة يعني القضاء عليهم جسميا وذهنيا,
جزء من القوى العاملة بالفعل ولكـن   شكل من أشكال البطالة المقنعة حيث يعمل

في أنشطة غير مشروعة ، وتحقق دخوالً مرتفعة جداً من هذه األنشـطة دون أن  
وإذا كانت األسـباب الرئيسـية   . ة رسمية في حسابات الناتج القوميتدرج بصور

                                                
تجريم االتجار باألطفال في القوانين واالتفاقيات الدولية ، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم : عرفة محمد السيد  )1(

 .63-62، ص 17/3/2004-15األمنية ، ندوة في 



127 
 

 127

وراء انتشار هذه الظاهرة تتمثل في انتشار الفقر والبطالة بصورة أساسية ، فـإن  
 .)1(على حلهاي إلي تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وال تساعد إطالقاً أثارها تؤد

قد تؤدى تحويالت عناصر االتجار في األطفال : تسوية هيكل الدخول والتضخم  .11
إال انه ، في حقيقة األمـر، انتعـاش   , لدخولهم إلى انتعاش في االقتصاد الداخلي 

اء ، وتترتب علـى ذلـك   كاذب في غالب األحيان ، فهذه الدخول أو األموال سود
أثار اقتصادية خطيرة إذ تؤدى إلى تمكين األفراد الذين حصلوا عليها من االنتقال 
من فئة داخلية اقل إلى فئة داخليه أعلى عادة ما تكون فئة استهالكية من الدرجـة  
األولى ، كما أن هذا األمر يدفع األفراد ذوى الدخل المنخفض أو المتوسـط إلـى   

وظائف وأعمال دنيا ال تناظر مؤهالتهم العلمية األصـلية وذلـك    قبول العمل في
للحصول علي دخل أعلى من محاولة لدفع مستوى معيشة أسرهم ، مما يؤدى إلى 

وتصاعد ظاهرة االتجار باألطفـال  . سوء توزيع الموارد والمهارات في المجتمع
األسـعار  إلى تشويه هيكـل   علي التنامي السريع في معدالت التضخم مما يؤدي

 .المحلية
أن الدول النامية تعاني من عدم مرونـة  : التأثير السلبي على ميزان المدفوعات  .12

جهازها االنتاجى وعدم قدرته على استيعاب الزيارة فـي الطلـب علـى السـلع     
فتحويالت العمالة المهاجرة من النقد االجنبى . االستهالكية واإلنتاجية على السواء 

ان كان يساعد حكومات هذه الدول في الحصول على النقـد  و, إلى دولها األصلية 
, األجنبي الذي يساعدها في التغلب على االختناقات في عرض العمالت األجنبية 

لالستثمار يمكن االعتماد عليه في ضوء عدم اسـتقرار  " يصعب اعتبارها مصدرا
ـ  , بصورة أو بأخرى ,بل أن هذه التحويالت تساهم . الطلب الخارجي  ادة فـي زي
فتحويالت هؤالء المهاجرين لذويهم يعنى زيادة الطلـب علـى   . معدالت التضخم 

السلع االستهالكية دون أن يقابله زيادة مساوية له في اإلنتاج لـذا تعـانى الـدول    

                                                
سـالمية والقـانون   جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشـريعة اإل : خالد بن محمد مسلمان المرزوق  )1(

 .64-63الدولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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النامية من عجز في مواردها االقتصادية وفي التكنولوجيا الحديثة مما يؤدى إلـي  
مما يعني حدوث عجز إضافي في الميـزان   ستيراد بنسبة تفوق التصديرإلزيادة ا

وبما أن مدفوعات الدولة تتم بالنقد األجنبي فان هذا يعنى زيادة الكميـة  .التجاري 
وكل هذا يؤدى في ظـل  , المطلوبة من النقد األجنبي علي الكمية المعروضة منه 

آو تقويم سعر الصرف إلى تخفيض قيمة العملـة المحليـة   ,سياسة تعويم العمالت 
 .ثم خفض قوتها الشرائية في الخارجن وم

من أهـم اآلثـار   : تشويه الوعاء الضريبي الظاهر والوعاء الضريبي المخفي   .13
السلبية التي تترتب على انتشار ظاهرة االتجار باألطفال هـو حصـول بعـض    

بقاعدة العدالة " مما يشكل إخالال, األفراد على دخول دون دفع اى ضرائب عنها 
ما يدفع أصحاب الدخول المشروعة الضرائب المفروضـة علـيهم   فبين, الضريبية 

رغم معاناتهم من انخفـاض معـدالت الـدخول     -وال يتمكنون من التهرب منها 
وارتفاع األسعار مكانة اآلثار التضخمية االخري الناتجة عن العولمـة والتـدويل   

غريبة وغيرها من الظواهر االخري   ال يدفع أصحاب األنشطة غير المشروعة ال
 .)1(إذ أن أنشطتهم غير معلنة وال تدخل في الحسابات الرسمية للدولة

تجار باألطفال األنشطة غير المشروعة حيث يغذى أنشـطة الجريمـة   إليمول ا .14
المنظمة ولقد لوحظ وجود ارتباط وثيق بين التجـارة غيـر المشـروعة وبـين     

ولعل اسوء أثار جريمـة االتجـار   . منظمات إجرامية وتجار األسلحة والمخدرات
دى فهنـاك  باألطفال هو الطابع االقتصادي لهذه  الجريمة ، وفق المنظور اإلقتصا

  :وفيما يلى عرض موجز للطابع اإلقتصادى لهذة الجريمة وتاجر وسوق  ،سلعة 
  : السلعة 

تتمثل في الشخص الذي يمكن بيعه أو تجنيده أو نقله أو إيواءه أو استقباله في اى بلـد  
أخر غير موطنة األصلي ، وذلك بقصد استغالله ، ويتم هذا االستغالل أما عن طريق 

روع أصالً ، ولكن بطريق السخرة دون الحصول على المقابل المـادي  تقديم عمل مش
                                                

تجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعة اإلسالمية ، الرياض ، جامعة نـايف  : ولد محمدن ، محمد عبدا هللا  )1(
 .65-64، ص2004العربية للعلوم األمنية ، 
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المالئم لهذا العمل ، ودون التامين علية أو تهيئة إقامة مشروع له في الدولة المضـيفة  
مما يجعله يدخل في نطاق األعمال غير المشروعة ، وأما عن طريق تقديم عمل غير 

وكـان تقريـر   .عضاء وغير ذلـك  مشروع يتمثل في االستغالل الجنسي أو نزع األ
مشترك صدر عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا وعن المنظمة الدولية لمسـاعدة  

وعن المفوضية الدولية لحقوق اإلنسان تضمن معلومات واسعة ) اليونيسيف (الطفولة 
دوالر للمراءة دوالر للمراءه الواحدة ) 6000(عن اتمان بيع النساء بحد ادني حوالي 

  .)1(دوالر للفتاة الصغيرة العذراء) 9500(و 
دوالر  16000وتباع الفتيات الصغيرات القادمات من دول شرق أسيا بأمريكا بمبلـغ  

  .)2(بعد ذلك في بيوت البغاء والحاناتللمرأة الواحدة ليتم استخدامهن 
فقد يكون الخـروج طواعيـة عـن    : ويخرج هؤالء الضحايا من بالدهم بعدة طرق  

الوعود الكاذبة بتوفير فرص عمل بمقابل مادي كبير يتم اإلعالن عنهـا  طريق تقديم 
أو عن طريق االتصال المباشـر بهـم ، ويـتم    , في الصحف أو عبر شبكة االنترنت 

, تزويدهم بتذاكر االنتقال ووثائق سفر مزورة للوصول إلي الجهة أو البلد المضـيف  
المبالغ مما يـؤدى ارتبـاطهم    وذلك مقابل حصول الوسطاء على سندات مديونية بهذه

وقد يكون الخروج جبراً عن طريق خطف النساء واألطفـال مـن   . بهؤالء الوسطاء 
ويتضـمن اإلجبـار هنـا اإليـذاء     , بلدهم األصلي الستغاللهم بالقوة في دولة أخرى 

المعنوي والجسماني كالضرب وهتك العرض والتجويع واإلدمان بـاإلكراه والجـنس   
  .والعزلة
  : "التاجر" الوسيط 

                                                
، اتفاقية حقوق الطفل على الموقع ، ) قودين والمستغلين في ملف المركز الدولي لألطفال المف( إرجع إلى اليونيسيف  )1(

2008. 
- Web Site: http// www.unicef.org\crc \  

هل هذه الحضارة التي يدعون العالم للحاق بها ؟ الغرب المتحضر وتجارة الرقيق األبيض واألصفر : مفكرة اإلسالم  )2(
 .واألسود

-Web site: http://www.islammemo.cc\kashaf/one-news .asp?-Idnews.  
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يقصد بالوسيط األشخاص والجماعات اإلجرامية المنظمة التـي تقـوم بعمليـة نقـل     
فيقوم هؤالء بأعمال الوساطة بين الضـحية وبـين جماعـات    . وتسهيل هذه التجارة 

لك مقابل الحصول علي دخـول  ستغالل وذإلأخري في البلد محل مباشرة النشاط أو ا
  .مرتفعة

وتوكول منع وقوع االتجار باألشخاص المكمل التفاقية األمـم  من بر) 4(ووفقاً للمادة 
 2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر من األمم المتحدة سنة 

ال تسري أحكام هذا البروتوكول إال علي االتجار عبر الوطن من البشر الذي تقوم به 
  . ةظمة دون الحاالت الفردية العارضجماعات إجرامية من

ويعنى ذلك أن الوسيط يجب أن يتبع جماعات إجرامية منظمة تحترف مثل هذا النوع 
ال تعد من قبيل االتجار فـي  من التجارة ، أما ما يتعلق بالحاالت الفردية والعارضة ف

  .البشر
وجديد بالذكر أن الوسيط ليس مجرد شخص طبيعي ، بل هو مشروع منظم يحتـرف  

اقتصادي متكامل البنيان قريب الشبه من المشـروعات  مثل هذه التجارة فهو مشروع 
االقتصادية متعددة الجنسيات إذ أن الشبكة اإلجرامية التي تقوم بهذه التجارة تتكون في 
األغلب األعم من وسطاء يتخذون من الدول العارضة لهذه السلعة مركزاً لهم حيـث  

للمساعدة في عبور هذه يقومون باختيار الضحايا محل التجارة ، ومن وسطاء مسهلين 
السلعة من بلد المنشأ إلى البلد المضيف الذي يوجد فيه وسطاء آخرون يقومون بمهمة 

  .ةفلنشطه المختأللع وتوزيعها على ااستالم هذه الس
  :" حركة السلعة"السوق 

يتعلق االتجار باألطفال بإنتقال الضحايا من موطنهم األصلي إلى بلد أخـر، أو عـدة   
وقد يكون البلد األخر مجرد . وذلك إلستغاللهم بصورة غير مشروعة  بلدان أخرى ،

منطقة تجمع أو عبور للضحايا تمهيداً إلانتقالهم إلى المكان المقصـود لإلسـتغالل أو   
  .نتقال مباشرة إلى بلد االستغالليكون اال

دول العـرض اى الـدول   : ويمكن القول أن االتجار باألطفال يرتبط بعـدة أسـواق   
ة للضحايا ، وهى عادة دول فقيرة أو متخلفة تعانى من العديد مـن األزمـات   المصدر
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ـ   ي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومن ثم عنصر طرد لهؤالء األشـخاص ، وه
  .عادة تمثل دول االقتصاد المغلق

ودول الطلب ، اى الدول المستوردة وهى عادة دول غنية أو صناعية كبـرى أو دول  
ى معيشة أفضل ومن ثم تمثل عنصر جذب قوى لهؤالء األشخاص مجاورة ذات مستو

للخروج من مشكالتهم وتحسين ظروفهم وأوضاعهم دون النظر إلى طريقة اإلستغالل 
  .قتصاد الحرإلفهي عادة تمثل دول اونوعة ومدى مشروعيته ، 

وبين هذين النوعية من الدول قد توجد دول عبور تقع مابين الدول المصدرة والـدول  
إلـى   لمستوردة إذ تمثل مجرد مكان أو مركز لتجمع هؤالء الضحايا تمهيداً إلنتقالهما

  .الدول المستوردة لهم
وعادة ما تكون دول العبور دوالً فقيرة تمثل حلقة االتصال بـين الـدول المصـدرة    

  .)1(بالنظر لبعد المسافة بينها ، مقابل عموالت باهظة, والمستوردة 
  
  ثار السیاسیة اآل: ( المطلب الخامس(  

لإلتجار باألطفال أثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق اإلنسان وتآكـل السـلطة   
  :)2(ية وذلك كما يليالحكوم

ينتهك المتاجرين باألطفال بصورة أساسية حقوق اإلنسان  :نتهاك حقوق اإلنسان إ .1
لبشـر  المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة مما ينتج عنه نشؤ فئـة مـن ا  

بـأخرى علـى نمـو    تعاني من االضطهاد والعبودية وهذا األمر يؤثر بطريقة أو 
 .البشرية بشكل سليم

تكافح حكومات عديدة من اجـل ممارسـة سـلطتها     :كل السلطة الحكومية آتـ .2
الكاملة وفرض تطبيق القانون علي أراضيها وفـى الحقيقـة تـؤدي النزاعـات     

                                                
جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي : خالد بن محمد سليمان المرزوق  )1(

 .68-67، مرجع سبق ذكره ، ص ص

  .5جع سبق ذكرة ، صاآلثار المترتبة على مشكلة االتجار بالبشر ، مر: المؤسسة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر  )2(
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السياسية أو األمنية إلى تهجيـر أعـداد    المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات
كبيرة من السكان من داخل البالد فيتعرض هؤالء للمتاجرة بهم وبالتـالي يـؤدى   
ذلك إلى االنتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد امن السـكان  
المعرضين لألذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء واألطفـال الـذين   

منازلهم ومدارسهم أو من مخيمـات الالجئـين كمـا أن الرشـاوى     يخطفون من 
المدفوعة إلى المسؤلين حتى يخالفون القانون تعيق قدرة الحكومة علـى محاربـة   

حيث أثبتت بعض التقارير الدولية التي تدين اليمن وخصوص ضعفها في . الفساد
ل وقـال أن  مكافحة ومعاقبة جريمة االتجار باألطفال وقال أن االتجـار باألطفـا  

مليـار دوالر   32االتجار باألطفال يبلغ مبالغ متداولة في هذه التجارة تصل إلـى  
الجنسي وتحدث عن مـا تغـرم بـه     ستغاللإلتجار واإلفي ا% 79منها سنوياً  

تصاالت في اليمن بما يسمي بالدردشة والتي تعتبر سـوق وبورصـة   إلشركات ا
من قانون العقوبات والتي تجرم  201,200,199للدعارة مستشهداً بالموارد رقم 

هذا الشيء وقد حددت هذه المواد كل األفعال وهو ماينطبق علي الشـركات ومـا   
يحصـل  تمارسة من خداع ونشر مايخل باآلداب وطالب بتنفيذ هذه المواد على ما 

حيث أكدت المحكمة العليا أن أسباب ذلك الجريمة غياب  .تصاالتإلمن شركات ا
المجتمع البشري والبد من التوازن والعدل االجتماعي فالـدول  العدل الشامل في 

الكبرى تظلم الدول الصغيرة واستئثار الدول الغربية علـي الثـروات ومقـدرات    
الشعوب افرز مشكلة االتجار باألطفال فالغرب يستغل الـدول الفقيـرة بثرواتهـا    

ألوضـاع  وخاماتها وطاقتها البشرية دون أن  تعطيهـا اى عائـد وان الفقـر وا   
(( قال على بن آبى طالب كرم اهللا وجهه في الجنة .االقتصادية هي عوامل مهمة 

ومن خالل تعرفنا علي تلك اآلثـار المترتبـة علـي    )). لوكان الفقر رجالً لقتلته 
االتجار باألطفال نتسال كيف نعالج أسباب هذه المشكلة لمن ارتكب هذه الجريمـة  

