
 

 

        

 

 دعوة عالمية للحصول عىل ادلة 2019

 بشأن مؤسسات األطفال واالتجار بالبش   

 القواعد االرشادية

 

.  للحصول عىل ادلة ةالعالمي عىل دعوة لوموس الرد شكًرا عىل  ي هذ بشأن مؤسسات األطفال واالتجار بالبش 
 
اإلرشادات، يمكنك العثور  هف

عىل مزيد من المعلومات حول هدف ومنهجية الدعوة لألدلة وتعريفات مؤسسات األطفال واالتجار بالبش  وقضايا حماية الطفل والبيانات، 

ي 
 
 . لوموسوالبحث ف

 الدعوة للحصول عىل أدلة هالهدف من هذ

ي جميع أنحاء الروابط بي   مللحصول عىل أدلة هو فهم  الدعوة هالغرض من هذإن 
 
ي سياقات متنوعة ف

 
ؤسسات األطفال واالتجار بالبش  ف

ي سياق مؤسسات األ  لوموسقوم تالعالم. 
 
ي بجمع األمثلة والمعلومات والمعارف والموارد حول االتجار بالبش  ف

 
طفال وكذلك الممارسة ف

ة. ال ههذمعالجة  ة والتجارب الج مشكلة الخطي  هم نحن نستفيد من الخير ماعية للممارسي   وواضعي السياسات والباحثي   والمدافعي   وغي 

ي مجاالت حماية الطفل ومكافحة االتجار. 
 
 ف

 ما هي مؤسسات األطفال؟

عرف باسم دور األيتام ومراكز استقبال األطفال المهاجرين غي  المصحوبي   
ُ
ي قد ت

يغطي مصطلح مؤسسة األطفال المنشآت السكنية الت 

 والمرافق الصحية السكنية واألجنحة النفسية والمدارس الخاصة السكنية والمدارس الداخلية. بذوي  هم 

قد تتم إدارتها من ِقبل الدولة، وبعضها اآلخر من قبل مقدمي –عىل الرغم من أن جميع مؤسسات األطفال ال تبدو أو تعمل بنفس الطريقة 

ي من الم
ا بما يكف 

ً
، قد يكون بعضها مزود تتمي   جميعها بنفس "الثقافة إال انها  –وارد، والبعض اآلخر يكافح لتوفي  األساسيات خدمات خاصي  

ي الو المؤسسية" 
كون األطفال دون سيطرة كافية عىل و سود. إنهم يحرمون األطفال من حريتهم، ويعزلت ت  هم عن أرسهم ومجتمعاتهم، ويي 

ي تؤثر عليهم وغالًبا ما يحرمون
ي الحصول عىل هويتهم. من الشائع أن تكون لمتطلبات المؤسسة  همحياتهم وعىل القرارات الت 

 
من حقهم ف

 نفسها األسبقية عىل احتياجات األطفال الفردية. 

؟  ما هو االتجار بالبشر

 
ً
ا مقبوال

ً
ا باسم بروتوكول االتجار، تعريف

ً
 يوفر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، المعروف أيض

ي المادة  لإلتجار دولًيا 
 
. يعّرف االتجار باألطفال ف  )ج( بأنه:  3بالبش 

 […] """اتجارا باألشخاص لغرض االستغالل أو استقباله هيعتير تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤ"

 )أ( كذلك:  3توضح المادة 

، واالستغالل  عىل األقليجب أن يشمل االستغالل " لي
، واالستعباد المي   ي

ي غي  القانون 
، والتبت  السخرة، والتسول، واالستغالل الجنسي

، و   "األعضاء.  نزعاإلجرامي

 المنهجية

ذات الصلة للرد عىل دعوة للحصول عىل أدلة من خالل استكمال  صادر األمثلة والمعلومات والمعرفة والممن يمتلك جميع  لوموسدعو ت

