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 أٓب ثؼل:٤ٍلٗب دمحم طَ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ   هة اُؼب٤ُٖٔ ٝاُظالح ٝاَُالّ ػ٠ِاُؾٔل هلل 

ال ٣قل٢ ٓب ُظبٛوح االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ أُغزٔغ ا٢٘ٔ٤ُ ٖٓ آصبه ٍِج٤خ ٝفظٞطب  إٔ ا٤ُٖٔ أطجؾذ ث٤ئخ فظجخ 

ّ ثشإٔ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝطلٝه هبٕٗٞ ؽوٞم اُطلَ  2َُٕٔٓ٘خ (ٔ)هؿْ طلٝه اُوبٕٗٞ ههْ ٛنٙ اُظبٛوح ُٔضَ 

ثب٤ُٖٔ ٝٓظبكهخ ا٤ُٖٔ ػ٠ِ االرلبه٤خ اُل٤ُٝخ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبألشقبص ٝاٍزـالٍ كػبهح اُـ٤و اُظبكهح ػبّ 

شقبص ٝفبطخ اَُ٘ب  ّ  ئال إٔ ا٤ُٖٔ ُْ رظبكم ثورًٍٞٞ األْٓ أُزؾلح اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبأل1ٗ1ٔ

ّ ٝأٌُِٔخ الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ  ، ٝرٔبهً ًض٤و ٖٓ طٞه ٕٓٓٓٝاألؽلبٍ ُؼبّ 

االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ ا٤ُٖٔ  كظبٛوح ػٔبُخ األؽلبٍ ٝرٜوث٤ْٜ ٝرغ٤٘لْٛ ٝاُيٝاط أُجٌو ٝإلًواٙ ٝاُوَو ػ٠ِ اُؼَٔ  

الُْٜ ثٌبكخ طٞه االٍزـالٍ ًِٓٔٞ ؽو٤وخ هؿْ  ٓؾبُٝخ اُؾٌٞٓخ ٝاُغٜبد اُو٤ٍٔخ ك٢ اُلزواد ٝاٍزقلاّ اُوٞح ٝاٍزـ

ئال أٜٗب ٖٓ اَُبثوخ ٝؽب٤ُب ئفلب  ؽو٤وخ ٝعٞك ٛنٙ اُظبٛوح ك٢ ا٤ُٖٔ ٝاػزجبهٛب ؽبالد كوك٣خ ال روه٠ ئ٠ُ َٓزٟٞ اُظبٛوح 

ٍ ْٛ اُلئخ األًضو ػؼلب ك٢ أُغزٔغ فبطخ اُلو٤وح ٜٓ٘ب  ، أًضو أُشبًَ ٝأٍوػٜب اٗزشبهاً ك٢ اُٞهذ أُؼبطو؛ ًٕٞ األؽلب

ثأٗٞاػٚ ،ُٜٝنا ٗغل إٔ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ٛلكذ ئ٠ُ ٓؾبهثخ ٛنٙ اُظبٛوح  ُإلرغبهكْٜ ٣شٌِٕٞ اُٜلف األٍٝ ٝأُجبشو 

رغبه ثبألشقبص ٝر٤َ٘ن اُغٜٞك ث٤ٖ اُلٍٝ ٖٓ أعَ اُؾل ٖٓ ٛنٙ اُظبٛوح ٜٝٓ٘ب االرلبه٤خ اُل٤ُٝخ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ اال

ّ، 1ّ٘ٔٔ ػٖ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ٝكفِذ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ػبّ 1ٗ1ٔٝاٍزـالٍ كػبهح اُـ٤و اُظبكهح ػبّ 

ّ ٝأٌُِٔخ ٕٓٓٓٝثورًٍٞٞ األْٓ أُزؾلح اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ٝفبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ُؼبّ 

٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ ًٔب رؼٔ٘ذ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ اُقبطخ ثؾوٞم اإلَٗبٕ  الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُغو

ٝؽوٞم اُطلَ ٗظٞطبً رغوّ االرغبه  ثبألؽلبٍ ثأ١ طٞهح ٖٓ اُظٞه، ٝهل طبكهذ ًض٤و ٖٓ اُلٍٝ ػ٠ِ ٛنٙ االرلبه٤بد 

ٝهل  -بَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ٝػ٠ِ اُجورًٍٞٞ اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االشقبص اُن٣ٖ ٣زبعوٕٝ ثبُجشوـ ٝفظٞطب ث

َُ٘خ  ٕٙٔأطلهد ثؼغ اُلٍٝ هٞا٤ٖٗ فبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٓضَ ٍِط٘خ ػٔبٕ اُز٢ اطلهد اُوبٕٗٞ ههْ 

ّ ثشإٔ ٓ٘غ االرغبه ثبُجشو 1ٕٓٓ( ُؼبّ 1ّ ثشإٔ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو، ٝاألهكٕ ؽ٤ش أطلهد اُوبٕٗٞ ههْ )2ٕٓٓ

ّ ثشإٔ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝاإلٓبهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح أطلهد  ٕٓٔٓخ ًَُ٘ٗٙٝنُي ٓظو اطلهد اُوبٕٗٞ ههْ 

ثشإٔ ٌٓبكؾخ عوائْ االرغبه ثبُجشو ٝػلٍ ثؼغ ٗظٞص ٛنا اُوبٕٗٞ ػبّ  ٕٙٓٓ( َُ٘خ ٔ٘اُوبٕٗٞ االرؾبك١ ههْ )

ّ ثشإٔ ٕٕٔٓ( َُ٘خ 2ّٕ ٝاُؼوام أطلهد اُوبٕٗٞ ههْ )ٕٔٔٓ( َُ٘خ ّ٘ٔ، ًٝنُي هطو أطلهد اُوبٕٗٞ ههْ ) ٕ٘ٔٓ

ؽلكد  لٝه ثبُجشوّ ثشإٔ ٌٓبكؾخ االرغبه 2ٕٔٓ( َُ٘خ ٌٔٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝثبَُ٘جخ ٤ُِٖٔ  طله اُوبٕٗٞ ههْ )

االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ًٝنُي اُوٞا٤ٖٗ األكؼبٍ أٌُٞٗخ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ٝاٍُٞبئَ اُز٢ رؾل ٖٓ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٝأٝعجذ 

د أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ـ ٤ٍٔب اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ـ ٝٓوبػبح أُزبعو٣ٖ ػ٠ِ اُلٍٝ ارقبم ًبكخ اإلعوا ا

 ٝؽٔب٣خ اُؼؾب٣ب ٝئػبكح ئكٓبعْٜ ك٢ أُغزٔغ.



ٝرؼل ٛنٙ اُظبٛوح ٖٓ أًضو اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٚ ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ اُؼبُْ ؽ٤ش ئٗٚ ٝكوب ُزوبه٣و ك٤ُٝخ ٛ٘بى أًضو ٖٓ 

اُؾلٝك ُِٔزبعوح ثْٜ أُق شقض ٣٘وِٕٞ ػجو2ٓٓ
(ٔ)

٤ٍٔب ٝإٔ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو رؼل ٖٓ اُغوائْ أُ٘ظٔخ اُؼبثوح  

ُِؾلٝك
(ٕ) 

. 

( ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ اَُبُق اإلشبهح ٖٝعو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ عي  ٖٓ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ػٔٞٓبً ؽ٤ش ػوكذ أُبكح )

ٝٗوِْٜ أٝ ئ٣ٞاؤْٛ أٝ اٍزوجبُْٜ ثبُزٜل٣ل ثبُوٞح أٝ ثأ١ أشٌبٍ اُوَو  ئ٤ُٚ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ثشٌَ ػبّ أٗٚ: رغ٤٘ل أشقبص

  .أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ اٝ اُقلاع أٝ ئػطب  أُيا٣ب ٝأُجبُؾ اُ٘ول٣خ ٤َُِطوح ػ٤ِٚ ثٜلف االٍزـالٍ

٤ِخ ٝاُؾ٤بٙ ٝاُؾو٣خ ٝأٖٓ اٗزٜبى ؽوٞم االَٗبٕ ثٔب ك٤ٜب اُؾن ك٢ اَُالٓخ اُغَل٣خ ٝاُؼو"ٝػوكزٚ ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ ثأٗٚ 

 .اُشقض ٝاٌُوآخ ٝاُزؾوه ٖٓ اُؼجٞك٣خ ٝؽو٣خ اُز٘وَ ٝاُظؾخ ٝاُقظٞط٤خ ٝاٌَُٖ ا٥ٖٓ

( ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼل ٓورٌجب عو٣ٔخ اُزغبه ثبُجشو ّٗ ك٢ أُبكح )2ٕٔٓ( َُ٘خ ٔٝػوكذ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ك٢ اُوبٕٗٞ ههْ )

أٝ رَِْ أٝ ر٤َِْ أٝ اٍزوجبٍ شقض أٝ أًضو ـ كافَ اُغٜٔٞه٣خ أٝ ػجو اُؾلٝك ًَ ٖٓ هبّ ثزط٣ٞغ أٝ ٗوَ أٝ ر٘و٤َ أٝ ئ٣ٞا  

اُٞؽ٤٘خ  ثوظل اٍزـالُْٜ ئما رْ مُي ثٞاٍطخ اٍزؼٔبٍ اُوٞح أٝ اُزٜل٣ل أٝ ثٜٔب أٝ ثٞاٍطخ اُوَو أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ 

ُٞػل ثاػطب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أٝ ٓيا٣ب أٝ اُقلاع أٝ ئٍب ح اٍزؼٔبٍ اَُِطخ أٝ اٍزـالٍ ؽبُخ اُؼؼق أٝ اُؾبعخ أٝ ا

ٓوبثَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓٞكوخ شقض ػ٠ِ االرغبه ثشقض أفو ُٚ ٤ٍطوح ػ٤ِٚ  ، ًٔب ٣ؼل ٓورٌجب ُغو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو 

قظب أٝ ًضو أٝ ٝػل ثٜٔب أٝ ثبع أٝ ػوع ُِج٤غ أٝ اُشوا  شًَ ٖٓ اٛلٟ 
ٖ

ٝٛنا ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ ؿبُج٤خ اُزشو٣ؼبد 

ثوٝرٌٍٞ االرغبه ثبألشقبص ٝاُن١ اشزوؽ ك٢ عو٣ٔخ االرغبه رِي إٔ رٌٕٞ ػبثوح  ُْ رٌٖ ع٤ٔؼٜب ثقالفاُٞؽ٤٘خ، ئٕ 

ُِؾلٝك اُٞؽ٤٘خ ًٔب اشزوؽ ا٣ؼبً إٔ رورٌت ثٞاٍطخ عٔبػخ اعوا٤ٓخ ٓ٘ظٔخ، ٝٛبمإ اُشوؽبٕ ُْ رشزوؽٜٔب اُزشو٣ؼبد 

٤٘خ أٝ اهرٌجذ ثٞاٍطخ عٔبػخ اعوا٤ٓخ ٓ٘ظٔخ ٝٛنا ٓب اُٞؽ٤٘خ ٌُٜ٘ب شلكد ػوٞثخ االرغبه ئما ًبٗذ ػبثوح ُِؾلٝك اُٞؽ

ػ٤ِٚ اُؾبٍ ك٢ اُوبٕٗٞ أُظو١ ٝاإلٓبهار٢ ٝاألهك٢ٗ ٝاَُٞه١  ٝك٢ ٛنا اُظلك الثل ٖٓ اإلشبهح ئ٠ُ إٔ ٓلّٜٞ االرغبه 

ه ثبُجشو ثبُجشو ٓلّٜٞ ؽل٣ش ُْ ٣ز٘بُٝٚ كوٜب  اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ثٜنا أُظطِؼ، ٌُٖٝ رْ اُزؼوع ٌُبكخ طٞه االرغب

ٝعوٓذ ًبكخ طٞه ٝٓظبٛو االرغبه ثبُجشو ٤ٍٔب ٝاُؾلبظ ػ٠ِ اُؼوع ٝأُبٍ ٖٓ ا٤ٌُِبد اُقٌٔ اُز٢ ٣غت أُؾبكظخ 

 ػ٤ِٜٔب ٝرغ٘ت أ١ اٗزٜبى ُٜٔب أٝ رؼل ػ٤ِٜٔب. 

                                                           
مقارنة ػ رسالة مقجمة استكسااًل لمحرؽل عمى درجة  ػ خالج بؼ دمحم سمسان السخزوقي ػ جخيسة االتجار بالشداء واألطفال وعقؽباتيا في الذخيعة اإلسالمية والقانؽن الجولي ػ دراسة تأصيمية1

ألف امخأة إلى سؽؽ البغاء السحمية في أوربا  011شعسة اليجخة الجولية بأنو يتػ بيع حؽال . حيث تقجر م11الساجدتيخ في العجالة الجشائية ػ مقجمة لجامعة نايف لمعمؽم األمشية ػ ص 
% ػ د ػ إيشاس دمحم البيجي ػ جخائػ االتجار بالبذخ ػ السخكد القدمي لإلصجارات 01ألف شخز بيػ سشؽيا عبخ الحجود الجولية ندبة  011ألف إلى  011وتذكل الشداء مؼ مجسل 

 .02م ػ ص  3112عة األولي القانؽنية ػ الطب
ػ جخائػ االتجار بالبذخ وبخاصة الشداء  ػ لسديج مؼ التفاصيل حؽل جخائػ االتجار بالبذخ وخاصة جخيسة االتجار بالشداء كجخائػ مشعسة عابخة لمحجود يخاجع ػ ليمي عمى حديؼ صادؽ 3

 م.3111الستكسال الحرؽل عمى درجة الساجدتيخ مؼ جامعة الذخؽ األوسط لمجراسات العميا ػ كمية الحقؽؽ ػ  كجخيسة عابخة لمحجود دراسة مقارنة لسشطقة الخميج العخبي ػ رسالة قجمت

( أنيا: كل مؼ يتعامل بأية صؽرة في شخز طبيعي بسا في ذلغ البيع أو العخض لمبيع 3م بذأن مكافحة االتجار بالبذخ في السادة ) 3111لدشة 06ػ وعخفت القانؽن السرخي رقػ  2
شية، إذا تػ ذلغ بؽاسطة القؽة أو العشف أو التيجيج بيسا أو الذخاء أو الؽعج بيسا أو االستخجام أو الشقل أو التدميػ أو اإليؽاء أو االستقبال أو التدمػ سؽاء في داخل البمج أم عبخ حجودىا الؽطو 

زعف أو الحاجة أو الؽعج بعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مدايا مقابل الحرؽل عمى مؽافقة شخز عمى بؽاسطة االختطاؼ أو االحتيال أو الخجاع أو استغالل الدمطة أو استغالل حالة ال
وسائخ أشكال االستغالل الجشدي واستغالل  االتجار بذخز آخخ لو سمطة عميو ػ وذلغ كمو ػ إذا كان التعامل بقرج االستغالل أيا كانت صؽره بسا في ذلغ االستغالل في أعسال الجعارة

 طفال، وجخيسة االتجار باألطفال قج تتػ عمى السدتؽ  السحمي أو عمى السدتؽ  الجولي،األ



 أهمية اندراسة :

ه ثبألؽلبٍ فظٞطب ٝرأر٢ أ٤ٔٛخ اُلهاٍخ ٖٓ ًٜٞٗب رجؾش ك٢ َٓأُخ ٜٓٔخ علا ك٢ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ٢ٛٝ ظبٛوح االرغب

ٝرؼزجو  ٝػؤٜبئما ٓب أفن ثبالػزجبه إٔ أُغزٔؼبد ٝاُؾٌٞٓبد اُؼوث٤خ ٝٓإٍَبرٜب ٓبىاُذ رغَٜ اٌُض٤و ػٖ ٓؼ٠٘ أُشٌِخ 

ثبألؽلبٍ ًٝنُي اَُ٘ب  ؽبالد اٍزض٘بئ٤خ ك٢ ٓ٘بؽن اٍزض٘بئ٤خ ، ٝالشي ئٕ أٌٗبه ٛنٙ أُشٌِخ ٝرؾغ٤ٜٔب ٝاُغَٜ  اإلرغبه

ك٢ ؽل مارٜب ؛ ٤ٍٔب ٝعوائْ االرغبه ثبُجشو ثٔب ك٤ٜب عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ رؼل ٖٓ أًضو أٗٞاع اُزغبهح  ثأثؼبكٛب ٣ؼل ٓشٌِخ

ً ثؾَت اُزوبه٣و اُظبكهح ػٖ األْٓ أُزؾلح ٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ كول ٝهك ك٢ اُزوو٣و اُظبكه ػٖ  ؿ٤و أُشوٝػخ هٝاعب

( ك٢ أُئخ ٖٓ ػؾب٣ب االرغبه ثبُجشو ٖٓ اَُ٘ب  0ٓد إٔ ٍجؼ٤ٖ )ٌٓزت االْٓ أُزؾلح أُؼ٢٘ ثبُغو٣ٔخ ٌٝٓبكؾخ أُقلها

% ْٜٓ٘ هعبٍ ٝأؽلبٍ ٖٓ% 01ٝٝإٔ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘ َُِ٘ب  ثَ٘جخ  .ك٢ أُئخ ْٜٓ٘ هعبٍ ٝأؽلبٍ ٖٓٝاُلز٤بد ٝ

 ك٢ أُئخ ٖٓ اُؼؾب٣ب اُوعبٍ ُِؼَٔ اُوَو١ ٓٔضال ك٢ اُز٘ظ٤ق 2ٖ% ُِؼَٔ اُوَو١ ٝاَُوهخ ك٢ ؽ٤ٖ ٣زؼوع ٗٔ

ٝاُج٘ب  ٝاُقلٓبد اُـنائ٤خ ٝأُطبػْ ٝاُؼَٔ أُ٘ي٢ُ ٝئٗزبط ا٤َُ٘ظ، ٝصٔب٤ٗخ ك٢ أُئخ ُالٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ٝٝاؽل ك٢ أُئخ 

ك٢ أُئخ ٖٓ اُؼؾب٣ب ٣ُزبعو ثْٜ كافَ ٓ٘طوخ اُشوم األٍٝؾ ٝشٔبٍ ئكو٣و٤ب،  َُٖٔوهخ األػؼب  ٝمًو اُزوو٣و األ٢ٔٓ إٔ 

ب٣ب ٖٓ اُجِلإ األهَ ؽظب ك٢ أَُزٟٞ أُؼ٤ش٢ ئ٠ُ اُجِلإ األًضو ٝكوح ك٢ َٓزٟٞ ٗظوا ألٕ رغبه اُجشو ٣غنثٕٞ اُؼؾ

ومنظمة العمل   (Walk Free Foundation)لمإسسة لنمِش أحراًراّ ٕٙٔٓٝك٢ روو٣و أفو ػبّ .أُؼ٤شخ

بالمالٌٌن من األطفال وعلى الرؼم من وجود إطار لانونً شامل ودولً، ال ٌزال ٌجري االتجار والذي جاء فٌه )الدولٌة، 

والنساء والرجال سنوًٌا فً المناطك كافة وفً معظم بلدان العالم. ولد ٌتّم االتجار بالضحاٌا ضمن البلد نفسه أو عبر 

الحدود لؽاٌات عدٌدة بما فً ذلن العمل المسري واالستؽاللً فً المصانع، والمزارع، واألسر المعٌشٌة الخاصة، 

واج المسري، ونزع األعضاء. هذا وٌصعب لٌاس هذه الظاهرة نظًرا إلى طبٌعة االتجار واالستؽالل الجنسً، والز

ملٌون شخص فً مختلؾ أنحاء العالم ٌخضعون للعمل المسري واالستؽالل  ٕ٘كان   التمدٌرات العالمٌة السرٌّة. فبحسب

  .ٕٙٔٓالجنسً خالل العام 

التمرٌر العالمً عن االتجار باألشخاص لمكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة للعام  من جهته، ٌُظهر

ٕٓٔٙ (PDF)  ُٕٓفً المبة رجال، و ٕٔفً المبة من الضحاٌا هم نساء، و ّٔ٘ددت هوٌتهم أّن حول الضحاٌا الذٌن ح 

 ٘ٗفً المبة فتٌان. ومن بٌن هإالء الضحاٌا، بلؽت نسبة الذٌن تّم االتجار بهم لالستؽالل الجنسً  8فً المبة فتٌات، و

حركة االتجار بالبشر أًٌضا فً أوساط  فً المبة. وخالل السنوات الملٌلة الماضٌة، ازدادت 8ٖفً المبة، وللعمل المسري 

 .الشعوب التً تعٌش فً حاالت النزاعات أو تلن التً تفّر منها

ثِلا ٖٓ ًَ ٓ٘بؽن اُؼبُْ، ٝأؿِجْٜ أعبٗت ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ اُجِل ٕٗٔع٤َ٘خ ٓقزِلخ ك٢  ٕ٘ٔٝٗٞٙ ثإٔ اُؼؾب٣ب ٣ؾِٕٔٞ 

اُن١ ٣ٌزشلٕٞ ك٤ٚ ًؼؾب٣ب
(ٗ)

. 

                                                           
 نقال عؼ مؽقع: 3110ػ تقخيخ األمػ الستحجة لسكافحة الرادر عؼ مكتب ألمػ الستحجة السعشي بالجخيسة ومكافحة السخجرات في تقخيخيو عؼ االتجار بالبذخ لعام  6
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https://www.alliance87.org/2017ge/
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf


ً ٖٓ ؿ٤وٛب ثؾَت روبه٣و ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُل٤ُٝخ ٣ٝزٔضَ اَُجت ك٢ هٝاط ٛنٙ اُزغبهح ًٜٞٗب أًضو هثؾب
(٘)

ًٔب إٔ رٌِلخ  

اُغو٣ٔخ ث٤َطخ ًٝنُي أُوبػبح اُغ٘بئ٤خ ك٢ ًض٤و ٖٓ اُلٍٝ رٌٕٞ ػؼ٤لخ
(ٙ)

. 

ٍ ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح ثشٌَ ًج٤و ثَجت ر٘ب٢ٓ اُظواػبد ٝظٜٞه بًٔب أشبهد اُزوبه٣و ئ٠ُ ر٘ب٢ٓ ؽبٛوح االرغبه ثبألؽل

ُغٔبػبد أُزشلكح ػ٠ِ اَُبؽخ ثؼغ ا
(0)

ٝالشي إٔ ٛنا ًِٚ ٣إًل أ٤ٔٛخ اُجؾش ك٢ ٓٞػٞع االرغبه ثبألؽلبٍ  ٝث٤بٕ  

 األؽٌبّ اُشوػ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ُٜنٙ اُغو٣ٔخ، ٍٝٝبئَ ٌٓبكؾزٜب ك٢ اُلوٚ اُغ٘بئ٢ اإلٍال٢ٓ ٝاُوٞا٤ٖٗ ٝاالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ.