م قطعي وينظر إليها كجريمة وليس اتجار كون التي الدين اإلسالمي يجرمها تحري
اإلسالم كرم بني ادم وحررهم من العبودية وأكد أن العقوبات لمن ارتكب الجرائم 
محددة وواضحة وفقاً للشريعة اإلسالمية والقوانين المستمدة منهـا وتسـال عـن    
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مسالة الصلح الجنائي فليست من مصلحة المجتمع أن يسجن شخص بل كيف نعيد 
في المجتمع كونه إذا سجن يصبح عاله علـى  " لة حتى يصبح عضوا صالحاتاهي

 .عارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةالمجتمع وفرد غير منتج بما ال يت
أن عبودية اليوم قد اختلفت عن عبودية األمس فعبودية األمس كانت توفر المأكل  .3

عود للمسـتقبل  والملبس إما اليوم فأصبحت تستحوذ علي مقومات بل ويعمل إلى و
وهذا أبشع أنواع االستغالل والعبودية ولكن يجب أن نعرف حجم الضـرر لهـذه   

فهـي مسـئولية الجميـع كـل فـي       الظاهرة مقارنة بالمجتمع ويجب ان نتكاتف
 .)1(موقعه

  
  :دور طریقة تنظیم المجتمع فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال  :  سادساًً

ى طرق الخدمـة االجتماعيـة لـدعم الجهـود     إحد: إن طريقة تنظيم المجتمع هى
المشتركة الشعبية والحكومية فى مختلف المستويات المجتمعية لتتمكن مـن التصـدى   

ويتم ذلك بحشد الموارد الحالية والمستقبلة طبقاً لخطة , للحاجات والمشكالت المجتمعية
  .)2(فى إطار السياسة العامة

  :)3(نهعلى أ)) Shaller(( "شيلر " ويعرفه 
الطريقة أو العملية التي تؤثر على التغيير االجتماعي وفى هذه العملية يـنظم سـكان   "

المجتمع ومن ثم يمكنهم تحديد مشكالتهم وأولويات احتياجـاتهم ويضـعون برنامجـاً    
  ". للعمل ويتحركون لتنفيذ هذا البرنامج

ن تنظيم المجتمـع طريقـة مـن طـرق الخدمـة      إويستخلص من التعريفات السابقة 
اإلجتماعية تستهدف تحقيق اكتفاء المجتمع الحتياجاته كاملة حيث تتـوافر المصـادر   
التي تقابل جميع االحتياجات ومن طبيعة هذه الطريقة إنها تقوم على أساس التعـرف  

حتياجات وتحديدها ثم العمل على إيجاد مصادر الخدمة الكافية لمواجهة تلـك  إلعلى ا
                                                

 .6-5ص ص : المرجع السابق  )1(
  .145ص ) 1973القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة، المجلد الثالث، (تنظیم المجتمع : أحمد كمال أحمد )2(
جامعة حلوان ، كلية (مقدمة في الخدمة االجتماعية المعاصرة ، : نظيمة احمد سرحان وآخرون  )3(

 .259ص) 2005الخدمة االجتماعية ،
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وتحريـك وعـي األفـراد    . مجتمع دراسة وافيـة  حتياجات ويتطلب ذلك دراسة الإلا
والجماعات والهيئات إلشراكهم في هذه العملية اشتراكاً يبني على أسـاس أن عمليـة   
تنظيم المجتمع أنها تبدأ بهم وتنتهي إليهم ، وغنى عن القول أن هذه العملية إنما تـتم  

ألصول الغنية التي داخل القطاعات الحكومية والشعبية على حد سواء ، كما أنها تتبع ا
  .      )1(تستخدمها الخدمة االجتماعية

  :وفى ضوء ذلك سوف نعرض دور الطریقة من خالل المتغیرات اآلتیة
  : مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفالأدوار المنظم االجتماعى فى : أوًال

الوقوف على المشكالت السائدة في محيط الطفل في المجتمع والعوامل واألسـباب   .1
  .ن عن طريقها مواجهة تلك المشكالتؤدي إليها والمقترحات التي يمكالتي ت

المشاركة في التخطيط لخدمات األسرة على المستوى المحلى والمستوى القـومي   .2
  .مجتمع كما ونوعاًالتي تكفل مواجهة احتياجات األسرة والطفولة في ال

رعايـة  الدعوة لتحريك المجتمع للوقوف بجانب الجهود التي تبـذل فـي مجـال     .3
أو  الطفولة وذلك بالمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة بالمـال 

 .بالعلم أو بالخبرة أو بالجهد
نشـاء خـدمات   إالعمل على تنسيق الخدمات بما يمنع التكرار الذي ال مبرر له و .4

ورفـع المسـتوى الفنـي لتلـك     جديدة لمواجهة االحتياجات القائمة أو المرتقبـة  
 .الخدمات

ا المجتمـع  الوقوف على الصعوبات التي تعرقل االستفادة من الخدمات التي يقدمه .5
 .في مجال رعاية الطفولة

تستخدم طريقة تنظيم المجتمع أساليب ووسائل متعددة لتحقيق أهدافها فـي مجـال    .6
رعاية األسرة والطفولة ، فيستخدم البحـث االجتمـاعي والمـؤتمرات واللجـان     

اء كاألخصائيين النفسيين وعلماء االجتماع ورجال القانون واالستعانة بأراء الخبر
والمعلمين ورجال الشرطة واألطباء ورجال الدين للوقـوف علـى أرائهـم فـي     

                                                
اإلسـكندرية ، المكتـب   ( الخدمة اإلاجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشـباب ،  : محمد سالمة محمد غباري  )1(

 .91، ص) الجامعي الحديث ،  بدون سنة نشر 
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الموضوعات المختلفة في مجال األسرة والطفولة لالستفادة من مقترحاتهم لتـدعيم  
 . )2(الخدمات في هذا المجال

عى كمرشد لتوجيه المجتمع نحو تحديـد  وفيه يعمل المنظم االجتما: دوره كمرشد  .7
وأن , وإرشاد األفراد لمشكالت اإلتجار باألطفال. وابتكار الوسائل لتحقيقها, أهدافه

يكون أسلوب العمل ينبع من المجتمع المحلى واستشار به ألهالى المجتمـع فـى   
 .)1(البرامج واألساليب الممكن استخدامها فى التعامل مع هذة المشكلة

وذلك بتشـخيص مشـكالت   , وهنا المعالجة على مستوى المجتمع: الجدوره كمع  .8
والعمل على التدخل العالجى بأسـاليب التـدخل المهنـى    , األطفال داخل المجتمع

 .لحلها
وذلك من خالل تطبيق عمليات تنظيم المجتمع وتمكين األطفال من : دوره كممكن .9

 مـن الحصـول علـى   داخل المجتمع المحلى وتمكيـنهم  , الحصول على حقوقهم
وتشجيع قيام التنظـيم  , وخلق الرغبة فى العمل المشترك .ومستمر بشكل الخدمات

والعمل علـى خلـق روح   , الذى يتولى العمل بدون الضغط على سكان المجتمع
التعاون بين سكان المجتمع المحلى لمساعدة األطفال فى الحصول على احتياجاتهم 

 .وحقوقهم
من إقامة الشراكة فى الخـدمات والمـوارد    واألهلية وتمكين المنظمات الحكومية

 .إلعادة تأهيل األطفال ضحايا اإلتجار
وذلك من خالل دوره كوسيط بين األطفال داخـل المجتمـع مـن    : دوره الوسيط .10

ناحية واألفراد داخل المجتمع المحلى ومنظمات من ناحية أخرى والعمـل علـى   
المنظمات فـى تقـديم الخـدمات    توصيل وتقريب وجهات النظر بين المواطنين و

فالمنظم االجتماعى فى عمله كوسيط يعمل مـن أجـل   , لضحايا األطفالالمناسبة 
 .)2(إتمام الخدمة بين األطراف

                                                
 .91المرجع السابق ،  ص )2(
 .100-97ص ص ) 1998القاھرة، دار الفكر العربى، (الطریقة المھنیة لتنظیم المجتمع : محمد عبد الحى نوح )1(
 .109-104مرجع سبق ذكره، ص ص : محمد عبد الحى نوح )2(
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مشـكلة اإلتجـار   وذلك باستثارة سكان المجتمع المحلى بخطورة : دوره كمستثير .11
على حالة عدم  واآلثار السلبية المترتبة على مشكالت تلك الفئة والتركيز باألطفال

رضاهم عن سلوكيات تلك الفئة إلى أن يصـل بهـم إلـى ضـرورة التطـوع      
والمشاركة فى المجتمع المحلى لتقديم الخدمات لتلك الفئة من خـالل المنظمـات   

 . المجتمعية لحمايتهم
تصالي كحلقـة وصـل بـين األطفـال     إلوذلك بدوره ا: دوره كوسيط اتصالي .12

لألطفـال ضـحايا   المناسـبة   والرعايةلتقديم الخدمات  ةواألهليوالمنظمات الحكومية 
  .)1(اإلتجار

إن طريقة تنظيم المجتمع هي طريقـة يسـتخدمها األخصـائيون االجتمـاعيون     
والمتطوعون من الشعب المتعاونين لتنظيم الجهود المشتركة حكومية وأهليـة علـي   

ا لمواجهة الحاجـات  مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي يمكن إيجاده
  .)2(الضرورية وفقا لخطة مرسومة وفي حدود السياسة االجتماعية للمجتمع

تنظيم المجتمع بضرورة مشـاركة سـكان المجتمـع فـي جميـع       ةوتؤمن طريق
ن اشتراكهم في جميع العمليات والمراحل التي تؤدي إلي تغيير مجـتمعهم  أل, خطواتها

  .)3(وفي نظرتهم لمشكالتهم سيؤدي بالضرورة إلي تغيرهم في أنفسهم
  

تجار تنظیم المجتمع للحد من مشكلة اإل إقتراحات لتفعیل دور طریقة: ثانیًا 
  : باألطفال

 Children Trafficking(تنتشر في مختلف أنحاء العالم ظاهرة اإلتجار في األطفال 
وقد أصبح هذا الموضوع ورقة بحثية في معظم المؤتمرات العلميـة التـي تنـاقش    ) 
،    Child Trafficking & Exploitationسألة اإلتجار واالستغالل في األطفـال   م

                                                
ة،  (التخطیط لخدمات الرعایة االجتماعیة : طلعت مصطفي السروجي   )1( القاھرة، جامعة حلوان، كلیھ الخدمة االجتماعی

 .119ص) 2003
دار الفكر الجامعي الحدیث، , اإلسكندریة(عیة االتصال االجتماعي وممارسة الخدمة االجتما: السید عبد الحمید وآخرون )2(

 .356ص ) 2004
ر     (تكنولوجیا االتصال فى الخدمة االجتماعیة : محمد سید فھمى   )3( دون سنة نش امعى الحدیث، ب ) اإلسكندریة، المكتب الج

  .3ص
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وما يترتب على هذا االتجار من أثار سلبية عليهم وهذه الظاهرة شائعة في كثير مـن  
المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء وإن كانت أكثر بروزاً في المجتمعات النامية 

تعانى منها اسر هذه المجتمعات والتي لها عالقة بطـرق  نظراً لجملة المشكالت التي 
رعاية األطفال والصعوبات التي تعوق أشكال الرعاية والتنشئة السـليمة التـي تتـيح    

ألخطار الناجمة عن أخطـار  للطفل نمواً بدنيا ونفسيا واجتماعيا سليماً كي يتجاوز به ا
  .)1(الرعاية

ـ  )Ron Avi Astor " )2" وفى دراسة   ه علـى االخصـائيين االجتمـاعيين    رأى ان
باإلضافة للمهارات االجتماعية المكتسبة يجـب اسـتخدام طـرق ومنـاهج الخدمـة      
االجتماعية لمواجهة مشكلة اإلتجار في األطفال وربما يضطر األخصائي إلى استخدام 
عدة مهارات مثل المدافعة عن حقوق ضحايا األطفال والعديد من البرامج التـي تبـدأ   

ر قدر من المعلومات عن األطفال الذين هم وقعوا فريسة لإلتجـار، وتـرى   بجمع اكب
الدراسة أن الخدمة االجتماعية عامة واالخصائى االجتماعي خاصـة مسـئول عـن    

  .ة المباشرة إليهممكافحة اإلتجار باألطفال وحمايتهم وتقديم المساعد
املتهم مـن خـالل   حيث يتعامل األخصائيون االجتماعيون مع األطفال الذين سيئة مع

عدد كبير من المنظمات اإلجتماعية ومن المهم أن يعرف االخصائى االجتماعي ويلـم  
بكيفية المساعدة المهنية وطرقها وماهى أكثر الطرق تأثيراً في نسـق العميـل حتـى    
يتسنى له تحقيق اكبر استفادة ممكنة عن طريق توسيع نطاق اإلستجابة لدى الطفل أو 

  .)3(من يقومون برعايته
  

                                                
 -المخـاطر   -ة العوامل المسـئول  -االنتشار  -المفهوم "ظاهرة أطفال الشوارع : أبو بكر مرسى محمد مرسى  )1(

 . 16-14، ص2001الجهود المبذولة ، الطبعة األولى ، مكتبة النهضة المصرية ، 
 

(2) Ron Avi Astor and Other: School social workers and school violence "personal Safety, 
training, and violence programs", journal of the national association of social workers 
volume 43, number3, 1998, p.230. 

 
(3) Sally E.palmer and Others: Survivors of Child Abuse, journal of the national Association 

of Social workers, volume 46, number 2, 2001, P.136. 
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وفيما يلي إقتراحات تفعيل دور طريقـة تنظـيم المجتمـع فـي مواجهـة اإلتجـار       
  :)1(باألطفال

ى إشـباع احتياجـات   التعرف على طبيعة موارد وإمكانيات المجتمع والعمل عل )1
 .الطفل في ضوئها

 .ية وعالجية لحماية الطفل ورعايتهتقييم وتنفيذ برامج وقائ )2
ـ العمل على تدريب القائمين على  )3 ا يتضـح  رعاية األطفال لرفع كفاءة أدائهم لم

 .أثره االيجابي في األطفال
تنمية وعى األمهات غير المتعلمات وتدريبهم على أساليب إشـباع احتياجـات    )4

 .عهااألطفال ومواجهة المشاكل التي تنجم عن عدم إشبا
الحث على وضع ضوابط صارمة من قبل الجهات المسئولة لمنع عمل وتشغيل  )5

 .اسي وتشديد الرقابة لاللتزام بهافي سن التعليم األساألحداث 
لتعليم في حياة اإلنسـان  االهتمام بزيارة الحمالت اإلعالمية التي تدعو ألهمية ا )6

 .والمجتمع
إلحاق األطفال الذين يعملون وهم في سن التعليم االلزامـى بمراكـز التـدريب     )7

  .نمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفةالمهني لت
عمالة األطفال وايجابيات بتنظيم حمالت توعية لألسر لتوضيح سلبيات االهتمام  )8

 .التعليم
الفتيات " فتح فصول محو أمية الكبار واألطفال المتخلفين عن التعليم وخصوصا )9

 .هموذلك لرفع مستوى الوعي الثقافي ل

                                                
جتماعية فى مجال الدفاع اإلجتماعى ، الطبعة الممارسة العامة المتقدمة للخدمة اإل: أحمد محمد السنهورى وآخرون  )1(

 .346-326ص ص ) 2002جامعة حلوان ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، ( األولى ، 
  



139 
 

 139

تجار مـع التركيـز   إلة واحتياجات األطفال المعرضين لاالستجابة ألسلوب حيا )10
 .قون اى رعاية أو حماية أو مساعدةل الذين ال يتلعلى األطفا

التخطيط ألنشطة وتعويضها باالشتراك مع األطفـال إليجـاد حلـول واقعيـة      )11
 .لمشكالتهم 

لمرتبطة بواقـع  مساعدة الطفل وأسرته لفهم األسباب المباشرة وغير المباشرة ا )12
 .تواجدهم في الشارع

طار التى ترتبط بعمله او تتواجد تنمية الوعى و االدراك لدى الطفل بطبيعة األخ )13
بالشارع و المشكالت التى  يواجهها فى  المجتمع و توجيهـه لـدور الرعايـة    

 .المهتمة بالخدمات التى يحتاج اليها الطفل
توعية المجتمع إزاء قضية االتجار باالطفال مـن خـالل النـدوات و حلقـات      )14

 .النقاش
لمباشر للتعامل مـع مشـكالت   إجراء البحوث الميدانية التى تسهم فى التدخل ا )15