نت عير  ي مونكي االستطالع عير اإلني 
 
ف ات، يتمتع المجيبون بحرية تكوين هيكل SurveyMonkeyسي  . بالنظر إل تنوع المعرفة والخير

ي يرونها مناسبة. تقسم التقديمات إل قسمي   
 : تقديمهم بالطريقة الت 

 رف حول االتجار بالبش  المرتبط بمؤسسات األطفالاأمثلة ومعلومات ومع الجزء األول: • 

 • : ي
 
 أمثلة ومعلومات ومعارف عن مكافحة االتجار بالبش  ترتبط بمؤسسات األطفال الجزء الثان
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ا تضمي   المنشورات أو الموارد األخرى لدعم كل تقديم.  عىل الدعوة المجيبون بإمكان
ً
 1أيض

ي تنطبق عىل تقديمه
نت ميتم تشجيع الناس عىل استكمال جميع األقسام الت  ؛ األقسام األخرى يمكن تركها فارغة. يسمح االستطالع عير اإلني 

 من ذلك، يمكن  تقديماتبما يصل إل ثالثة 
ً
. بدال ي

ي كل من الجزأين. يمكن تقديم بيانات إضافية من خالل استكمال االستطالع الثان 
 
ف

 إل 
ً
ة ي نهاية هذ لوموسإرسالها مبارس 

 
 اإلرشادات(.  ه)راجع معلومات االتصال ف

 مثال عىل التقديم

ي الجزء دعنا نقول أنك تريد تقديم معلومات حول قصة طفل فردي تم تهريبه إل دار ل
 
أليتام. يمكنك وصف التفاصيل واألحداث كتقديم ف

. إذا  ي
ي الجزء الثان 

 
ي حماية هذا الطفل وإعادة دمجه مع أرسته، فستكمل مرب  ع النص ف

 
ي مشاركة تجاربك ف

 
ا ف

ً
األول. إذا كنت ترغب أيض

ي دار األيتام نفسها 
 
ي إحدى الصحف المحلية حول استغالل األطفال ف

 
 ف

ً
طة مع ذلك، فيمكنك  صادفت مؤخًرا مقاال وكيف تتعامل الش 

،  المصدر تحميل هذا المنشور /  ي
ي الجزء األول أو الثان 

 
 ذات الصلة لكليهما.  باعتبارها لدعم تقديمك ف

 كيف سيتم استخدام التقديمات 

ها لتوفي  الم هتم نش  هذحللها بعناية لزيادة فهمنا لألنماط والديناميات واألسباب. سيتلجميع التقديمات وس ةممتن لوموس علومات ونش 

ي سياق مؤسسات األطفال. ستساهم 
 
اتيجيات والتدخالت والسياسات لمنع االتجار بالبش  والتصدي له ف ي  تقديماتكأدلة عىل االسي 

 
ف

ي تعزيز قطاع حماية الطفل لتحسي   حياة األطفال. 
 
ي قاعدة األدلة العالمية والمساعدة ف

 
ن ستكو  معالجة بعض الفجوات الرئيسية ف

ي منشور 
 
.  لوموسالتقديمات والدروس المستخلصة منها سمة أساسية ف ي القادم حول مؤسسات األطفال واالتجار بالبش 

 البحت 

نت، سُيطلب منك توضيح ما إذا كنت تريد منا أن نستخدم اسم منظمتك أو مؤسستك عند االستشهاد أو  ي نهاية االستطالع عير اإلني 
 
ف

ي ذلك، فنحن سعداء بتقديم  إعادة صياغة إرسالك. إذا كنت
 
ا أن تظل معلوماتك مجهولة.   ثناءترغب ف

ً
 كامل، لكننا نضمن أيض

 حماية الطفل وصونه

نت أو خارجها، دائًما من أولويات لوموس. يقع عىل لوموس واجب اإلبالغ عن أي مخاوف  تعتير سالمة وحماية األطفال، سواء عير اإلني 

ي يمكن استخدامها من خالل هذبشأن سالمة ورفاهية األطفال والبال
الدعوة للحصول عىل أدلة. لذلك، نطلب من  هغي   الضعفاء الت 

ي ذلك األسماء والمواقع المحددة. 
 