( َُ٘خ ًٔٔب رأر٢ أ٤ٔٛخ اُجؾش ك٢ ر٘بٍٝ ٓٞهق اُوبٕٗٞ ا٢٘ٔ٤ُ ٤ٍٔب ٝهل طله هبٕٗٞ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ههْ ) 

ّ هؿْ إٔ ا٤ُٖٔ  ُْ رٞهغ ػ٠ِ ٝثورًٍٞٞ األْٓ أُزؾلح اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ٝفبطخ 2ٕٔٓ

  ّ.ٕٓٓٓاَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ُؼبّ 

 أهداف اندراسة :

 اُلهاٍخ ئ٠ُ : رٜلف (ٔ

 ٓؼوكخ ٓب٤ٛخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٝأٍجبثٚ ٝأصبهٙ ك٢ ا٤ُٖٔ  (ٕ

 رٞػ٤ؼ أهًبٕ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ  (ٖ

 رؾل٣ل  اُزلاث٤و ُالىٓخ ُِؾل ٖٓ االرغبه ثبألؽلبٍ  (ٗ

 ط٤بؿخ رٞط٤بد ٣َزل٤ل ٜٓ٘ب أُشوع ُِؾل ٖٓ اُلغٞاد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ل٤ن٣خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ  (٘

 إشكانية اندراسة : 

ّ ك٢ ا٤ُٖٔ ئال إٔ ظبٛوح االرغبه ٝرٜو٣ت األؽلبٍ 2ٕٔٓ( َُ٘خ ٔهؿْ طلٝه هبٕٗٞ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ههْ )

رؼ٤شٜب ا٤ُٖٔ  اُز٢رٞاعٚ أُغزٔغ ا٢٘ٔ٤ُ فظٞطب ك٢ ظَ اُظوٝف ا٤َُب٤ٍخ  اُز٢ٝرغ٤٘لْٛ ٓبىاُذ أؽل أًجو أُشبًَ 

األْٓ أُزؾلح اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ اُظبٛوح ، ًٔب إٔ ا٤ُٖٔ ُْ رظبكم ػ٠ِ ثورًٍٞٞ رؼل ث٤ئخ فظجخ ُز٘ب٢ٓ ٛنٙ  ٝاُز٢

 ّ  ٕٓٓٓٝاألؽلبٍ ُؼبّ  ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ٝفبطخ اَُ٘ب 

  رَبؤالد اُلهاٍخ :  

 ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُجؾش ٍ٘ؾبٍٝ اإلعبثخ ػ٠ِ اُزَبؤالد ا٥ر٤خ:

 ا٤ُٖٔ ؟ٓب٢ٛ أٍجبة ر٘ب٢ٓ ظبٛوح االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢  (ٔ

 ٓب٢ٛ ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ االرغبه ثبألؽلبٍ ؟ (ٕ

 ثبألؽلبٍ ؟ اإلرغبهٓب٢ٛ األكؼبٍ ٝاٍُٞبئَ أٌُٞٗخ ُِوًٖ أُبك١  ُغو٣ٔخ  (ٖ

                                                           
مميار دوالر سشؽيا، كسا تقجر  30طفال جشديا بػػ إذ أصبحت تجارة البذخ أكبخ تجارة ال شخعية في العالػ، حيث تقّجر مشعسة العسل الجولية في آخخ تقخيخ ليا أرباح استغالل الشداء واأل 0

مالييؼ إندان  2ضحايا االستغالل التجاري اإلجباري لمجشذ ىػ مؼ الشداء واألطفال. ويتعخض حؽالي  % مؼ80مميار دوالر سشؽيا، وتؤكج السشعسة أن  23أرباح العسالة اإلجبارية بػ
يا ألف مؼ الزحا 01 -ألف  60مميؽن طفل. ويتّػ االّتجار بطفميؼ عمى األقل في الجقيقة لالستغالل الجشدي أو العبؽدية. كسا يتشقل ما يتخاوح بيؼ  1.3في العالػ لإلتجار بيػ، بيشيػ 

 http://alawan.orgنقال عؼ مؽقع: إلى الؽاليات الستحجة األمخيكية سشؽيا. 
  http://altagreer.comػ نقال عؼ مؽقع:  0
 .لعاىخةػ حيث حسل تقخيخ األمػ الستحجة الدالف اإلشارة إليو تشعيػ الجولة اإلسالمية "داعر" مدؤولية كبيخة عؼ تشامي ا 0

http://altagreer.com/


 َٛ ٣شزوؽ اُوظل اُقبص ُو٤بّ اُوًٖ ُٔؼ١ٞ٘ ؟  (ٗ

٤ُٝخ ٝاُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٓب٢ٛ اُزلاث٤و االؽزواى٣خ ٌُٔبكؾخ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ ا٤٘ٔ٤ُخ ٝاالرلبه٤بد اُل (٘

 ؟

ٓلٟ كؼب٤ُخ اُزلاث٤و االؽزواى٣خ ُِؾل ٖٓ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ ظَ ػلّ ٓظبكهخ ا٤ُٖٔ ػ٠ِ األْٓ أُزؾلح  ٓب (ٙ

  ّ.ٕٓٓٓاُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ٝفبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ُؼبّ 

 ُِؾل ٖٓ اُغو٣ٔخ ؟ٓب اُؼوٞثبد أُلوٝػخ ػ٠ِ ٛنٙ اُغو٣ٔخ َٝٛ رؼل ًبك٤خ  (0

 حدود اندراسة :

اُوب٢ٗٞٗ ٍزز٘بٍٝ اُلهاٍخ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ اُلوٚ اُغ٘بئ٢ اإلٍال٢ٓ ٝاُوبٕٗٞ ا٢٘ٔ٤ُ ٝثؼغ اُوٞا٤ٖٗ اُ٘طبم 

، ٝاإلٓبهار٢ ٝاُؼِٔب٢ٗ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝاالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ أُظواُؼوث٤خ ًبُوبٕٗٞ 

 االرغبه ثبُجشو .

اُ٘طبم أٌُب٢ٗ : ٤ٌٍٕٞ اُ٘طبم أٌُب٢ٗ ُِلهاٍخ ا٤ُٖٔ ٝثبَُ٘جخ ُ٘طبم اُيٓب٢ٗ ؿ٤و ٓؾلك ث٘طبم ىٓب٢ٗ ٓؾلك ٤ٍٔب 

علح ٓ٘ن هل٣ْ اُيٓبٕ ٝئٕ ًبٕ ٤ٍزْ اُزو٤ًي ػ٠ِ ٛنٙ اُغو٣ٔخ اٝعو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ػٔٞٓب ٝثبألؽلبٍ فظٞطب ٓزٞ

 األف٤وح ٖٓ اُووٕ اُؼشو٣ٖ ؽز٠ ا٥ٕ .ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ  ٝاَُ٘ٞاد 

 :مىهجية اندراسة          

أُٜ٘ظ أُزجغ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٜٓ٘ظ ٓقزِؾ ؽ٤ش رْ اٍزقلاّ أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ  ٝأُٜ٘ظ أُوبهٕ ؽ٤ش رٔذ أُوبهٗخ * 

ث٤ٖ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٝاُوٞا٤ٖٗ ا٤٘ٔ٤ُخ ٝثؼغ اُوٞا٤ٖٗ اُؼوث٤خ اُقبطخ ثٔ٘غ االرغبه ثبُجشو ٝاالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ًٝنُي 

 أُٜ٘ظ اُزأط٢ِ٤ ؽ٤ش رْ: 

 كُخ اُ٘ظ٤خ ٍٞاٌ  ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ أّ ك٢ اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ أّ ك٢ اإلعٔبع ٝث٤بٕ ٝعٚ اُلالُخ ٜٓ٘ب.اُوعٞع ئ٠ُ األ 

 .ػيٝ ا٣٥بد اُووآ٤ٗخ ئ٠ُ ٍٞهٛب ٝاألؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخ ئ٠ُ ٓظبكهٛب ك٢ ًزت اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ أُؼزٔلح 

   اُوعٞع ئ٠ُ اُ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ ٓؾَ اُلهاٍخ ٝاالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ. 

 خطة اندراسة :  

 أُجؾش األٍٝ : ٓب٤ٛخ االرغبه ثبألؽلبٍ 

 أُطِت األٍٝ : ٓلّٜٞ االرغبه ثبألؽلبٍ ٝطٞه االرغبه ثبألؽلبٍ  

 أُطِت اُضب٢ٗ : أٍجبة ر٘ب٢ٓ ظبٛو االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ ا٤ُٖٔ  

 صبه أُزورجخ ػ٠ِ اإلرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ ا٤ُٖٔ ا٥أُطِت اُضبُش : 

 أُجؾش اُضب٢ٗ : أهًبٕ عو٣ٔخ اإلرغبه ثبألؽلبٍ 

 اُوًٖ أُبك١األٍٝ : أُطِت 

 اُوًٖ أُؼ١ٞ٘ :أُطِت اُضب٢ٗ 



 أصو هػب  اُطلَ ػ٠ِ ه٤بّ  اُغو٣ٔخ أُطِت اُضبُش : 

 أُجؾش اُضبُش : ٍٝبئَ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ 

 ؽلبٍ أُطِت األٍٝ : اُزلاث٤و االؽزواى٣خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبأل

 أُطِت اُضب٢ٗ : ٓلٟ كبػ٤ِخ اُزلاث٤و االؽزواى٣خ ك٢ اُؾل ٖٓ االرغبه ثبألؽلبٍ 

 أُطِت اُضبُش : اُؼوٞثبد أُلوٝػخ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ 

 اُقبرٔخ 

 اُ٘زبئظ 

 بد ٤اُزٞط

 

 انمثحث األول : ماهية االتجار تاألطفال

 ٍ صالصخ ٓطبُت ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :فالبٍٝ ثبُلهاٍخ ٛنا أُجؾش ٖٓ ٍ٘ٝ٘ز

 أُطِت األٍٝ : ٓلّٜٞ االرغبه ثبألؽلبٍ  

 أُطِت اُضب٢ٗ : أٍجبة ر٘ب٢ٓ ظبٛو االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ ا٤ُٖٔ

 صبه أُزورجخ ػ٠ِ اإلرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ ا٤ُٖٔا٥أُطِت اُضبُش : 

 

 انمطهة األول : مفهىو االتجار تاألطفال

ُزؾل٣ل ٓلّٜٞ االرغبه ثبألؽلبٍ  الثل ٖٓ ٗؼوف ٓظطِؼ  االرغبه ، صْ ٗؼوف ٓظطِؼ اُطلَ صْ ثؼل ٗؼوف ٓظطِؼ 

 االرغبه ثبألؽلبٍ  ٝث٤بٕ مُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ : 

 تعريف اإلتجار :

عب  ك٢ َُبٕ اُؼوة الرغبه ك٢ اُِـخ: ا
(2) 

ارََّغَو ٝٛٞ اْكزَؼََ ٝهل ؿِت ػ٠ِ رََغَو ٣َزُْغُو رَْغواً ٝرَِغبَهحً ثبع ٝشوٟ ًٝنُي 

ْٚ ٝك٢ اُؾل٣ش ُهٝكاً َشَواثُ ْٞ َٓ  َٕ ب َّٓ ُ ٍْ أ ْلُد اُزَّبِعَو آ ِٜ به هبٍ األَػش٠ َُٝوَْل َش َّٔ ْٖ ٣َزَِّغُو ػ٠ِ ٛنا ك٤ظ٢ِ ٓؼٚ  )اَُق هبٍ اثٖ  (َٓ

ٝال ٣ٌٕٞ ٖٓ األَعو ػ٠ِ ٛنٙ اُوٝا٣خ ألَٕ  األَص٤و ٌٛنا ٣و٣ٝٚ ثؼؼْٜ ٝٛٞ ٣لزؼَ ٖٓ اُزغبهح ألَٗٚ ٣شزو١ ثؼِٔٚ اُضٞاة

 أُٜيح ال رلؿْ ك٢ اُزب  ٝئِٗٔب ٣وبٍ ك٤ٚ ٣أْرَِغُو اُغٞٛو١ ٝاُؼوة ر٢َٔ ثبئغ اُقٔو ربعواً هبٍ األٍَٞك ثٖ ٣َْؼلَُو َُٝوَْل أَهٝػُ 

ٌْوِ  َُّ ِنالً ثِٔب٢ُ ٤َُِّ٘بً أَْع٤بك١ أ١َ ٓبئالً ُػُ٘و٢ ٖٓ اُ َٓ الً  َوعَّ ُٓ بٌه  ػ٠ِ اُزَِّغبِه  ٌَ ربِعٌو ٝاُغٔغ رِغبٌه ثبٌَُو ٝاُزقل٤ق ٝرُغَّ ٝهع

َّوٍَخ ٓٔب ٣غ٢  ثٚ اُزُُّغْو كول ٣ٌٕٞ عٔغ رَِغبهٍ  ؼَز ُٓ ٍخ  َٓ لا ُٓ  ُْ ٝهل  ٝرَْغٌو ٓضَ طبؽت َٝطْؾٍت كأَٓب هُٞٚ ئِم مُْهَذ كبٛب هَِذ َؽؼ

ُٖ ٓب٣َّٝخَ ئِْم َعلَّ ا َُّ٘وُْو ػ٠ِ ٗوَ اُؾوًخ ٝهل ٣غٞى إَٔ ٣ٌٕٞ اُزُُّغُو عٔغ ربعو ٣غٞى إَٔ ٣ٌٕٞ اُزُُّغُو ك٢ اُج٤ذ ٖٓ ثبة أَٗب اث
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 .88/ ٗفصل الراء ـ مادة تجر ـ ] مرفك بالكتاب حواشً الٌازجً وجماعة من اللؽوٌٌن [



ٍٍ ئِال أَٗٚ ُْ ٣َٔغ ئِال ك٢ ٛنا اُج٤ذ ٝك٢ اُؾل٣ش  بهاً ئِال ٖٓ )ًشبهف ُٝشُوٍف ٝثبىٍ ٝثُُي به ٣ُجؼضٕٞ ٣ّٞ اُو٤بٓخ كُغَّ إَٔ اُزُّغَّ

غ ٝاُشوا  ٖٓ األ٣َٔبٕ اٌُبمثخ ٝاُـجٖ ٝاُزل٤ٌُ ٝاُوثب اُن١ ال هبٍ اثٖ األَص٤و ٍٔبْٛ كغبهاً ُٔب ك٢ اُج٤ (ارو٠ هللا ٝثَوَّ َٝطلَمَ 

به ٣قظٞٗٚ  َّٔ ٣زؾبشبٙ أًَضوْٛ أَٝ ال ٣لطٕ٘ٞ ُٚ ُٜٝنا هبٍ ك٢ رٔبٓٚ ئِالَّ ٖٓ ارو٠ هللا ٝثّو ٝطلم ٝه٤َ أَطَ اُزبعو ػ٘لْٛ اُق

 (.ً٘ب ٗزؾلس إَٔ اُزبعو كبعو )ثٚ ٖٓ ث٤ٖ اُزغبه ٝٓ٘ٚ ؽل٣ش أَث٢ مه 

٢ ُظؾبػ : ٝعب  ك٢ ا ِّٔ بٌه. ٝاُؼوة رَ رََغَو ٣َزُْغُو رَْغواً ٝرِغبَهحً، ًٝنُي ارََّغَو ٣َزَِّغُو كٜٞ ربعٌو. ٝاُغٔغ رَْغٌو، ٝرِغبٌه ٝرُغَّ

ََّغُو ك٤ٜب زَْغَوحٌ: ٣ُز َٓ ثبئغ اُقٔو ربِعواً. ٝؽ٠ٌ أثٞ ػج٤لح: ٗبهخٌ ربعٌو، أ١ ٗبكوخٌ ك٢ اُزغبهح ٝاَُِٞم. ٝأهٌع 
(1)

. 

 رؼ٢٘ اَُِؼخ .  األص٤٘خاالرغبه ٓظطِؼ ٓشزن ٖٓ اُزغبهح  ، ٝاُزغبهح ك٢ 

 ٝاُزغبهح رؼ٢٘ ٓٔبهٍخ اُج٤غ ٝاُشوا  ، ٝاُزبعو ٛٞ اُن١ ٣ٔبهً األػٔبه اُزغبه٣خ  ػ٠ِ ٍج٤َ االؽزواف 

 اُشوا  .ٝاالرغبه ٛٞ : ٓياُٝخ األػٔبٍ اُزغبه٣خ ثزول٣ْ اَُِغ ٝاُقلٓبد ئ٠ُ اُـ٤و ثٔوبثَ ، ثطو٣ن اُج٤غ ٝ

 ٝاإلرغبه ٛٞ ئ٣ؼبً ٓظله ٣وظل ثٚ اُج٤غ ٝاُشوا  ثوظل  اُؾظٍٞ ػ٠ِ هثؼ .

ٝٓؾَ اإلرغبه ئٓب إٔ ٣ٌٕٞ ٓشوٝػبً ًبإلرغبه ك٢ أُالثٌ ٝاُقؼوٝاد ٝاُج٘ب  ...ئُـ أٝ  ؿ٤و ٓشوٝع ٝمُي ًبإلرغبه  

 .ك٢ أُقلهاد ٝاُقٔٞه ٝا٥صبه ٝاَُالػ ٝاُجشو
(ٔٓ)

 

اإلٍال٢ٓ : ٛٞ ًَ ٖٓ ُْ ٣جِؾ ٍٖ اُجِٞؽ  ، ٣ٝؼزجو اُجِٞؽ اُطج٤ؼ٢ ثظٜٞه ػالٓبد اُجِٞؽ ك٢ ٣ٝؼوف اُطلَ ك٢ اُلوٚ 

٢ٛٝ ظٜٞه ػالٓبد اُوعُٞخ ٝ اُولهح ػ٠ِ اٌُ٘بػ  ٝك٢ األٗض٠  اُؾ٤غ ٝاُولهح ػ٠ِ اُؾَٔ  اُنًو
ٔٔ

 

فزالف ث٤ْٜ٘ ؽ٤ش مٛت عٜٔٞه ٓوؽِخ اُطلُٞخ  ػ٠ِ ا الٗزٜب ٝئما ُْ رظٜو ػالٓبد اُجِٞؽ  كول ؽلك اُلوٜب  ٍٖ ٓؼ٤٘خ 

اُلوٜب  
(ٕٔ)

 : ئ٠ُ رؾل٣ل ٍٖ فَٔخ ػشو ػبٓبً.

ٍ٘خ . 2ٔٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ٝأُشٜٞه ػ٘ل ٓبُي ئ٠ُ رؾل٣ل ٍٖ 
(ٖٔ)

 

ًَ ئَٗبٕ ُْ ٣زغبٝى صٔب٤ٗخ  :( ثأٗٚ ّٕ  ك٢ أُبكح )َُٕٕٓٓ٘خ  ٘ٗثؾَت هبٕٗٞ ؽوٞم اُطلَ  ا٢٘ٔ٤ُ ههْ اُطلَ  ٣ؼوف 

 ٣جِؾ ٍٖ اُوشل هجَ مُي .ػشو ٍ٘خ ٖٓ ػٔوٙ ، ُْٝ 

(  ٖٓ هبٕٗٞ ؽوٞم اُطلَ آٗق اُنًو  فَٔخ ػشو ٍ٘خ ًبِٓخ ئما ثِـٜب اُشقض  1ٍٖ٘ٝ اُوشل ثؾَت ٗض أُبكح )  

 ٓزٔزؼب ثوٞاٙ اُؼو٤ِخ هش٤لا ك٢ رظوكبرٚ .

                                                           
8
 . ٕٙ/ٔـ فصل التاء ـ   المكتبة الشاملة ـ  لصحاح فً اللؽةا ـ أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفرابًـ  

 
ٔٓ
لندوة العلمٌة لمكافحة االتجار ـ د. دمحم السٌد عرفة ـ تجرٌم االتجار باألطفال واستؽاللهم فً الموانٌن الوضعٌة والمواثٌك  واالتفالٌات الدولٌة ، بحث  ممدم إلى ا 

 .ٙم  ـ ص ٕٗٓٓ/ ٖ/1ٔـ ٘ٔعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة ـ الرٌاض ـ للفترة من باألشخاص واألعضاء البشرٌة  المنعمدة فً جام
ٔٔ
 هـ(81ٓ: زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن نجٌم ، المعروؾ بابن نجٌم المصري )المتوفى :  لبحر الرابك شرح كنز الدلابكا ـ   

 1ٗ/ 8 هـ(881أبو عبد هللا دمحم بن ٌوسؾ العبدري الشهٌر بالمواق )المتوفى : ـ  ٌلالتاج واإلكلٌل لمختصر خل،  8ٙ/ 8   مكان النشر : بٌروتـ   الناشر : دار المعرفة
أبو دمحم موفك الدٌن عبد هللا بن أحمد بن دمحم ، الشهٌر بابن لدامة ـ  المؽنً فً فمه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً،  8ٖٖ/ 8ـ  حاشٌة البجٌرمً على المنهاجـ  وما بعدها .ـ 

 . 8ٕٖ/ 8  هـ(ٕٓٙفى : الممدسً )المتو
ٕٔ
هو حاشٌة على )شرح منهج الطالب( الذي شرح به زكرٌا األنصاري )المتوفى : ـ  هـ(ٕٕٔٔسلٌمان بن دمحم البجٌرمً )المتوفى :  ـ  حاشٌة البجٌرمً على المنهاجـ   

 .8ٖٖ/ 8  هـ( [ 1ٙٙالطالبٌن للنووي )المتوفى : هـ( كتابه منهج الطالب. ومنهج الطالب هذا هو مختصر اختصره زكرٌا األنصاري من منهاج 8ٕٙ
ٖٔ
ٌَةَ َعْشَر َسَنةً (جاء فٌه فً كتاب الحجر    8ٙ/  8 لبحر الرابك شرح كنز الدلابكـ    ا   ْحبَاِل واالنزال َوإاِلا فََحتاى ٌَِتما له ثََمانِ ـ التاج  ) بُلُوغُ اْلؽاَُلِم بِااِلْحتِاَلِم َواإْلِ

  1ٗ/ 8لٌل ـ واإلكلٌل مختصر خ



ٝػوف االرلبه٤خ اُل٤ُٝخ ُؾوٞم اُطلَ
(ٔٗ)

٣زغبٝى اُضبٓ٘خ ػشوح ٖٓ : ٣ؼزجو اإلَٗبٕ ؽلالً ٓب ُْ ٔأُبكح ( أٗٚ ٔك٢ أُبكح ) 

 طجن ػ٤ِٚ ك٢ كُٝزٚ.ؾ ٍٖ اُوشل ٝكوبً ُِوبٕٗٞ اُن١ ٣ػٔوٙ، ٝٓب ُْ ٣جِ

ٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص، ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ، أٌَُٔ الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ  ٝػوف ثورًٍٞٞ

 .أ١ شقض كٕٝ اُضبٓ٘خ ػشو ٖٓ اُؼٔو  ( اُلووح ك اُطلَٖك٢ أُبكح )  اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ

 

ّٜٞ اإلرغبه لال ٣ٞعل  رؼو٣ق  ػب٢ُٔ ٓزلن ػ٤ِٚ ُٔ ٝئما أهكٗب رؼو٣ق  االرغبه ثبألؽلبٍ ثبػزجبهٙ ٓظطِؼ ٓوًت 

 :ثبألؽلبٍ 

ٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص، ٝثقبطخ اَُ٘ب  اُقبص ثك٢ اُجورًٍٞٞ ٝاألؽلبٍ  ثبألشقبصكول ػوف االرغبه 

٣وظل ثزؼج٤و "االرغبه ثبألشقبص" رغ٤٘ل أشقبص أٝ ٗوِْٜ أٝ ر٘و٤ِْٜ أٝ ئ٣ٞاؤْٛ أٝ اٍزوجبُْٜ ( ٖ، ك٢ أُبكح ) ٝاألؽلبٍ

ثٞاٍطخ اُزٜل٣ل ثبُوٞح أٝ اٍزؼٔبُٜب أٝ ؿ٤و مُي ٖٓ أشٌبٍ اُوَو أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ أٝ اُقلاع أٝ اٍزـالٍ اَُِطخ أٝ 

طب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أٝ ٓيا٣ب ٤َُ٘ ٓٞاكوخ شقض ُٚ ٤ٍطوح ػ٠ِ شقض آفو ُـوع اٍزـالٍ ؽبُخ اٍزؼؼبف، أٝ ثاػ

االٍزـالٍ. ٣ٝشَٔ االٍزـالٍ، ًؾل أك٠ٗ، اٍزـالٍ كػبهح اُـ٤و أٝ ٍبئو أشٌبٍ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘، أٝ اَُقوح أٝ اُقلٓخ 

 ؼب وم، أٝ االٍزؼجبك أٝ ٗيع األػهَوا، أٝ االٍزوهبم أٝ أُٔبهٍبد اُشج٤ٜخ ثبُ

)ة( ال رٌٕٞ ٓٞاكوخ ػؾ٤خ االرغبه ثبألشقبص ػ٠ِ االٍزـالٍ أُوظٞك أُج٤ّٖ ك٢ اُلووح اُلوػ٤خ )أ( ٖٓ ٛنٙ أُبكح ٓؾَ 

 اػزجبه ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣ٌٕٞ هل اٍزُقلّ ك٤ٜب أ١ ٖٓ اٍُٞبئَ أُج٤ّ٘خ ك٢ اُلووح اُلوػ٤خ )أ(؛

اٍزوجبُٚ ُـوع االٍزـالٍ "ارغبها ثبألشقبص"، ؽز٠ ئما ُْ ٣٘طٞ ػ٠ِ )ط( ٣ؼزجو رغ٤٘ل ؽلَ أٝ ٗوِٚ أٝ ر٘و٤ِٚ أٝ ئ٣ٞاؤٙ أٝ 

 . ُلووح اُلوػ٤خ )أ( ٖٓ ٛنٙ أُبكحاٍزؼٔبٍ أ١ ٖٓ اٍُٞبئَ أُج٤٘خ ك٢ ا

ُجوٝرًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثشإٔ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـالٍ األؽلبٍ ك٢ اُجـب  ٝك٢ ٝػوف اُجورًٍٞٞ أُِؾن 

ٌُمصد ببٌع األطفال أي فعل أو تعامل ٌتم بممتضاه نمل طفل من جانب أي  ( اُلووح )أ(   ٕك٢ أُبكح ) أُٞاك االثبؽ٤خ

 .ؤة أو أي شكل آخر من أشكال العوضشخص أو مجموعة من األشخاص إلى شخص آخر لماء مكاف

واستؽاللهم فً أعمال ؼٌر وبعرؾ كذلن أنه : مجموعة من األفعال  تشمل الحصول على األطفال بٌعا وشراء أو خطفا ، 

 ؾ واإلكراه والتحاٌل والخداع ...طوي هذه األفعال على استخدام العنمشروعة تضر بسالمتهم الجسدٌة والنفسٌة وتن
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زمة لانونٌّاً بضمان حموق اإلنسان اتفالٌّة حموق الطفل هً أول اتفالٌّة دولٌّة تلزم لانونٌّاً بحماٌة حموق جمٌع األطفال فً العالم، وهً جزء من الصكون الدولٌّة الملـ  

، ولد دخلت حٌّز التنفٌذ 888ٔمن عام نوفمبر  ٕٓبتارٌخ  ٕ٘/ٗٗتّم االتّفاق والتصدٌك على اتفالٌّة حموق الطفل بموجب لرار الجمعٌّة العامة لألمم المتّحدة ،  وحماٌته
 مادةً  ٗ٘، وتتضمن االتفالٌّة 8ٗ، وفماً للمادة 88ٓٔعام دٌسمبر   ٕاعتباراً من 

 



 

 انمطهة انثاوي : أسثاب تىامي ظاهر االتجار تاألطفال في انيمه

 : أسباب انتشار ظاهر االتجار باألطفال فً الٌمنتتمثل 

ظهور وانتشار ظاهرة اإلتجار باألطفال البد من اإلشارة إلى أن هذه األسباب ال تختلؾ كثٌرا عما هو ولبل ذكر أسباب 

 : (٘ٔ)موجود فً الدول العربٌة بصفة عامة 

  بنا.الحروب والصراعات السٌاسٌة المحلٌة والدولٌة المحٌطة 

   تنامً ظاهرة الفمر والبطالة وانتشارها بشكل كبٌر. 