 .االتجار باالطفال
يـة  المساهمة في وضع خطه للتنسيق بين المنظمات الحكوميـة وغيـر الحكوم   )16

 .)1(إليجاد التعاون وعدم االزدواج
  
كثـر مـن أداة   أستخدام إلى إحظ ان المنظم االجتماعى قد يلجأ لى ذلك يالإضافة إلباو

ب جانبا من جوانب الموقـف ، و بطبيعـة   فى الموقف الواحد ، حيث ان كل اداة تناس
الحال فإن لكل أداة مميزات و عيوب   وان هناك مواقف يصلح فيها استخدام وسـائل  
معينة فى حين ال تصلح هذه االدوات لالستخدام فى مواقف اخرى لذا ال بد من إلمـام  

سـتخدامها فـى المواقـف    إوحسـن   االخصائى االجتماعى المنظم ألدوات الطريقة
  .اسبةالمن
  

                                                
ى، بحث             : وجدى بركات )1( ع العرب اعى للمجتم ات اإلصالح االجتم ى ضوء سیاس ة ف ة التطوعی ات الخیری ل الجمعی تفعی

 .225 -224ص ص) 2005امعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، القاھرة، ج(منشور فى المؤتمرالعلمى الثامن عشر
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أثنـاء عملـه فـى     من أهم األدوات او الوسائل التى يستخدمها المنظم االجتماعىو

  : )1(ىما يلمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال 
 :اإلجتماعات  -1

و هى عبارة عن اشتراك اكبر عدد ممن يمارسون أنشطة تنظم المجتمع و المهتمـين  
المجتمع سـواء بمقـر جهـاز    به فى لقاء لتحقيق غرض او اكثر من اغراض تنظيم 

وذلك بهدف مناقشة بعض االمور التى تتعلق باألنشطة و الوصـول  , تنظيم المجتمع 
  .الى قرارات فى هذا الشان و كذلك تبادل االراء و االفكار المختلفة

 :المقابالت  -2
المقابالت عبارة عن لقاء بين شخصين او اكثر وجها لوجه لغرض ما و تتم المقابلـة  

عين متفق عليه و فى موعد محدد من قبل و يستخدمها االخصائى عند تقدم فى مكان م
الطفل للجمعية لالستفادة من خدماتها حيث يتولى بحث الحالة و اسـتكمال البيانـات   

  .يب العالج المناسبة للحالةالخاصة به كما قد يستخدم خاللها اسال
 :الزيارات  -3

خصين او اكثر وجها لوجـه و بطبيعـة   الزيارة مثل المقابلة من حيث انها لقاء بين ش
و تختلف الزيارة عن المقابلة من حيـث  , الحال يكون االخصائى احد هذين الطرفين 

ان اللقاء يتم خارج جهاز تنظيم المجتمع بين االخصائى االجتماعى المـنظم و بـين   

                                                
جامعة حلوان ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، ( طريقة تنظيم المجتمع فى الخدمة اإلجتماعية ، : نبيل محمد صادق احمد )1(

  .338-328، ص ص )  2000
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القيادات الشعبية او المهنية كما قد يرافق المنظم االجتمـاعى فـى زياراتـه بعـض     
  .يادات الشعبيةالق
 :المناقشات  -4

المناقشة هى اسلوب الجماعة او اللجنة اعرض و تحليل المشاكل و المواقف بغـرض  
الوصول الى قرار أو حل بخصوصها و هى بطبيعتها تتيح لألفـراد الوقـت الكـافى    
لتبادل االفكار و ابراز الحقائق و تقدير االختالفات فيما بينهم ووزن الحلول الممكنـة  

مها األخصائى االجتماعى لمساعدة االطفال على التعبير عن ارائهم و تبـادل  ويستخد
  .االفكار حول المسائل التى تهمهم و من ثم الوصول الى  قرار جماعى يناسبهم

 :الندوات  -5
تعتبر الندوة من االدوات التى يستخدمها المنظم االجتماعى فى التثقيـف أو التوعيـة   

معينة و الندوة تستدعى دعوة بعـض الخبـراء أو   بالنسبة لموضوع معين او مشكلة 
عية األطفال المسـتهدفين بمظـاهر   القيادات الشعبية و يستخدمها األخصائى بهدف تو

  .المشكالت المترتبة عليه و كيفية التغلب عليهاتجار وإلسباب اأو

 :المؤتمرات  -6
و أن و هى عبارة عن الوسيلة التى يتم بها اقناع الجمهور بفكـرة او موضـوع معـي   

نتائج عمل معين بهدف كسب تأييد الراى العام لذلك الموضوع المـراد بحثـه فـى    
  .المؤتمر

 :العرائض  -7
قد يلجأ المنظم االجتماعى الى استخدام العرائض كوسيلة من وسائل طريقـة تنظـيم   

و المشكالت التى أالمجتمع حيث يساعد المنظم االجتماعى االهالى على كتابة مطالبهم 
  .و يطلبون من الحكومة مساعدتهم فى حلها يعانون منها

 :الوسائل السمعية و البصرية  -8
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يمكن لالخصائى ان يستخدم مجموعة من الوسائل السـمعية و البصـرية كـأدوات    
تساعده على تحقيق اهداف الطريقة و من ثم اهداف المجتمع الـذى يعمـل معـه و    

توى المجتمع الذى يعمل بطبيعة الحال فان استخدام مثل هذه االدوات يتوقف على مس
 .)1(معه و مدى ما يتوفر فى هذا المجتمع من امكانيات

  
  -:فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال   آلیات طریقة تنظیم المجتمع: سابعًا 

المجتمعات وخاصـة المجتمعـات الناميـة    ونتائجها على كافة مع تزايد حدة العولمة 
المجتمعية إلى قـاع الجماعـات المهمشـة    والمتخلفة وتساقطت معها كثير من الفئات 

والضعيفة والتى ال تتمتع إال بقدر ضئيل للغاية من الخدمات والرعاية ، وارتفـع مـع   
ذلك تأثير ووقوع هذه الجماعات وسلوكياتها وتأثيراتها السلبية على حياة المجتمعـات  

ت أن عمليات وقع عملية التنمية بها ، وبين هذا وذاك إنتبهت كثير من المجتمعاوعلى 
التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية حتى ال تمثل عقبة فى إطار التنمية المنشـودة ومـع   
إدراك وتنامى وجود المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية فى المجتمع المعاصـر  
التى تتبنى ىليات للدفاع عن مثل هذه الجماعات المهمشة وهم األطفـال الـذين يـتم    

لهم ، وإنتشار الحديث والتبادل لقضايا حقوق اإلنسان والعدالـة ،  إستغالواإلتجار بهم 
بات اإلهتمام بالدفاع عن الجماعات المهمشة وتمكينها محور إهتمام فى كافة األورقـة  

  .العلمية والبحثية والتنظيمية
ووفق ذلك إهتم الباحث بتناول ىليات طريقة تنظيم المجتمع مـن خـالل المنظمـات    

مية واألهلية لتمكين األطفال ضحايا اإلتجار والدفاع عـن حقـوقهم   اإلجتماعية الحكو
وحمايتهم بإعتبار أن هذه اآلليات لتلك الجماعات من اإلهتمامات األساسـية لطريقـة   

  .تنظيم المجتمع فى الخدمة اإلجتماعية
  -:وهذه اآلليات نعرضها كالتالى 

                                                
ى مجال الدفاع اإلجتماعى ، مرجع سبق ذكرة الممارسة العامه المتقدمة للخدمة اإلجتماعية ف: أحمد محمد السنهورى  )1(

  .348 -347، ص ص
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 Coordination    -:التنسیق : أوًال 
لعمل معاً لتجنب المجهودات المتكررة وغير الضرورية ولتجنـب  التنسيق هى عملية ل

  .الصراع
فالتنسيق على الجانب اإليجابى هو إشتراك الناس والمنظمات والقوى لدعم وتقوية كل 
منهم اآلخر ، والعمل كلما أمكن ذلك على زيادة الخدمات الفعالة التى تتجاوز ما أمكن 

  .)1(عملة على أنه شئ ضرورى
ية يمكن التمثيل لها بسهولة فى الحمالت المشتركة للتمويل ، مثل تلك التـى  هذه العمل

  .أمكن إنجازها عن طريق صناديق التمويل المشتركة
ويمكن توضيحها أيضاً من خالل األنشطة التى قامت بها مجالس الرعاية فى المجتمع 

ماعية فى والتى كان هدفها األساسى هو تجنب التكرار غير الضرورى للخدمات اإلجت
  .)2(المجتمع باإلضافة إلى تجنب العجز فى الخدمات

ويمكن إفتراض أن هناك ثمة قوتين تؤثران على عالقة المنظمات بعضها ببعض القوة 
، ومصدر هذه القـوة هـى    األولى هى تدفع المنظمات الى التباعد عن بعضها اآلخر

نب الرغبة فـى التميـز   الرغبة فى الحفاظ على كيان وذات كل منظمة وفرديتها ، بجا
  .والتفوق ، وتدفع هاتان الرغبتان المنظمات إلى أن تحاول كل منها التباعد عن اآلخر

  :ويفترض فى هذا السياق أن الرغبة فى التباعد تزداد لدى المنظمه كلما كانت 
  .ذات حجم أكبر  - 1
 .ذات موارد مادية كافية  - 2
 .أقدم وتتمتع بمكانة عالية نسبياً فى المجتمع  - 3
 .تدار وتعمل بواسطة قوة بشرية كافية وحسنة التدريب  - 4

                                                
األسكندرية ، المكتب العلمى للكمبيوتر والنشر (تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع ، : محمد بهجت جاداهللا كشك  )1(

 .21، ص)  1996والتوزيع ، 
  .21المرجع السابق ، ص )2(
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وبصفة عامة تزداد الرغبة لدى المنظمة فى التباعد عن غيرها كلما كانـت تسـتطيع   
  .اإلعتماد على نفسها بمقدرة متزايدة

أما القوة الثانية فهى تؤثر على المنظمات لتجعلها تتقارب فيما بينها ومصدر هذه القوة 
دة من خبرات وإمكانيات المنظمات األخـرى ، وإدراك أن الكثيـر   هى الرغبة اإلستفا

  .من األهداف لن يتحقق إال بالتعاون مع المنظمات األخرى
  :)1(ويفترض أن هذه القوة تتزايد لدى المنظمة كلما كانت

  أصغر حجماً - 1
 .ال تتمتع بإمكانيات كافية - 2
 .تحتاج إلى عون أكثر من المجتمع - 3
 .أحدث فى التكوين - 4
 .تها غلى خبرات غيرها من المنظماتتدرك حاج - 5

وبصفة عامة تزداد الرغبة فى التقارب بين المنظمات كلما شعرت كل منظمـة فـى   
  .بعض المواقف التى تمر بها بعدم قدرتها على تحقيق أهدافها باإلعتماد على نفسها
ة إلى وفى المجتمعات الحديثة ذات العالقات المتشابكه فأنه يفترض بوجود حاجة ماس

  .عاون المنظمات فيما بينهات
ويهدف التنسيق فيما بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية إلى تكثيف الرغبة  

فى التعاون بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية والمنظمات اإلجتماعية األهليـة فـى   
  .)2(وإدراكها بإخطار اإلسراف فى التباعد فيما بينهامواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال 

  
  
  
  

                                                
، )  1991القاهرة ، دار الحكيم للطباعة والنشر ، (، " النظرية والتطبيق"مجتمع تنظيم ال: عبدالحليم رضا عبدالعال  )1(

 .32-31ص ص
 .32مرجع سبق ذكرة ، ص" النظرية والتطبيق"تنظيم المجتمع : عبدالحليم رضا عبدالعال  )2(
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   -:تعریف التنسیق 
بصفة عامه بأنه عملية إقامة عالقة مناسبة بين عدة وحـدات ،  " التنسيق"يعرف جونز 

وهذا بدوره يتضمن محاولة ربط تلك الوحدات فى إطـار تعـاونى ، للتوصـل إلـى     
  .)1(سياسات وإجراءات عمل متفق عليها بين المنظمات

للتنسيق بين المنظمات اإلجتماعية والـذى   ويركز فورد على التعاون كمفهوم أساسى
يعنى به تحديد األدوار وإنتهاج أساليب من شأنها أن تؤدى إلى تجنب إتخاذ قـرارات  

  .)2(متعارضة
أما كالين فيرى أن التنسيق يتمركز حول الخدمات التى تؤديها المنظمات اإلجتماعيـة  

  .)3(يق بين إحتياجات العمالء، وأن التنسيق بهذا المفهوم يتضمن فى واقع األمر التنس
ومن ثم فأن التنسيق عملية للعمل بين المنظمات اإلجتماعية الحكوميـة والمنظمـات   

  -:اإلجتماعية األهلية فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال يتضمن 
إيجاد تعاون رسمى بين مجموعة من المنظمات اإلجتماعية الحكومية والمنظمات  - 1

  .ملة فى مواجهة اإلتجار باألطفالاإلجتماعية األهلية العا
 .يتضمن ذلك التعاون تبادل المنفعة بين المنظمات المنسق فيما بينها - 2
وبذلك تتخذ تلك المنظمات قرارات غير متعارضة ، أى ال تؤدى إلـى اإلخـالل    - 3

 .بمصالح المنظمات األخرى

                                                
(1) David Jones, Community work in the United Kingdom, in Harry Specht and Anne vickery, 

editor: integration social work methods, (London: George Allen and Unwin, LTD, 1977), 
P.175. 

 
(2) Anthony Forder Concepts in Social Administration, A. Frame work of Analysis, (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1974), P.85. 
 
(3) Philip Klein, From Philanthropy to social welfare, (sanfrancisco: Jossy Bass Inc. 

Publishers 1971), P.129. 
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تعمل المنظمات المتعاونه لتحقيق أهداف مشتركة فى نطاق برنامج عمـل متفـق    - 4
 .علية

  :ویتخذ التنسیق صورتین أساسیتین 
يتم التنسيق بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية من خالل تنظيم رسـمى   - 1

يضم بعض المنظمات المتعاونة ، ولكل منظمة أهدافها غير أن تعاونهـا لتحقيـق   
تلك األهداف يتم عن طريق ذلك التنظيم الرسمى والذى يتخذ له بنـاء ووظـائف   

ن لتحقيق غرض التنسيق بين المنظمات األعضاء وليس لدى ذلك الجهـاز  وعاملي
التنسيق سلطة كاملة على المنظمات األعضاء والتى يترك لها حرية تقبل قراراته 

ويسود بين تلـك المنظمـات إحسـاس     .، ومن ثم تحتفظ كل منظمه بإستقالليتها
 .درجة متوسطةبتكتلها ، وعادة ما يكون اإلحساس باإلنتماء فيما بينها ب

أما الصورة الثانية للتنسيق فهى التى تتم بعدم وجود جهاز تنسـيقى ، بـل يـتم     - 2
 .التعاون مباشرة بين تلك المنظمات لتحقيق أهداف معينة

ويرى سبرجل أن التنسيق البد وأن يستمر لفترة زمنية غير قصيرة ، وخاللها تحاول 
ؤدى إلى إلحـاق الضـرر ببعضـها    المنظمات اإلجتماعية تحقيق أهدافها بطريقة ال ت

  .اآلخر ، بل وتؤدى فى الواقع إلى تحسين مستوى برامجها
  :أھداف التنسیق

  :أھداف التنسیق فیما یلى" رضا"یعرض 
  .التنسيق بين منظمات الرعاية االجتماعية - 1
 .تكثيف الرغبة فى التعاون بين منظمات الرعاية االجتماعية - 2
 .إخطار اإلسراف فى التعاون فيما بينهاإدراك منظمات الرعاية االجتماعية ب - 3
 .)1(إقامة عالقة مناسبة بين عدة وحدات وربطها فى إطار تعاونى - 4
االرتقاء بمستوى األداء والخدمات المقدمة إلحـراز تقـدم مطـرد فـى العمـل       - 5

 .واإلنتاج
 .منع التضارب والتكرار بين االختصاصات بين منظمات الرعاية االجتماعية - 6
  .)2(موارد العمل بما فيها الموارد البشريةحسن استغالل كافة  - 7

                                                
  .32، ص )2006القاھر، المھندس للطباعة، ( ، " النظریة والتطبیق" تنظیم المجتمع: "عبد الحلیم رضا وآخرون )1(
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   -:التنسیق كعملیة تبادل 
ترى المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية أن التنسيق فيما بينها يؤدى إلى منفعـة  