االستثناء  المجيبي   عدم الكشف عن معلومات التعريف الشخصية عن األطفال أو البالغي   األفراد، بما ف

ي المجال  شكل فوريالوحيد هو المعلومات المتوفرة ب
 
ي اإلجراءات القانونية المتاحة للجمهور أو المقاالت أو ف

 
العام )عىل سبيل المثال ف

 المنشورات اإلعالمية(. 

طة أو وكالة الخدمات االجتماعية ذات الصلة  ي تشعر فيها بالقلق من تعرض شخص ما لخطر فوري، نوصيك باالتصال بالش 
ي الحاالت الت 

 
ف

ي مناقشة أي مخ
 
ي بلدك. إذا كنت ترغب ف

 
ة لوموساوف مع ف جر االتصال بمستشار مبارس   :Naomi Deutsch لدينا  الحماية ، في 

naomi.deutsch@wearelumos.org  .)ية فقط  )باإلنجلي  

 الخصوصية وحماية البيانات

ي مجال مكافحة  لوموستقدر 
 
ي يواجهها الممارسون والدعاة والباحثون ف

بشدة حماية الخصوصية والبيانات وتدرك الضغوط والمخاطر الت 

ي يسمحون باستخدام وتقديم
ي جميع أنحاء العالم. ُيطلب من المشاركي   تحديد الطريقة الت 

 
 تقديماتهم نش  و  وعرض االتجار بالبش  ف

 خيار تقديم طلب مجهول، والذي يمكن القيام به من خالل ترك حقول معلومات االتصال فارغة.  لتفعي. كما يمكننا لوموسبواسطة 

ية( وكذلك  لوموسسياسة خصوصية لمزيد من المعلومات حول كيفية حماية خصوصيتك وبياناتك، يرجر قراءة  سياسة )باللغة اإلنجلي  

ي مونكي  خصوصية
 
ف ي تقديم طلب مجهول، يمكنك ترك حقول معلومات جهة  SurveyMonkey سي 

 
ية(. إذا كنت ترغب ف )باللغة اإلنجلي  

 االتصال فارغة. 

: فجوة األدلةمؤسسات األطفال واالتجار با  لبشر

ي مؤسسات
 
ي جميع أنحاء العالم بأن األطفال معرضون بدرجة أكير لخطر االستغالل واالتجار بهم عندما يكونون ف

 
ايد ف اف دولي مي    هناك اعي 

ر بشدة من خ ي يتض 
ي والعاطف 

 
ي والمعرف

الل إضفاء األطفال، وكذلك عند تركهم الرعاية المؤسسية. أظهرت األبحاث أن نمو األطفال البدن 

                                                                                                                                                                                                        
: األبحاث المنشورة أو غي  المنشورة، المقاالت، موجزات السياسة، العروض التقديمية، المراجعات، ال 1 صحائف الوقائع، األدلة،  تقييمات،قد تشمل الموارد ذات الصلة ما يىلي

اتيجيات، وسائط األخبار،   المؤتمرات، والرسائل العلمية.  أوراقاالسي 
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، مما يجعلهم أكي  عرضة  ي لإلتجار الطابع المؤسسي
 
ي مجال حماية الطفل ومناهضة االتجار، بما ف

 
. يقوم العديد من أصحاب المصلحة ف

ا قضايا مثل العمل 
ً
ي الممارسة والسياسة والقانون. وهذا يشمل أيض

 
ذلك المدافعون والباحثون، بتعبئة أنفسهم لتطوير استجابات فعالة ف

 طوعي لأليتام وتدفقات التمويل الدولية. الت

ش  العالقة بي   إضفاء الطابع المؤسسي واالتجار بالبش  معقدة ومتعددة. يمكن التميي   بشكل عام بي   أرب  ع دورات أو أنواع من االتجار بالبإن 