  ظهور بعض الجماعات المتشددة على الساحة. 

 ووجود فجوة بٌن النصوص وتطبٌمها فً الوالع .ضعؾ النصوص التشرٌعٌة المجرمة لإلتجار بالبشر ، 

 بشكل عام واألطفال بشكل خاص ضعؾ التوعٌة اإلعالمٌة بمخاطر االتجار بالبشر. 

 لدخل والثروات.وعدم العدالة فً توزٌع ا اإلداري والمالً والسٌاسً  الفساد 

 فً رواج هذه التجارة كونها أكثر ربحاً من ؼٌرها  أٌضا وٌتمثل السبب. 

 كما أن تكلفة الجرٌمة بسٌطة وكذلن المماضاة الجنابٌة ضعٌفة . 

 الهجرة من األرٌاؾ إلى المدٌنة والنمو المتصاعد فً المراكز الصناعٌة والتجارٌة فً المدن. 

  ًوكثرة اإلنجابارتفاع معدل النمو السكان 

  ؼٌاب أرباب األسر الؼترابهم فً الخارج. 

 ٌتم التوظٌؾ بناءاً على معٌار الوساطة والمحسوبٌة، األمر الذي ٌترتب حٌث  عدم العدالة فً توزٌع فرص العمل

لى علٌه وصول األفراد السٌما الشاب منهم إلى حالة من الٌؤس وفمدان الثمة فً البٌبة المحٌطة بهم، مما ٌدفعهم إ

 البحث عن تؤمٌن مصدر دخل دون النظر إلى طبٌعة العمل الذي سٌمومون به.

  ؼٌاب الوازع الدٌنً بٌن عصابات االتجار بالبشر وعدم مالحمتهم المانونٌة عبر المإسسات المختصة. 

 الٌمن، فً باألطفال ذكر هنا أنه ال توجد احصابٌات رسمٌة تعبر عن الحجم الحمٌمً لظاهرة اإلتجار الجدٌر بال

ً على االفصاح عن حجم هذه الظاهرة، وظهورها للعٌان ، فرؼم انتشار هذه الظاهرة  ً رسمٌا إال أن هنان تكتما

                                                           
ٔ٘
جرٌمة االتجار بالبشر: دراسة تحلٌلٌة نمدٌة على ضوء بعض  ـ  آالء ناصر أحمد باكٌر )جامعة الٌرمون( أكادٌمٌة شرطة دبً(عبد الرحمن علً إبراهٌم ؼنٌم )ـ  

 .8ٖالصفحة  8ٖممال نشر فً  مجلة جٌل األبحاث المانونٌة المعممة العدد ـ  التشرٌعات الدولٌة والعربٌة



والمجتمع المدنً فً الٌمن لٌس لدٌه اإلمكانٌات الكافٌة لرصد هذه الظاهرة، وكل ما ٌوجد فً هذه الصدد إنما هو 

 اًء على دراسات خاصة بها.عبارة تمدٌرات تموم بها بعض المنظمات الدولٌة بن

  .وصؾ بحسب ٌعتبر الٌمن بلد منشؤ، وإلى حد ألل معبر ووجهة، للنساء واألطفال الذٌن ٌتعرضون لإلتجار

 م . 1ٕٔٓتمرٌر اإلتجار بالبشر فً الوالٌات المتحدة لعام 

 اثار انمررتثة له  اإلتجار تاألطفال في انيمهاآلانمطهة انثانث : 

 :ٙٔاآلثار المترتبة على االتجار باألطفال 

  .ٌحطم النسٌج االجتماعً بتدمٌر العاللات األسرٌة والمجتمعٌة 

   ًحرمان األطفال من حمولهم األساسٌة  مثل الحك فً الحٌاة والحك فً الحفاظ على السالمة الجسدٌة الحك ف

 ...إلخ والحك فً الصحة الحك فً الرعاٌة  التعلٌم،

 العودة إلى  الحٌاة  بشكل طبٌعً  ومنتج والشن أن  اٌستطٌعو الصدمات النفسٌة والجسدٌة ومن ثم ال المعاناة من

 هذا ٌعد من أكثر األضرار وأشدها تدمٌرا لنفسٌاتهم  

  ٌإثر بشكل أو بؤخر على التنمٌة والتنمٌة المستدامة. 

  على المدى البعٌد ٌإثر على مستوى التعلٌم والصحة فً البالد 

  على استمرار وأمن  المجتمع  .ٌإثر 

  االنتماء، والرؼبة فً االنتمام، والنظرة  مسخ الهوٌة، واإلذالل، وفمدان الخطٌرة لإلتجار باألطفال عكاساتاالنمن

ٌمتصر أذاها على الطفل فمط، بل على حٌاته المستمبلٌة ومن ٌرتبط بهم  السوداوٌة للحٌاة هً انعكاساٌت خطٌرة ال

 مله.كبؤ والمجتمع

  الجرابم وٌنخرطون بسهولة فً العصابات اإلجرامٌة ، وارتكابٌمبل األطفال المتؤجر بهم إلى العنؾ 

 

 

 

                                                           
ٔٙ
الوالع والطموح )رإٌة  لمنتدى الدوحة لمكافحة االتجار بالبشر ورلة عمل ممدمةـ   االتجار باألطفال.. بٌن الوالع واإلنكارـ  د. سرور لارونً، براجع فً هذه األثار ـ  

 م ٕٓٔٓـ مارس ـ ٕٕ مستمبلٌة(
رسالة ماجستٌر ـ لدمت لجامعة نابؾ للعلوم   خالد بن  دمحم بن سلٌمان المرزوق ، جرٌمة االتجار بالنساء واألطفال وعموبتها فً  الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون الدولً ـ

 وما بعدها .1٘م ـ  ص  ٕ٘ٓٓاألمنٌة عام 



 انمثحث انثاوي : أركان جريمة اإلتجار تاألطفال

عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ًـ٤وٛب ٖٓ اُغوائْ رزٌٕٞ ٖٓ ه٤٤ًٖ٘ ٓبك١ ٝٓؼ١ٞ٘ ؛ ٌُٕٝٞ ٛنٙ اُغو٣ٔخ روغ ػ٠ِ كئخ ٓؼ٤٘خ 

األؽلبٍ ٖٝٓ صْ ٣ٌٖٔ ئػبكخ هًٖ صبُش ُِغو٣ٔخ ٓلزوع ك٤ٜب ٝٛٞ ًٕٞ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ؽلالً؛ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٍٞف ٗز٘بٍٝ ْٝٛ 

 :رلظ٤َ ٛنٙ اإلهًبٕ ٖٓ فالٍ صالصخ ٓطبُت

 :  صالصخ ٓطبُت ٍ٘وَْ ٛنا أُجؾش ئ٠ُ 

 اُوًٖ االكزواػ٢أُطِت األٍٝ : 

 اُوًٖ أُبك١  أُطِت اُضب٢ٗ :

     اُوًٖ أُؼ١ٞ٘  أُطِت اُضبُش  :

 انركه االفرراضيانمطهة األول : 

، ؽ٤ش ئٜٗب عو٣ٔخ رزطِت اُوًٖ االكزواػ٢ ك٢ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٣زٔضَ ك٢ ًٕٞ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ؽلال  أٝ طـ٤وا 

اهؼخ ػ٠ِ اُطلَ ظوكبً ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو األكؼبٍ اُٞٝهل اػزجود اُزشو٣ؼبد اُقبطخ طلخ ٓؼ٤٘خ ك٤ٖٔ روغ ػ٤ِٚ  ، 

 ُِؼوٞثخ أُووهح ُإلرغبه ثبألشقبص ٖٝٓ ٛنٙ اُزشو٣ؼبد :ٓشل 

(  منه شدد العموبة فً حال ما إذا كان ٘( الفمرة ) أ( البند )1المادة )حٌث نصت ّ ا٢٘ٔ٤ُ 2ٕٔٓ( َُ٘خ ٔاُوبٕٗٞ ههْ )

جعل العموبة الحبس مدة ال تمل عن سبع الضحٌة من األطفال أو النساء  أو عدٌمً األهلٌة أو من ذوي اإلعالة حٌث 

 سنوات وال تزٌد عن خمس عشرة سنة . 

ؼبهت ًَ ٖٓ اهرٌت ٣( ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٌٙٗظذ أُبكح )ّ ك٢ شإٔ االرغبه ثبُجشو ؽ٤ش َُٕٓٔٓ٘خ ٗٙاُوبٕٗٞ أُظو١ ههْ ٝ

أ١ ٖٓ أُق ع٤٘ٚ  ٝال رغبٝى فَٔٔبئخ أُق ع٤٘ٚ ال روَ ػٖ ٓبئخ   اُز٢ٝاُـوآخ  عٌوٓخ االرغبه ثبُجشو ثبَُغٖ أُإثل

 اُؾبالد:

ًّ األٌِٛخ أٝ   ـٙ    ًٖ ػٌِٚ ؽلال أٝ ٖٓ ػلٌ  ٖٓ م١ٝ اإلػبهخ.  ٗئما ًبٕ أُغ

٣ؼبهت ػ٠ِ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ثبَُغٖ ٖٓ ػشو٣ٖ ئ٠ُ صالص٤ٖ ٍ٘خ ك٢  2ٗٗ ـ ٗٝعب  ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢ ك٢  أُبكح 

 كهْٛ ك٢ اُؾبالد اُزب٤ُخ:  ٕٓٓٓٓٓٓئ٠ُ   ٕٖٓٓٓٓٓٓ ٝؿوآخ 

 ئما اهرٌجذ اُغو٣ٔخ ػل هبطو كٕٝ اُضبٓ٘خ ػشو؛ .ٔ

 

 



 : انركه انماديانثاوي انمطهة 

اُشبهع ماد اُظلخ أُبك٣خ اُز٢ ٣قوط ثٜب اإلَٗبٕ ػٖ ٓوزؼ٠ أٓو ٓغَٔ اُؼ٘بطو ٣ؼوف اُوًٖ أُبك١ ُِغو٣ٔخ أٗٚ
(ٔ0)

، 

 ًٞٗٚ ا٤ٌُبٕ اُن١ ٣ٌٖٔ ٓالؽظزٚ ٝئكهاًٚ ثبُؾٞاً، ؛ٝػٞؽب٣ٝؼل اُوًٖ أُبك١ ُِغو٣ٔخ ٖٓ أظٜو أهًبٕ اُغو٣ٔخ 

ؽَبً ثٜب ٝاُزأًل ٖٓ ٝعٞكٛب ثبُل٤َُ ٓبك٣خ ٣ٌٖٔ اإل ك٢ٜ ػ٘بطو ،رقوط ػٖ ؽج٤ؼزٜب ٌٝٓٞٗبد اُوًٖ أُبك١ ُِغو٣ٔخ ال

 أُبك١.

اهرٌبة اَُِٞى االعوا٢ٓ  ك٢ األكؼبٍ أٌُٞٗخ َُِِٞى اإلعوا٢ٓ ٍٝٝبئَؽلبٍ  ثبأل ٣ٝزٔضَ اُوًٖ أُبك١ ُغو٣ٔخ االرغبه

 :  ٝاُ٘ز٤غخ أُزورجخ ػ٤ِٜٔب

 كوٝع: ٝرلظ٤َ مُي ٤ٌٍٕٞ ٖٓ فالٍ صالصخ

 َُِٞى اإلعوا٢ٓطٞه ا ٍٝ:األاُلوع 

 عوا٢ٍٓٝبئَ اهرٌبة اَُِٞى اإل اُضب٢ٗ:لوع اُ

 اُ٘ز٤غخ االعوا٤ٓخ اُضبُش:لوع اُ

 صىر انسهىك اإلجرامي  :األولفرع ان

ػ٠ِ أ١ ٗؾٞ ًبٕ ٝثأ١  ًَ ٗشبؽ أٝ رظوف ٣ظله ؽلبٍ َُِِٞى اإلعوا٢ٓ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبأل خ٣وظل ثبألكؼبٍ أٌُٞٗ

ػؼ٤ِخ ًٔب ٣شَٔ ّ ػٖ اإلَٗبٕ ٍٞاً  أًبٗذ ػؼ٣ٞخ أ طٞهح أٝ ٤ٛئخ ٝهغ ك٤شَٔ ًبكخ اُؾوًبد اُؼؼ٣ٞخ اُز٢ رظله

ٗخ َُِِٞى اإلعوا٢ٓ ُغو٣ٔخ االرغبه كؼبٍ أٌُٖٞٝٓ صْ رزٔضَ األ‘ ًنُي ؽبالد االٓز٘بع ٝٛٞٓب ٣ؼوف ثبُلؼَ اَُِج٢

ئ٢ُ ٓغوك ٍِؼخ أٝ ػؾ٤خ ٣زْ اُزظوف ك٤ٜب ثٞاٍطخ ٍٝطب  ٓؾزوك٤ٖ  طلَ ك٢ ًبكخ اُزظوكبد اُز٢ رؾ٤َ اُؽلبٍ ثبأل

 ك٢ أػٔبٍ ع٤َ٘خ أٍٝٞاً  ٓزلٕ  ك٢ أػٔــبٍ ماد أعــوْ ٍٞا  ػجو اُؾلٝك اُٞؽ٤٘خ أّ كافَ اُؾلٝك اُٞؽ٤٘خ ثوظل اٍزـالُٜ

ػٔبٍ اُلػبهح ٝاَُقوح ٝاُقلٓخ اُوَو٣خ ٍٝٞاً  رْ ٛنا اُزظوف ثاهاكح أك٢  ؽلبٍ أٝ ك٢ اٍزـالٍ األ،  ،مُيشبثٚ  ٓب

ػ٘بطو اُوًٖ أُبك١ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبَُ٘ب  ٖٓ ٣ؼلػ٘ٚ   اُؼؾ٤خ أّ هَواً 
(ٔ2)

. 

 االرغبه ثبألشقبصك٢ ثورًٍٞٞ اُزؼو٣ق اُٞاهك  ثبُجشو هل ٝاكوذ ثبإلرغبهٝٛ٘ب الثل ٖٓ اإلشبهح ئ٠ُ إٔ اُوٞا٤ٖٗ اُقبطخ 

 ك٢ اُؼّٔٞ ٝئٕ ٝعل فالف ُلظ٢ ٍ٘نًوٙ ك٢ ٓٞػٞػٚ.

ْٜ أٝ ئرغ٤٘ل أشقبص أٝ ٗوِْٜ أٝ ر٘و٤ِْٜ أٝ ئ٣ٞا االرغبه ثبُجشو أٗٚ: (-أ–ك٢ أُبكح اُضبُضخ ٓ٘ٚ )اُلووح اُجوٝرًٍٞٞ  ػوفٝ

٤و مُي ٖٓ أشٌبٍ اُوَو أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ أٝ اُقلاع أٝ اٍزـالٍ اٍزوجبُْٜ ثٞاٍطخ اُزٜل٣ل ثبُوٞح أٝ اٍزؼٔبُٜب أٝ ؿ

اَُِطخ أٝ اٍزـالٍ ؽبُخ اٍزؼؼبف، أٝ ثاػطب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أٝ ٓيا٣ب ٤َُ٘ ٓٞاكوخ شقض ُٚ ٤ٍطوح ػ٠ِ شقض 
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ٍزـالٍ اُغ٢َ٘، أٝ اٍزـالٍ كػبهح اُـ٤و أٝ ٍبئو أشٌبٍ االـ  ًؾل أك٠ٗ ـ آفو ُـوع االٍزـالٍ. ٣ٝشَٔ االٍزـالٍ

 .اَُقوح أٝ اُقلٓخ هَوا، أٝ االٍزوهبم أٝ أُٔبهٍبد اُشج٤ٜخ ثبُوم، أٝ االٍزؼجبك أٝ ٗيع األػؼب 

ًٔب ٝهك اُ٘ض ك٢ أُبكح األ٠ُٝ ٖٓ  اُجورًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثشإٔ ث٤غ األؽلبٍ ٝثـب  األؽلبٍ 

ّ ػ٠ِ طٞهح ٝاؽلح ٖٓ طٞه اَُِٞى اإلعوا٢ٓ ٢ٛٝ طٞهح اُج٤غ ٕٓٓٓب٣ٞ ٝاٍزـالُْٜ ك٢ اُؼوٝع ٝأُٞاك اإلثبؽ٤خ ٓ

تحظر الدول األطراؾ بٌع األطفال واستؽالل األطفال فً البؽاء وفً المواد اإلباحٌة كما هو  ؽ٤ش ٗظذ ػ٠ِ أٗٚ :

 .منصوص علٌه فً هذا البروتوكول

 :  وبٌنت المادة الثالثة منه أن البٌع لد ٌؤخذ أشكال متعددة منها 

 ' عرض أو تسلٌم أو لبول طفل بؤي طرٌمة كانت لؽرض من األؼراض التالٌة:ٔ'

 )أ( االستؽالل الجنسً للطفل؛

 )ب( نمل أعضاء الطفل توخٌاً للربح؛

 )ج( تسخٌر الطفل لعمل لسري؛

ثبُجشو ًَ ٖٓ هبّ  ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼل ٓورٌجب ُغو٣ٔخ االرغبه ّٗ ك٢ أُبكح )2ٕٔٓ( َُ٘خ ٔٝٗض اُوبٕٗٞ ا٢٘ٔ٤ُ ههْ )

ر٤َِْ أٝ اٍزوجبٍ شقض أٝ أًضو ـ ٍٞا  كافَ اُغٜٔٞه٣خ أّ ػجو ؽلٝكٛب اُٞؽ٤٘خ ثوظل  رَِْ أٝ ثزط٣ٞغ أٝ ٗوَ أٝ ئ٣ٞا  أٝ

اٍزـالُْٜ ئما رْ مُي ثٞاٍطخ اٍزؼٔبٍ اُوٞح أٝ اُزٜل٣ل أٝ ثٜٔب أٝ ثٞاٍطخ اُوَو أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ أٝ اُقلاع أٝ 

ٍ اَُِطخ أٝ اٍزـالٍ ؽبُخ اُؼؼق أٝ اُؾبعخ أٝ اُٞػل ثاػطب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أٝ ٓيا٣ب ٓوبثَ اُؾظٍٞ  ئٍب ح اٍزؼٔب

 . ٠ االرغبه ٣شقض أفو ُٚ ٤ٍطوح ػ٤ِٚػ٠ِ  ٓٞاكوخ شقض ػِ

 تمارس على ضحاٌا االتجار بالبشر :  التًوجاء فً الفمرة )ب(  بشمل االستؽالل : أٌا من األفعال التالٌة 

 اء واستؽالل دعارة الؽٌر البؽ .ٔ

 سابر أشكال االستؽالل الجنسً  .ٕ

 السخرة أو الخدمة لسرا .ٖ

 االسترلاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق  .ٗ

 االستعباد  .٘

 أعمال التسول وخاصة استؽالل امرأة أو طفل  .ٙ

 نزع عضو أو نسٌج بشري  .1
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 استخدام طفل فً عملٌة إرهابٌة  .ٓٔ
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 بٌان لصور السلون اإلجرامً فً جرٌمة االتجار باألطفال :  وفٌما ٌلً 

 البٌع والشراء لألطفال : .ٔ

اُجورًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثشإٔ ث٤غ األؽلبٍ ٝثـب  األؽلبٍ ٝاٍزـالُْٜ ك٢ ٌمصد ببٌع األطفال بحسب 

أ١ كؼَ أٝ رؼبَٓ ٣زْ ثٔوزؼبٙ ٗوَ ؽلَ ٖٓ عبٗت أ١  :ّ  ك٢ أُبكح اُضب٤ٗخ ٓ٘ٚ ٕٓٓٓاُؼوٝع ٝأُٞاك اإلثبؽ٤خ ٓب٣ٞ 

 ٖ أشٌبٍ اُؼٞع؛شقض أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ األشقبص ئ٠ُ شقض آفو ُوب  ٌٓبكأح أٝ أ١ شٌَ آفو ٓ

: يعاقب عمى أنو ( 360) ّ ك٢ أُبكح11َُٗٔ٘خ  ٕٗٝهل ٗض اُوواه اُغٜٔٞه١ ثوبٕٗٞ اُقبص ثبُغوائْ ٝاُؼوٞثبد ههْ 

  أواًل : كل مؼ أشتخ  أو باع أو أىج  أو ترخؼ بأي ترخؼ كان في إندان. بالحبذ مجة ال تديج عمى خسذ سشؽات

 ندان ويتستع بالكخامة اإلندانية واإلىجاء والترخؼ باإلندان والشغ أن الطفل يعتبخ إ ن البيع والذخاءتشاول  فالسذخع اليسشي

كإ اُجبئغ ك٢ عو٣ٔخ ث٤غ األؽلبٍ ٣ِزيى ثز٤َِْ اُطلَ ئ٠ُ أُشزو١ ٝٗوِٚ ٓوبثَ ػٞع أٝ ٌٓبكبح  ٞص ئمٕ ٝكوب ُٜنا اُ٘ظ

ٝهبٗٞٗب ئال إٔ اُٞاهغ كوع ٝعٞك ٓضَ ٛنٙ  ٓزلوب ػ٤ِٜب ث٤ٖ اُجبئغ ٝأُشزو١ ، ٝهؿْ إٔ ث٤غ اإلَٗبٕ ٓؾوٓب شوػب

اُزظوكبد ؿ٤و اُوب٤ٗٞٗخ 
(ٔ1)

 

ؼب٣ب رغبه أؽلبٍ اَُلبػ ٝرٜو٣جْٜ ٝرطبُؼ٘ب اُظؾق ػٖ ه ٝث٤غ األؽلبٍ ٓٞعٞكح ك٢ أؿِت كٍٝ اُؼبُْ
(ٕٓ)

ال زالت ، 

لعّدة أسباب منها: استؽاللهم ظاهرة االتّجار باألطفال عن طرٌك بٌعهم وشرابهم سابدة إلى ٌومنا هذا، وٌتّم االتّجار بهم 

(ٕٔ)للعمل فً المصانع، أو موالع البناء، أو المتاجر الصؽٌرة، أو الخدمة المنزلٌّة، أو التسّول
 

                                                           
ٔ8
ظة إب لنافذٌن فً محافبالغ للرأي العام والجهات الرسمٌة المختصة تلمت المنظمة الٌمنٌة لمكافحة االتجار بالبشر معلومات صادمة عن شراء اطفال من لبل احد اـ   

مجتمع الٌمنً . وتمول وسط الٌمن ، مستؽال الحالة النفسٌة لوالدهم ، ورفض اعادة االطفال الى والدتهم بحجة انه اشتراهم ، فً سابمة رق وعبودٌة خطٌرة فً ال
عزلة بنً المرصب فً مدٌرٌه كسمة بمحافظة  المعلومات التً خصلت علٌها المنظمة ان المدعو " اسماعٌل ؼالب صالح عبدهللا " ٌعانً من حالة نفسٌة حٌث خرج من

عماد  -ٖسنة  ٗٔاشراق اسماعٌل-ٕسنة  ٘ٔتوفٌك اسماعٌل وعمره حوالى  -ٔرٌمة مع اوالده االربعة لبل نحو عامٌن وتنمل معهم فً عدد من المحافظات وهم : 
ً العمري بمدٌرٌة الرضمه فً محافظة إب ، وكانت حالته النفسٌة لد ازدادت سنة و استمر به الحال معهم فً منطمة المفر بن ٕٔسارة اسماعٌل -ٗسنة  ٖٔاسماعٌل 

لألب ذلن لام بعرض أوالده للبٌع.. فمام شخص من ابناء المنطمة ٌدعى ) بكٌل صالح الفاطمً( بؤخذ األطفال االربعة ، مستؽال الحالة النفسٌة  تؤثٌرسوءا ، وتحت 
رور األٌام رجع االب ) اسماعٌل ؼالب صالح ( الً منطمته فً رٌمة لتتفاجا زوجته ووالدة االطفال وجمٌع ابناء المنطمة وأمضاه على تنازل خطً عن أوالده . وبعد م

ما بوالدته عا ٖٔالبالػ من العمر عودته وحٌدا دون أطفاله .. وعند استفساره افاد انه لام ببٌعهم ، ولم ٌستوعب أحد ما جرى ، اال بعد أن اتصل االبن االكبر ) توفٌك ( 
" بكٌل الفاطمً " رفض لٌخبرها بانهم ٌتواجدون عند شخص ٌدعى بكٌل صالح الفاطمً فً مدٌرٌة المفر. ولد حاولت والدة االطفال استعادة اطفالها ؼٌر ان المدعو 

. ولم ٌكن  امام المرأة المكلومة والمحرومة من اطفالها  اعادتهم بمبرر انه اشتراهم من والدهم ، وبل وهدد من ٌطالبوه بإعادة االطفال الى والدتهم بمتلهم بالرصاص
بانهم لدٌه ولكنه رفض  سوى ان تمصد ادارة أمن مدٌرٌة كسمة فً محافظة رٌمة والذي بدورهم اتصلوا بالمدعو بكٌل الفاطمً وطلبوا منه تسلٌم االطفال فاعترؾ لهم

 التجاوب مع ادارة االمن ورفض اي تفاهم إلعادة االطفال .
فال واألم ونوعا مفجعا من ان المنظمة الٌمنٌة لمكافحة االتجار بالبشر وامام هذه الوالعة الممززة والتً تمثل جرٌمة جسٌمة انتهاكا صارخا لإلنسانٌة وحموق االط 

الطفال المخطوفٌن والعمل على تؤمٌن عودتهم بسالم العبودٌة والرق ، فانها تدعو كل الموى الخٌرٌة افرادا ومكونات للولوؾ مع هذه األسرة الضعٌفة وانصافها وحماٌة ا
لمجتمع الٌمنً . وان السكوت الى والدتهم ، وانزال ألصى العموبات بحك المدعو " الفاطمً " على ما الترفه من جرٌمة آثمة تنهن الموانٌن ، واعراؾ وتمالٌد واخالق ا

 منً لخطر مثل هذه الجرابم اآلبمة .او التهاون مع هذه الجرٌمة ٌمثل وصمة عار وتعرض المجتمع الٌ
إلى الجهات الرسمٌة  بمحافظة أب تخاطب الجهات الرسمٌة بمخاطبة المشتري ٕٕٓٓ/ ٘ولد تم تحرٌر مذكره رسمٌة من أمن محافظة رٌمة مدٌرٌة  الكسمة بتارٌخ

 بإعادة األطفال إلى والدتهم كونها األحك برعاٌتهم  
 https://yocht.org/?fid=102منشورة على مولع

 

https://yocht.org/?fid=102


ٓوبثَ ٝصٖٔ ُٚ ًٔب ٛٞ ٓزؼبهف ك٢ ث٤غ ٝشوا  اَُِغ ٝاُقلٓبد اُؼبٓخ ، ٝهل ٣زْ أُوب٣ؼخ ثٚ ُٚ ٝث٤غ األؽلبٍ هل ٣ٌٕٞ 

ٝأُجبكُخ ثش٢  أفو ٤ٌُ ٖٓ اُ٘وٞك ، ًإٔ ٣زْ ٓجبكُخ ثطلَ أفو أٝ ثٔوبثَ ٓ٘لؼخ ًإٔ ٣زْ ٓجبكُخ اُطلَ ٖٓ أٍوح كو٤وح  

 . ٓوبثَ رٞك٤و كوطخ ػَٔ ألث٤ٚ 

ؽوٞم اُطلَ اَُبُق اإلشبهح ئ٤ُٚ ك٢ أُبكح اُضب٤ٗخ ٓ٘ٚ اَُبُق اإلشبهح ئ٤ُٜب  ًٝنُي هبٕٗٞ ٝاُجورًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ 

 هل أشبه طواؽخ طٞهح اُج٤غ ػٖ  ؽو٣ن  أُوب٣ؼخ ٝأُجبكُخ . 2ٕٗاُؼوٞثبد ك٢ 

أع٤و ًٔب ٣ؼل رأع٤و ٝاٍزئغبه األؽلبٍ ٖٓ هج٤َ اُزظوف ثٚ إٌُٔٞ َُِٞى اإلعوا٢ٓ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٝر

ٝاٍزئغبه األؽلبٍ ك٢ اُٞاهغ ٣زْ ػٖ ؽو٣ن رأع٤وْٛ أٝ اٍزئغبهْٛ ٓضال ُـوع اُزٍَٞ ثْٜ أٝ ُـوع اٍزقلْٜٓ  ك٢ 

 اُلػب٣خ ٝاإلػالٕ .