  .كل منها بقدر ال يتأتى عما إذا كانت كل منظمة تعمل على حدة
نهـا بـدافع مـن تحقيـق     وفى الواقع تتحرك المنظمات نحو مزيد من التنسيق فيما بي

  .مصالحا وخاصةً فيما يتعلق بتحقيق أهدافها
  :ویضع بالو بعض المبادئ التى ترتكز علیھا عملیة التبادل فى الحیاة اإلجتماعیة

عندما يحقق اإلنسان مستوى معين من اإلنجاز ، فـأن   -:مبدأ التوقعات المتغيرة  - 1
ن كانت إنجازاته مرتفعة ، فأن توقعاته تتغير تبعاً لمدى ما حققه من إنجازات ، فإ

توقعاته ترتفع هى األخرى ، ومن ثم يرنو فى المستقبل إلى تحقيق توقعات أكثـر  
  .طموحاً

يرفع مستوى التوقعات باطراد الى ما ال نهاية مع مدى ما يتمكن  ال: مبدأ الحدية  - 2
ى اإلنسان من إنجازه إذ أن مستوى التوقعات قد يقف عند مستوى معين ، وال ينبغ

ذلك أن اإلنسان ال يتطبع إلى مزيد من التوقعات مـع تـوالى إنجازاتـه ولكـن     
المقصود بهذا المبدأ أن مستوى التوقعات بصفة عامة قد يقف عند حد معين ويقع 
تحته مستوى أدنى من التوقعات ، وفوقة حداً ال نهاية له من التوقعـات بيـد أن   

 .حدية التوقعات العامة تشغل حيزاً ثابتاً
ال يمكن مقارنة التبادل اإلجتماعى بالتبادل اإلقتصادى ، : دأ المنفعة اإلجتماعية مب - 3

وفـى التبـادل   . إذا أنه ال يوجد فى التبادل اإلجتماعى كسب مادى يمكن حسـابه 
اإلجتماعى تتم حساب المنفعة على أساس نسبة مـا تـم تبادلـه بالتقريـب بـين      

 .األطراف
سان بأن التبادل كان عادالً إذا ما كان قد حصـل  يشعر اإلن: مبدأ التبادل المعادل  - 4

ويحسب اإلنسان نصيبه مـن  . عليه من جراء عملية التبادل ال يشعره بخيبة األمل
 .عملية التبادل بالنسبة لجملة عائد عملية التبادل الذى حصل عليه جميع األطراف

                                                                                                                           
القاھرة، مكتبة عین  " (أجھزة الممارسة التطور،"تنظیم المجتمع : سوسن عثمان عبد اللطیف، عبد الخالق محمد عفیفى )2(

  .319ص ) 1996شمس، 
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يه فعالً امـا  يميل اإلنسان الى التقليل من قيمة ما حصل عل: مبدأ الحرمان النسبى  - 5
 .من لم يتمكنوا من الحصول على نفس الشئ فإنهم يميلون إلى المغاالة فى تقييمه

عندما تتساوى الفائدة من التبادل مع تكاليف هـذا التبـادل   : مبدأ الفائدة المتساوية  - 6
فإن اإلنسان عادةً ما ينزع إلى عمل األقدام على عملية التبادل وال يغـامر بـدفع   

وإذا طبقنا هذه المبادئ على عمليـة  . دامت الفائدة متساوية للتكلفة هذه التكاليف ما
التنسيق بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية والمنظمات اإلجتماعية األهلية فإننـا  
يجب أن نضع فى اإلعتبار منذ البداية أنها منظمات ال تسعى إلى الربح وإنما هى 

عملية التبادل هو تحقيـق أهـداف   منظمات خدمات ، لذلك فإن العائد المتوقع من 
 .مشتركة هى فى نهاية األمر فى صالح المجتمع نفسة

یق        ة التنس ى عملی ا ف ا بینھ ة فیم ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی ادل المنظم اذا تتب وم
  لمواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال ؟

  .خطط وبرامج المواجهة لهذة المشكلةتتبادل السياسات و - 1
 .تتبادل الخبرات - 2
 .تبادل المعلومات حول هذه المشكلةت - 3
 .كما قد يتم تبادل إستخدام بعض الموارد واإلستفادة منها - 4
 .يتم تبادل بعض اإلمكانيات - 5

ة     وھناك ثالثة  ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی شروط الزمة لنجاح التنسیق بین المنظم
  : فال وھى كآلیة من آلیات طریقة تنظیم المجتمع فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألط

  .توفير أهداف مشتركة - 1
 .توفير موارد تكاملية - 2
تنمية وسائل فعالة لتوجيه التبادل بين المنظمات والتحكم فيه ليسير فـى اإلتجـاه    - 3

 .المرسوم له
  :التنسیق كعملیة تبارى 

ال يمكن إفتراض أن التبادل بـين المنظمـات اإلجتماعيـة الحكوميـة والمنظمـات      
ئماً فى ظل ظروف مثالية تتوفر فيها األهـداف المشـتركة ،   اإلجتماعية األهلية يتم دا

 والموارد التى تتوفر لدى بعض المنظمات وتكمل بها موارد ناقصة لـدى منظمـات  
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أخرى نظير الحصول منها على موارد ناقصة لديها ، إذ أن التبادل ال يتم دائمـاً فـى   
  .ظل ظروف مثالية

ة التنسيق غيـر الرسـمى بـين    ويتضح موقف التبارى على وجه الخصوص فى حال
المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية ، حيث يتطلب التبادل فيما بينها قيام عالقـة  
خالية من التنافس ، وهو أمر نادر الحدوث ، كما أنه لو حدث فلـن يقـدر لـه دوام    

وعندما تخدم المنظمات نفس المجتمع أو نفس جماعـة العمـالء ، فـأن    . اإلستمرار
  .فيما بينها يصبح أقل وقوعاً ، نظراً لتوقع حدوث المنافسة فيما بينها التعاون

يتضمن وجود عدة متخذى قرارات ممـن لهـم   " شوبك"وموقف التبارى ، كما يعرفه 
أهداف مشتركة ، بيد أن مصالحهم متشابكة ، ويدرك متخذوا القرارات هـؤالء أن أى  

المتشابكة كله ، ومـن ثـم فهـم     قرارات يتخذونه له نتائج تؤثر على موقف المصالح
يرنون النتائج المحتمله لكل قرار ، ألنهم ال يمكن لهم وحدهم التحكم فى جميع نتـائج  

  .ما يتخذونه من قرارات
وكذلك تحاول كل مجموعة من متخذى القرارات دراسة البدائل المتاحة إلتخاذ قـرار  

القرار إلى تحقيق أكبر قـدر  يمكن التنبؤ والتحكم نسبياً فى نتائجة ، بحيث يؤدى هذا 
أن التنسـيق بـين   " ليتواك وهيلتـون "من الفائدة للمنظمة بأقل تكلفة أو ضرر ويعتقد 

المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال ال يـتم  
اً أو إال إذا كان هناك ثمة إعتماد متبادل بين المنظمات ، والذى قد يتخذ شكالً تنافسـي 

غير تنافس ، وفى الشكل التنافسى تحاول كل منظمة أن تحقق أهدافها بأقصـى قـدر   
أما فى الشكل غير التنافسى فـأن تعظـيم   . ممكن ولو على حساب المنظمات األخرى

بمعنى أنه كلمـا حققـت   . أهداف كل منظمة يرتبط بتعظيم أهداف المنظمات األخرى
األخرى المتعاونة معها أهدافها هى األخـرى  منظمة ما أهدافها كلما حققت المنظمات 

  .بتعظيم مماثل
وإذا تم التبادل بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهليـة فـى مواجهـة مشـكلة     
اإلتجار باألطفال على نحو يجعل كل منظمه تحاول تعظيم تحقيقهـا ألهـدافها علـى    

عدم ، ولـذلك فموقـف   حساب المنظمات األخرى ، فإن التنسيق فيما بينها يقل حتى ين
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التبارى ذلك يجب تالفيه ومساعدة المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية على عدم 
  .الخوض فيه

ومن ثم فأنه على المنظم اإلجتماعى الذى يمارس العمل بين المنظمـات اإلجتماعيـة   
الحكومية واألهلية أن يحاول ، كلما رأى أن التبارى بين المنظمات سوف يؤدى الـى  

فيعمد ). تبارى العالقات(" ليمان وسكوت"لتنازع فيما بينها أن يمارس معها ما يسمية ا
الى تقريب المسافة اإلجتماعية فيما بينها ، لتقريب وجهات النظر فيما بينهـا ، فيقـوم   

  "مباراة العالقات اإليجابية"بما يسمى 
ى العمل م         ارى ف ة التب ن نظری ع م ات   وتتم إستفادة طریقة تنظیم المجتم ن خالل المنظم

  -:اإلجتماعیة الحكومیة واألھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال فیما یلى 
عدم تجاهل العالقة التنافسية التى تنشأ بالضرورة بـين المنظمـات اإلجتماعيـة     - 1

  .الحكومية واألهلية
حتى فى المواقف التنسيقية حينما يتم التعاون بين المنظمات اإلجتماعية الحكوميـة   - 2

 .واألهلية فال يجب إغفال التنافس القائم أو المحتمل فيما بينها
توجيه ذلك التنافس ، خاصة إذا ما زاد معدله وأصبح تعقيداً واضحاً فى العالقـة   - 3

التنسيقية ، وذلك بتحويل الموقف إلى مباراة تكتل بحيث تشعر كل منظمـة إنهـا   
 .يه لو عملت منفردةتحصل من جراء هذا التكتل على أكثر مما كانت ستحصل عل

يزيد من فرص نجاح مباراة التكتل إذا ما أحست كل منظمة بأن سعيها مـن وراء   - 4
تحقيق أهدافها على حساب المنظمات األخرى أو بعضها سيكون له نتـائج غيـر   
متوقعه أو غير محسوبة بدقة ، طالما أنه فوق طاقـة متخـذى القـرارات بتلـك     

 .متغيرات المتفاعلة فى الموقف التنافسىالمنظمات التحكم الفعال فى جميع ال
ويتم التكتل بتقريب وجهات النظر بين المنظمات لتوضيح مصـالحها المشـتركة    - 5

وبأن تكتلها سيساعد على أن تحقيق كل منها أهدافها ، فى نفس الوقت التى تحقق 
 .المنظمات األخرى أهدافها وبذلك تمارس مباراة العالقة الموجبة

خذى القرارات بالمنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية ألن يركز العمل على مت - 6
موقف التبارى هو موقف إتخاذ قرارات ، وذلك بشـأن المسـاعدة علـى إتخـاذ     
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قرارات لتوفير األساس الالزم لنجاح مبـاراة التكتـل والكفيـل بتنظـيم تحقيـق      
 .المنظمات المتكتله ألهدافها

ین المن   دة ب یقیة جی ة تنس ة عالق د إقام ات  وعن ة والمنظم ة الحكومی ات اإلجتماعی ظم
  -:اإلجتماعیة األھلیة العاملھ فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال یجب مراعاة اآلتى

توزيع عائد العملية التنسيقية بعدالة بين المنظمات المتعاونة ويشير بولـدنج إلـى    - 1
   -:نوعين من التعاون 

  نه سـوياً بمـا ال يـدع    وفية يفيد أى تحرك األطراف المتعاو: تعاون محض
 .مجاالً لنشوب نزاع فيما بينها

  وفيه يزيد أى تحرك من عائد العملية التعاونية نفسها ، بـدون  : تعاون مختلط
ضمان إستفادة كافة األطراف المتعاونة بالضرورة ، مما يزيد من إحتمـاالت  

 .نشوب النزاع
رف على األطـراف  غلبة أى طولذلك يجب أن تتجه العملية التنسيقية إلى تجنب 

األخرى فى األستئثار بمعظم عائد العملية التنسيقية واألنشب النزاع بين المنظمات 
، بل يجب أن يتجه الجهد إلى العدالة فى توزيع عائـد العمليـة التنسـيقية بـين     

  .المنظمات المتعاونة
وضوح المصالح المشتركة للمنظمات المتعاونة ، بحيث تدرك كـل منظمـة مـا     - 2

ه كل من المنظمات األخرى من جراء التنسيق فيما بينها ، وتعمـل كـل   تسعى إلي
منظمة على التوفيق بين مصالحها ومصالح المنظمات األخـرى المشـتركة فـى    

  .الموقف التنسيقى
يجب أن تركز العملية التنسيقية على أهداف معينه منسقة عن مصالح المنظمـات   - 3

ـ ومتطابقة معها ، بحيث يتضح العالقة الخطية  أهـداف التنسـيق وأهـداف    ين ب
 .ومصالح المنظمات المتعاونة

أو  –يمكن أن يتم التنسيق بين المنظمات عن طريق العالقات المباشرة فيما بينهـا   - 4
ولكن ال يجب التسليم بـأن التنسـيق بـين    . بتكوين جهاز مؤقت مثل لجنة تنسيق



152 
 

 152

يمكن أن يتم إال المنظمات اإلجتماعية الحكومية والمنظمات اإلجتماعية األهلية ال 
 .من خالل أجهزة تنسيقية

ويفضل أن يتم التنسيق المباشر بين المنظمات بناء على إحتياجها الذاتى بضرورة 
 .التنسيق وأهميته بالنسبة لها

أما إذا إقتضى األمر بضرورة إنشاء جهاز للتنسيق فيجب أن يراعى منذ البدايـة   - 5
األعضاء ، بل كجهاز مكمـل لهـا    اال يكون بمثابة جهاز فوقى بالنسبة للمنظمات

 .وإال يتخطى المهام التى تم تكوينه أساساً من أجل تحقيقها
ال يجب أن يؤدى التنسيق سواء أتم باإلتصال المباشر بـين المنظمـات أو عـن     - 6

طريق جهاز تنسيق ، إلى إقامة تكتالت متنازعة بين المنظمات ، بـل يجـب أن   
 .اونه وحدة واحدةيمر الموقف التنسيقى والمنظمات المتع

أنه بمرور الوقت يصبح التنسيق عملية خالية من التجديـد ، إذ ال  " جورين"يحذر  - 7
تعود لألهداف التنسيقية أهميتها األولى بالنسبة للمنظمات ، بـل تصـبح أهـدافاً    

 .جانبية وثانوية ، وتركز كل منها أكثر على أهدافها الذاتية
دينامية ومتجددة بحيث تتغير أهدافها تبعاً لتغير ولذلك يجب أن تكون العملية التنسيقية 

إحتياجات المنظمات ، وبحيث تبتكر األساليب التى تزيد من فاعلية التنسيق ، وتعمـق  
  .من التعاون المحض بين المنظمات فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال

ى موا      ة ف ة واألھلی ة الحكومی ات اإلجتماعی ة إستراتیجیات التنسیق بین المنظم مشكلة   جھ
  -:اإلتجار باألطفال

نعنى باإلستراتيجية هنا تقسيم الهدف العام إلى عدة أهداف فرعية قابلة للتنفيـذ ، ثـم   
  .وضع منهج عمل لتحقيق الهدف الفرعى

وتتضمن هـذه اإلسـتراتيجية   أن كيفية تحقيق الهدف العام هى اإلستراتيجية الكبرى 
  .يفية تحقيق هدف فرعىالكبرى عدة إستراتيجيات تختص كل منها بك

اإلجتماعية الحكومية واألهلية  الرعاية فاألستراتيجية الكبرى فى العمل بين المنظمات
فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال تهدف إلى توفير الخدمات المتكاملة بقدر اإلمكان 

  .التى يحتاج إليها األطفال
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ماعية ولكى نتفهم إستراتيجياتة اإلجت الرعاية منظماتأحد عمليات العمل بين والتنسيق 
  -:الرعاية اإلجتماعية تصنف كما يلى  منظماتجدر بنا أن نالحظ أنه يعمل بين ، ي

والتى تؤدى خدمات ألعضائها أو لمجتمع أو لقطـاع مـن   : المنظمات الطوعية   - أ
  .مجتمع

ذات طبيعة حكومية غالباً ، وهى تنشأ أساسـاً لتأديـة   : المنظمات البيروقراطية    -  ب
 .ات معينة لمجتمع أو لقطاعات سكانية من مجتمعخدم