ي سياق مؤسسات األطفال: 
 
 ف

ي مؤسسات األطفال المعروفون أو المشتبه بهم ضحايا االتجار أو • 
 
األطفال المهاجرون المنفصلون عن ذوي  هم يتم إيوائهم ف

ي ذلك ظاهرة "االتجار باأليتام"
 
 الرعاية، ألي شكل أو أشكال متعددة من االستغالل، بما ف

 يتم تهريب األطفال خارج المؤسسات، ألي شكل أو أشكال متعددة من االستغالل• 

ي مؤسسات• 
 
( يتم وضع األطفال ضحايا االتجار ف

ً
 )مجددا

ي أصبحوا ضحايا • 
ي الماض 

 
ي مؤسسات األطفال ف

 
 لإلتجارأولئك الذين عاشوا ف

، ، االستغالل اإلجرامي لي
، االستعباد المي   ي

ي غي  القانون 
، التبت   تشمل أشكال االستغالل عىل األقل: السخرة، التسول، االستغالل الجنسي

 حصاد األعضاء، إلخ. 

ي 
 
ي األدلة والمعلومات المتاحة والدعوة والبحث والتمويل الدولي  دوائر السياسة والممارسةعىل الرغم من تزايد الوعي ف

 
ة ف ، هناك فجوة كبي 

. هذ ا. يتعهد  االتجار بالبش   جعلتالندرة  هحول الروابط بي   مؤسسات األطفال واالتجار بالبش 
ً
بمعالجة فجوة  لوموسظلًما عالمًيا صامت

كي   عىل خم
 سة موضوعات رئيسية: األدلة من خالل الي 

ي ذلك تجنيد األطفال ونقلهم و  .1
 
ي سياق ينقتالنطاق واألنماط والديناميات )بما ف

 
لهم وإيوائهم واستالمهم واستغاللهم ف

 المؤسسات(

 نقاط الضعف والمخاطر الخاصة بأطفال وعائالت معينة .2

 الدوافع واألسباب )مثل العمل التطوعي والتمويل( .3

ار وآثار إضفاء الطاب .4  ع المؤسسي واالتجار عىل األطفالاألض 

 أفضل الممارسات والسياسات والقواني   وتدخالت النظم .5

 حول لوموس

ي هاري بوتر، 
 
ي عام  رولينج جاي كيه هي منظمة دولية لألطفال تأسست من قبل لوموسسميت عىل اسم تعويذة الضوء ف

 
. نحن 2005ف

ي جميع أنحاء العالم. 
 
إل فهم األسباب الجذرية النفصال األرسة  لوموسسع تنعمل عىل إنهاء إضفاء الطابع المؤسسي عىل األطفال ف

ئ وحدة أدلة  -االتجار بالبش  والفقر والتميي    -ومعالجتها بشكل أفضل  ي سياقات متنوعة. تنس 
 
ة عىل أدل لوموسوتحويل أنظمة الرعاية ف

ي مجاالت مختلفة من قاعدة األدلة العالمية حول تغيي  سياسة وممارسات حماية الطفل. تجري وحدة اإلثبات 
 
التغيي  من خالل المساهمة ف

 عن العالقة بي   االتجار بالبش  ومؤسسات األطفال من أجل تعزيز  ةالتطوعيالسياحة والرق الحديث و  بالبش  وفريق مكافحة االتجار 
ً
بحثا

ي تشكل دعوة وتط
 فيها.  ههذ البحث عن االدلةوير قاعدة األدلة العالمية، الت 

ً
 أساسيا

ً
 عنضا

 التواصلبيانات 

اإلرشادات، يرجر االتصال بنا عىل  هاألدلة أو هذالحصول عىل ألية أسئلة أو تعليقات حول دعوة 

wearelumos.orgcallforevidence@ . 
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