 : ٝاألع٘خ  ث٤غ ٝشوا  أػؼب  األؽلبٍ .ٕ

ؽل٣ضخ ٢ٛٝ رغبهح ؽلبٍ ًَ ػ٤ِٔخ رزْ ثـوع ث٤غ أٝ شوا  ُألَٗغخ أٝ ػؼٞ أٝ أًضو ٖٓ األػؼب  األ٣ٝوظل ثٚ : 

 ؽلبٍ .رغبهح األ ثج٤غ ٝشوا  ٝ ثبُٔوبهٗخ

إٔ ث٤غ ٝشوا  أػؼب  اُطلَ ٣ؼل ٖٓ طٞه ٖٓ طٞه االرغبه ثبألؽلبٍ ، ؽ٤ش ئٗٚ ٣زْ  اُزظوف ثأػؼب  األؽلبٍ ًب٠ٌُِ 

، ًإٔ ٣زْ فطق اُطلَ ٖٝٓ صْ رقل٣وٙ ٝئعوا  اُلؾٞطبد اُطج٤خ اُشبِٓخ ُٚ ُِزأًل ٖٓ ٍالٓزٚ اُغَل٣خ ٝاُغِل ٝاُوو٤ٗبد

.ٝك٤ٔب ثؼل ٣وّٞ اُطج٤ت اُن١ ال ٣ٔزِي ٖٓ أفالم ٝشوف ٜٓ٘خ اُطت ش٢  ثبٍزئظبٍ اُؼؼٞ أُزلن ػ٤ِٚ ٝث٤ؼٚ ُِيثٕٞ
(ٕٕ)

 

ثَ أٗٚ ٣زْ ث٤غ األع٘خ ْٝٛ األهؽبّ ُٖٔ أهاك اُشوا  ٝاُزج٢٘ ٝٛنٙ اُظبٛوح ٓ٘زشوح ثبُـوة ثشٌَ ًج٤و ٝٛنا ٣ؼل طٞهح  

 أُبك١ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ  ٖٓ طٞه االرغبه ثبألؽلبٍ إٌُٔٞ ُِوًٖ

 االٍزـالٍ اُغ٢َ٘  ُألؽلبٍ: .ٖ

ً "االستخدام للمصلحة الشخصٌّة للفرد أو ألؼراض أنانٌّة .وٌشٌر االستؽالل إلى استخدام األطفال  االستؽالل ٌعنً حرفٌّا

ولاسٌة وضارة للطفل.  لمصلحة، أو إشباع، أو فابدة شخص ما، وٌنتج عن ذلن فً كثٌر من األحٌان معاملة ؼٌر عادلة،

                                                                                                                                                                                                                  
ٕٓ
ـ دراسة فً لانون العموبات ـ الستعراض لضاٌا حول بٌع األطفال  فً مختلؾ البلدان ٌراجع ـ د. دمحم نور الدٌن سٌد عبد المجبد ـ جرٌمة بٌع األطفال واالتجار بهم  

 وما بعدها . ٖٕٔم ـ ص ٕٕٔٓالتجار بالبشر واالتفالٌات والبرتوكوالت الدولٌة ـ الناشر دار النهضة العربٌة ـ المصري واإلماراتً ولوانٌن مكافحة ا
ٕٔ

ـ بحث حول ظاهرة تشؽٌل األطفال  منشور على مولع 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D
8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 

ٕٕ
ممال نشر ـ   جرٌمة االتجار بالبشر: دراسة تحلٌلٌة نمدٌة على ضوء بعض التشرٌعات الدولٌة والعربٌةـ آالء ناصر أحمد باكٌر ـ عبد الرحمن علً إبراهٌم ؼنٌم ـ     

 .8ٖ ص  8ٖفً  مجلة جٌل األبحاث المانونٌة المعممة العدد 



ومثل هذه األنشطة هً على حساب صحة الطفل البدنٌة أو العملٌة، ونموه التعلٌمً، واألخاللً، واالجتماعً العاطفً. 

ٖٕوٌشمل االستؽالل التالعب، وسوء االستخدام، وإساءة المعاملة، واالحتٌال، واالضطهاد أو سوء المعاملة
 

ٞه اَُِٞى اإلعوا٢ٓ إٌُٔٞ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ  ٣ٝوظل ثبالٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ٣ؼل االٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ُألؽلبٍ ٖٓ ط

ك٢ أُبكح اُضب٤ٗخ  اُلووح )ة( ُألؽلبٍ ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ اُجورًٍٞٞ االفز٤به الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ـ اَُبُق اإلشبهح ئ٤ُٜب ـ 

شطخ ع٤َ٘خ ُوب  ٌٓبكأح أٝ أ١ شٌَ آفو ٖٓ أشٌبٍ ٣ُوظل ثبٍزـالٍ األؽلبٍ ك٢ اُجـب  اٍزقلاّ ؽلَ ُـوع أٗٝاُلووح )ط( 

 اُؼٞع؛

)ط( ٣ُوظل ثبٍزـالٍ األؽلبٍ ك٢ أُٞاك اإلثبؽ٤خ رظ٣ٞو أ١ ؽلَ، ثأ١ ٤ٍِٝخ ًبٗذ، ٣ٔبهً ٓٔبهٍخ ؽو٤و٤خ أٝ ثبُٔؾبًبح 

 أٗشطخ ع٤َ٘خ طو٣ؾخ أٝ أ١ رظ٣ٞو ُألػؼب  اُغ٤َ٘خ ُِطلَ إلشجبع اُوؿجخ اُغ٤َ٘خ أٍبٍب.

 

اّ األؽلبٍ ك٢ ٓقزِق األٗشطخ اُغ٤َ٘خ  ئمٕ ٣ؼل اٍزقل
ٕٗ

طٞهٙ ٖٓ طٞه اَُِٞى اإلعوا٢ٓ ٍٞا  رْ مُي ٓوبثَ صٖٔ أٝ 

ْٝٛ ك٢ ؽبُخ ػو١ ربّ أٝ ك٢  ُألؽلبٍٓ٘لؼخ  ًٔب إٔ  اُزظ٣ٞو اإلثبؽ٢ ُألؽلبٍ  اٍزـالٍ ع٢َ٘ ُْٜ ، ؽ٤ش رإفن طٞه 

 أٝػبع ع٤َ٘خ ٓقزِلخ ئؿوائ٤خ ٝرولّ ٛنٙ اُظٞه ُِٔٞاهغ اإلثبؽ٤خ ك٢ ٍٝبئَ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢  

أهثبػ ٛبئِخ ُِٔزبعو٣ٖ ثبألؽلبٍ  رله ٛنٙ اُؼوٝع اإلثبؽ٤خ  ؽلبٍ ك٢ اُجـب  أٝ رظ٣ٞوْٛ ٝٗشوٝالشي إٔ اٍزقلاّ األ
(ٕ٘)

 

ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص، ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ، أٌَُٔ الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ ٓ٘غ ٝهٔغ ٝأشبه ثورًٍٞٞ 

٣شَٔ االٍزـالٍ، ًؾل أك٠ٗ، اٍزـالٍ كػبهح اُـ٤و أٝ ٍبئو إٔ أٗٚ  ك٢ أُبكح اُضبُضخ ٓ٘ٚ ئ٠ُ  اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ

 .  أشٌبٍ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘

على الدولة حماٌة الطفل من جمٌع ( 1ٗٔم   فً المادة ) ٕٕٓٓالٌمن  الصادر عام  كما نص لانون حموق الطفل فً

 اإلجراءات والتدابٌر المشددة لحماٌة األطفال من: اتخاذأشكال االستؽالل الجنسً وااللتصادي وعلٌها 

 استخدامهم واستؽاللهم فً الدعارة أو ؼٌرها من الممارسات ؼٌر المشروعة.-ب 

 

ً  األؽلبٍ ٍزـالٍ ٣ٝوظل ثب   ع٤َ٘ب
(ٕٙ)

ع٤ٔغ طٞه االٍزـالٍ أُزؼِوخ ثبإلرغبه ٖٓ أعَ اُغٌ٘ أٝ اُلػبهح أٝ أُٔبهٍبد 

اُشج٤ٜخ ثٜب، ٖٝٓ صْ كبرقبم عَل اُطلَ ثـوع االٍزـالٍ ٝاُزوثؼ ٖٓ ٝهائٜب ك٢ أػٔبٍ اُغٌ٘
ٕ0
٣ؼل طٞهح ٖٓ طٞه .

 اَُِٞى اإلعوا٢ٓ . 

                                                           
 
ٕٗ
تمرٌر الممررة الخاصة المعنٌة بمسؤلة بٌـع األطفـال وبؽـاء األطفـال واستؽالل األطفال فً ـ ٌتؤثر باالستؽالل الجنسً نحو ملٌون طفل  حول العالم بحسب ما ورد فً  

 إلى مجلس حموق اإلنسان فً دورته الثانٌة والعشرٌن،ممدم هذا التمرٌر  المواد اإلباحٌة
ٕ٘
  https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201907101042247525ٌراجع هذا الرابط  حول لضاٌا االستؽالل الجنسً لألطفال فً  المؽرب  
ٕٙ
، ونشرت صحٌفة 8ٕٔٓوممطع فٌدٌو فً شبكة االنترنت متعلك باستؽالل األطفال جنسٌا، خالل العام ملٌون صورة  ٘ٗرصدت شركات التكنولوجٌا العالمٌة، ـ  

ث أن المشاهد التً تم رصدها، "نٌوٌورن تاٌمز" األمرٌكٌة، األحد، بحثا ٌُظهر أن مشاهد استؽالل األطفال جنسٌا، ارتفعت ضعفٌن، ممارنة باألعوام السابمة، وذكر البح

 https://annabaa.org/arabic/informatics/23503 أطفال فً سن الثالثة والرابعة تعرضوا لالستؽالل الجنسً، وآخرون للتعذٌب.ٌوجد ضمنها صور 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201907101042247525


ؽ٤ش اىكاك رغبه اُغٌ٘ ث٤ٖ اُلز٤بد كٕٝ اُضبٓ٘خ ػشو ؽ٤ش  ٣ٝلفَ ك٢ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ُألؽلبٍ ىٝاط اُوبطواد 

ئٕ ٓؾلٝك٣خ كوص اُؼَٔ ك٢ اُو٣ق رغجو اُلزبح ػ٠ِ اُٜغوح ئ٠ُ أُل٣٘خ ُزٌٕٞ ػؾ٤خ ارغبه اُغٌ٘ ، ؽ٤ش رٍَٞ ك٢ 

ٝأُ٘زشو ثشٌَ ئ٠ُ  ظبٛوح ىٝاط اُظـ٤واد  ٘ب الثل ٖٓ اإلشبهحاُشٞاهع ك٢ اُٜ٘به ٝرزؾٍٞ ئ٠ُ كزبح ٤َُ ك٢ أَُب  ، ٝٛ

ٓغوك ٍِؼخ رجبع ُٔلح اُطلِخ  ًٝنُي اُيٝاط ا٤َُبؽ٢ ُِوبطواد اُن١ اٗزشو ٓإفواً ك٢ ا٤ُٖٔ ؽ٤ش رؼل  ، ًج٤و ك٢ ا٤ُٖٔ

زٔبػ٤خ ٝاهزظبك٣خ ٓإهزٚ ثٔجبُؾ ٓب٤ُٚ ٓورلؼخ ٝٛ٘ب الثل ٖٓ اإلشبهح ئ٠ُ إٔ اُيٝط ا٤َُبؽ٢ ٣ورجؾ ٝعٞكٙ ثأٍجبة اع

ثبُلهعخ األ٠ُٝ ئما ؿبُجبً ٓب ٣ٌٕٞ ٛنا اُ٘ٔؾ ٖٓ اُيٝاط ٓٞعٞكاً أٝ شبئؼبً ك٢ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ٝأُزوك٣خ اهزظبك٣بً، ٝك٢ ؽجوبد 

أُغزٔغ اُلو٤وح علاً 
(ٕ2)

 . 

ألطفال فً السفر عّرؾ االستؽالل الجنسً التجاري ل٣ٝلفَ ك٢ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ُألؽلبٍ ا٤َُبؽخ  اُغ٤َ٘خ ٓغ األؽلبٍ 

ً أو  والسٌاحة )سٌاحة الجنس مـع األطفال( بؤنه استؽالل األطفال ألؼراض جنسٌة من جانب أشخاص ٌسافرون داخلٌا

 (8ٕ)دولٌاً من أجل ممارسة أنشطة جنسٌة مع األطفال. 

سٌاحة الجنس مع األطفال ظاهرة عالمٌة متنامٌة تلحك أضراراً جسمٌة بؤعداد ال حصر لها من األطفال فً جمٌع  دوتع-

تمرٌر الممررة الخاصة المعنٌة بمسؤلة بٌـع األطفـال وبؽـاء األطفـال واستؽالل األطفال فً المواد عالم بحسب أنحاء ال

كلمة "سٌاحة" تشمل أي شكل م ، ٕٕٔٓعام  ً دورته الثانٌة والعشرٌناإلباحٌة،هذا التمرٌر إلى مجلس حموق اإلنسان ف

 .من أشكال السفر، سواء لفترة لصٌرة أم طوٌلـة، وسـواء للعمل أم الترفٌه، بما فً ذلن فترات اإللامة الطوٌلة

ئ٠ُ ى٣بكح االٍزـالٍ أكد   ّٕٕٓٓ ٝػبّ 1ٕٔٓظٜود ٜٗب٣خ  ٝاُز٢اإلشبهح ئ٤ُٚ أٗٚ فالٍ أىٓخ ًٞهٝٗب  ٓٔب رغله

ٝهل ؽنهد ٓووهح األْٓ أُزؾلح أُؼ٤٘خ ثَٔأُخ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـالُْٜ ك٢ اُجـب ، ٓبٓب اُغ٢َ٘ ُألؽلبٍ ػجو االٗزوٗذ 

كبر٤ٔب ٍ٘ـبرخ*، ك٢ ث٤بٕ األهثؼب ، ٖٓ ى٣بكح ؽبالد اُؼ٘ق أُجِؾ ػٜ٘ب ػل األؽلبٍ ٖٝٓ أشٌبٍ عل٣لح ٖٓ االػزلا  

ػ٠ِ اُؼبُْ، ٝٓب ٍزؾَٔ ٛنٙ أُٔبهٍبد ٖٓ آصبه  1ٔ-الٍ كزوح اُؾغو اُز٢ كوػزٜب عبئؾخ ًٞك٤لٝاالٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ف

ٓلٓوح ػ٠ِ أُال٤٣ٖ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾب  اُؼبُْ، رَزٔو ٓلٟ اُؾ٤بح.
ٖٓ
 ؽَت اُقجوا ، كإ اُؾظو أُلوٝع ػ٠ِ اُز٘وَ. ثَ  

غ٢َ٘ ُألؽلبٍ، ٖٓ ث٤ٜ٘ب ٓؾبٝالد "رٞط٤َ" األؽلبٍ أٗزظ أشٌبال عل٣لح ٖٓ االػزلا  ٝاالٍزـالٍ اُ أص٘ب  عبئؾخ ًٞهٝٗب 

رٔبٓب ًزٞط٤َ ثؼبئغ، ٝفلٓبد "اُشوا  أص٘ب  ه٤بكح أُوًجبد" الٍزـالٍ األؽلبٍ.
ٖٔ

 

                                                                                                                                                                                                                  
جٌا ، أفادت شركات التكنولو8ٕٔٓتلن المضٌة، التً لم تكن الوحٌدة من نوعها، بل مثل هذه األخبار  تنتشر على نحٍو متزاٌد. ففً عام « نٌوٌورن تاٌمز»صحٌفة 

إدارة ملٌون والعة، تتضمن مواد اعتداء جنسً على األطفال فً منصاتها. وفً العام نفسه أًٌضا، أُدٌن ثالثة رجال من والٌات أمرٌكٌة مختلفة ب ٘ٗباكتشافها أكثر من 
، «الٌؾ مً»االجتماعً والفٌدٌو، التً تضم  شبكة جنسٌة اجتذبت على مدار سنوات مبات األطفال، الذٌن ال ٌتجاوز عمر بعضهم ثمانٌة أعوام، من منصات البث

-https://www.sasapost.com/children-online-sexual «.توٌتر»، وأخًٌرا ولٌس آخًرا «سناب شات»، و«سكاٌب»، و«مٌوزٌكالً»، و«أومٌجلً»و
exploitation 

ٕ1
 الوالع والطموح )رإٌة مستمبلٌة( لمنتدى الدوحة لمكافحة االتجار بالبشر ورلة عمل ممدمةـ   االتجار باألطفال.. بٌن الوالع واإلنكارـ  د. سرور لارونًـ  

 ،ٕٓٔٓمارس  ٖٕ
ٕ8
ـ بحث منشور فً مجلة أبحاث البٌبة والتنمٌة جرٌمة االتجار بالنساء ووسابل مكافحتها دراسة فمهٌة ممارنة بالموانٌن الوضعٌةـ د. افتكار مهبوب المخالفً ـ     

 م 1ًٕٔٓ ـ المجلد الثالث ـ ٌولٌو المستدامة ـ العدد الثان
ٕ8
وق اإلنسان فً دورته الثانٌة تمرٌر الممررة الخاصة المعنٌة بمسؤلة بٌـع األطفـال وبؽـاء األطفـال واستؽالل األطفال فً المواد اإلباحٌة،هذا التمرٌر إلى مجلس حمـ  

 مٕٕٔٓعام  والعشرٌن
ٖٓ
 https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054392ـ  
ٖٔ
 https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054392ـ  



ًٔب هطل اُقجوا  اهرلبػب ك٢ ػلك ٓؾبٝالد اُلفٍٞ ئ٠ُ ٓٞاهغ ا٣ُٞت ؿ٤و اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رؼوع ٓٞاك االػزلا  

زبط ٓٞاك االػزلا  اُغ٢َ٘ ػ٠ِ األؽلبٍ ٝاُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ٝٗشوٛب ػ٠ِ اإلٗزوٗذ اُغ٢َ٘ ػ٠ِ األؽلبٍ. ٝأطجؼ ا٥ٕ ئٗ

 ٓجبشوح ثل٣ال ٍٜال الٍزلهاط األؽلبٍ ثبرغبٙ األٗشطخ اُغ٤َ٘خ ٝث٤غ اُظٞه ػجو اإلٗزوٗذ.

 ،ٕٕٓٓٝهل ثلأد ا٤َُّلح ٍ٘ـبرخ ػِٜٔب ًٔووهح فبطخ ٓؼ٤٘خ ثَٔأُخ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـالُْٜ ع٤َ٘ب ك٢ آماه/ٓبهً 

٤ِٕٓٞ ؽلَ ؽٍٞ اُؼبُْ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ ٝػغ اعزٔبػ٢ ٝاهزظبك١ ٓؾلٞف ثبُٔقبؽو ؽز٠  ٤ِٕٓٙٙٞ ٝ ٕٗٝهبُذ ئٕ ٓب ث٤ٖ 

، "كبألػواه اُز٢ ٣زؼّوع ُٜب ٓال٤٣ٖ األؽلبٍ ٍزٌٕٞ ٓلٓوح ئما ٓب ً٘ب ثط٤ئ٤ٖ 1ٔ-هجَ ظٜٞه اُزأص٤و اُقل٢ ألىٓخ ًٞك٤ل

.ٞهب٣خك٢ رؼجئخ فلٓبد ؽٔب٣خ األؽلبٍ ٌُِشق أُجٌو ٝاُ
ٖٕ
  

 ٝٓب شبثٜٜب:االٍزوهبم ٝاالٍزؼجبك ٝ واً ك٢ أػٔبٍ اَُقوح ٝاُقلٓخ هَ األؽلبٍ اٍزـالٍ .ٗ

بؤنّها ممارسة األعمال التً  (Child Labour :تُعّرؾ ظاهرة تشؽٌل األطفال أو ما ٌُعَرؾ بعمالة األطفال )باإلنجلٌزٌّة

 ٖٖ.أو تمس بكرامتهم وإمكاناتهم وتحرمهم منها تضر بنمّوهم العملً والجسمً، وتحرمهم من طفولتهم الطبٌعٌة،

بالسخرة فً مفهوم هذا المانون جمٌع األعمال أو ولد حدد المانون المؽربً الخاص بمكافحة االتجار بالبشر  الممصود 

الخدمات التً تفرض لسرا على أي شخص تحت التهدٌد، والتً ال ٌكون هذا الشخص لد تطوع ألدابها بمحض اختٌاره. 

دخل فً مفهوم السخرة األعمال المفروضة ألداء خدمة عسكرٌة إلزامٌة، أو نتٌجة إدانة لضابٌة، أو أي عمل أو وال ٌ

 خدمة أخرى تفرض فً حالة الطوارئ.

أشكال تشؽٌل األطفال وفماً لمنظمة الٌونٌسؾ ومنظمة العمل الدولٌة، هنان ثمانٌة أشكال ربٌسٌة الستؽالل تشؽٌل األطفال 

 :ٖٗطك العالم، وفٌما ٌؤتً ذكرهافً مختلؾ منا

العمل ضمن ظروؾ خطٌرة ٌوجد أثر خطٌر وُمدّمر على األطفال فً حال تّم وضعهم فً ظل ظروؾ أعمال  .ٔ

خطٌرة، فهم ٌتعّرضون لنفس المخاطر التً ٌتعّرض لها البالؽون لكن بتؤثٌر أكبر، وٌعود السبب فً ذلن إلى 

ألنّهم فً مرحلة النمو، أّما األعراض الصحٌة فمد تكون أكثر تدمٌراً، إذ لد الخصابص الفسٌولوجٌة والنفسٌة لهم؛ 

ٌتعّرض األطفال ألضرار ال ٌمكن عالجها سواء فً الناحٌة الجسمٌة كاإلعالات الدابمة، أو فً الناحٌة النفسٌّة، 

ال ال ٌمل أهمٌّة عن الحفاظ مّما ٌإثر على حٌاتهم فً المستمبل، ومن المهم التؤكٌد على أّن الحفاظ على صحة األطف

                                                           
ٖٕ
 https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054392ـ  
ٖٖ
ملٌون طفل تمرٌباً ٌعملون فً  ٕٓ٘الً تعانً المجتمعات فً جمٌع أنحاء العالم من انتشار ظاهرة تشؽٌل األطفال التً تسّمى بظاهرة عمالة األطفال، إذ إّن حوـ  

ـ بحث حول ظاهرة تشؽٌل األطفال . بحث منشور على   ملٌون طفل ٌعملون فً مجال األعمال الخطرة، ٓ٘ٔمختلؾ مناطك العالم فً ولتنا الحاضر، منهم ما ٌمارب 
 مولع :

 
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8 :

D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%
%A7%D9%84 

ٖٗ
بحث حول ظاهرة تشؽٌل األطفال . بحث منشور على مولع ـ   

:

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D
8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84


واألنشطة الصناعٌة،  -ولو كان على نطاق ضٌّك-على صحة الكبار، وٌُعّد كل من العمل فً مجال التعدٌن 

 واألنشطة المرتبطة باإلنشاءات والمطاع الزراعً من أخطر المهن على األطفال.