ة       ة الحكومی ات اإلجتماعی ین المنظم ل ب ة التنسیق للعم تراتیجیات المقترحة آللی ا اإلس أم
  -:والمنظمات اإلجتماعیة األھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال فھى كالتالى 

جتماعيـة الحكوميـة   ويقصد بها توزيع المنظمات اإل: إستراتيجية الموقع المكانى  - 1
واألهلية عند إنشائها مكانياً بحيث تشغل مواقع تجعل خدماتها فى متناول العمـالء  

فإفتراض أن القـرب المكـانى    –من جانب ، وتيسر إقامة عالقة وثيقه فيما بينها 
ويمكن تحقيق إستراتيجية . يقرب بدوره من المسافة اإلجتماعية بين تلك المنظمات

م بتجميع عدة منظمات ، خاصةً إذا كانت حكومية ، فـى مجمـع   الموقع المكانى أ
قـد تصـلح هـذه     .خدمات واحد ، أو يجعلها قريبة من بعضها قـدر اإلمكـان  

اإلستراتيجية بالنسبة للمنظمات الحكومية عنها بالنسبة للمنظمات األهليـة ولكـن   
 يجب التحذير من زيادة عدد المنظمات فى موقع معين عن حد يجعل مـن تعـدد  
المنظمات فى رقعة مكانية محـدودة أمـراً مرهقـاً للمـواطنين ، إذ أن بعـض      
الدراسات أوضحت أن رضاء المواطنين عن الخدمات التى يوفرها عدد معين من 
المنظمات قد يبلغ حداً أقصى عند عدد من المنظمات ، أما إذا زادت المنظمـات  

 .فى النقصانعن هذا الحد ، فربما بدأ رضاء المواطنين عن الخدمات 
يتوخى التنسيق أساساً عدم إزدواج ال مبرر له فى : إستراتيجية إزدواج الخدمات  - 2

خدمة معينة ألن الخدمة فى تلك الحالة تعرض بمعدل أعلى من العمالء عليهـا ،  
بيد أن إستراتيجية إزدواج الخدمات تطبق فى مواقف ال . وفى ذلك أهدار للموارد

طلب عليها ، أى يكون عرض الخدمة المزدوجة يكون عرض الخدمة أعلى من ال
 .متمشياً مع معدل الطلب عليها ، توخياً لعدم إهدار الموارد



154 
 

 154

مفهوم اإلزدواج الهادف بأنه يتعمد إزدواج الخدمات " جلبرت وسبكت"ويوضح 
بأنشاء أكثر من منظمة ذات أغراض متجانسة بهدف إذكاء المنافسة فيمـا بينهـا   

ستوى خدماتها متأثرة بالعالقة التنافسية التـى تربطهـا   حتى تحسن كل منها من م
ويمكن إستخدام هذه اإلستراتيجية بإيجاد إزدواج بين منظمـة  . بالمنظمات المماثلة

ولكـن يجـب إسـتخدام هـذه     . حكومية وأخرى أهلية أو بين منظمـات أهليـة  
اإلستراتيجية بحذر ، وإال تحولت العالقة التنافسـية إلـى موقـف تبـارى بـين      

لمنظمات ، من النوع الذى يحاول كل منها الحصول على مكاسب أو منافع مادية ا
 .أو معنوية على حساب المنظمات األخرى ، ومن ثم ينهار التنسيق فيما بينها

يفضل أن تقام شبكة من العضوية المشتركة بين : راتيجية العضوية المشتركة إست - 3
هلية العامله فى مجال مواجهـة  مجالس إدارة المنظمات اإلجتماعية الحكومية واأل

مشكلة اإلتجار باألطفال وذلك بأن يضم مجلس إدارة كل منظمـة عضـواً علـى    
وعن طريق شبكة العضـوية هـذه يسـهل    . األقل من مجلس إدارة منظمة أخرى

اإلتصال بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية والتنسيق بين القرارات التى 
 .تتخذها مجالس إدارتها

وتفيد هذه اإلستراتيجية أيضاً فى تحديد أمور التعاون والتبادل بـين المنظمـات   
وتحركها كوحدة واحدة ، بجانب تقليل نشوب النزاع أو التنافس غيـر المرغـوب   

  .فيه فيما بينها
ويمكن أن تستخدم هذه اإلستراتيجية بنجاح أيضاً لتقريب وجهات النظر والتعـاون  

جانب والمنظمات األهلية من جانب آخـر ، خاصـةً    بين المنظمات الحكومية من
بين تلك المنظمات البيروقراطية التى تملك حق اإلشراف على بعض المنظمـات  

 .األهلية
بأنهـا تتضـمن تعـاون    " تومسون ومـاكوين "والتى يصفها : إستراتيجية التكتل  - 4

منظمتين أو أكثر لتحقيق هدف مشترك خاصةً إذا ما كان هـذا الهـدف يتطلـب    
قيقه قدراً من الموارد واإلمكانيات ال يتوفر لكل منظمة على حدة ، ولكن يمكن تح
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وتطبق هذه اإلستراتيجية بنجاح بـين المنظمـات   . لتكتلها معاً توفير هذه الموارد
 .)1(األهلية خاصةً صغيرة الحجم قليلة اإلمكانيات

  -: التشبیك : ثانیًا 
فقد جاء التشبيك . لتنسيق بين المنظماتمصطلح ومفهوم يرتبط بعملية االتشبيك يعتبر 

كضـرورة   ، بعد التنسيق الذي كان فى المرحلة األولى لظهور طريقة تنظيم المجتمع
 . لمنع تكرار وازدواج الخدمات المقدمة لألفراد من الجمعيات داخل المجتمع المحلـى 

انيات ولكن مع زيادة الجمعيات فى المجتمع أصبحت هناك صعوبة فى التمويل واإلمك
وبالتالى ضعف فى تقديم الخدمات وأصبحت هناك الحاجة إلـى وجـود مـا يسـمى     

  ". بالشبكة"
الشبكة على أنها الروابط الرسمية أو غير رسمية " الخدمة االجتماعية"ويعرف قاموس 

بين الناس أو المنظمات التى تشترك فى االتصال المباشر وتبادل المعلومات بين كـل  
  .)1(منهم

تصال بـين  إلالتشبيك فى أصله تنسيق ولذلك فيعتبر التشبيك آلية للتنسيق واوبالتالى ف
  .داخل المجتمع المحلىالمنظمات الحكومية واألهلية  

  : ویمكننا تحدید أھداف التشبیك كاآلتى
إتاحة فرص الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات المجتمـع لتحقيـق    - 1

  .أهداف التنمية المحلية
ركة الشعبية فى المنظمات األعضاء فى الشبكة وذلك من خالل تعبئة زيادة المشا - 2

المواطنين وتدريبهم للمشاركة فى المشروعات والبرامج والخدمات التى تقـدمها  
 .)2(المنظمات

حيث تستطيع من خاللها تكتلها وتفاعلها والتنسـيق   منظمات ،بناء عنصر القوة لل - 3
 .)3(حداث التعديل المطلوبفيما بينها أن تؤثر على متخذى القرار إل

                                                
 .48-33، مرجع سبق ذكرة ، ص ص " النظرية والتطبيق"تنظيم المجتمع : عبدالحليم رضا عبدالعال : نقالً عن  )1(
 .339مرجع سبق ذكره ، ص: أحمد شفیق السكرى  )1(
دار الوفاء للطباعة والنشر،  :اإلسكندریة(ھنة الخدمة االجتماعیة التنمیة االجتماعیة فى إطار م: رشاد أحمد عبد اللطیف )2(

 .23ص  ، )2007، 1ط
 .23، ص  مرجع سبق ذكره :رشاد أحمد عبد اللطیف )3(
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 .تعبئة الجهود والطاقات واإلمكانيات داخل المجتمع المدنى - 4
 .)4(إيجاد وسائل اتصال فيما بين أقطاب المجتمع المدنى - 5
تضـم أفـراداً أو    ، العمل على خلق روابط وعالقات فى إطار غيـر تراتبـى   - 6

ركة بهدف تحقيق أهداف مشـت  ،  طوعى اختباريتمجموعات أو منظمات بشكل 
 .)1(من خالل االعتماد على عدد من اآلليات

  .)2(تصالإلتعمل الشبكات من أجل وضع آلية ل - 7
ولكنهـا وسـيلة لتحقيـق     ، ومما سبق فنجد أن الشبكات ليست هدفاً فى حد ذاتها

،  فقد ارتبط دور المنظمات ثم الشبكات فى مرحلة تالية بالرؤيـة التنمويـة  . األهداف
التنمية فى الدول النامية فى حقبة الستينيات والسبعينيات  وذلك نتيجة لمراجعة خبرات

بحيث أصبحت هذه المنظمات آلية لتعبئة الجهود الشعبية للمشاركة فى مكافحة الفقـر  
  .والقيام بدور فاعل مع الحكومات ، جتماعيةإلوتحقيق العدالة ا

مـن خـالل    ، والتى تعمل جميعها فى اتجاه واحد إليجاد حلول لمثل هذه اإلشكاليات
ستراتيجيات تحالفيـه  إوبناء  ، التشارك فى المعلومات و التنسيق بين الجهود المختلفة

  ".فن بناء التحالفات"حتى أنها يطلق على الشبكات ،  ووضع أجندة موحدة
فهـو  " التشـبيك "وعليه فنجد أن مفهوم التحالفات يرتبط بشكل كبير فـى مضـمونه   

  .ى تعمل سوياً بشكل منظم لتحقيق هدف مشتركمجموعة من الهيئات والمنظمات الت"
جدير بالذكر أن تكوين التحالفات ال يجب أن يحل محل تكوين الشـبكات ألن دورهـا   

   .يعد متمماً ومكمالً لدور الشبكات
ین      ى ب ع المحل ى المجتم ال ف م وفع بیك دور مھ ده التش یق وبع د أن للتنس بق نج ا س ومم

  . ى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفالفوخاصة  واألھلیةالمنظمات الحكومیة 
فقد يعمل التشبيك على إحداث تطوير داخل مؤسسات المجتمع والمساهمة فـي حـل   

بجانب العمل علـى بنـاء قـدرات    ،  الصراعات التى يمكن أن تحدث بين المنظمات
  .)3("االعتماد المتبادل"المنظمات المشاركة فى الشبكة تحت ما يسمى 

                                                
ع    التشبیك : عبد العزیز عیسى )4( ة تنظیم المجتم كندریة (فى طریق ة  ،  اإلس ة الجامعی ، 355ص ص ) 2004،  دار المعرف

384. 
 .137ص ) 2008،  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة( موسوعة العربیة للمجتمع المدنىال: أمانى قندیل )1(
 .384، 350 ص ، ص مرجع سبق ذكره: عبد العزیز عیسى )2(
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  :ة وأسلوب عمل لمواجھة مشكلة اإلتجار باألطفالكآلیتطبیق التشبیك  

واألهليـة لمواجهـة مشـكلة    الحكومية  اإلجتماعية يتم تطبيق التشبيك بين المنظمات
  :من خالل  اإلتجار باألطفال

  . لرصد وضع األطفال واحتياجاتهم ، تدعيم التعاون والتنسيق بين المنظمات - 1
مع المدنى المهتمة بقضايا األطفال دعم أسس الشراكة والتنسيق بين منظمات المجت - 2

 .ةوتأمين المتابعة الدورية للبرامج المشترك ، وتبادل الخبرات والمعلومات
المنظمـات  ب لمسئولى وحدات منـع اإلتجـار باألطفـال   تنظيم الدورات التدريبية  - 3

 .لمساعدة األطفال على حل مشكالتهم ومواجهة احتياجاتهم واألهليةالحكومية 
عيم التواصل مع المنظمات الدولية واإلقليمية خاصة فى مجاالت ربط الصلة وتد  - 4

 .)1(تمويل المشاريع والبرامج المرتبطة بالطفولة
الدعوة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى العربية لتكـوين الشـبكة العربيـة     - 5

وذلـك لتسـهيل عمليـة التنسـيق      ، للجمعيات األهلية العاملة فى مجال الطفولة
 .)2(واالتصال

وإجـراء   ، إنشاء مرصد لحقوق الطفل يتولى رصد ومتابعة أوضـاع الطفولـة   - 6
  .)3(وح والدراسات الميدانيةالمس

 and Empowerment Advocacy       -:والتمكین  الدفاع : ثالثًا 
يعتبر الدفاع من المسئوليات التى يمارسها األخصائيون اإلجتماعيون بشكل تلقائى منذ 

كما إسـتخدم بأشـكال   .. بوضوح فى طريقة تنظيم المجتمع  وقد ظهر.. نشأت المهنة
ويستخدم للداللـة علـى الجهـود    . مختلفة فى طرق مهنة الخدمة اإلجتماعية األخرى

                                                                                                                           
جهود اإلغاثة المحلية وتحقيق أهداف مشروع الخط الساخن لحماية األطفال المعرضـين  : مرفت جمال الدين على  )3(

 . 152، 151، ص ص ) 2010ان  ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة حلو( للخطر، 
ر    : أمانى قندیل )1( ى مص ة ف ز   ا(العمل األھلى والتغیر االجتماعى ، منظمات المرأة والدفاع والرأى والتنمی اھرة ، مرك لق

 .148ص ) 1998واإلستراتیجیة ،  الدراسات السیاسیة
 .153، ص مرجع سبق ذكره : مرفت جمال الدین على  )2(
 .153مرجع سبق ذكره ، ص : مرفت جمال الدین على  )3(
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والدافعة فـى  .. المبذولة للحصول على قرارات أو إ صدار تشريعات لصالح العمالء 
ن أجل الحصول تنظيم المجتمع تتضمن المشاركة من جانب أفراد المجتمع والضغط م

  .على حقوق الفئات الضعيفة واألكثر حرماناً من األطفال
حيث أشار إلى أن الدفاع هـو المجهـود اإلدارى المـنظم    " كينث براى"وقد أكد ذلك 

والموجه من جانب األخصائيين اإلجتماعيين للتأثير فى الجوانب اإلجتماعية الرئيسـية  
  .اإلجتماعى ألفراد المجتمع والسياسات والتى ينتج عنها مشكالت التوافق

كما أشار ميثاق القيم األخالقية لألخصائيين اإلجتماعيين بالواليات المتحدة األمريكيـة  
Code of Ethics   إلى أن الدفاع عن حقوق أفراد المجتمع المهضومة هى مسئولية

  . )1(أخالقية يتحملها الممارسين لمهنة الخدمة األجتماعية
فهو الكلمة المشتقة مـن أصـل الكلمـة     Advocacyافعة فالتعريف اللغوى للمد

إلـى تعريـف   " أمانى قنـديل " وتشير . أى أفوكاتو أو المدافع Advocatorالالتينية 
المخطط لها التى  ، مجموعة من الجهود المنظمة المتواصلة"إجرائى للمفهوم باعتباره 

اتجاهات الرأى العام تستهدف إحداث تغيير فى المواقف أو السياسات أو القرارات أو 
  .)2(والمجتمع وبما يحقق المنفعة الكلية أو ما يحقق الدفاع عن الفئات المهمة

األطفال ضحايا  وخاصة ، فالمدافعة مصطلح يشير إلى الدفاع عن حقوق اآلخرين
  .داخل المجتمع المحلى وتمكينهم من الحصول على حقوقهم جرائم اإلتجار

والخدمات اإلجتماعية بأن كلمة دفاع فى الخدمـة   يشير قاموس الخدمة اإلجتماعية
اإلجتماعية تتضمن الدفاع عن اآلخرين وحقوقهم سواء كانوا أفـراداً أو جماعـات أو   
مجتمعات من خالل التدخل المباشر ، وتمكينهم للحصول على المـوارد أو الحقـوق   

يب الشرعية أو حقوق الرعاية أو الحصول على الخدمات من أى مصدر غير مسـتج 
  .)3(لمطالب المواطنين

                                                
القاھرة ، (ممارسة الدفاع فى تنظیم المجتمع فى العمل مع المتضررین من الزلزال بالریف ، : رشاد أحمد عبداللطیف  )1(

 .455، ص) 1993المؤتمر العلمى السادس لكلیة الخدمة اإلجتماعیة ، 
 .117، 116، ص ص ، مرجع سبق ذكره العربیة للمجتمع المدنىالموسوعة : أمانى قندیل )2(

(3) Amerriam Webster: Webster's Nith New Collegiate Dictionary, Merriam Webster INC., 
U.S.A. 1988, P.P.59, 60. 
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حيث يمثل الدفاع أهمية كبيرة فى ممارسة طريقة تنظيم المجتمع حيث توجد إتجاهات 
تعتبره من األدوار التى يمارسها األخصائى اإلجتماعى من خالل ممارسـة الضـغط   
واإلقناع للدفاع عن مطالب أفراد المجتمع حسب طبيعة المواقف لتحقيق هذه المطالب 

  .جماعات التى ال تستطيع الحصول عليها من المنظمات، خاصةً لل
خالل الدراسة الحالية أكدت أغلب الدراسات السابقة على أهمية تبنى المنظمـات  ومن 

اإلجتماعية الحكومية واألهلية آلية الدفاع عن حقوق األطفال ضحايا جرائم اإلتجـار  
حقوقهم والتـى عبـرت   وهم من الفئات الضعيفة فى المجتمع والتى ال يستطيعون نيل 

عنهم كثير من الدراسات بالجماعات المهمشة فى المجتمع ، وذلك بهدف تقديم الـدعم  
والتمكين والمساعدات والخدمات الخالقة واألكثر مرونـه ، والعمـل علـى إحـداث     
تغييرات فى أنماط حياة هذه الفئات وتحسين نوعية حياتهم وتقديم اإلستشارات وتكوين 

ندة من مواطنى وقيادات المجتمع ، وتسعى المنظمـات للضـغط   جماعات دعم ومسا
والتأثير على متخذى القرارات وصناع السياسات لتعديل رؤاها وإحداث تغييرات فـى  
التشريعات لصالح الفئات الضعيفة من األطفال الذين تم اإلتجار بهم وإستغاللهم بأبشع 

الحياة من الحصـول علـى    صور اإلستغالل وإنتهاك كرامتهم وحريتهم وتمكينهم فى
  .الخدمات

وألن إستراتيجية المناصرة أو الدفاع أحد استراتيجيات التمكـين التـي تعنـى تبنـى     
 ، ومساندتهم والـدفاع عـنهم وتنظـيم جهـودهم     ، مشكالت فئة من الفئات السكانية

وتطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية وتنميتها  بما يمكنهم فى النهاية من مواجهة وحل 
  .)1(شكالتهم وذلك باالستخدام األمثل لإلمكانيات والموارد المحلية المتاحةم

كمفهوم من المفاهيم التـى اكتسـبت أهميـة    " التمكين"كان البد من اإلشارة لمصطلح 
نتيجة ارتباطه بالعديد من عناصر القوة ذات الـدالالت   ، متزايدة منذ مطلع التسعينات

  .التنموية واالجتماعية

                                                
 .106ص ) 2000الفیوم، مكتبة الصفوة للنشر، (،  دراسات فى الفقر والتنمیة: أحمد وفاء زیتون )1(
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من منطلق تحديـد   ، فلسفة التنمية البديلة فى إطار عملية تمكين الفقراء وقد ارتبطت
جتماعى والثقة بأن كل إنسان لديه قدرات كامنة يمكن تعزيزهـا  إلموقعهم فى البناء ا

  .وتوظيفها متى توافرت الفرصة
فتوفير الفرص وتحقيق المساواة بين أبناء المجتمع الواحد تعد أحـد أهـم مؤشـرات    

تى تساعد الفقراء والمهمشين على امتالك مستقبلهم ومواجهة أيـة عمليـات   التمكين ال
وإعالء الجانب اإلنسـانى   ، تمييز أو قهر فضالً عن الوعى بمدى خطورة أوضاعهم

 ، فى التعامل معهم على اعتبار أن التنمية عملية إنسانية باألساس وليسـت ميكانيكيـة  
  .)1(يجب العمل على إزالتها وأن الفقر ليس قدراً وإنما له أسبابه التى

فيعتبر التمكين آلية من آليات الدفاع عن تلك الفئة من األطفال فى مساعدتهم للحصول 
  .على حقوقهم

فتمكين المنظمات يتم من خالل تقـديم التـدريب والمسـاعدات الفنيـة والمؤسسـية      
التخطيط  :وسكان المجتمع المحلى وذلك مثل واألهليةالحكومية  اإلجتماعية للمنظمات

   .)2(االستراتجي وتخطيط المشروعات ومتابعتها
ة      ى تحسین نوعی اًال ف وفى ضوء دراستنا نجد أن تمكین المنظمات قد یلعب دورًا فع

ال   ة لألطف دمات المقدم ار الخ حایا اإلتج م    ض بة لھ دمات المناس دیم الخ ث  ، وتق ن أحی
یط بھ    ع المح ع المجتم ا م مل عالقتھ ل یش ة بالفع ین المنظم ًا(ا تمك ات ) محلی ن منظم م

  .ومواطنین
ة          ات اإلجتماعی الل المنظم ن خ دفاع م ة ال ات أن ممارس ض الدراس ادت بع أف

ین   ة لتمك ة واألھلی حایا الحكومی ال ض دیاتاألطف ن التح د م ھ العدی ار یواج  جرائم اإلتج
أهمها ضعف التكامل والتنسيق بين المنظمـات اإلجتماعيـة الحكوميـة والمنظمـات     

هلية وبعضهم ببعض وأيضاً نقص خبرات األخصائيين اإلجتمـاعيين ،  اإلجتماعية األ
وضعف إعدادهم للعمل فى مجال الـدفاع ، تحـديات تشـريعية وقانونيـة ، نقـص      
اإلعتراف المجتمعى بدور المنظمات اإلجتماعيـة الـدفاعى ، محدوديـة التجـارب     

ف اإلسـتجابة  والخبرات الدفاعية ، وصعوبة تناقلها وتبادلها بين المنظمـات ، ضـع  
المجتمعية لجهود المنظمات اإلجتماعية فى مجال الدفاع عن الجماعـات المهمشـة ،   

                                                
 .101، ص  مرجع سبق ذكره: أمانى قندیل )1(
 .171مرجع سبق ذكره ، ص : مرفت جمال الدین على  )2(
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تشتت الجهود الدفاعية بين منظمات متعددة ، ضـعف إسـتجابة وإمتنـاع القيـادات     
المجتمعية وصناع القرارات والسياسات بجهود المنظمات اإلجتماعية الدفاعيـة عـن   

  .)1(الفئات الضعيفة من األطفال
  :بالنسبة ألخصائى تنظیم المجتمع  عندما یواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال  أھمیة الدفاع

يقومون بممارسة حـق   الفئات الضعيفةيشير البناء النظرى لطريقة تنظيم المجتمع أن 
  -:المطالبه إذا ما شعروا 

شـكالت  أن سياسة الرعاية اإلجتماعية وبرامجها التنفيذية ال تتعامل بفاعلية مع الم - 1
  .الحقيقية التى يعانون منها

أن أجهزة الرعاية اإلجتماعية غير قادرة على توصيل الخدمات اإلجتماعية إلـى   - 2
المستحقين الحقيقيين أو أو عاجزة عن تحديد اإلحتياجات الحقيقية لمختلف فئـات  

 .المجتمع خاصة األكثر إحتياجاً منهم والعمل على إشباعها فى الوقت المناسب
ة بين ما يعلن عنه أو يصرح به وبين ما يحدث فعالً على أرض الواقع وجود فجو - 3

 .أو الميل إلى إخفاء الحقائق
جهد منظم يبذله المجتمع وقيادته بهـدف  "وعلى هذا يشير المفهوم العام للدفاع على أنه

مواجهة المشكالت اإلجتماعية أو يحاول تعديل النظم اإلجتماعية وإيجاد نظم إجتماعية 
من أجل صالح المجتمع وإشباع إحتياجات سكانه وحل مشـكالتهم وزيـادة   . .جديدة 

رفاهيتهم وهو بذلك أحد الوسائل الهامه المتاحة أمام أفراد المجتمع لتشكيل أو تغييـر  
  .األوضاع اإلجتماعية التى يعيشون فيها

 :وینقسم الدفاع فى الخدمة اإلجتماعیة إلى جانبین ھما 
 Case Advocacy: الدفاع عن الحالة  - 1

ويستخدم فى الممارسة المباشرة مع الحاالت الفردية ويمارس من خالل طريقة خدمة 
  .الفرد

 Class Advocacy:  الدفاع عن الطبقة أو فئة أو قطاع معين  - 2

                                                
ى         : أبو النجا محمد على العمرى  )1( ؤتمر العلم ات المھمشة ، الم ین الجماع ة وتمك ات اإلجتماعی الدفاع من خالل المنظم

 .17-20، ص ص)  2009اإلجتماعیة ، جامعة حلوان ، كلیة الخدمة ( السنوى العشرون ، الجزء الثانى ، 
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ويستهدف العمل على تغيير السياسات والقوانين وأساليب العمل أو العمل على تعديلها 
ويمارس هذا النوع من الدفاع علـى  .. اد المجتمع والتى يتأثر بها قطاع كبير من أفر

مستوى المجتمع المحلى أو القومى من خالل طريقة تنظيم المجتمع وينظر إليه علـى  
  .Social action أنه نوع من العمل اإلجتماعى

  -:كیفیة الدفاع عن األطفال لحمایتھم من خطر جریمة اإلتجار 
ن األطفال المعرضين لخطـر اإلتجـار   هناك عدة خطوات يمكن إستخدامها للدفاع ع

  :والضحايا منهم وتتحدد كالتالى 
.. ومتى بدأت المشكلة .. تحديد المشكلة التى يعانى منها األطفال ومدى إنتشارها  - 1

  .والعوامل المسببة لها والمؤثرة عليها.. واألضرار الناتجة عنها 
ى اإلجتماعى حتـى  مساعدة األطفال الضحايا لتنظيم أنفسهم بمساعدة من األخصائ - 2

 .يستطيعوا من مواجهة أثار تلك الجريمة الضارة عليهم
 .تحديد الهدف أو األهداف التى تكفل حل المشكلة - 3
 .إستعراض كافة الوسائل التى تساهم فى حل المشكلة أو التقليل من حدتها - 4
تنفيذ خطة العمل بواسطة أهالى المجتمع مع محاولة كسب تعـاطف المسـئولين    - 5

عام مؤيد لمطالب الرعاية اإلجتماعية المشروعة لهؤالء المتضررين وتكوين رأى 
 .بالمجتمع

 .تقدير موقف القوى المساندة للتتغيير فى مقابل القوى المقاومة له - 6
تعديل أساليب العمل فى ضوء ما يعترض العمـل التنفيـذى مـن صـعوبات أو      - 7

 .معوقات حتى يكون التنفيذ أكثر فاعلية
 .المشاركين فى عملية الدفاع من ثمار تحقيق الهدف التأكد من إستفادة كافة - 8
 .)1(تقويم العملية وإستخالص الدروس المستفادة - 9
  

ة          ة الحكومی ات اإلجتماعی ا المنظم وم بھ ى تق ة الت ة والدفاعی أھم المبادئ المھنیة والتنموی
  :واألھلیة فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال 

                                                
ممارسة الدفاع فى تنظیم المجتمع فى العمل مع المتضررین من الزلزال بالریف ، مرجع سبق : رشاد أحمد عبداللطیف  )1(

 .461,458ذكرة ، ص ص 
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ــة  - 1 ــوعى والتنمي ــاظ ال  - Awareness – Awaking and Self: إيق
Development   

من خالل الدفاع وحماية األطفال وتدعيم دور األسرة الحيوى وخاصةً األسر المهمشة 
، والعمل على تحسين مستوى المعيشة ، وتنمية القيم والعالقات اإلجتماعية اإليجابيـة  

حقـوقهم   ، وحماية مقومات التنمية اإلجتماعية قبل التنمية اإلقتصادية ، والدفاع عـن 
  .وتشجيع العمل اإلجتماعى للتخفيف من أثار الظلم والطائفية والتمييز العنصرى

 Liberation from: التحرر من اإلستغالل من خالل اإلعتمـاد علـى الـذات     - 2
Exploitation through self-Reliance  

حيث تقوم المنظمات اإلجتماعية بضرورة ترك الحرية للفئات الضعيفة المهمشة لنحت 
طريقها الخاص الى التنمية ، لكن فى ظل حمايتها من التبعية للخارج ، ومسـاعداتها  
على إزالة قوى الشقاق والخالف واإلستغالل الناتج عن عدم الثقة المتبادلـة والـدفاع   

  .عن هذة الفئة من األطفال وعدم تعرضهم لإلستغالل واإلتجار
 :تبنى أسلوب ثورى لتوعية الناس بطاقاتهم الكامنة  - 3

A revolutionary technique to awaken people to their own 
potential-ism 

وذلك من خالل تحريك المواطنين والجماعات المهمشة ليفكروا ويخططوا معاً إعتماداً 
على جهودهم ، وإتخاذ أساليب ثورية بهدف توعية الناس بطاقـاتهم لمواجهـة هـذة    

  .للمواجهةالمشكلة والقيام بعمل مشروعات وبرامج 
 Skills to utilize available: تنمية المهارات لإلستفادة من الموارد المتاحـة   - 4

resources 
تكوين كوادر من المواطنين المهمشين الذين لديهم مهارات تمكنهم من اإلنتفـاع مـن   

 .)1(كافة الموارد المتاحة

                                                
ع سبق ذكره ، الدفاع من خالل المنظمات اإلجتماعیة وتمكین الجماعات المھمشة ، مرج: أبو النجا محمد على العمرى  )1(

 .42ص
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نها البد أن تكون في لتمكي واألهليةالحكومية  اإلجتماعية وعليه فالعالقة بين المنظمات
وذلك لتحقيق تكامل فى الخدمات ولتحقيق األهداف  ، إطار آليات تنسيقية تعاونية فعالة

  .من جريمة اإلتجارالمشتركة لحماية األطفال 
ومن هنا نجد أن التنسيق والتعاون والتمكين والمدافعة آلية واحـدة تكامليـة لـو تـم     

ماية تلك الفئـة داخـل المنظمـات أو فـى     ومداخل فعالة لح ، تطبيقها باستراتيجيات
المجتمع المحلى سوف نصل إلى حلول فعالة وأكيدة لكل العقبات التـى تحـول دون   

وذلك من خالل الوصول إلى نقاط مشـتركة بـين   . تقديم الخدمات المناسبة لتلك الفئة
  . تلك اآلليات لنصل إلى نقطة بدء فعالة

اً    ًا إجرائی دفاع  ووفق ذلك یحدد الباحث تعریف ال ضحایا اإلتجار     لل ن خالل    عن األطف م
  -:المنظمات اإلجتماعیة على أنھ 

مجموعة من الجهود المهنية التى يبذلها األخصائيون اإلجتمـاعيون مـن خـالل     - 1
  .المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية

من خالل " الفئات الضعيفة"الهدف األساسى للدفاع إحداث تغيير فى حياة األطفال  - 2
 .أثير فى الرؤى والمواقف والسياسات والبرامج والخدماتالت

هذه الجهود الدفاعية تنصب على تمكين الفئات الضعيفة من األطفال من الحصول  - 3
على نتائج التغيير فى الجوانب اإلقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والمهنيـة  

 .والسياسية وغيرها التى ترتبط بجوانب حياتهم
ترتكز على الشراكة مع قوى المجتمـع األخـرى مثـل القيـادات     جهود الدفاع  - 4

والمنظمات وما بها من موارد وبرامج وخدمات والجهات التشـريعية والقانوينـة   
 .والسياسية وغيرها

                      Planning -:التخطیط : رابعًا 
يم المجتمـع  وفى تنظ. التخطيط هو صياغة هادفة للعمل المستقبلى وإجراءات القيام به

وعادةً فإن التخطيط يتم القيام به عن طريق ممثلى . يستخدم التخطيط على نطاق واسع
جماعات المجتمع المختلفة الذين يجتمعون معاً ويتخـذون القـرارات التـى تتعلـق     

  .)1(بالصعوبات أو المشكالت اإلجتماعية والحلول المناسبة لها
                                                

 .20تنظیم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع ، مرجع سبق ذكره ، ص: محمد بھجت جاداهللا كشك  )1(
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هداف التى يسعى المشروع أو البرنـامج  تحديد األ"وهناك تعريف آخر للتخطيط بأنه 
إلى تحقيقها ، ورسم الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك األهداف أخذاً فى اإلعتبـار  