ً واستؽالالً من لِبل اآلخرٌن،  الخدمة المنزلٌّة ٌُعّد األطفال الذٌن ٌعملون فً األعمال المنزلٌة .ٕ الفبة األكثر ضعفا

فؤؼلب هإالء األطفال لد ٌتعّرضون لإلٌذاء العاطفً، والنفسً، وحتى الجنسً، كما أنّهم ٌعملون فً عزلة عن 

ساعة ٌومٌاً دون دفع األجور لهم، لذا ٌصعُب توفٌر الحماٌة لهم، بسبب  ٘ٔاآلخرٌن لساعات طوٌلة لد تصل إلى 

 الخفٌّة لهذا النوع من العمل.الطبٌعة 

أطفال الشوارع ٌُعّد هذا الشكل من أكثر أشكال عمالة األطفال وضوحاً وانتشاراً، وٌشمل على العدٌد من األعمال   .ٖ

واألنشطة كتلمٌع األحذٌة، وبٌع المواد الؽذابٌة والسلع االستهالكٌة، وتنظٌؾ زجاج السٌارات، وإصالح اإلطارات، 

لتسّول، والِعتالة، ولد ٌتعرض األطفال أثناء عملهم فً الشوارع إلى العدٌد من األخطار، وجمع النفاٌات، وا

كالخطر الناتج عن حركة المرور، أو استنشاق األبخرة وعوادم السٌارات، أو التعّرض للمواد الكٌمٌابٌة، أو انعدام 

ش من لِبَل اآلخرٌن، ولد صنّفت منظمة   ٖرع إلى االٌونٌسٌؾ أطفال الشواألمن والتعّرض للعنؾ أو التحرُّ

رع ٌعملون اأصناؾ، هً: أطفال شوارع ٌعملون فً الشوارع لساعات طوٌلة ثّم ٌعودون إلى منازلهم، وأطفال شو

 وٌعٌشون فً الشارع بعد هروبهم من عابالتهم، وأطفال شوارع ٌعٌشون مع عابالتهم فً الشارع.

هذا الشكل عن بالً األشكال فً أّن األطفال العاملٌن ضمن هذا  تشؽٌل األطفال فً االلتصاد ؼٌر الرسمً ٌختلؾ  .ٗ

المجال ٌكونون ؼٌر معترؾ بهم وؼٌر محمٌٌّن من لِبَل المانون أو من لِبَل األُطر التنفٌذٌّة، وهنان العدٌد من 

ى ظاهرة تشؽٌل هإالء األطفال فً ِمثل هذه المإسسات، وٌُعّد هذا الشكل تحدٌّاً ربٌسٌاً ٌعٌك من الحد والمضاء عل

 األطفال؛ ألنّه ٌصعب الوصول إلٌها من لِبل المإسسات الرسمٌة.

عبودٌة األطفال ٌختلؾ مفهوم العبودٌة عن مفهوم العمل، فٌُمكن اعتبار العمل على أنّه أداء نشاط معٌّن، أّما   .٘

لألطفال فً العدٌد من  العبودٌة فً تخص بعض حاالت العمل، ولها العدٌد من األنواع، منها: العمل االستعبادي

المجاالت، مثل: صناعة السجاد والمنسوجات، والزراعة، والمحاجر، وصناعة الطوب، واالستعباد األُسري، وفً 

هذا النوع ٌُساعد األطفال أُسرهم على سداد المروض أو الدٌون المتراكمة على آبابهم من خالل التوّجه للعمل، وهو 

وتُعّد االتفالٌّات المتعلّمة بالعبودٌّة ؼٌر شرعٌة، حتى فً البلدان التً تنتشر فٌها أكثر أشكال العبودٌة انتشاراً، 

 عبودٌّة األطفال بشكل كبٌر.

٤ِٕٓٞ شقض،  ٕٔٝرش٤و األههبّ اُظبكهح ػٖ ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُل٤ُٝخ ئ٠ُ إٔ ػؾب٣ب اُؼَٔ اُوَو١ ٣جِـٕٞ ٓب ٣ووة ٖٓ 

األؽلبٍ ٓؼوػٕٞ ثشٌَ فبص ألشٌبٍ اُوم  ُٝوم أُؼبطوح." ،ٝٛٞ أهوة رول٣و ٓزبػ ؽٍٞ أُزؼوه٣ٖ ٖٓ أشٌبٍ ا

 ٝاُؼجٞك٣خ اُغ٤َ٘خ ث٤ٖ اُلز٤بد. أُؼبطوح، ثٔب ك٢ مُي أٍٞأ أشٌبٍ ػٔبُخ األؽلبٍ، ٝاُيٝاط اُوَو١، ٝاالٍزؼجبك أُ٘ي٢ُ



أُلوؽ ُألؽلبٍ ٝك٢ ؽ٤ٖ إٔ أٗٔبؽ االٗزٜبًبد رزلبٝد ث٤ٖ اُلٍٝ ٝأُ٘بؽن، ئال أٜٗب رغزٔغ ك٢ أشٌبٍ االٍزـالٍ 

أُؼوػ٤ٖ ُِقطو ٝاُز٢ ُٜب رأص٤و ٓلٓو ٝكائْ ػ٠ِ ؽ٤برْٜ.
ٖ٘

 

سبك الحدٌث  االتّجار باألطفال ال زالت ظاهرة االتّجار باألطفال عن طرٌك بٌعهم وشرابهم سابدة إلى ٌومنا هذا،  .ٙ

 عنه لً الصورة األولى من صور السلون اإلجرامً 

ٌُمصد باألنشطة ؼٌر المشروعة الجرابم المختلفة أو أّي نشاط ؼٌر عمل األطفال فً األنشطة ؼٌر المشروعة  .0

ً وجسمٌّاً،  ضهم للعنؾ الذي ٌسبب لهم أذًى نفسٌّا لانونً ٌتعلك باألطفال، كإنتاج المخدرات واالتّجار بها، ما ٌُعِرّ

، وبالتالً وكنتٌجة لممارسة تلن األنشطة ٌصبح أولبن األطفال أكثر عرضة لإلدمان على الكحول والمخدرات

إصابتهم باالكتباب، والذي بدوره ٌإثر على تطوٌر مهاراتهم االجتماعٌّة التً تُمّكنهم من العٌش ضمن مجتمعاتهم 

 بصورة صحٌحة. 

 .أسوأ أشكال تشؽٌل األطفال فٌما ٌؤتً أسوأ أشكال تشؽٌل األطفال .8

سوء استؽالل فً العمل أوهذه األشكال التً ذكرتها الٌونسؾ ظاهرة فً المجتمع الٌمنً بوضوح حٌث ٌستؽل األطفال 

والخدمة المسرٌة وتالحظ هذه الظاهر بمجرد المرور فً الشوارع وأٌضا فً الورشات الخاصة بإصالح السٌارات 

إلخ  ، ومن ...‘بابعٌن المتجولٌن أو فً البماالت أو النجارة أو المصانع أو فً صفوؾ عمال النظافة أو لدى ال

الصعوبة بمكان الحصول على إحصاءات رسمٌة حول عمالة وتشؽٌل األطفال  فً الٌمن وخاصة فً ظل 

م حتى األن بل ٌالحظ إزٌاد ذلن بشكل كبٌر ومخٌؾ سواء ٕٗٔٓالظروؾ السٌاسٌة التى تمر بها الٌمن منذ العام 

 رة الشرعٌة أو الخاضعة لسٌطرة الحوثٌٌن .  فً المناطك الخاضعة لسٌط

منع ولمع ومعالبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفالٌة األمم  ولد نص البرتوكول الخاص

ٌشمل االستؽالل، كحد أدنى، استؽالل ( على أنه  ٖفً المادة ) المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة*

ؽٌر أو سابر أشكال االستؽالل الجنسً، أو السخرة أو الخدمة لسرا، أو االسترلاق أو الممارسات الشبٌهة دعارة ال

 .بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء؛

على الدولة حماٌة الطفل من جمٌع أشكال ( 1ٗٔم   فً المادة ) ٕٕٓٓلانون حموق الطفل الصادر عام كما نص 

 اإلجراءات والتدابٌر المشددة لحماٌة األطفال من: اتخاذي وعلٌها االستؽالل الجنسً وااللتصاد

 مزاولة أي نشاط ال أخاللً . -أ 

الدولة اتخاذ التدابٌر الالزمة لولاٌة وحماٌة األطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد : ( على8ٗٔونص فً المادة )

 االتجار بها .المإثرة على العمل ومنع استخدامهم فً إنتاجها أو 

 . ٗوَ أٝ ر٘و٤َ أٝ ئ٣ٞاؤ أٝ اٍزوجبٍ ُـوع االٍزـالٍ  .٘

                                                           
ٖ٘
ساهوفٌتش، والممررة الخاصة المعنٌة باألشكال المعاصرة للرق، -ربٌسة صندوق األمم المتحدة التطوعً المعنً باألشكال المعاصرة للرق، السٌدة نٌفٌنا فوكوفٌتشـ   

 https://news.un.org/ar/story/2016/11/265942منشور البٌان على مولع  السٌدة أورمٌال بهوال فً بٌان لهما، على أهمٌة محاربة اآلثار المدمرة للرق



اُ٘وَ ٝاُز٘و٤َ ُِؼؾ٤خ ٓز٠ رْ هؿٔب ػٖ ئهاكح أُغ٠٘ ػ٤ِٚ ًإٔ ٣وّٞ اُغب٢ٗ أٝ ػلك ٖٓ اُغ٘بح ث٘وَ أُغ٠٘ ػ٤ِٚ ئ٠ُ ٌٓبٕ 

ٓب ٍٞا  كافَ ؽلٝك اُلُٝخ
(ٖٙ)

 أٝ فبهط اُلُٝخ ثٞاٍطخ رٜل٣ل اُؼؾ٤خ ثبُوزَ ٓضال ئما هبٓذ ثبُظواؿ. 

اُظٜٞه ؽز٠ ٣زْ االثزؼبك ثبُؼؾ٤خ ػٖ  ٝاُ٘وَ ٝاُز٘و٤َ ال ٣شزوؽ إٔ ٣زْ ث٤ٍِٞخ ٓؼ٤٘خ كول ٣وغ ثبأل٣ل١ أٝ ػ٢ِ األػ٘بم أٝ

ػ٠ِ اُزٞعٚ  عجبهٛبئٝ اُشبهع  ك٢ َ اُطل ٝهل ٣زْ اػزواع أٌُبٕ اُن١ ٛٞ ك٤ٚ صْ ٣زْ ٝػؼٜب ك٢ ٤ٍِٝخ اُ٘وَ أ٣ب ًبٗذ.

ٝهل ٣زْ اُ٘وَ ػٖ ؽو٣ن اُقطق أٝ اُؾ٤ِخ ٝاُقلاع ٝمُي ثا٣ٜبّ اُؼؾ٤خ أْٜٗ ٣زغٜٕٞ ثٜب ٗؾٞ .ٓؼْٜ ئ٠ُ أ١ ٌٓبٕ ٣و٣لٝٗٚ

 ػلٝٙ َٓجوب ُٞػغ اُؼؾ٤خ ك٤ٚ.أؽو٣ن أٝ ٌٓبٕ آٖٓ صْ ٣زغٜٕٞ ثٜب ئ٠ُ ٌٓبٕ هل 

 ٗظبهػٖ األ بفلبئٜئاُؼؾ٤خ ك٢ ٌٓبٕ ثـوع  ٣ٞا ئ ؽلبٍ ثبأل ُغو٣ٔخ االرغبهًٔب ٣ؼل ٖٓ األكؼبٍ أٌُٞٗخ ُِوًٖ أُبك١ 

ٗظبه ػبٓخ اُ٘بً أّ أٗظبه اَُِطبد اُؼبٓخ ٝأُزبعوح ثٚ ٖٓ ٛنا أٌُبٕ كول ٣ٌٕٞ ٛنا أٌُبٕ ٓضالً ٓقظظبً أٍٞاً  أًبٗذ 

زوؽ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓبٕ اإل٣ٞا  ًِٓٔٞب ُِغب٢ٗ أٝ ٣ش ٝال ،فوآئ٠ُ ٌٓبٕ  ُ٘وِٚ هبٓخ ٓإهزخ ر٤ٜٔلاً ئُِلػبهح ٝهل ٣ٌٕٞ ٓغوك ٌٓبٕ 

 .إصو ك٢ ه٤بّ اُوًٖ أُبك١ ُِغو٣ٔخر ُـ٤وٙ ك٤ٌِٔخ أٌُبٕ ال

رْ ٗوِٚ كافَ اُؾلٝك اُطلَ ًنُي اٍزوجبٍ اُؼؾ٤خ ثٔؼ٢٘ اٍزالّ  ؽلبًٍٔب ٣ؼل ٖٓ األكؼبٍ ٌُٔٞٗخ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبأل

كؼبٍ اُز٘و٤َ ُِؼؾ٤خ ٝاٍزوجبٍ اُؼؾ٤خ كلؼَ االٍزوجبٍ ٣ؼل ًنُي ٖٓ األٗٚ إٔ هل ٣زْ اُ٘وَ أٝ ئاُٞؽ٤٘خ أٝ فبهعٜب. ؽ٤ش 

ٝكؼَ االٍزوجبٍ ٣قزِق ػٖ كؼَ اإل٣ٞا  اُن١ ٛٞ أُج٤ذ ؽ٤ش ئٕ  ؽلبٍ أٌُٞٗخ ُِوًٖ أُبك١ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبأل

ٍ ٍٞا  أًبٕ كافَ اُلُٝخ االٍزوجبٍ أٍجن ٖٓ اإل٣ٞا  كبالٍزوجبٍ ٣وق ػ٘ل ر٤ٜئخ اُظوٝف ُٔوبثِخ اُؼؾ٤خ ك٢ ٌٓبٕ اُٞطٞ

أٝ فبهعٜب ٝٛٞ ٌَٓٔ ُٔوؽِخ اُ٘وَ أٓب اإل٣ٞا  ٣زؼٖٔ رٞك٤و ٌٓبٕ ٝئػبشخ ُِؼؾ٤خ ٍٞا  أًبٗذ أُلح هظ٤وح أٝ ؽ٣ِٞخ 

 كافَ اُٞؽٖ أٝ فبهعٚ. 

 ٛ٘ب ٗوظل عٔغ األشقبص ؽٞػبً أٝ ًوٛبً إلػلاكْٛ ػٌَو٣ب اُزغ٤٘ل رغ٤٘ل األؽلبٍ : .ٙ

أٝ ؿ٤و  االُزؾبم ثبُٞظ٤لخ أٝ اُقلٓخ اُؼٌَو٣خ ك٢ اُغ٤ش اُ٘ظب٢ُٓٔزؼبهف ػ٤ِٚ ٛٞ : ٣ٝوظل ثبُزغ٤٘ل ٛ٘ب أُؼ٠٘ ا

 اُ٘ظب٢ٓ 

ك٢ اُؾوٝة ٣ٔضَ أفطو أشٌبٍ االٍزـالٍ اُز٢ رٜلك أهٝاػ األؽلبٍ ٝرلكغ ثْٜ ُٔؼبهى كا٤ٓخ  اٍزـالٍ األؽلبٍ ٝال شي إٔ 

أكبكد ٓ٘ظٔبد ؽوٞم  ؽ٤ش رؼب٢ٗ ٖٓ اُظواػبد ٜٝٓ٘ب ا٤ُٖٔ  اُز٢ك٢ اُلٍٝ اًجو ْٜٓ٘ ثٌض٤و، ٝ ٛنا اُشٌَ ٣٘زشو 

ّ ٝاطِذ رغ٤٘لٛب ٝاٍزقلآٜب ؿ٤و ٕ٘ٔٓاإلَٗبٕ ثإٔ ع٤ٔغ أؽواف اُ٘ياع ، ٝٓ٘ن اٗلالع اُ٘ياع أَُِؼ ك٢ ٓبهً ػبّ 

 أُشوٝع ُزغ٤٘ل األؽلبٍ 
(ٖ0)

 . 

: تعمل الدولة على احترام لواعد المانون ( من فانون حموق الطفل فً الٌمن على أنه  8ٗٔ)ولد ورد النص فً المادة 

 الدولً المنطبك علٌها فً المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحماٌته من خالل :

                                                           
 بذأن مكافحة االتجار بالبذخ  3111لدشة 06( مؼ القانؽن السرخي رقػ 3ػ السادة ) 20
ٖ1
 8ٕٔـ ص   8ٕٔٓـ د. عبد المإمن عبد المادر شجاع الدٌن ـ بحوث فمهٌة ولانونٌة  معاصرة  ـ مكتب الرلٌم للطباعة والنشر ـ  الطبعة األولى   



 حظر حمل السالح على األطفال . -أ

 حماٌة األطفال من أثار النزاع المسلح . -ب

 حماٌة األطفال الذٌن ٌعانون من لضاٌا الثؤر . -ج

 شراً فً الحرب .عدم إشران األطفال إشراكاً مبا -د

 شخص لم ٌتجاوز سنه الثامنة عشرة عدم تجنٌد أي  -ه

 ورؼم هذه النصوص إال أن الوالع مخالفا تماما حٌث تعتبر ظاهرة تجنٌد األطفال منتشرة بشكل كبٌر . 

ّ ك٢ أُبكح ٕٓٓٓاُجورًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثشإٔ ئشواى  األؽلبٍ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ  ًٔب ٗض

رزقن اُلٍٝ األؽواف ع٤ٔغ اُزلاث٤و أٌُٔ٘خ ػ٤ِٔبً ُؼٔبٕ ػلّ اشزواى أكواك هٞارٜب أَُِؾخ اُن٣ٖ ُْ  األ٠ُٝ ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ 

 ك٢ األػٔبٍ اُؾوث٤خ. ٣جِـٞا اُضبٓ٘خ ػشوح ٖٓ اُؼٔو اشزواًبً ٓجبشواً 

رٌلَ اُلٍٝ األؽواف ػلّ فؼٞع األشقبص اُن٣ٖ ُْ ٣جِـٞا اُضبٓ٘خ ػشوح ٖٓ اُؼٔو اُضب٤ٗخ ٓ٘ٚ ػ٠ِ  إٔ : أُبكح ٝٗظذ 

 ُِزغ٤٘ل اإلعجبه١ ك٢ هٞارٜب أَُِؾخ.

الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ثوٝرًٍٞٞ ٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص، ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ، أٌَُٔ ٝأ٣ؼب ٗض 

٣ؼزجو رغ٤٘ل ؽلَ أٝ ٗوِٚ أٝ ر٘و٤ِٚ أٝ ئ٣ٞاؤٙ أٝ اٍزوجبُٚ ُـوع االٍزـالٍ "ارغبها  ٌُٔبكؾخ اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ

 .ثبألشقبص"، ؽز٠ ئما ُْ ٣٘طٞ ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ أ١ ٖٓ اٍُٞبئَ أُج٤٘خ ك٢ اُلووح اُلوػ٤خ )أ( ٖٓ ٛنٙ أُبكح؛

 ك٢ اُلػبهح، ْٜ ُـوع اٍزقلآاألؽلبٍ ـ أُغ٢٘ ػ٤ِْٜ ـ عٔغ  ٣وظل ثٚ: طٞه االٍزـالٍ اُوَو١ ٕ اُزغ٤٘ل ٣شَٔ ًَاك

ك٢ اُغٔبػخ أَُِؾخ ٝاُؼظبثبد ْ ُؾبهٜئاَُقوح أٝك٢  ٝاُقلٓخ،
(ٖ2)

 االٍزـالٍ ثٚ ػٖ شز٠ طٞه ؼجوكِلع اُزغ٤٘ل ٣ُ  

 ُألؽلبٍ ثٔب ك٤ٜب رغ٤٘لْٛ ثبُٔؼ٢٘ أُزؼبهف ػ٤ِٚ ٝئشواًْٜ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ .

 جراميوسائم ارتكاب انسهىك اإل انثاوي:فرع ان

ؽلكد اُوٞا٤ٖٗ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ثظلخ ػبٓخ ٍٝبئَ الهرٌبة عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ثؾ٤ش ر٘زل٢ اُغو٣ٔخ 

ثوٝرًٍٞٞ ٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ ٓز٠ ٓب اٗزلذ ٛنٙ اٍُٞبئَ ٖٝٓ رِي اٍُٞبئَ اُز٢ ٗظذ ػ٤ِٜب ٓب ٝهك ك٢ اُجورًٍٞٞ اُقبص 

ك٢  ، أٌَُٔ الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ*االرغبه ثبألشقبص، ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ

٣وظل ثزؼج٤و "االرغبه ثبألشقبص" رغ٤٘ل أشقبص أٝ ٗوِْٜ أٝ ر٘و٤ِْٜ أٝ ئ٣ٞاؤْٛ  ٗظذ ػ٠ِ أٗٚ : ٢أُبكح اُضبُضخ ٓ٘ٚ ٝاُز

َو أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ أٝ اُقلاع أٝ أٝ اٍزوجبُْٜ ثٞاٍطخ اُزٜل٣ل ثبُوٞح أٝ اٍزؼٔبُٜب أٝ ؿ٤و مُي ٖٓ أشٌبٍ اُو

اٍزـالٍ اَُِطخ أٝ اٍزـالٍ ؽبُخ اٍزؼؼبف، أٝ ثاػطب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أٝ ٓيا٣ب ٤َُ٘ ٓٞاكوخ شقض ُٚ ٤ٍطوح ػ٠ِ 
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شقض آفو ُـوع االٍزـالٍ. ٣ٝشَٔ االٍزـالٍ، ًؾل أك٠ٗ، اٍزـالٍ كػبهح اُـ٤و أٝ ٍبئو أشٌبٍ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘، أٝ 

 .  َقوح أٝ اُقلٓخ هَوا، أٝ االٍزوهبم أٝ أُٔبهٍبد اُشج٤ٜخ ثبُوم، أٝ االٍزؼجبك أٝ ٗيع األػؼب اُ

َُ٘خ ٗٙأُظو١ ههْ  ٝٛنا اٍُٞبئَ اُٞاهكح ك٢ اُجورًٍٞٞ ٗظذ ػ٤ِٜب ٓؼظْ هٞا٤ٖٗ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٓضَ اُوبٕٗٞ 

ٕٓٔٓ   ّ 

بما فى ذلن البٌع أو العرض للبٌع أو  طبٌعًشخص  فًبؤٌة صورة  عد مرتكبا لجرٌمة االتجار بالبشر كل من ٌتعاملب

داخل البالد أو عبر  فًالشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النمل أو التسلٌم أو اإلٌواء أو االستمبال أو التسلم سواء 

طة االختطاؾ أو االحتٌال أو إذا تم ذلن بواسطة استعمال الموة أو العنؾ أو التهدٌد بهما، أو بواس -حدودها الوطنٌة 

الخداع، أو استؽالل السلطة، أو استؽالل حالة الضعؾ أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلمى مبالػ مالٌة أو مزاٌا ممابل 

إذا كان التعامل بمصد االستؽالل  -وذلن كله  -الحصول على موافمة شخص على االتجار بشخص آخر له سٌطرة علٌه 

أعمال الدعارة وسابر أشكال االستؽالل الجنسى، واستؽالل األطفال فى ذلن  فًذلن االستؽالل  فً أٌا كانت صوره بما

وفى المواد اإلباحٌة أو السخرة أو الخدمة لسرا، أو االسترلاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق أو االستعباد، أو التسول، أو 

 ..استبصال األعضاء أو األنسجة البشرٌة، أو جزء منها

ٌمصد باالتجار بالبشر تجنٌد   8ٗٗـ ٔالمتعلك بمكافحة االتجار بالبشر  فً الفصل   ٖٔٙٔونص المانون المؽربً  رلم 

شخص أو استدراجه أو نمله أو تنمٌله أو إٌواإه أو استمباله، أو الوساطة فً ذلن، بواسطة التهدٌد بالموة أو باستعمالها أو 

تطاؾ أو االحتٌال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظٌفة أو النفوذ أو باستعمال مختلؾ أشكال المسر أو االخ

استؽالل حالة الضعؾ أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلمً مبالػ مالٌة أو منافع أو مزاٌا للحصوص على موافمة 

 شخص له سٌطرة على شخص آخر لؽرض االستؽالل.

لجرٌمة االتجار بالبشر ارتكاب أفعال االتجار بوسابل معٌنة بحٌث ٌنتفً الفعل  دي لمٌام الركن الما فإذا كان ٌشترط

فً بعض الموانٌن محل  اإلجرامً إذا ارتكب بدون هذه الوسابل ، فإن األمر ٌختلؾ بالنسبة لجرٌمة االتجار باألطفال

وسابل السالفة الذكر ، وهذا ما نص ولولم  ترتكب أفعال الجرٌمة بؤي من الحٌث إن الفعل اإلجرامً ٌتحمك  الدراسة 

ثوٝرًٍٞٞ ٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص، ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ، أٌَُٔ الرلبه٤خ اُجورًٍٞٞ اُقبص علٌه  

٣ؼزجو رغ٤٘ل  أٗٚ :ػ٠ِ ك٢ أُبكح اُضبُضخ  ٓ٘ٚ  اُلووح )ط( ؽ٤ش  ٗض   األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ

لَ أٝ ٗوِٚ أٝ ر٘و٤ِٚ أٝ ئ٣ٞاؤٙ أٝ اٍزوجبُٚ ُـوع االٍزـالٍ "ارغبها ثبألشقبص"، ؽز٠ ئما ُْ ٣٘طٞ ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ أ١ ٖٓ ؽ

 . اٍُٞبئَ أُج٤٘خ ك٢ اُلووح اُلوػ٤خ )أ( ٖٓ ٛنٙ أُبكح

ًّ األٌِٛ  شزوؽٌَ ٣.ٝال  ٓ٘ٚ ػ٠ِ  ّٖ ك٢ أُبكح  َُٕٓٔٓ٘خ  ٗٙٝٗض اُوبٕٗٞ أُظو١ ههْ  خ ٤ُزؾون االرغبه ثبُطلَ أٝ ػلٌ

ٌٍ  ١اٍزؼٔبٍ أٌ  غ األؽٞاٍ ثوػبئٚ أ ٢ؼزل كً ثِخ ٖٓ اٍُٞبئَ أُشبه اٌُٜب، ٝ ال ٤ُٝ ٌٔ  ٝ ثوػب  أَُئٍٞ ػ٘ٚ أٝ ٓزٌُٞٚ. ع



 .  2ٗٗـ ٔك٢ اُلظَ  ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشوأُزؼِن  ٖٔٙٔ.ٝعب  ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢ ههْ  

٤ٍِٝخ ٖٓ اٍُٞبئَ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُلووح األ٠ُٝ أػالٙ ُو٤بّ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو رغبٙ  ال ٣شزوؽ اٍزؼٔبٍ أ١

 األؽلبٍ اُن٣ٖ روَ ٍْٜ٘ ػٖ صٔبٕ ػشوح ٍ٘خ ثٔغوك رؾون هظل االٍزـالٍ.

اهرٌبة اُلؼَ اإلعوا٢ٓ ثٍٞبئَ ٓؼ٤٘خ ٝئٗٔب ٣شزوؽ  ال أٗٚ ك٢ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ  ئمٕ كٜنٙ اُ٘ظٞص طو٣ؾخ

 ٣زؾون ٣ٔغوك هظل االٍزـالٍ .

 اُ٘ز٤غخ االعوا٤ٓخ اُضبُش:لوع اُ

ُغوائْ االرغبه ثبُجشو ٝػؼ٤خ فبطخ ئما رؼل عو٣ٔخ االرغبه ًبِٓخ ؽز٠ ُٞ ُْ رزْ ػ٤ِٔخ االٍزـالٍ ًبِٓخ ثؾَت ٓب 

ػ٠ِ ٓظِؾخ ٣ؾ٤ٜٔب ٖٓ ًٕٞ االػزلا  رْ ك٢ االرغبه ثبألؽلبٍ  رزُٞل اُ٘ز٤غخ اإلعوا٤ٓخ  ًبٕ ٣ظجٞا ا٤ُٚ اُغ٘بح. ؽ٤ش

 اُوبٕٗٞ.

ًٔب إٔ األصو أُزُٞل ػٖ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٣زطبٍٝ ئ٠ُ االفزطبف ٝاُزٜل٣ل ثبُوزَ ٝاُزؼل١ ػ٠ِ األػواع ٝاألػؼب  

صبه ري٣ل ٖٓ فطٞهح ٛنٙ ػلخ أُغزٔغ ثشٌَ ػبّ ًَٝ ٛنٙ ا٥ أٖٓ ٝاٍزوواه ٝ ٝاالٍزـالٍ ك٢ أكؼبٍ ٓغوٓخ رٌٔ

 اُغو٣ٔخ.

 : انركه انمعىىي  ويانمطهة انثا                                           

 ٝئ٘ٔب  أُبك١ اَُِٝى  ظٝه ئؾكٟ اُغب٣٢٘ورٌت  إٔ ُو٤بٜٔب ٤ٌل٢ ال اُغهائّ ٕٔ ٌـ٤هٛب ؽلبٍ جبأل اإلزغبه غه٤ٔخ ئٕ  

ٖٝٓ صْ ال ػٔل٣خ    غه٤ٔخ ٢ٛ اُغه٤ٔخ  ٝٛمٙٝاُن١ ٣زقن طٞهح اُوظل اُغ٘بئ٢   ،أُؼ١ٝ٘ اُهٌٕ ٤زٝاكه إٔ ٤ؼبئ  ٤٘جـ٢

 ٣زظٞه إٔ روغ ٛنٙ اُغو٣ٔخ شجٚ ػٔل أٝ فطأ .

ٝاُوظل اُغ٘بئ٢ ك٢ عوائْ االرغبه ثبألشقبص ثظلخ ػبٓخ ال ٣وزظو ػ٠ِ اُوظل اُؼبّ ٝئٗٔب ٣زطِت رٞاكو اُوظل اُقبص 

 .االرغبه ثبألؽلبٍ اُوظل اُغ٘بئ٢ ُغو٣ٔخ  ، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٍ٘ج٤ٖ ًنُي  

 اُوظل اُغ٘بئ٢ اُؼبّ : 

 ثزٞكو اُؼِْ ٝاإلهاكح : اُغ٘بئ٣٢زٞكو اُوظل 

ً ٣ٝوظل ثٚ  ً ربٓ ػِْ اُغب٢ٗ ػِٔب ثٌَ ٝاهؼخ رلفَ ك٢ ر٣ٌٖٞ اُغو٣ٔخ أٝ ٣ِيّ ُزٔبٜٓب ثؾ٤ش ٣ؾ٤ؾ أؽبؽٚ م٤٘ٛخ ثٌبكخ  ب

ّٞ ثٚ ًٝنُي ٣غت إٔ ٣ؾبؽ اُؼ٘بطو اُز٢ ٣زٌٕٞ ٜٓ٘ب اُوًٖ أُبك١ ُِغو٣ٔخ ٣ٝغت إٔ ٣ؾبؽ ػِٔب ًنُي ثبُلؼَ اُن١ ٣و

كآذ رِي اُ٘زبئظ الىٓخ الًزٔبٍ اُج٤٘بٕ أُبك١ ُِغو٣ٔخبْٓ اُغب٢ٗ ػِٔب ث٘زبئظ األكؼبٍ اُٞاهؼخ ٜٓ٘
((ٖ1

٣ٝ٘زل٢ اُؼِْ ثبُغَٜ . 

 أٝ اُـِؾ .
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أٝ  ؾنٜب ٗشبؽ ٗل٢َ ٓٞعٚ ٗؾٞ ٛلف ٓؼ٤ٖ ثـوع رؾو٤ن ٗز٤غخ ٓؼ٤٘خ ؿ٤و ٓشوٝػخ ٢ٛٝ أَُبً ث: ٣وظل ثأٓب اإلهاكح 

اإلهاكح ئ٠ُ ئهرٌبة اُلؼَ ؿ٤و أُشوٝع ٝإٔ رٌٕٞ  صْ ٣غت ٢ً روّٞ اُغو٣ٔخ  إٔ رزغٚٓظِؾخ ٣ؾ٤ٜٔب اُوبٕٗٞ  ، ٖٝٓ 

كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ ال ٣َأٍ ع٘بئ٤ب ًٝنُي ؿ٤و  ؽوح ٝفب٤ُخ ٖٓ اُؼ٤ٞة  اُز٢ رٌٔ اإلهاكح ًبُـِؾ  ٝاُزل٤ٌُ ئهاكح اُغب٢ٗ 

 أٌُِق ًبُظج٢ ٝأُغٕ٘ٞ .

 ئ٢ اُقبص : اُوظل اُغ٘ب

ٝأُزٔضَ ك٢ رٞكو ٤ٗخ االٍزـالٍ ٖٝٓ صْ  رطِجذ اُزشو٣ؼبد اُقبطخ ثٌٔبكؾخ اإلرغبه ثبُجشو  رٞكو اُوظل اُغ٘بئ٢ اُقبص 

 ٢كاٗٚ ك٢ عو٣ٔخ اإلرغبه ثبألؽلبٍ الثل إٔ ٣زؾون ؿوع ٓؼ٤ٖ ٖٓ أكؼبٍ االرغبه ٝٛٞ ٤ٗخ االٍزـالٍ  ثأؽل اُظٞه اُز

 ؽلكرٜب ،

استؽالل األطفال لً المادة الثالثة فمرة ج أشكال وصور   ٕٓٓٓٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص كول ؽلك ثورًٍٞٞ 

ٌعتبر تجنٌد طفل أو نمله أو تنمٌله أو إٌواإه أو استمباله لؽرض االستؽالل "اتجارا باألشخاص"، حٌث نصت على إنه 

 ة الفرعٌة )أ( من هذه المادة؛حتى إذا لم ٌنطو على استعمال أي من الوسابل المبٌنة فً الفمر

 البروتوكول االختٌاري التفالٌة حموق الطفل بشؤن بٌع األطفال واستؽالل األطفال فً البؽاء وفً المواد االباحٌةكما حدد 

دولة طرؾ أن تؽطً، كحد أدنى، األفعال واألنشطة الزمت كل حٌث  ٖ، ٕأٌضا صور استؽالل االطفال فً المواد 

ً أو التالٌة تؽطٌة كا ً أو دولٌا ملة بموجب لانونها الجنابً أو لانون العموبات فٌها سواء أكانت هذه الجرابم ترتكب محلٌا

 كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

ؾ فً المادة   :ٕفً سٌــــاق بٌع األطفال كما هو معرا

 ' عرض أو تسلٌم أو لبول طفل بؤي طرٌمة كانت لؽرض من األؼراض التالٌة:ٔ'

 االستؽالل الجنسً للطفل؛)أ( 

 )ب( نمل أعضاء الطفل توخٌاً للربح؛

 )ج( تسخٌر الطفل لعمل لسري؛

  ٕٓٓٓٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ولد جاءت نصوص الموانٌن الممارنة موازٌة  لما ورد فً برتوكول 

 والبرتوكول االختٌاري التفالٌة حموق الطفل  من ضرورة توافر المصد الخاص .

إذا كان التعامل ،،،فً المادة الثانٌة وهً بصدد تعرٌؾ االتجار بالبشر  ٕٓٔٓلسنة  ٗٙرلم مد نص المانون المصري فو

، واستؽالل ًأعمال الدعارة وسابر أشكال االستؽالل الجنسً ذلن االستؽالل ف ًبمصد االستؽالل أٌا كانت صوره بما ف



أو الخدمة لسرا، أو االسترلاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق أو  ذلن وفى المواد اإلباحٌة أو السخرة ًاألطفال ف

 االستعباد، أو التسول، أو استبصال األعضاء أو األنسجة البشرٌة، أو جزء منها.

ٌشمل االستؽالل جمٌع أشكال االستؽالل 8ٗٗـ  ٔونص المانون المؽربً الخاص بمكافحة االتجار بالبشر  فً المادة 

ؽالل دعارة الؽٌر واالستؽالل عن طرٌك المواد اإلباحٌة بما فً ذلن وسابل االتصال والتواصل الجنسً، ال سٌما است

المعلوماتً، وٌشمل أٌضا االستؽالل عن طرٌك العمل المسري أو السخرة أو التسول أو االسترلاق أو الممارسات الشبٌهة 

ؽالل عن طرٌك إجراء التجارب واألبحاث الطبٌة بالرق أو نزع األعضاء أو نزع األنسجة البشرٌة أو بٌعها، أو االست

 على األحٌاء، أو استؽالل شخص للمٌام بؤعمال إجرامٌة أو فً النزاعات المسلحة. 

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼل ٓورٌجب ُغو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ًَ ٖٓ هبّ  ّٗ ك٢ أُبكح )2ٕٔٓ( َُ٘خ ٔههْ )ٝٗض اُوبٕٗٞ ا٢٘ٔ٤ُ 

أٝ  ر٤َِْ أٝ اٍزوجبٍ شقض أٝ أًضو ـ ٍٞا  كافَ اُغٜٔٞه٣خ أّ ػجو ؽلٝكٛب اُٞؽ٤٘خ ثوظل  ثزط٣ٞغ أٝ ٗوَ أٝ ئ٣ٞا  أٝرَِْ

اٍزـالُْٜ ئما رْ مُي ثٞاٍطخ اٍزؼٔبٍ اُوٞح أٝ اُزٜل٣ل أٝ ثٜٔب أٝ ثٞاٍطخ اُوَو أٝ االفزطبف أٝ االؽز٤بٍ أٝ اُقلاع أٝ 

ػل ثاػطب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أٝ ٓيا٣ب ٓوبثَ اُؾظٍٞ  ئٍب ح اٍزؼٔبٍ اَُِطخ أٝ اٍزـالٍ ؽبُخ اُؼؼق أٝ اُؾبعخ أٝ اُٞ

 ُـ غبه ٣شقض أفو ُٚ ٤ٍطوح ػ٤ِخ ....اػ٠ِ  ٓٞاكوخ شقض ػ٠ِ االر

ئمٕ ٖٓ فالٍ ٓب ٍجن ٣زج٤ٖ إٔ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ عو٣ٔخ ػٔل٣خ رَزِيّ ُو٤بٜٓب إٔ ر٘ظوف ئهاكح اُغب٢ٗ ئ٠ُ اُو٤بّ 

و اُغٞٛو٣خ األفوٟ ُِغو٣ٔخ ثبإلػبكخ ئ٠ُ رٞكو اُوظل اُغ٘بئ٢ اُقبص أُزٔضَ ك٢ ثبَُِٞى اإلعوا٢ٓ ٓغ ػِٔٚ ثبُؼ٘بط

ل طٞه االٍزـالٍ أُشبه ؽهؿجخ اُغب٢ٗ ٖٓ ٝها  ًٍِٞٚ  رؾو٤ن ؿوع ٜٗبئ٢ ؿ٤و ٓشوٝع ثزٔضَ ك٢ اٍزـالٍ اُؼؾ٤خ ثا

 ئ٤ُٜب أٗلبً.

إٔ  ٛ٘بى ٖٓ اُلوٚ اُوب٢ٗٞٗ ٖٓ ٣وٟ أٗٚ ال ٣شزوؽ ك٢ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ رٞاكو اُوظل ، ٝٓٔب رغله اإلشبهح ئ٤ُٚ ٛ٘ب 

اُقبص ٝئٗٔب ٣ٌل٢ رٞاكو اُوظل اُؼبّ أُزٔضَ ك٢ اُؼِْ ٝاإلهاكح  ث٤٘ٔب ك٢ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو ٣شزوؽ رٞاكو اُوظل اُؼبّ 

 ٝاُوظل اُقبص . 

أُوبهٗخ ٗظٞطٜب ٝاػؾخ ك٢ ػوٝهح رٞكو ٤ٗخ االٍزـالٍ ك٢ عو٣ٔخ  ٝٗؾٖ ال ٗزلن ٓغ ٛنا اُوأ١ ألٕ اُزشو٣ؼبد

طٞه َُِٞى اإلعوا٢ٓ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ًبُ٘وَ ٝاإل٣ٞا  ٝاُز٤َِْ ُؼؾ٤خ رَزلػ٢ ٖٓ ، ًٝنُي االرغبه ثبألؽلبٍ  

٤ٗخ اَُبُق اإلشبهح ئصجبد إٔ ًَ مُي رْ ثـوع االٍزـالٍ ك٢ أ١ طٞهح ٖٓ طٞه االٍزـالٍ اُٞاهكح ك٢ اُ٘ظٞص اُوبٗٞ

 ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٢ٛ عي  ٖٓ عو٣ٔخ االرغبه ثبُجشو . ًٔب إٔ  ، ئ٤ُٜب 

 أاثر رضاء انطفم له  قياو  انجريمةانمطهة انثانث : 

ك٢ أ١ طٞهح ٖٓ طٞه االٍزـالٍ ٝٛنا ٣ؼزل ثٚ  ئٕ اُوػ٠ اُظبكه ٖٓ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ عوائْ االرغبه ثبُجشو ػٔٞٓب ال

ٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ أٌَُٔ الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٓب ٗض ػ٤ِٚ ثورًٍٞٞ 



( كووح )ة( ؽ٤ش ٗظذ ػ٠ِ إٔ ال رٌٕٞ ٓٞاكوخ ػؾ٤خ اإلرغبه ثبألشقبص ٌُٖٔبكؾخ اُغو٣ٔخ ػجو اُٞؽ٤٘خ ك٢ أُبكح )

ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣ٌٕٞ هل اٍزقلّ ك٤ٜب أ١ ٤ٍِٝخ ٖٓ ػ٠ِ االٍزـالٍ أُوظٞك أُج٤ٖ ثبُلووح )أ( ٖٓ ٛنٙ أُبكح ٓؾَ اػزجبه 

( ًٕٔب ٗض اُوبٕٗٞ اُؼوث٢ االٍزوشبك١ ٌُٔبكؾخ عوائْ االرغبه ثبُجشو ك٢ أُبكح ) اٍُٞبئَ أُج٤٘خ ك٢ اُلووح اُلوػ٤خ )أ(

( ٖٓ ٖأُبكح )ًٔب ٗض اُوبٕٗٞ أُظو١ ك٢ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؼزل ثٔٞاكوٚ اُؼؾ٤خ ػ٠ِ االٍزـالٍ ك٢ عوائْ االرغبه ثبُجشو 

٣ؼزل ثوػب  أُغ٠٘ ػ٤ِٚ ػ٠ِ اٍزـالٍ ك٢ أ١ طٞهح ٖٓ طٞه  ّ ؽ٤ش ٗظذ ػ٠ِ أٗٚ)ال َُٕٓٔٓ٘خ ٗٙاُوبٕٗٞ ههْ 

ٌ ٣اإلرغبه ثبُجشو... .ٝال ٌ ًّ األٌِٛخ اٍزؼٔبٍ أ ٌٍ  ١شزوؽ ُزؾون االرغبه ثبُطلَ أٝ ػلٌ ؼزل ٣ِخ ٖٓ اٍُٞبئَ أُشبه اٌُٜب، ٝ ال ٤ُٝ

غ األؽٞاٍ ثوػب ٢كً  ٌٔ  ئٚ أٝ ثوػب  أَُئٍٞ ػ٘ٚ أٝ ٓزٌُٞٚ. ع

ٝٗالؽع ٛ٘ب إٔ اُوبٕٗٞ أُظو١ هل ٗض طواؽخ ػ٠ِ إٔ ال ٣ؼزل ك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ ثوػب  اُطلَ أٝ ثوػ٠ 

 أَُإٍٝ ػ٘ٚ أٝ ٓز٤ُٞٚ .

 ألٕ اُطلَ أطال ؿ٤و ٌِٓق  ، ٖٝٓ صْ الٝػ٤ِٚ كال ٣إصو هػب  اُطلَ أٝ أَُإٍٝ ػ٘ٚ أٝ ٓز٤ُٞٚ ػ٠ِ ه٤بّ اُغو٣ٔخ  

 ٣َزطغ رول٣و ٓظِؾزٚ أٝ األكؼبٍ اُؼبهح ثٚ أٝ اُ٘بكؼخ ُٚ ٖٝٓ صْ ال ٗؼزل ثاهاكرٚ .

أٓب أَُإٍٝ ػ٘ٚ ٝٓز٤ُٞٚ ًنُي  هػبئْٜ ال ٣إصو ػ٠ِ ه٤بّ اُغو٣ٔخ ألٕ األطَ إٔ ٜٓٔخ ٛإال  ٢ٛ اُؾلبظ ػ٠ِ 

٣ز٘بهغ ٓغ ه٤بْٜٓ ثٔظبُؼ اُطلَ ٣ٝؼوػٚ ٓظبُؼ اُطلَ اُلؼال  ٖٝٓ صْ كإ هػبئْٜ ثأكؼبٍ االٍزـالٍ ٝاُج٤غ ٝاُشوا  

ل ئٛٔبٍ ْٜٓ٘ ٣ٝؼوػْٜ ُِقطو اُغَل١ ٝاُ٘ل٢َ  ٖٝٓ صْ ال ٣ؼزل ثٚ ، ثَ إٔ ٓٞاكوزْٜ ػ٠ِ أ١ كؼَ ٖٓ أكؼبٍ االٍزـالٍ ٣ؼ

 َُِٔإ٤ُٝخ.

 

 انمثحث انثانث : وسائم مكافحة االتجار تاألطفال

ً  ٗزٜبًبائٕ االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ أ١ طٞهح ٖٓ طٞه االرغبه ٣ؼل  ُؾوٞم اُطلَ ٖٝٓ صْ كاٗٚ اُجؾش ػٖ ٍٝبئَ  طبهفب

أٓو ْٜٓ ُِؾل ٖٓ ٛنٙ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٍٞا  أًبٗذ ٛنٙ اٍُٞبئَ رو٢ أٝ رؾ٢ٔ أٝ رٔ٘غ ٖٓ االرغبه ثبألؽلبٍ 

 اُغو٣ٔخ .

 ٖٝٓ فالٍ ٛنا أُجؾش ٍ٘ج٤ٖ ٍٝبئَ ٌٓبكؾخ اإلرغبه ثبألؽلبٍ  ٖٓ فالٍ  :

 واى٣خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ زلاث٤و االؽزاُ أُطِت األٍٝ :

 أُطِت اُضب٢ٗ : رلاث٤و اُؾٔب٣خ ٝأُ٘غ 

 ػوٞثبد عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ أُطِت اُضبُش : 

 انرداتير االحررازية نمكافحة االتجار تاألطفال انمطهة األول :                                   

 ك٢ :  ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍاُزلاث٤و االؽزواى٣خ رزٔضَ 

 

  : األٍوح 



ػ٠ِ ،  ٤ُخ ا٢ُُٞ ػٖ روث٤خ اُطلَ ٝٗٔٞٙرؼزجو االٍوح اُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ ُ٘ٔٞ ٝهكب٤ٛخ االؽلبٍ. روغ ػ٠ِ ػبرن اُٞاُل٣ٖ أَُئٞ

 اُلٍٝ إٔ رولّ أَُبػلح ٝاُلػْ ُِٞاُل٣ٖ ك٢ االػطالع ثَٔئ٤ُٞخ روث٤خ اُطلَ.

 ثٞاعجبرٜب  ك٢ اُزوث٤خ ٝاُوػب٣خ ٝاالٛزٔبّ ٣ؼل ٖٓ أْٛ اُزلاث٤و اُٞهبئ٤خ  ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ .ٖٝٓ صْ كإ ه٤بّ األٍوح 

 : أُلهٍخ 

ك٢ ؽ٤بح اُطلَ ٝرإصو ك٢  ٤ًٍِٞبرٚ ٝؽ٤برٚ ٝشقظ٤زٚ ٖٝٓ صْ كإ أُلاهً ُٜب رأص٤و  ًج٤واً  الشي إٔ أُلهٍخ رِؼت كٝهاً  

ئٕ ٝعٞك اُج٤ئخ أُله٤ٍخ ا٤َُِٔخ ٝأُٜزٔخ ثبألؽلبٍ ٝأُٞكوح ُْٜ ٓزطِجبد اُطلُٞخ  ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ االرغبه ثبألؽلبٍ ، ؽ٤ش

ئما  ٝاُزؼ٤ِْ اُغ٤ل اُن١ ٣ج٢٘ هلهاد األؽلبٍ ك٢ اُزل٤ٌو  ٣إك١ ئ٠ُ اُؾل ٖٓ ظبٛوح االرغبه ، ٝاُؼٌٌ طؾ٤ؼ ك٢ ؽبٍ ٓب

٠ اٗزشبه ظبٛوح االرغبه ثبألؽلبٍ ٝثبُجشو أُله٤ٍخ ؽبهكد ُطالة ؽ٤ش إٔ اُزَوة ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٣إك١ ئُ ًبٗذ اُج٤ئخ 

 ػٔٞٓب .

  : ًٍلبُخ ؽوٞم األؽلب 

ئٕ اؽزواّ اُلُٝخ  ٝأُغزٔغ ٝاألٍوح ُؾوٞم اُطلَ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ اُقبطخ ثؾوٞم اإلَٗبٕ 

ٝاُزياّ اُلٍٝ ثٜب ٝػٌَٜب ك٢ هٞا٤ٜٗ٘ب اُلاف٤ِخ ٝرطج٤وٜب ٤ٍإك١ ثٜب   ٝفبطخ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ٝاُجورًٞٞالد أُِؾوخ

، ٝٛ٘ب أش٤و ئ٠ُ  ٣ؼل ٖٓ اُزلاث٤و اُٞهبئ٤خ ُٔ٘غ االرغبه ثبألؽلبٍ ؾوٞم اُطلَ طلٝه هٞا٤ٖٗ ُ ئ٠ُ اُؾل ٖٓ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ، 

يد حقوق الطفل الشرعية حتد( ٓ٘ٚ ئ٠ُ ٖٗظذ أُبكح ) حٌث مٕٕٓٓ( لسنة ٘ٗرلم )أٛلاف هبٕٗٞ ؽوٞم اُطلَ ا٢٘ٔ٤ُ 

والمانونٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والصحٌة والتربوٌة والتعلٌمٌة والرٌاضٌة والثمافٌة التً ٌجب أن ٌتمتع بها جنٌناً 

 وطفالً منذ والدته .