  ."االمكانيات والقيود التى تفرضها ظروف المناخ العام المحيط بالمشروع
 تتصف عملية التخطيط بأنها تتم على مراحل متتالية تتوقف كفاءة كل منها على درجة

أى أن المدير ال يستطيع الوصول إلـى خطـة    –النجاح من أداء المراحل السابقة لها 
للعمل فى خطوة واحدة ، بل ال بد له من المرور بعدد من الخطوات المتتابعـة حتـى   

  .)2(يصل فى النهاية إلى الخطة المتكاملة
ى شـكل  وبذلك نستطيع تصوير عملية التخطيط فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال ف

  :متجددة ال تنتهى يمكن تصويرها فى الخطوات اآلتية  Cycleدورة 
  .تحديد األهداف - 1
إعداد تقديرات أو تنبؤات للمستقبل على ضوء إستقراء الخبرة الماضية والظروف  - 2

 .السائدة وقت التقدير
تحديد األعمال الضرورية لسد الفجوة بين التقديرات المسـتقبلة وبـين الموقـف     - 3

 .الحالى
 .د اإلمكانيات المطلوبة والقيود الواجب أخذها فى اإلعتبارتحدي - 4
 .رسم الخطة - 5

  :أهمية التخطيط الشامل 
لعل غياب التخطيط الشامل هو أحد األسباب الرئيسية للمشـاكل والصـعوبات التـى    

أن مفهوم التخطيط فى . تعانى منها كثير من المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية
. ت المصرية يتركز حالياً حول أسلوب الموازنـات التخطيطيـة  المنظمات والمؤسسا

وتلك الموازنات ال تعد وأن تكون مجموعة من التنبؤات أو التوقعـات التـى يعتقـد    
المدير بإحتمال حدوثها ومن ثم فإن بناء خطط المشروع أو البرنامج على أساس مثـل  

  .هذه التوقعات فقط ال يمثل عمالً تخطيطياً متكامالً

                                                
 .176، ص) القاھرة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون سنة نشر(التخطیط والمتابعة ، : على السلمى  )2(
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بينما الموازنة التخطيطية ترسم بنـاء علـى     Pargetلخطة تسعى لتحقيق هدف أن ا
وهناك وال شك فارق كبير بين األثنين ، فالهدف هـو مـا     Forecastتوقع أو تنبؤ 

تريد المنظمة تحقيقة ، بينما التنبؤ هو ما تتوقع المنظمة حدوثة وبـذلك فـإن تحقيـق    
دليالً على أن المنظمة قد حققت ما كـان  وإنجاز مشروعات الموازنة التخطيطية ليس 

  .يجب تحقيقة
لو قدرت إدارة المبيعات فى شركة ما أن رقم المبيعات يتوقـع أن  : على سبيل المثال 

يبلغ فى العام القادم مليوناً من الجنيهات فإن تحقيق هذا التوقع ال يعنى أن اإلدارة قـد  
ول إلى رقم مبيعات قدره مليونـاً  ، فقد يكون الهدف مثالً هو الوص توصلت إلى هدفها

من الجنيهات وعلى هذا األساس فأسلوب الموازنة التخطيطية ال يحدد للمنظمة أهـدافاً  
  .بل هو يلفت النظر إلى التوقعات المحتمل حدوثها

أن اسلوب التخطيط الشامل يتفادى تلك المآخذ إذ يبدأ بتحديد األهـداف التـى يجـب    
ى ضوء تلك األهداف العامة تقوم اإلدارات واألقسـام  تحقيقها للمشروع كوحدة ، وعل

المختلفة بإجراءات التخطيط منفردةُ م تنسق تلك الخطط وتدمج فى خطه عامه للوحدة 
  .اإلنتاجية ككل

  : فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال مراحل التخطیط الشامل
جتماعية الحكوميـة  تحديد مراحل التخطيط الشامل المختلفة التى تمر بها المنظمات اإل

تلك المراحـل  . واألهلية فى إعداد خطة متكاملة فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال
  :هى

  :تحديد األهداف : المرحلة األولى 
تحديد األهداف التى تسعى المنظمة علـى  لعل الخطوة األولى فى عملية التخطيط هى 

  .تحقيقها
  التى أنشئ المشروع من أجلها ، مثالونقصد باألهداف األغراض أو النتائج الرئيسية 

ذلك أن يكون هدف منظمة من المنظمات اإلجتماعية سواء حكوميـة أو أهليـة هـو    
مكافحة ومنع مشكلة اإلتجار باألطفال أو أن يكون هدف منظمة أخرى مواجهة األمية 

  .وهكذا
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  )التنبؤات(إعداد التقديرات : المرحلة الثانية 
لتخطيط المقترح يتطلب إعداد عدد من األهداف تتنـاول  أن المنطق الذى يقوم عليه ا

جوانب المشروع المختلفة ثم يقوم المخططون كل فى مجالة بالتنبؤ بما سيكون عليـه  
موقف المشروع فيما يتعلق بمجاالت العمل المختلفة فى تاريخ مسـتقبل ، ومـن ثـم    

  : تتجمع لدى المخطط مجموعتين من األرقام
  .تى تريدها المنظمةاألهداف أو النتائج ال - 1
 .التنبؤات أو النتائج التى يتوقع حدوثها - 2

وإستناداً الى المقارنة بين المجموعتين من األرقام يحدد المخطط الثغرات أو الفجوات 
  .)1(التى ينبغى العمل على التغلب عليها حتى تصل المنظمة إلى األهداف المقررة

ق الم       ن طری تم ع ى ت یط الت ات التخط الل عملی ن خ ة   وم ة الحكومی ات اإلجتماعی نظم
دة      فى مواجھة مشكلة اإلتجار باألطفال واألھلیة  وم بع اعى أن یق ى األخصائى اإلجتم عل

ذه األدوار والوظائف عرضھا      ًا وھ وفر  "أدوار بإعتبارة مخططًا إجتماعی ین ول ى  " إیكل ف
  :ثالثة أدوار ھى 

  :  Grants manدور المانح : الدور األول 
طط بالتسهيل والمساعدة فى الحصول على المال والـوارد وهـذا   والذى فيه يقوم المخ

  .الدور يتطلب توفر مهارة سياسية ومهارة فنية
  : Concert Masterالقائد المساعد : الدور الثانى 

الذى لدية الفرصة المطلوبة لبناء والمحافظة على الدعم ، وخاصة لتنسـيق وتكامـل   
  .ت اإلجتماعية وحلولهامختلف األنشطة التى تتعلق بفهم المشكال

  :  Technicianبإعتباره شخص فنى : الدور الثالث 
الذى يجب أن يكون لدية كمية كافية من المعلومـات والقـدرة علـى تفسـير هـذه      

  المعلومات
  .)1(والمساعدة بمهارة وواقعية فى العمل اإلجتماعى

  :التدریب وبناء القدرات : خامسًا 

                                                
 .179-177ص ، ص ذكره مرجع سبقالتخطیط والمتابعة ، : على السلمى  )1(
 .21-20تنظیم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : محمد بھجت جاداهللا كشك  )1(
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رات إلى تقدير مسبق للحالة العامة ، وتحديد واضح لدور ينبغى أن تستند آلية بناء القد
كل من المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية المعنية ، وفهم المعارف والخبـرات  
المتخصصة الموجودة حالياً ، وتحليل لألدوار والكفاءات اإلختصاصية الالزمة لتنفيـذ  

  .إستراتيجية شاملة فى هذا الصدد
من بروتوتكول مكافحة اإلتجار باألطفال علـى أن   10المادة  من 2حيث تنص الفقرة 

توفر الدول األطراف ، أو تعزز التدريب لموظفى إنفاذ القـانون ومـوظفى الهجـرة    
  .وغيرهم من الموظفين المختصين على منع اإلتجار باألطفال

  :ويشترط البروتوكول أيضاً على ما يلى 
ستخدمة فى منع ذلك اإلتجـار ومالحقـة   ينبغى أن ينصب التدريب على األساليب الم

. المتجريب وحماية حقوق الضحايا ، بما فى ذلك حمايـة الضـحايا مـن المتجـرين    
وينبغى أيضاً أن يراعى هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق اإلنسـان والمسـائل   
الحساسة فيما يتعلق باألطفال ونوع الجنس ، كما ينبغى أن يشجع على التعـاون بـين   

ظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية وغيرها من المنظمات ذات الصـلة وسـائر   المن
  .)2(عناصر المجتمع المدنى

ليات طريقة تنظيم المجتمع والتى تستخدمها الطريقة من حيث يعتبر التدريب من أهم آ
خالل المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفـال  

المثال المجلس القومى للطفولة واألمومة الـذى يـنظم دورات تدريبيـة     وعلى سبيل
لألخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين بمكاتب تسوية المنازعات األسرية بالتعـاون مـع   
وزراة العدل وذلك فى إطار نشاط وحدة مناهضة اإلتجار باألطفـال التـى أنشـائها    

ية كأحد سـبل وقايـة األطفـال    المجلس بهدف إبراز أهمية تسوية المنازعات األسر
والحيلولة دون وقوعهم ضحية لجرائم اإلتجار بالبشر وخاصةً النساء واألطفال ، وقد 
تناولت الدورة التعريف بقضية اإلتجار باألطفال والجهود التى إتخذتها مصر لمحاربة 
 تلك الجريمة ، والجوانب القانونية واإلجتماعية زاإلقتصادية للمشكلة وسـبل حمايـة  

                                                
رة ،  : مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة  )2( مجموعة أدوات لمكافحة اإلتجار باألشخاص ، مرجع سبق ذك

 .29ص
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األطفال من اإلتجار ، وتوصيف تعديالت قانون للطفل لهذة الجريمة والعقوبات التـى  
واإلتفاقيات الدولية والبروتوكـوالت ومنهـا إتفاقيـة حقـوق الطفـل      . نصت عليها

  .)1(ريينوبروتوكوليها اإلختيا
  :)3(المجتمعیة بحقوق الطفل   التوعیة : سادسًا 
من شأنها تغيير وتعديل السـلوكيات غيـر    هى إكساب معلومات ومهارات:  التوعية

  .المقبولة إلى سلوكيات صحيحة يقبلها المجتمع
  :  أنواع التوعیة -1

هــى التوعيــة التــى تقــدم للجمهــور بشــكل مباشــر : التوعيــة المباشــرة  -أ 
وتسـتخدم فيهـا أسـاليب التوعيـة المباشـرة      , لموضوعات واضحة ومحـددة 

وهـذا النـوع مـن التوعيـة     , واتالمحاضرة واالجتماعات العامة والنـد : مثل
يعرضـها النـاس ألول مـرة    , مناسب لتقديم معلومات عن موضوعات جديـدة 

  .أو للتأكيد على معلومات سابقة
, تعتمد على طول المدة فـي العالقـات الوديـة المرنـة     :التوعية غير المباشرة  - ب 

متلقـى  ويستطيع القائم بالتوعية تقديم خبرته العملية خصوصاً عندما تشتد حاجة ال
حيث ال إلزام ألى طرف بتقـديم أو  , وهذا األسلوب يأتى بنتائج أفضل. لما يقوله

ويقيد هذا النوع علـى األشـخاص ذوي المكانـة الـذين     . قبول النصح والتوعية
 . يعتبرون التوعية المباشرة بمثابة إهانة لهم

وأفكار  وتعنى استثمار لحظة معينة لتقديم نصيحة أو معلومات: التوعية الموقفية  -ج 
  .صحيحة إلنسان بحاجة إليها

  :أھم السلوكیات المرغوبة للقائم بالتوعیة
  ) 4(شكل رقم 

  یوضح أھم السلوكیات المرغوبة للقائم بالتوعیة فى المجتمع المحلى
  

  
  

                                                
 .2009الدورة التدریبیة لألخصائیین اإلجتماعیین والنفسیین ، مطبوعات المجلس ، : مومة المجلس القومى للطفولة واأل )1(
-26الفیوم، (البرنامج التدریبى للجمعیات القاعدیة ولجان التعلیم المجتمعى حول موضوع حمالت التوعیة : عونى مھني   )2(

 ).م2005دیسمبر  27
 

  التغذیــة
 

 التحفیــز

التفاؤل 
 والتشجیع

السلوكیات 
المرغوبة 

 للقائم بالتوعیة
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  :  مسئوليات القائم بالتوعية 
  .توطيد العالقة مع المتلقى ووضعها فى االعتبار - 1
 .تياج المتلقى لمساعدة أو مشورةالتواجد عند اح - 2
 .االتصال المستمر مع المتلقى لتطوير العالقة معه - 3
 .اإلنصات مع التفاعل العاطفى - 4
 .سعة الصدر واألفق الحتياجات وآراء المتلقى - 5
 .التشجيع الدائم - 6
 .بذل الجهد الواعى إلقامة العالقة مع المتلقى - 7
 . مشاركة المتلقي بالمعلومات عند الحاجة إلضافة جديد - 8
  

  : لمواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال وسائل التوعية
 الزيارات المنزلية.  
 ملصقات. 
 كتيبات ومنشورات. 

 الندوات. 
 خطب ومواعظ. 
 اإلذاعة. 
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 التليفزيون. 
 معسكر العمل. 
 شرائط الفيديو  

 المسابقات واأللعاب. 
 تبادل الخبرات .  

  :مواصفات رسائل التوعية 
  .واضحة -1
 .محددة -2
 .ى واحدتحمل معن -3
 .مناسبة لغوياً -4
 .فى مستوى ثقافة المتلقى -5
 .أن تكون واقعية ويمكن تنفيذ ما بها -6
 .صحيح من الناحية العلمية -7
 .مناسبة ومقبولة من المجتمع -8
 . مناسبة للمرحلة العمرية للمستهدفين -9

 ". أطفال -سيدات  -رجال "مناسبة للفئة المستهدفة الموجه إليها  -10
  .ال تحمل نقداً وال سخرية وال تهكم -11

أن العمل المجتمعـى يحتـاج إلـى اسـتثارة الـوعى      ) لبنى عبد المجيد(وترى 
بالمشكالت المجتمعية والخاصة التى تغير األوضاع، كما يحتاج إلى إدراك أبعاد تلـك  

وهو ما يجعل مـن  . المشكالت لتشخيص أبعادها والتحرك المنظم من أجل مواجهتها
  . طاقات والقدرات المجتمعية للعالج أمراً هاماًإدراك ال

االحتياجات والمشـكالت، حـل المشـكالت،    (وفى ضوء عناصر اإلدراك المجتمعى 
  ). الخ....القدرات والطاقات، أهمية المشاركة الشعبية لمواجهة المشكالت
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وذلك من خـالل  , يستطيع األخصائى المجتمعى تحديد مستوى إدراك سكان المجتمع
مما يساعده على أن يتنبأ باستجاباتهم فى المواقف المختلفـة وإمكانيـة   , ه معهمتفاعل

  .)1(مساهمتهم فى برامج التنمية
  : التوعیة المجتمعیة بحقوق الطفل -2

ال تكفى وجود االتفاقيات الدولية، والتشريعات والقوانين الوطنيـة الخاصـة بحقـوق    
اإلعالم عنها وشعر كل فرد فى المجتمع  إال إذا تم... الطفل لتنتشر ثقافة حقوق الطفل

بأهمية هذه الحقوق، وضرورة حمايتها وتعزيزها، فالوعى يحفـز الفـرد علـى أداء    
ويدفعه إلى المشاركة اإليجابية مع اآلخرين فـى العمـل المشـترك لحمايـة     , دوره

 ومن هنا تتضح أهمية دور وسائل االتصال واإلعالم باعتبارها مكوناً مهمـاً . األطفال
فى منظومة التعليم، والتدريب، والتثقيف المستمر، لما لهذه الوسائل من مقـدرة علـى   

يؤدى إلى تنمية الشعور بأهمية , بأسلوب مبسط وجذاب, عرض المعارف والمعلومات
  . المشاركة اإليجابية

قادر على بناء وتنمية الـوعى  , فوسائل اإلعالم واالتصال الجماهيرى نظام اجتماعي
من خالل التعريف الصحيح بماهية هذه الحقـوق وتـأثير   , بحقوق الطفلالجماهيرى 

ممـا يـؤدى إلـى    , وسعادتهم بإقناع الجماهير, تنفيذها وتعزيزها على تنمية األطفال
  .تكوين رأى عام إيجابى لصالح األطفال