 تحدٌد واجبات الدولة والمجتمع واألسرة إزاء توفٌر متطلبات الطفل وتوعٌته وضمان توفر هذه المتطلبات . -ٔ

ً ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة توفٌ -ٕ ر الحماٌة المانونٌة الالزمة التً تضمن عدم المساس بحموق الطفل وفما

 والموانٌن النافذة .

حماٌة األطفال من جمٌع أنواع االستؽالل واعتبارها أفعاالً ٌجرمها المانون وبٌان العموبات الخاصة  -ٖ

 بمرتكبٌها .

االلتزام بحموق الطفل المنصوص علٌها فً هذا المانون  تحدٌد الجهات المنوط بها الرلابة على مدى -ٗ

 والموانٌن النافذة .

 تحدٌد الخدمات التً ٌجب أن تمدمها الدولة للطفولة والتدابٌر الخاصة بحماٌة الطفولة وإنمابها . -٘

أرضاً ضمان تنشبة الطفل على االعتزاز بعمٌدته اإلسالمٌة وهوٌته الوطنٌة ، وعلى حب الٌمن والــوالء لها  -ٙ

 وتارٌخاً ، وعلى الشعور باالنتماء الحضاري ٌمنٌاً وعربٌاً وإسالمٌاً .



العمل على نشر وإشاعة الوعً بحموق الطفل وإبراز خصوصٌتها وأهمٌتها فً بناء شخصٌة الطفل  -1

 وتوازنها من ناحٌة ، وترسٌخ الوعً بالمسإولٌة تجاهه من لبل أبوٌه وأسرته والمجتمع بؤسره .

 بالطرق المالبمة فً كل ما ٌفٌده ، واحترام حموله وتعزٌزها باعتبارها مصلحته الفضلى . إشران الطفل -8

تنشبة الطفل على األخالق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمٌة الوعً لدٌه بضرورة احترام أبوٌه ومحٌطه  -8

 العابلً واالجتماعً ، واحترام التكسب الكرٌم وروح االعتماد على النفس.

َٔ ػ٠ِ ر٘ل٤ن ٝرؾو٤ن ٛنٙ األٛلاف ُوبٕٗٞ ؽوٞم اُطلَ ٤ٍإك١  ئ٠ُ اُٞهب٣خ ٝٓ٘غ ه٤بّ عو٣ٔخ االرغبه ٝالشي إٔ اُؼ

 ثبألؽلبٍ ، ٝثوب  ٛنٙ اُ٘ظٞص ؽجو ػ٠ِ ٝهم ٣ؼزجو ٝعٞكٛب ٝػلٜٓب ٍٞا  ًٔب ٛٞ ك٢ ٝاهؼ٘ب ا٢٘ٔ٤ُ .

  ٍّٝبئَ اإلػال
(ٗٓ)

 : 

٣ٌٖٔ ٍُٞبئَ االرغبه ثبألؽلبٍ ٝاُزأص٤و ػ٤ِٜب  ؽ٤ش ٍٝبئَ اإلػالّ روّٞ ثلٝه ْٜٓ ك٢ ر٤َِؾ اُؼٞ  ػ٠ِ هؼ٤خ 

 ٍزوار٤غ٤خ اُو٤بّ ثبألر٢ ُِٞهب٣خ ٝأُ٘غ ٖٓ عوائْ اإلرغبه ثبألؽلبٍ :ااالػالّ اُو٤بّ ك٢ ئؽبه فطخ 

أُغزٔؼ٢ ثبُٔشٌِخ فطٞح أٍب٤ٍخ ك٢ ؽو٣ن اُٞهب٣خ ٖٓ اُغو٣ٔخ ٝٓ٘غ ه٤بٜٓب ٤ٍِٝخ اُزٞػ٤خ ثبُظبٛوح : اُٞػ٢ 

ُؾِٜب ك٢ ؽبٍ ه٤بّ اُغو٣ٔخ ، ؽ٤ش ئٕ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ شل٣ل اُزؼو٤ل ٝٓزلافِٚ ٓغ أٗٔبؽ اعزٔبػ٤خ ٍبئلح ، 

 مُي  ا٣ؼوكٞؽ٤ش هل ٣وغ اُطلَ ػؾ٤ٚ شٌَ ٖٓ أشٌبٍ االرغبه كٕٝ إٔ 

ل٣ل أثؼبك اُظبٛوح ٝؽلٝكٛب ُِ٘بً ٣إك١ ئ٠ُ  اُؾنه ْٜٓ٘ ٣ٝإك١ ًنُي ئ٠ُ ر٘ج٤ٚ اُؾٌٞٓبد ئ٠ُ ٛنٙ اُظبٛوح ٖٝٓ صْ كإ رؾ

 ٝٛنا ٣غؼِٜب رظله رشو٣ؼبد طبهٓخ ٌُٔبكؾخ اُغو٣ٔخ ٝٝػغ فطؾ ر٘ل٤ن٣خ ٝاٍزوار٤غجبد ُِٞهب٣خ ٝأُ٘غ .

 ً ـالُٜب ٓضَ ؽوٞم األؽلبٍ اُؼب٤ِٖٓ ؽ٤ش هل ٣زْ اُؾٔالد اإلػال٤ٓخ رشَٔ رؾل٣ل ؽوٞم األؽلبٍ اُز٢ هل ٣زْ اٍز ئ٣ؼب

 اٍزـالُْٜ ثشٌَ ٣وزوة  ٖٓ اُوم .

ٝروّٞ ػ٠ِ كٌوح رؼو٣خ اُؾوبئن ٣شٌَ طبهّ ٝطبكّ ٝٓجبشو ٝٝػؼٜب أٓبّ اُلؼؼ : ٛنٙ ٜٓٔخ ئػال٤ٓخ ثبٓز٤بى 

 اُوأ١ اُؼبّ ٝئعجبه اُو١ٞ ا٤َُٔطوح ك٢ أُغزٔغ ك٢ أُغزٔغ ػ٠ِ ارقبم ٓٞهق ئىا  ٓب ٣ؾلس 

 انمطهة انثاوي : تداتير انحماية وانمىع 

٤ٜب اُجورًٍٞٞ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه رز٘ٞع رلاث٤و اُؾٔب٣خ ٝأُ٘غ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ ثؾَت ٓب أشبه ئُ

 ثبألؽلبٍ  ٖٝٓ أْٛ اُزلاث٤و : 

  اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ: 

                                                           
ٗٓ
 ـ مزٌد من  التفاصٌل حول تؤثٌر وسابل اإلعالم فً جرابم االتجار بالبشر ـ د. أكرم عبد الرزاق جاسم المشهدانً ـ  

 وما بعدها . 1ٔٔـ ص  ٕٗٔٓجرابم االتجار بالبشر ـ نظرة فً أبعادها المانونٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ـ منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ـ طبعة 



ئٕ اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ شوؽ أٍب٢ٍ ُ٘غبػ أ١ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ثشٌَ ػبّ ٝاالرغبه ثبألؽلبٍ ثشٌَ فبص ألٗٚ ك٢ 

كإ ٓٞاعزٜب ٣ؾزبط ُز٤َ٘ن  ٓشزوى ث٤ٖ اُلٍٝ ٝفبطخ ثؼغ األؽ٤بٕ رزْ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ػجو اُؾلٝك ، ٖٝٓ صْ 

ٓ٘غ  ٝهٔغ  ٗض ػ٤ِٚ ثورًٍٞٞ ٝٛنا ٓبُِـب٣خ  ْٜٓكٍٝ اُغٞاه ، ٖٝٓ صْ كإ َٓبػل اُلٍٝ ثؼؼٜب ثؼؼب ك٢ ٛنا  أٓو 

رؼي٣ي ( ػ٠ِ  أٗٚ ٖٓ اٛلاف اُجورًٍٞٞ : ٕ)ٝفبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ؽ٤ش ٗظذ أُبكح شقبصاالرغبه ثبأل ٝٓؼبهجٚ 

 اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُلٍٝ األؽواف ػ٠ِ رؾو٤ن رِي األٛلاف.

ٝأٝعجذ ػ٠ِ  ،ؽلبٍٖٓ أعَ ٌٓبكؾخ عو٣ٔخ االرغبه ثبأل األ٢٘ٓٝأًل اُجورًٍٞٞ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُزؼبٕٝ اُوب٢ٗٞٗ ٝاُزؼبٕٝ 

اُزؼبٕٝ أُجبشو  اُلٍٝ إٔ رزقن رلاث٤و كؼبُخ ك٢ ٛنا اُغبٗت ٜٝٓ٘ب ئثواّ ارلبه٤بد ٝرور٤جبد ص٘بئ٤خ أٝ ٓزؼلكح األؽواف ثشإٔ

ث٤ٖ أعٜيرٜب أُؼ٤٘خ ثاٗلبم اُوبٕٗٞ ٝرؼل٣َ رِي االرلبه٤بد أٝ اُزور٤جبد ؽ٤ضٔب ٝعلد، ًٔب أعبىد ُِلٍٝ األؽواف إٔ رؼزجو 

ً ٛنٙ االرلبه٤خ أٍبٍ  ُِزؼبٕٝ ك٢ ٓغبٍ ئٗلبم اُوبٕٗٞ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُغوائْ أُشُٔٞخ ثٜب. ب

أ٤ٔٛخ اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ك٢ ٌٓبكؾخ عوائْ االرغبه ثبُجشو ٜٝٓ٘ب عو٣ٔخ جورًٍٞٞ ػ٠ِ اُ( ٖٓ ًٓٔٔب ٗظذ أُبكح )

ٝاألؽلبٍ  االرغبه ثبَُ٘ب 
(ٗٔ)

.  

 

ثَ ٝػغ اُجورًٍٞٞ ثؼغ اُزلاث٤و اُؾلٝك٣خ اُز٢ ٣غت ػ٠ِ اُلٍٝ إٔ رزقنٛب ٝرزؼبٕٝ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ثٜلف ٓ٘غ ًٝشق 

 االرغبه ثبألشقبص ٖٝٓ ٛنٙ اُزلاث٤و:

كاه٣خ اُز٢ رٔ٘غ اٍزقلاّ ٍٝبئَ اُ٘وَ اُزغبه٣خ ك٢ عوائْ االرغبه ثبُجشو ٣ٝشَٔ و٣ؼ٤خ ٝاإلٝعٞة ارقبم اُزلاث٤و اُزش

 ً ٖٓ األكؼبٍ أُإك٣خ ئ٠ُ ه٤بّ عو٣ٔخ االرغبه  مُي ئُياّ شوًبد اُ٘وَ ٝٓب٤ٌُٜب ٝٓشـ٤ِٜب أٝ أ١ ٤ٍِٝخ ٗوَ ك٢ اهرٌبة أ٣ب

 ثبَُ٘ب .

 وًبة ٣ؾِٕٔٞ ٝصبئن اَُلو اُؼوٝه٣خ ُلفٍٞ اُلُٝخ أَُزوجِخ ُْٜ ًٔب ٣غت ػ٠ِ اُ٘به٤ِٖ اُزغبه٤٣ٖ اُزأًل ٖٓ إٔ ًَ اُ

ًٔب أٝعت اُجورًٍٞٞ ػ٠ِ اُلٍٝ أَُزوجِخ ٤ٍُِٞخ اُ٘وَ كوع ػوٞثبد ٝكوب ُوبٜٗٞٗب اُلاف٢ِ ك٢ ؽبُخ ئفالٍ ٤ٍِٝخ اُ٘وَ 

 ثزِي اُشوٝؽ.

                                                           
 تبادل السعمؽمات وتؽفيخ التجريب( مؼ البختؽكؽل عمى 11ػ تشز السادة ) 61
وفقا لقؽانيشيا الجاخمية، حتى تتسكؼ مؼ  تتعاون سمطات إنفاذ القانؽن واليجخة وسائخ الدمطات ذات الرمة في الجول األطخاؼ فيسا بيشيا، حدب االقتزاء، مؼ خالل تبادل السعمؽمات -1

 تحجيج:
 ألشخاص أو مؼ ضحاياه؛األفخاد الحيؼ يعبخون حجودا دولية، أو يذخعؽن في عبؽرىا، بؽثائق سفخ تخز أشخاصا آخخيؼ أو بجون وثائق سفخ، ىػ مؼ مختكبي االتجار با)أ( ما إذا كان 

 )ب( أنؽاع وثائق الدفخ التي استعسميا األفخاد أو شخعؽا في استعساليا لعبؽر حجود دولية بيجؼ االتجار باألشخاص؛
لرالت بيؼ األفخاد والجساعات الزالعة في الؽسائل واألساليب التي تدتخجميا الجساعات اإلجخامية السشعسة لغخض االتجار باألشخاص، بسا في ذلغ تجشيج الزحايا ونقميػ، والجروب وا)ج( 

 ذلغ االتجار، والتجابيخ السسكشة لكذفيا.
نؽن ومؽظفي اليجخة وغيخىػ مؼ السؽظفيؼ السختريؼ عمى مشع االتجار باألشخاص. ويشبغي أن يشرب التجريب عمى األساليب تؽفخ الجول األطخاؼ أو تعّدز تجريب مؽظفي إنفاذ القا -3

اة حقؽؽ التجريب الحاجة إلى مخاعالسدتخجمة في مشع ذلغ االتجار ومالحقة الستجخيؼ وحساية حقؽؽ الزحايا، بسا في ذلغ حساية الزحايا مؼ الستجخيؼ. ويشبغي أن يخاعي ىحا 
كسا يشبغي أن يذّجع التعاون مع السشعسات غيخ الحكؽمية وغيخىا مؼ السشعسات ذات الرمة وسائخ عشاصخ السجتسع  اإلندان والسدائل الحداسة فيسا يتعمق باألطفال ونؽع الجشذ،

 السجني.
 سعمؽمات يزع قيؽدا عمى استعساليا.تستثل الجولة الطخؼ التي تتمقى معمؽمات ألي طمب مؼ الجولة الطخؼ التي أرسمت تمغ ال -2



أَُبػ ثلفٍٞ األشقبص أُزٞهؽ٤ٖ ٖٝٓ ػٖٔ اُزلاث٤و اُز٢ ٗض ػ٤ِٜب اُجورًٍٞٞ ٓب ٣زؼِن ثؼوٝهح االُزياّ ثؼلّ 

 ثبهرٌبة عوائْ اإلرغبه ثبُجشو ئ٤ُٜب.

 ٓب كآٞ ٣ٜلكٕٝ أٜٓ٘ب ٍٝالٓزٜب  ٖٓ كفٍٞ أهػ٤ٜب، ٖٝٓ اُطج٤ؼ٢ علا إٔ رٔ٘غ ًَ كُٝخ األعبٗت ؿ٤و أُوؿٞة ك٤ْٜ

أًل  اُجـب  ٝك٢ أُٞاك االثبؽ٤خاُجوٝرًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثشإٔ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـالٍ األؽلبٍ ك٢ ًٔب إٔ 

رزقن اُلٍٝ ـ ٔ: ( ٓ٘ٚ ػ٠ِٓٔػ٠ِ ػوٝهح اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ٌُٔبكؾخ عوائْ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـالُْٜ ؽ٤ش ٗظذ أُبكح )

األؽواف ًَ اُقطٞاد اُالىٓخ ُزو٣ٞخ اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ػٖ ؽو٣ن اُزور٤جبد اُض٘بئ٤خ ٝأُزؼلكح األؽواف ٝاإله٤ٔ٤ِخ ُٔ٘غ 

ٝٓوبػبح ٝٓؼبهجخ اُغٜبد أَُإُٝخ ػٖ أكؼبٍ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـالُْٜ ك٢ اُجـب  ٝك٢ أُٞاك  ًٝشق ٝرؾو١

ألؽواف اُزؼبٕٝ ٝاُز٤َ٘ن اُل٤٤ُٖٝ ث٤ٖ ٍِطبرٜب ٝأُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ   اإلثبؽ٤خ ٝا٤َُبؽخ اُغ٤َ٘خ. ًٔب رؼيى اُلٍٝ

 .اُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤ُٝخ ٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ

إٔ عوائْ اإلٗزوٗذ ئْ  االرغبه ثبألؽلبٍ ػجو شجٌخ  االٗزوٗذ اطجؾذ أٓو ٓلوٝؽ ٓ٘ٚ ثَ ريكاك  ًْٝ صْ كإ ئٕ أٗزشبه عوا

ٌٓبكؾخ َ كإ اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ٛٞ ٖٓ أْٛ ٍجٝر٘ز٢ٜ ك٢ أهع كُٝخ ٓؼ٤٘خ ُنُي  ْ ػبثوح ُِؾلٝك ، أ١ أٜٗب ال رز٢ْٛ عو ائ

٤ٍيكاك ٓؼلٍ اهرٌبة ٢ ٓورٌج٤ٜب ، كجـ٤و اُزؼبٕٝ اُلُٝ ٝٓالؽوخ ٝاالرغبه ثبألؽلبٍ ثشٌَ ػبّ  عوائْ االٍزـالٍ اُغ٢َ٘

ٓالؽوزْٜ ، ئم ٣ٌٕٞ ٖٓ اََُٜ ػ٤ِْٜ اُز٘وَ ٖٓ كُٝخ ئ٠ُ أفوٟ رج٤ؼ  رِي اُغوائْ ٣ٝطٔئٖ ٓورٌجٞٛب ٖٓ ػلّ ئٌٓب٤ٗخ

٤ُٝخ ٝر٘ل٤نٛب ػ٠ِ أهع اُٞاهغ . ٝرلؼ٤َ االرلبه٤بد اُل اُوٞا٤ٖٗ أُطجوخ ثٜب ٓب اهرٌجٞٙ ٖٓ عوائْ  

روّٞ اُلٍٝ األؽواف ثزؼي٣ي اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ َُٔبػلح األؽلبٍ اُؼؾب٣ب ػ٠ِ اُشلب  اُجل٢ٗ ٝاُ٘ل٢َ ٝئػبكح ئكٓبعْٜ ك٢ ـ ٕ

رشغغ اُلٍٝ األؽواف ػ٠ِ رؼي٣ي اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ثـ٤خ اُزظل١ ُألٍجبة اُغنه٣خ ـ ٖ -.أُغزٔغ ٝئػبكرْٜ ئ٠ُ أٝؽبْٜٗ

لوو ٝاُزقِق اُز٢ رَْٜ ك٢ اٍزٜلاف األؽلبٍ ُِج٤غ ٝاٍزـالُْٜ ك٢ اُجـب  ٝك٢ أُٞاك اإلثبؽ٤خ ٝك٢ ا٤َُبؽخ اُغ٤َ٘خٓضَ اُ  

  اُٜبككخ ُٔ٘غ  ٝؽٔب٣خ األؽلبٍ  اُؼبٓخرؼي٣ي اُوٞا٤ٖٗ ٝا٤َُبٍبد : 

اإلعوا اد اُٞهبئ٤خ  ٝارقبمثٔب ٣زلن ٓغ ٌٓبكؾخ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ  ٓواعؼخ اُزشو٣ؼبد ٝئطالؽٜب٣ٝزْ مُي ٖٓ فالٍ 

 .ُٔ٘غ ه٤بّ اُغو٣ٔخ  

اُلٍٝ أُقزِلخ ٝأُزؼِوخ ثٌٔبكؾخ عوائْ اإلٗزوٗذ ، كال  اُؼَٔ ػ٠ِ ٝعٞك أًجو هله ٖٓ اُز٘بٍن ٝاُزطبثن ك٤ٔب ث٤ٖ هٞا٤ٖٗ

أُغوٕٓٞ أُالم ا٥ٖٓ اُن١  ٕٗٞ كُٝخ أفوٟ ، كٖٔ ٛ٘ب ٣غلاهرٌت ك٢ ثِل ٓب ؿ٤و ٓؼبهت ػ٤ِٚ ك٢ هب ٣ٌٕٞ اُلؼَ اُن١

 عوائْ . ٣ِغئٕٞ ئ٤ُٚ ، كٕٝ أ١ اػزجبه ُٔب اهرٌجٞٙ ٖٓ

 ،  ثٔقزِق ٓواؽِٚ ٌُبكخ األؽلبٍ ٝثشٌَ ٓغب٢ٗ  ٝػغ ؽل أك٠ٗ ُٔؼب٤٣و اُؼَٔ، ٝكػْ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُزؼ٤ًِْٔب ٣غت  

 اُز٢ رإك١ ئ٠ُ ى٣بكح رؼوع األؽلبٍ ُإلرغبه.ك٢ أُغزٔغ  رـ٤٤و اُوٞاػل ٝأُٔبهٍبد ًٝنُي 



روًي  اُز٢ًٔب ٣غت إٔ رزؼٖٔ اُزشو٣ؼبد رلاث٤و اُٞهب٣خ ُِؾل ٖٓ  االرغبه ثبألؽلبٍ ، ؽ٤ش  ال رٌل٢  اُ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ 

 . ُإلرغبهػ٠ِ ٓؼبُغخ ٝؽٔب٣خ  األؽلبٍ  اُن٣ٖ ٣وؼٕٞ كو٣َخ 

 اُجؾٞس ٝأُؼِٞٓبد ٝاُؾٔالد اإلػال٤ٗخ ٝأُجبكهاد : 

ػ٠ِ اُلٍٝ اُو٤بّ ثزلاث٤و ًبُجؾٞس ٝأُؼِٞٓبد ٝاُؾٔالد اإلػال٤ٗخ ٝأُجبكهاد  ٚأٗػ٠ِ  ( ٖٓ اُجور1ًٍٞٞٗظذ أُبكح )

ٖٝٓ صْ كبُلٍٝ ٣غت ػ٤ِٜب اُو٤بّ ثبُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ػٖ أٍجبة  بألؽلبٍ االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خ ُٔ٘غ ٌٝٓبكؾخ االرغبه ث

  .ٝاُؼٞآَ أُإك٣خ ئ٠ُ مُي ٝٓؼبُغخ ٛنٙ األٍجبة بألؽلبٍ اٗزشبه عو٣ٔخ االرغبه ث

ُالىٓخ ُزقل٤ق أٝ ُِوؼب  ػ٠ِ اُؼٞآَ اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ظٜٞه ا ًٝنُي ػ٠ِ اُلٍٝ ٌُٔبكؾخ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ارقبم اإلعوا اد

خ بُُجطؼؾ٤خ ٖٝٓ مُي اُوؼب  ػ٠ِ اُلوو ٝاُؾبعخ ٝاُزقِق ٝاِوا اد اُز٢ ٣ولٜٓٞٗب ُؿٝاإل بألؽلبٍ عو٣ٔخ االرغبه ث

ًٝنُي الثل ٖٓ اُزو٣ٝظ اإلػال٢ٓ ثٌبكخ ٍٝبئَ اإلػالّ ػٖ ٓقبؽو  ،ألهثبة األٍو  ٝرٞك٤و كوص اُؼَٔ ٝثأعو ٓ٘بٍت

٣وبع اُؼؾ٤خ ك٢ شجبًْٜ ًٝنُي اُزٞػ٤خ ثبُلٝاكغ ئٛنٙ اُغو٣ٔخ ٍٝٝبئِٜب ٝاألٍب٤ُت اُز٢ ٣ؼزٔل ػ٤ِٜب أُزبعوٕٝ ثـوع 

ٝاُزٍَٞ ٝاُزٞػ٤خ ًنُي ثبالرلبه٤بد  ،ـالٍ ع٢َ٘ ٝاٍزوهبم ٝٗيع األػؼب اإلعوا٤ٓخ ُٜنٙ اُغو٣ٔخ ٖٓ كػبهح ٝاٍز

  .اُل٤ُٝخ أُقزِلخ اُز٢ رٜلف ئ٠ُ ٓؾبهثخ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ًٝنُي ثبُوٞا٤ٖٗ اُٞؽ٤٘خ أُغوٓخ ُٜنٙ اُغو٣ٔخ

 .بأ٣ؼب ٣٘جـ٢ إٔ رزؼٖٔ اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٗشطخ رٜلف ئ٠ُ اُٞهب٣خ ٖٓ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٝاُزٞػ٤خ ثٔقبؽوٛ

، عَٜ اُلوو ٝاُزقِق  :ٓضَرإك١ ئ٠ُ االرغبه ثبألؽلبٍ ًٔب ٣غت ػ٤ِٜب إٔ رزقن رلاث٤و رقلق ٖٓ ٝؽأح اُؼٞآَ اُز٢ 

 .األٍوح ، ًضوح اُقِلخ ، ٝػلّ اُولهح ػ٠ِ اُؼ٤ش 

  ثبألؽلبٍ ٔ٘غ ٝاُٞهب٣خ ٌٝٓبكؾخ عو٣ٔخ اإلرغبهاُغ٤بد ٝؽ٤٘خ ٝثوآظ ٛبككخ ئ٠ُ ٤ُزٞػ٤خ ٝئػلاك اٍزوارا 

ٝفطٞهرٜب ػ٠ِ أُغزٔغ ٝه٤ٔٚ ٝهٝاثطٚ ؽلبٍ ٣غت إٔ رٞعل ثوآظ رٞػ٤خ إلمًب  ٝػ٢ اُ٘بً ػٔٞٓب ثٔشٌِخ االرغبه ثبأل

ؿ٤وٛب ًٔب ٝٝمُي ٖٓ فالٍ ٍٝبئَ االػالّ أُقزِلخ ًٝنُي ٖٓ فالٍ أُلاهً ٝاُغبٓؼبد ٝاُ٘لٝاد اُؼبٓخ  االعزٔبػ٤خ،

ثبُؾٔب٣خ  باألٍب٤ٍخ ًٝنُي رٞػ٤زٜ  األؽلبٍثٔؼب٤٣و ؽوٞم  ْػ٤ز٣ٜغت إٔ رشَٔ اُزٞػ٤خ ًنُي اُؼؾ٤خ ثؾ٤ش ٣زْ رٞ

ٝرزْ اُزٞػ٤خ ثٍٞبئَ ٓالئٔخ َُٔزٟٞ  بخ ئثالؿٚ ػٖ اُغو٣ٔخ ٝثبُؼٔبٗبد أٌُلُٞخ ٤ًُٜٝنُي ث٤ٌل بًلِذ ُٜ اُز٢اُوب٤ٗٞٗخ 

 كْٜ اُغ٤ٔغ ٢ً رإك١ اُزٞػ٤خ أصوٛب.