وتتوقف فاعلية التوعية المجتمعية وكفاءتها بحقوق األطفـال علـى عـدة مـؤثرات     
  : عاتهاوعوامل يجب مرا

إعداد وتقديم المعلومات بصورة سهلة وصـادقة وأن تتناسـب المعلومـات مـع      - 1
  .اهتمامات أكبر شريحة من المجتمع

و فئـات  إتاحة فرص الحوار والمناقشة بين المؤسسات الرسمية المعنية باألطفال  - 2
 .الجماهير ومؤسسات المجتمع

                                                
د  )1( ة    : لبنى محمد عبد المجی ارب دولی رات وتج ة   خب ة المجتمعی ى التوعی ة        . ف ة الخدم ؤتمر كلی ى م ة عمل منشورة ف ورق

 ).2005, القاھرة، جامعة حلوان، كلیھ الخدمة االجتماعیة ( االجتماعیة العلمى الثامن عشر
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خلق بـرامج التوعيـة    العمل المستمر من قبل القائمين بالمنظومة اإلعالمية على - 3
 . بحقوق األطفال وتطويرها

أهمية اإلعداد والتدريب والتأهيل األكاديمى والعملى للكوادر اإلعالميـة القائمـة    - 4
 .باالتصال بالجماهير

وعرضها من خالل وسـائل  , رصد المشاكل والمعوقات التى يتعرض لها األطفال - 5
 . االتصال الجماهيرى لمواجهتها

واختيـار الوسـائل   , إلعالمية فى التوقيتات الزمنية المناسبةإعداد وبث البرامج ا - 6
 .اإلعالمية المالئمة على مدار العام

 .ين كافة وسائل االتصال الجماهيرىمراعاة التنسيق ب - 7
 .لة لدى الهيئات المعنية بالطفولةاالهتمام ببناء قواعد بيانات متكام - 8
يجـب أن  دور مهـم  ى في ضوء ما سبق أن لإلعالم العربى والمصر رى الباحثيو

  :  يلتزم به وذلك من خالل
وخاصـة  , إعداد برامج تدريب تركز على ترسيخ الوعى بحقوق الطفل وحاجاته .1

لإلتجـار   والمعرضـين  في البرامج التي تخص المرأة والطفل وأطفال الشوارع 
     .والضحايا منهم

 شتراك األطفال فى تلك البرامج ألنهم أقـدر علـى وصـف حـاالتهم    إضرورة  .2
 .وتكوينهم

التأكيد على ضرورة تطبيق قانون الطفل بتفاصيله فعلياً حتى ال يكون مجرد بنود  .3
 . على أوراق

جعل اإلعالم أداة فعالة لنشر ثقافة حقوق الطفل بين األفراد داخل المجتمع المحلى  .4
 . بالوسائل الفعالة
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  :خاتمة 
  

  ال وطريقة تنظـيم المجتمـع  الباحث فى هذا الفصل مشكلة اإلتجار باألطف تناول
ولقد إتضح لنا من  وذلك من خالل عدة نقاط هامة ترتبط بموضوع اإلتجار باألطفال،

اإلهتمام العالمى المتنامى بالحد من مشكلة اإلتجار باألطفـال بكافـة أشـكاله    ه خالل
وصوره بصفة عامة وأظهر مدى إهتمام المجتمع المصرى بالحد من مشكلة اإلتجـار  

بصفة خاصة من خالل أجهزتة المتعددة وأولوية طريقـة تنظـيم المجتمـع     باألطفال
الرعايـة اإلجتماعيـة للطفـل     والخدمة اإلجتماعية فى مواجهة تلك الظاهرة ثم تناول

واألشكال المختلفة لإلتجار باألطفال وما هى األسباب الرئيسية التـى   وحدود الظاهرة 
مالة األطفال وأطفال الشوارع كأحد تلـك  تؤدى لإلتجار باألطفال ثم تناول ظاهرتى ع

مـن واقـع    األشكال ، كما تناول أيضاً أهم اإلحتياجات والحقوق األساسية لألطفـال 
دور طريقة تنظيم المجتمع فى مواجهة مشـكلة   وهوما  ، اإلتفاقيات الدولية والمحلية

امـة  الخدمـة اإلجتماعيـة ع  دور تفعيل ل ترحاتمقاإلتجار باألطفال يتضمن فى ذلك 
آليات طريقـة  ، وفى النهاية  ع خاصة للحد من اإلتجار باألطفالوطريقة تنظيم المجتم

  . تنظيم المجتمع فى مواجهة مشكلة اإلتجار باألطفال
وسوف يتناول الباحث المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية ودورها فى مواجهـة  

  .مشكلة اإلتجار باألطفال فى الفصل القادم
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  :المنظمات اإلجتماعیة المعنیة بالطفولة :  ثالثًا
يحتاج الناس دائماً الى الحصول على منافع متبادلة وذلك من خالل العالقـات التـى   
تسود بينهم والتى يسعون دائماً للحفاظ عليها وتطويرها ، وتعمل المنظمـات كطـرف   

تحقيـق الرفاهيـة   اساسى فى مثل تلك العالقات التى يريد الناس الحصول عليها مثل 
العامه او الخدمات الخاصة والتى تشمل جزءاً من المجتمع أو فئة بعينهـا مثـل فئـة    
األطفال أو حتى الخدمات فى مجال اإلحسان وجميع األعمال التطوعيـة األخـرى ،   
وفى الماضى القريب كانت معظم الخدمات والمعلومات التى يحتاجهـا النـاس غيـر    

ات المختلفة ولكن أصبحت المنظمات اإلجتماعيـة اآلن  متوفره إال عن طريق الحكوم
لها ثقل اساى لتقديم مثل تلك الخدمات والمعلومات من خالل العديـد مـن العالقـات    
الفردية والجماعية التى تتم داخل المجتمعات ، وتعمل المنظمات على إعداد ترتيبـات  

إدارة المـوارد   محسوبة بدقة لتحقيق اهدافها المختلفة بأسلوب علمى ومـدروس فـى  
المختلفة والتى يكون على رأسها الموارد المالية المتاحـة ، فالمنظمـات تعتبـر أداة    
لتحقيق أهداف المجتمع ومساعدة أفراده فى الحصول على حقوقهم وبذلك فهى ركـن  

  .)1(جتماعيةاساسى فى إحداث التنمية اإلقتصادية واإل
للقضايا الملحـة التـى تمـس قطـاع     هذا وتنشأ العديد من المنظمات عادة كاستجابة 

عريض من المجتمع أو قد تنشأ نتيجة للقضايا التى تهم أعضائها والذين يتقسمون الى 
قسمين فمنهم من يقدم خدمات نظير أجر معين ، واألخرين من األعضاء ممن يقدمون 
خدماتهم ويكرسون وقتهم وجهدهم دون أجر ويأتى هذا من الشعور المتزايـد لـديهم   

ة تقديم هذه الخدمات للذين يقعوا تحت طائلة المشاكل وال يستطيعون بمفردهم بضرور
  : )2(التغلب عليها ويعمل أعضاء المنظمة على

  .إعطاء الخدمات والنصائح واالستشارات ألعضاء المجتمع - 1
                                                

(1) Paul Thompson and David McHugh: work organizations "A critical introduction" first 
published, 1990, p.13 

 
(2) William G. Brueggemann: the practice of macro social work, second edition, 2002, p.414. 
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يعملون كفريق عمل متعدد التخصصات علـى تطـوير المجتمـع مـن الناحيـة       - 2
 .اإلقتصادية

دريب القيادات وتمكيـنهم مـن اسـتخدام االسـتراتيجيات     يعملون على تطوير وت - 3
 .المختلفة لحل المشاكل المتوقعة

وتنقسم المنظمات المعاصرة بتعدد وتنوع أهدافها وكبر حجمهـا بصـورة متعاظمـة    
واتجاهها بشدة نحو التخصص فى وظائفها وقدرتها على إحداث التغييـر فـى البيئـة    

سة على إدراك واستيعاب ما يطرأ على البيئة المحيطة فضالً عن قدرتها فى الوقت نف
المحيطة من تغيرات وكيفية االستجابة لهـا ومواجهتهـا هـذا وتـؤدى المنظمـات      
اإلجتماعية فى المجتمع المعاصر وظيفة هامة وتتوقف أهميتها على مبلغ قوتها ومدى 

ا مـع  نفوذها وحسن تنظيمها وتأثيرها على الرأى العام وسمة انتشارها ومبلغ تجاوبه
  .)3(اتجاهات المجتمع

ة  ة بالطفول ة المعنی ات اإلجتماعی ى للمنظم ف إجرائ د تعری ا تحدی ك یمكنن ى ضوء ذل  وف
  :كاآلتى 

إنها وحدات اجتماعية أنشئت خصيصاً لتحقيق أغراض معينة مثـل تلـك التـى     - 1
 .تتعامل مع فئة األطفال لحمايتهم وتدريبهم ومراعاة حقوقهم وتوفير احتياجاتهم

يم لتحقيق هذا الغرض ويعاد تنظيمها لتتواءم مع أغراضها والتى تتمثل وجود تنظ - 2
 .فى مواجهة اإلتجار فى األطفال بكافة أشكاله

تمتاز باتصالها المباشر بالمستفيدين من خدماتها او ممثليهم مثل اتصالها المباشـر   - 3
 .باألطفال المعرضين للوقوع فريسة لإلتجار او بمن يقوم برعايتهم

نظيمى من نوع ما ينظم العمل داخلها مـن مجلـس إدارة ومعـاونين    لها هيكل ت - 4
 .وأخصائيين إجتماعيين ونفسيين وأطباء

يتم العمل فيها طبقاً للقانون الخاص بالمنظمات اإلجتماعيـة والئحتـة التنفيذيـة     - 5
 .الخاصة

                                                
 .15، ص )  1977القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، ( ، دراسة المجتمع : مصطفى الخشاب  )3(
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تتكون من وحدات اساسية وفرعية او اجزاء تعرف باألنسـاق الفرعيـة وتلـك     - 6
 .تكون مرتبطة ببعضها بنائياً ووظيفياً ومتبادلة األعتماداألنساق الفرعية 

 
ا   -5 ھ المنظم ى تواج عوبات الت ة  الص ة واألھلی ة الحكومی ى  ت اإلجتماعی ف

  :تحقیق برامجھا واإلتجار  باألطفال  مشكلة  مواجھة
المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية التى تقدم خدمات المسـاعدة الـى الضـحايا    

كمـا ان  . األطفال باجهة فى مكافحة جرائم اإلتجار تجد أنفسها على خط الموكثيراً ما 
الضرورة تقتضى منها عادة ان تلبى احتياجات ضحايا اإلتجار الفورية والملحة ، وان 
تتصرف باعتبارها الجهة المدافعة عنهم أيضاً ، وأن تساعدهم علـى فهـم القـوانين    

يد الموارد التى قد تتوافر لهم بمقتضى القانون واللوائح التنظيمية الوطنية ، وعلى تحد
، وأن توفر لهم المأوى والرعاية ، وكذلك أن تعمل على نحو وثيق مـع المنظمـات   

  .)1(والهيئات المعنية فى الدولة
ایا والت  ن القض ة م اك مجموع ة   وھن ة الحكومی ات اإلجتماعی ھ المنظم ى تواج دیات الت ح

ة          ى مواجھ ددة ف ا المتع ق برامجھ دافھا عن طری ق أھ  مشكلة   واألھلیة وتحول دون تحقی
  :األطفال ومن بین تلك التحدیات مایلى باإلتجار 

 :مكونات المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية ويقصد بذلك  -1
  .مجلس اإلدارة والمؤسسين  -أ 
 .نظمة وحجمها وتوافر الجوانب الصحية بهامقر الم  - ب 
 .اسلوب االتصال بأفراد المجتمع  -ج 
 .القيم الخاصة بمجلس اإلدارة والمؤسسين  - د 
 .اسلوب وضع البرامج والخطط وطريقة التنفيذ والمتابعة والتقويم  -ه 
  :لى تحقيقها المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية إاألهداف التى تسعى  -2
 .بالنسبة ألفراد المجتمع عدم وضوح األهداف  -أ 
 .عدم وضوح األهداف بالنسبة ألعضاء المجلس نفسة  - ب 

                                                
  .مجموعة أدوات مكافحة اإلتجار باألشخاص ، مرجع سبق ذكره: مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  )1(
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 .وضع أهداف تعجز المنظمة عن تحقيقها  -ج 
  .التركيز على أهداف معينة وإهمال األهداف األخرى  - د 
  :عمليات التنسيق بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية وبعضها  -3
 .عدم فهم مكونات عملية التنسيق  -أ 
 .األهداف تعارض  - ب 
عدم وجود جهاز ينسق بين المنظمات اإلجتماعية األهلية وبعضها وبينها وبـين    -ج 

 .األجهزة الحكومية
  .وجود نوع من النزاع بين المنظمات وبعضها  - د 
ـ   -4 ات اإلجتماعيـة الحكوميـة   اللوائح والقوانين التى تعمل فى إطارهـا المنظم

  :واألهلية
 .ع المالالحد من قدرة المنظمات اإلجتماعية فى جم  -أ 
منح الجهة اإلدارية حق حل المنظمة دون اللجوء للسلطة القضائية وحق دمـج    - أ

 .المنظمات واستبعاد بعض المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
عدم المرونة فى العمل فى محيط المنظمات الحكومية بسبب اخضاعها للروتين   - ج

 .الحكومى
  :ألهلية المجتمع المحيط بالمنظمات اإلجتماعية الحكومية وا -5
 .التحايل على المنظمة للحصول على الخدمات   - أ

 .إنخفاض المستوى الثقافى واإلجتماعى ألفراد المجتمع  -  ب
 .غياب المشاركة فى أعمال المنظمة وخاصةٌ العنصر النسائى-ج
 .)1(وجود نزاع بين أفراد المجتمع والمسئولين بالمنظمة -د

ول دون       ى تح دیات الت عوبات والتح ى الص ب عل ة    وللتغل ات اإلجتماعی ق المنظم تحقی
ال   الحكومیة واألھلیة ا ،     المعنیة بمواجھة مشكلة اإلتجار باألطف ذ برامجھ دافھا وتنفی ألھ

  :)2(یجب أن تراعى بعض المتطلبات والشروط وھى كما یلى

                                                
، ص ص  1996إدارة المؤسسات اإلجتماعية ، كلية الخدمه اإلجتماعية ، جامعة حلوان ، : رشاد أحمد عبداللطيف  )1(

211-212. 
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بناء الثقة بين المنظمات اإلجتماعية الحكومية واألهلية وكافة الشركاء فى عمليـة   .1
  .التنمية

شاملة من البيانات والمعلومات عن المنظمات اإلجتماعية الحكوميـة   إعداد قاعدة .2
 .واألهلية المهتمة بمجال الطفولة

 .ل الجماعى والممارسة الديمقراطيةتنمية قيمة العم .3
االلتزام بقضايا المجتمع المصرى بمفهوم تنموى شامل تحتل فيه التوعية والتـأثير   .4

 .والمشاركة العامة مكانة أساسية 
شبكات من أجل التنسيق والعمل الجماعى بين مختلف المنظمـات المعنيـة   بناء ال .5

 .بمجال الطفولة
 .االلتزام بميثاق شرف أخالقى على عدة مستويات .6
دعم العالقة بين القطاع الحكومى والقطاع األهلى لتكون هناك مشـروعات لهـا    .7

 .دور اقتصادى واجتماعى فى مواحهة اإلتجار فى األطفال
 .ن المنظمات اإلجتماعية ووسائل اإلعالمدعم العالقة بي .8
بناء جسور من العالقات الوطيدة بين المنظمات اإلجتماعيـة وبـين المؤسسـات     .9

األكاديمية المتمثلة فى الجامعات ومراكز البحـوث ، للمسـاهمة فـى مواجهـة     
المشكالت المترتبة على اإلتجار فى األطفال واقتـراح أفضـل السـبل للوقايـة     

 .والعالج
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           
فاعلية النظم الخبيرة فى رفع كفاءة أداء الجمعيات األهلية فى جمهورية مصـر العربيـة ،   : إيمان احمد الشربينى  )2(

 .29-28، ص ص )  2000القاهرة ، معهد التخطيط القومى ، (،  1603مذكرة رقم 
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