 ٝؽ٤٘خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ :  دٝػغ اٍزوار٤غ٤ب 

ً ٝث بألؽلبٍ ئ٠ُ عبٗت اُزٞػ٤خ الثل ٖٓ رج٢٘ اٍزوار٤غ٤بد ٝؽ٤٘خ رٜلف ئ٠ُ ٓ٘غ ٌٝٓبكؾخ عوائْ االرغبه ثبُجشو ػٔٞٓب

 ً  .فظٞطب

ؼَٔ هبثِخ ُز٘ل٤ن ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٣ٝشبهى ك٢ ٝػؼٜب ػلح عٜبد ٢ٛٝ اُٝفطؾ  دٍزوار٤غ٤باال إٔ رٌٕٞ ٣غت 

اُزشو٣ؼ٤خ  ٝأُغزٔغ أُل٢ٗ  ٣ٝغت إٔ رٌٕٞ  االٍزوار٤غ٤خ ٝاػؾخ ٝٓؾلكح ُٜٔبّ اُؾٌٞٓخ ٝاَُِطخ اُوؼبئ٤خ ٝاَُِطخ 

ٓقزِق اُغٜبد أُؼ٤٘خ  ك٢ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٝٓيٓ٘خ  ٝٓج٤٘خ ػ٠ِ رو٤٤ْ ؽبُخ االرغبه ثبألؽلبٍ ٝكهاٍبد ػٖ 



ب٣ب االرغبه ٝث٘ب  اُولهاد ٝرؼي٣ي االرغبه ثبألؽلبٍ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُٞؽ٢٘  ٝرٜلف ئ٠ُ أُ٘غ ٝاُٞهب٣خ  ٝاُؾٔب٣خ ُؼؾ

 اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبألؽلبٍ .

  أٌجاد آلٌات لرصد واإلبالغ عن جرٌمة االتجار باألطفال: 

للجهات المعنٌة ٌعد من التدابٌر الولابٌة لمكافحة إن وضع ألٌات معٌنة لرصد حاالت االتجار باألطفال واإلبالغ عنها 

ألن وجود أحصابٌات دلٌمة تبنً  طفال والبد أن ٌشترن فً الرصد واالبالغ منظمات المجتمع المدنًجرٌمة االتجار باأل

 . الحد من هذه الظاهرة فً المجتمع علٌها الدراسات والتحلٌالت السلٌمة بما ٌإدي إلى 

 اإلعوا اد اُقبطخ ثؾٔب٣خ اُؼؾ٤خ: 

ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ػ٠ِ ػلك ٖٓ اإلعوا اد ٗض اُجورًٍٞٞ اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص 

اُز٢ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ اُلٍٝ األؽواف ارجبػٜب ثـوع َٓبػلح ػؾب٣ب االرغبه ثبألشقبص ٝؽٔب٣زْٜ ٜٝٓ٘ب
(ٕٗ)

: 

ثٍٞبئَ ٜٓ٘ب عؼَ اإلعوا اد اُوب٤ٗٞٗخ أُزؼِوخ ثنُي االرغبه ٍو٣خ ٝرٞك٤و ب ؼؾ٤خ ٣ٞٛٝزِٜطٕٞ اُؾوٓخ اُشقظ٤خ ُ

ٝرٞك٤و كوص اُؼَٔ ٝاُزله٣ت ٝرول٣ْ أُؼِٞٓبد ُْٜ ٝر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ  ٝأَُبػلح اُطج٤خ ٝاُ٘ل٤َخ ٝأُبك٣خ،اٌَُٖ ُالئن 

 .ػوع آهائْٜ ٝشٞاؿِْٜ ٝأفنٛب ثؼ٤ٖ االػزجبه ك٢ ٓواؽَ ٗظو اإلعوا اد اُغ٘بئ٤خ ػل اُغ٘بح ثٔب ال ٣ٌٔ ؽوٞم اُلكبع

ٝعٞكْٛ كافَ اه٤ِٜٔب، ًٝنُي ػ٠ِ ًَ كُٝخ ؽوف إٔ رٌلَ  ًٔب ؽبُت ًَ كُٝخ ػ٠ِ رٞك٤و اَُالٓخ اُجل٤ٗخ ُؼؾ٤خ أص٘ب 

ػ٠ِ رلاث٤و رز٤ؼ ُؼؾب٣ب االرغبه ئٌٓب٤ٗخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ ػٖ األػواه اُز٢ رٌٕٞ هل  اُلاف٢ِك٢ ٗظبٜٓب اُوب٢ٗٞٗ 

 ُؾوذ ثْٜ.

ً ًٔب رؼٖٔ اُجورًٍٞٞ ٗظٞط ( ثبإلػبكخ ئ٠ُ 0)رزؼِن ثٞػؼ٤خ ػؾب٣ب االرغبه ك٢ اُلٍٝ أَُزوجِخ ٝمُي ك٢ أُبكح  ب

اُزلاث٤و اَُبثوخ ؽ٤ش ر٘ظو اُلٍٝ األؽواف ك٢ اػزٔبك رلاث٤و رشو٣ؼ٤خ ٝرلاث٤و أفوٟ ٓ٘بٍجخ رَٔؼ ُؼؾب٣ب اُزغبه ك٢ 

ٓإهزخ ٝر٠ُٞ ًَ كُٝخ ؽوف االػزجبه اُٞاعت ُِؼٞآَ اإلَٗب٤ٗخ  اُؾبالد اُز٢ روزؼ٠ مُي اُجوب  ك٢ ئه٤ِٜٔب ثظلخ كائٔخ أٝ

 ٝاُٞعلا٤ٗخ 

ْٜ ٝر٤َو ٤ٗا( ئػبكح ػؾب٣ب االرغبه ئ٠ُ أٝؽبْٜٗ ػ٠ِ ػٔبٗبد إلػبكح ػؾب٣ب االرغبه ئ٠ُ ثِل2ك٢ أُبكح )ًٔب ٗض 

مُي
(ٖٗ)

 . 

                                                           
 يمى:  ومؼ ذلغ ماتكفل كل دولة طخؼ احتؽاء نعاميا القانؽني أو اإلداري عمى تجابيخ تؽفخ لزحايا االتجار في الحاالت التي تقتزي ػ  63

 .معمؽمات عؼ اإلجخاءات القزائية واإلدارية ذات الرمة ( أ)

  .بسا ال يسذ بحقؽؽ الجفاع ةالجشامداعجتييػ لتسكيشيػ مؼ عخض آرائيػ و شؽاغميػ ضج  ( ب)

ع السشعسات غيخ الحكؽمية وسائخ السشعسات ذات ( تشفيح تجابيخ تتيح التعافي الجدجي والشفداني واالجتساعي لزحايا االتجار مع إمكانية التعاون في الحاالت التي تقتزى ذلغ التعاون م2)
 زحية:لم ما يميالرمة وغيخىا مؼ عشاصخ السجتسع السجني وتؽفيخ 

 .)أ( الدكؼ الالئق

 )ب( السذؽرة والسعمؽمات خرؽصا فيسا يتعمق بحقؽقيػ القانؽنية بمغة يسكؼ فيسيا بالشدبة لمزحية.
 )ج( السداعجة الطبية والشفدانية والسادية.

 .)د( فخص التعميػ والتجريب



 ٝهل رؼٔ٘ذ اُوٞا٤ٖٗ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو اُ٘ض ػ٠ِ ئعوا اد ُؾٔب٣خ اُؼؾ٤خ ًٔب ٝهكد ك٢ اُجورًٍٞٞ، 

 ٝاُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞمع٢

ػ٠ِ إٔ رزقن اَُِطبد اُٞؽ٤٘خ أُقزظخ ثبُزؼبٕٝ ٝاُز٤َ٘ن  ٕٖثبُجشو ا٢٘ٔ٤ُ ك٢ أُبكح ؽ٤ش ٗض هبٕٗٞ ٌٓبكؾخ االرغبه 

ٓغ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٖٓ ٗوبثبد ٝٓإٍَبد أُغزٔغ أُل٢ٗ  ماد اُظِخ اُزلاث٤و اٌُل٤ِخ ثزٞك٤و اُؾٔب٣خ 

َُٔبػلرْٜ ػ٢ِ اُزؼبك٢ اُغَل١ ٝاُ٘ل٢َ ٝاالعزٔبػ٢ ٝرأ٤ِْٜٛ  ٝكٓغْٜ  ٝرؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٜئخ اُظوٝف أُ٘بٍجخ  ُِؼؾب٣ب

 ك٢ أُغزٔغ ٓغ ٓواػبح اُؾوٞم األٍب٤ٍخ ٝاُغٞاٗت اإلَٗب٤ٗخ .

أُؾبًٔخ ك٢ عوائْ أٝ اُزؾو٤ن  ك٢ ع٤ٔغ ٓواؽَ عٔغ االٍزلالٍ أٝأُقزظخ ٣غت ػ٠ِ اَُِطبد  ٕٖٝٗظذ أُبكح 

 اُؼَٔ ػ٠ِ : االرغبه ثبُجشو

ػ٠ِ اُؼؾ٤خ ٝرظ٤٘لٜب ٝاُٞهٞف عَٜ٘ب ٝؽبُزٜب ٣ٞٛٝزٜب ٝع٤َ٘زٜب ٝػٔوٛب ُؼٔبٕ  رول٣ْ اُؾٔب٣خ ٝاُوػب٣خ  اُزؼوف

 اُظؾ٤خ ُٜب ٝئثؼبك أ٣بك١ اُغ٘بح ػٜ٘ب 

 ًلبُخ ؽوٞم اُؼؾ٤خ األر٤خ : 

 اُؾن ك٢ ٍالٓزٜب اُغَل٣خ ٝاُ٘ل٤َخ ٝأُؼ٣ٞ٘خ  (ٔ

 اُؾن ه٢ طٕٞ ؽوٓزٜب ًٝوآزٜب اُشقظ٤خ  (ٕ

 الحفاظ على سرٌة المعلومات والبٌانات الشخصٌة المتعلمة بها .الحك فً  (ٖ

اُؾن ك٢ رجظ٤وٛب ثٞػؼٜب اُوب٢ٗٞٗ ٝثبإلعوا اد اإلكاه٣خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ٝاُوؼبئ٤خ ماد اُظِخ ٝؽظُٜٞب ػ٠ِ  (ٗ

 أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثٜب ثبُِـخ اُز٢ ٣لٜٜٔب .

ك٢ ًبكخ ٓواؽَ اإلعوا اد اُغيائ٤خ ثٔب ال ٣قَ  ثؼ٤ٖ االػزجبهاُؾن ك٢ االٍزٔبع ئ٤ُٜب ٝأفن أهائٜب ٝٓظبُؾٜب  (٘

 ثؾوٞم اُلكبع .

                                                                                                                                                                                                                  
ة تحخص الجولة الطخؼ التي يكؽن ضحية االتجار باألشخاص مؼ رعاياىا أو التي كان يتستع بحق اإلقامة الجائسة فييا وقت دخؽلو إقميػ الجول -( مؼ البختؽكؽل عمى أن 0ػ تشز السادة ) 62

 إيالء االعتبار الؽاجب لدالمة ذلغ الذخز.الطخؼ السدتقبمة، عمى أن تيدخ وتقبل عؽدة ذلغ الذخز دون إبطاء ال مدّؽغ لو أو غيخ معقؽل، مع 
و إلى الجولة السدتقبمة، يخاعى في عشجما تعيج دولة طخؼ ضحية اتجار باألشخاص إلى دولة طخؼ يكؽن ذلغ الذخز مؼ رعاياىا أو كان يتستع بحق اإلقامة الجائسة فييا وقت دخؽل -3

 تجار. ويفزل أن تكؽن تمغ العؽدة طؽعية.ي إجخاءات قانؽنية تترل بكؽن الذخز ضحية لإلإعادة ذلغ الذخز إيالء االعتبار الؽاجب لدالمتو، ولحالة أ
تجار باألشخاص خز الحي ىؽ ضحية لإلبشاء عمى طمب مؼ دولة طخؼ مدتقبمة، تتحقق الجولة الطخؼ متمقية الطمب أن تتحقق دون إبطاء ال مدّؽغ لو أو غيخ معقؽل مسا إذا كان الذ -2

 كان لو حق اإلقامة الجائسة في إقميسيا وقت دخؽلو إلى إقميػ الجولة الطخؼ السدتقبمة.مؼ رعاياىا، أو 
ع بحق اإلقامة الجائسة فييا وقت دخؽلو تدييال لعؽدة ضحية اتجار باألشخاص ال تؽجج لجيو وثائق سميسة، تؽافق الجولة الطخؼ التي يكؽن ذلغ الذخز مؼ رعاياىا أو التي كان يتست -6

إلى إقميسيا أو معاودة  خؼ السدتقبمة عمى أن ترجر، بشاء عمى طمب الجولة الطخؼ السدتقبمة، ما قج يمدم مؼ وثائق سفخ أو أذون أخخ  لتسكيؼ ذلغ الذخز مؼ الدفخالجولة الط
 دخؽلو.

 سدتقبمة.ال تسذ أحكام ىحه السادة بأي حق ُيسشح لزحايا االتجار باألشخاص بسقتزى أي قانؽن داخمي لمجولة الطخؼ ال -0
 ال تسذ ىحه السادة بأي اتفاؽ أو تختيب ثشائي أو متعجد األطخاؼ مشطبق يحكػ كميا أو جدئيا عؽدة ضحايا االتجار باألشخاص. -0



اُؾن ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أَُبػلح  اُوب٤ٗٞٗخ ٝػ٠ِ األفض اُؾن ك٢ االٍزؼبٗخ ثٔؾب٢ٓ ك٢ ٓوؽِز٢ اُزؾو٤ن  (ٙ

ٝأُؾبًٔخ كاما ُْ ٣ٌٖ اُؼؾ٤خ هل افزبه ٓؾب٤ٓب ٝعت ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ أُؾٌٔخ ثؾَت األؽٞاٍ إٔ ر٘لة ُٚ 

 ٓؾب٤ٓب ؽجوب ُِوٞاػل أُووهح ك٢ هبٕٗٞ اإلعوا اد اُغيائ٤خ ،

ػ٘ل ئعوا  اُزؾو٤وبد اُقبطخ ثؼؾب٣ب االرغبه ثبُجشو ٖٓ اَُ٘ب  ٝك٢ اُؾن ك٢ رٞك٤و اُؼ٘ظو اَُ٘بئ٢ أُزقظض  (1

 أٓبًٖ 

جرابم االتجار بالبشر تكون  مناسبة إللامة ضحاٌا ضحاٌا( على أن توفر الدولة دورا وأماكن ٖ٘ونصت المادة )

منفصلة ومستملة عن األماكن المخصصة لضحاٌا وتسمح باستمبالهم لذوٌهم ومحامهٌم وممثلً الجهات المختصة مع 

وتطبٌك سابر الضمانات الممررة بهذا الشؤن فً  التشرٌعات إٌالء عناٌة خاصة بالنساء واألطفال وذوي اإلعالة 

 النافذة .

  وطنٌة لمكافحة االتجار باألطفال :  أو هٌبة إنشاء لجنة 

ٖٓ اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞمع٢ ػ٠ِ ئٗشب  ٤ٛئخ ٝؽ٤٘خ ر٤َ٘و٤خ أٝ كوم ػَٔ ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝثَ  ٖ٘ٗظذ أُبكح 

د ًض٤و ٖٓ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ٤ٛئخ ٝؽ٤٘خ ػ٤ِب ٌُٔبكؾخ االرغبه أٓؼب٤٣و ُالٓزضبٍ ُِجورًٍٞٞ ٝهل أٗشأؽل و ئٗشب  ا٤ُٜئخ ج٣ؼز

ثبُجشو ؽ٤ش ٗظذ اُوٞا٤ٖٗ اُقبطخ ثٌٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ػ٠ِ ئٗشب  ُغ٘خ ٝؽ٤٘خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو
(ٗٗ)

ٝثؼغ  

                                                           
(: تشذأ لجشة وطشية لسكافحة االتجار بالبذخ تتبع رئيذ 30في السادة )بذأن مكافحة االتجار بالبذخ  3111لدشة  06رقػ ورد الشز عمى إنذاء لجشة وطشية في القانؽن السرخي ـ  44

ػ وتقجيػ الخجمات ليػ وحساية الذيؽد. مجمذ الؽزراء تختز بالتشديق عمي السدتؽي الؽطشي بيؼ الدياسات والخطط والبخامج السؽضؽعة لسكافحة االتجار بالبذخ وحساية السجشي عميي
 وتذكيميا قخار مؼ رئيذ مجمذ الؽزراء.  األخخ  اختراصاتيا  ويرجر بتشعيػ ىحه المجشة وتحجيج

ذاء لجشة وتحجيج اختراصاتيا حيث نرت عمى أن تشذأ بقخار مؼ وزيخ الخارجية نبذأن مكافحة االتجار باألشخاص البحخيشي عمى إ 3110( لدشة 1كسا ورد الشز في القانؽن رقػ )  
وزارات الجاخمية والعجل  الخسسية التي يحجدىا القخار بعج التشديق معيا، وبؽجو خاص باألشخاص" وتذكل مؼ مسثميؼ عؼ الجياتلسكافحة االتجار  لجشة تدسى "المجشة الؽطشية
 .جسعيات أىمية يخشحيا وزيخ التشسية االجتساعية واإلعالم وىيئة تشعيػ سؽؽ العسل، وكحلغ مسثميؼ عؼ ثالث والخارجية والتشسية االجتساعية

 :سا يميوتختز المجشة ب
 .ضحايا االتجار باألشخاص مؼ معاودة إيحائيػ وضع بخامج بذأن مشع ومكافحة االتجار باألشخاص وحساية -1

 .االتجار باألشخاص اإلعالمية والسبادرات االجتساعية واالقترادية لسشع ومكافحة تذجيع ودعػ إعجاد البحؽث والسعمؽمات والحسالت -3
 .الستعمقة باالتجار باألشخاص بالسعمؽماتالتشديق مع أجيدة الجولة فيسا يتعمق  -2

 =.لسكافحة االتجار باألشخاص عمى الجيات الجولية السعشية بذأن التجابيخ التي تػ اتخاذىا مذاركة الجيات السخترة في إعجاد التقاريخ التي تعخض -6

طخفًا فييا،  العالقة بسكافحة االتجار باألشخاص والتي تكؽن السسمكة بخوتؽكؽالت ذاتوالتؽجييات الؽاردة في االتفاقيات وال متابعة تشفيح الجيات الحكؽمية السعشية لمتؽصيات= -0
 .ورفع تقخيخ بيحا الذأن إلى وزيخ الخارجية

 (: 13م وتعجيالتو في السادة )3110( لدشة 01كسا ورد الشز عمى إنذاء الييئة في القانؽن اإلماراتي رقػ )     
 "المجشة الؽطشية لسكافحة االتجار بالبذخ" يرجر بتذكيميا وتحجيج رئاستيا قخار مؼ مجمذ الؽزراء بشاء عمى اقتخاح الؽزيخ.تشذأ بسؽجب ىحا القانؽن لجشة تدسى 

 (:12السادة )
 ( مؼ ىحا القانؽن بسا يأتي:13تختز المجشة السشرؽص عمييا في السادة )

 خطط والبخامج واآلليات السشفحة ليا بالتشديق مع الجيات السعشية بالجولة.. وضع استخاتيجية وطشية شاممة لسكافحة االتجار بالبذخ، وإعجاد ال1
 لية.. دراسة وتحجيث التذخيعات والشعػ الستعمقة بسدائل االتجار بالبذخ بسا يحقق الحساية السطمؽبة لمزحايا والذيؽد وفًقا لمسقتزيات الجو 3
 بجخيسة االتجار بالبذخ وأساليب االتجار والجراسات الستعمقة بيا. . إعجاد قاعجة بيانات تتزسؼ التذخيعات الجولية ذات الرمة2
 . إعجاد التقاريخ عؼ التجابيخ التي اتخحتيا الجولة لسكافحة االتجار بالبذخ بالتشديق مع الجيات السعشية بالجولة.6
 جخاءات والتجابيخ الالزمة بذأنيا.. دراسة التقاريخ الجولية واإلقميسية والسحمية الستعمقة بسشع االتجار بالبذخ واتخاذ اإل0
 يل لسداعجة الزحايا عمى االنجماج السجتسعي.. التشديق مع الدمطات السخترة والجيات السعشية لتأميؼ الحساية والجعػ لمستزخريؼ باالتجار بالبذخ بسا في ذلغ بخنامج الخعاية والتأى0
 . نذخ الؽعي بالسدائل الستعمقة باالتجار بالبذخ.0
 مة السؤتسخات والشجوات والشذخات والتجريب وغيخىا بسا يحقق أىجاؼ المجشة.. إقا0



د اُِغ٘خ اُٞؽ٤٘خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝػٔٞٓب ٛنٙ أاُلٍٝ ًب٤ُٖٔ هؿْ أٜٗب ُْ رظبكم ػ٠ِ اُجورًٍٞٞ ئال أٜٗب أٗش

ٜٝٓ٘ب عو٣ٔخ االرغبه   ،رإك١ ئ٠ُ ٓ٘غ ٌٝٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو اُز٢ألٗشطخ اُِغبٕ أٝ ا٤ُٜئبد روّٞ ثز٘ل٤ن اُؼل٣ل ٖٓ ا

  ٜٓب:ٜبٓ ٖٝٓ ثبألؽلبٍ

رقزض ثبُز٤َ٘ن ػ٠ِ أَُزٟٞ اُٞؽ٢٘ ث٤ٖ ا٤َُبٍبد ٝاُجوآظ ٝاُقطؾ أُٞػٞػخ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝروّٞ ٛنٙ 

ٝئػلاك اُزوبه٣و ثشإٔ  االرغبه ثبُجشو ٝؽٔب٣خ اُؼؾب٣ب،اُِغبٕ أٝ ا٤ُٜئبد ًنُي ثزط٣ٞو فطؾ ٝثوآظ اُؼَٔ ُٔ٘غ ٌٝٓبكؾخ 

 .ر٘ل٤ن عٜٞك ٌٓبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٝاهزواػ اُزٞط٤بد ٌُٔبكؾزٚ ٝٗشو ٓٞاك رؼ٤ٔ٤ِخ 

ّ ثب٤ُٖٔ ئال إٔ اُوبٕٗٞ ُْ ٣شو ئ٠ُ ئٗشب  ُغ٘خ ٝؽ٤٘خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو 2ٕٔٓ( َُ٘خ ٔٝهؿْ طلٝه اُوبٕٗٞ ههْ )

غٞاد اُوب٤ٗٞٗخ ألٕ ٝعٞك اُ٘ض اُوب٢ٗٞٗ أُ٘ش٢  ُِغ٘خ ٝاُن١ ٣ؾلك ٜٓبٜٓب ٝافزظبطبرٜب ٣ؼط٢ ُِغ٘خ ٝٛنٙ رؼل ٖٓ اُل

 ٝاُؾل ٜٓ٘ب . ئٗشب  ٓضَ ٛنٙ اُِغبٕ ٣إك١ ئ٠ُ ٌٓبكؾخ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٤ٍٔب ٝ، كٞح هب٤ٗٞٗخ ك٢ أكا  ٜٓبٜٓب 

 

  االتجار باألطفال :  فً مكافحة جرابم والتحمٌك الجنابًالمضابً رجال الضبط وتدرٌب تؤهٌل 

ظ المضابً والتحمٌك ٌوالض الشرطةإن مكافحة جرابم االتجار باألطفال بشتى أنواعها تتطلب تؤهٌل وتدرٌب لرجال 

الجنابً بما ٌإدي إلى لدرتهم على التعامل مه هذه الجرابم ومع ضحاٌا هذه الجرٌمة ومع المجرمٌن سٌما وجرابم االتجار 

 علىتؤهٌلهم للمدرة على التعامل  لانها وسابل متعددة وكما ٌمكن ارتكابها عبر االنترنت ومن ثم باألطفال ٌستخدم الرتكاب

التدرٌبٌة التً  ٌة إعداد الكفاءات ٌعتمد بالضرورة على العمل ال شن أنالحادثة أمر مهم للؽاٌة ، ومن ثم فإنه المستجدات 

األداء ، لذا أصبح من  المدرات والمهارات لرفع مستوى المنطمً والطرٌك السلٌم للوصول إلى تنمٌة تعتبر المدخل

مستجدات العصر ، وبما ٌلبً كافة االحتٌاجات األمنٌة الحالٌة  الضروري تطوٌر العملٌة التدرٌبٌة بما ٌتواكب مع

 .٘ٗوالمستمبلٌة

 :موجهات الٌونٌسٌؾ حول حماٌة األطفال ضحاٌا االتجاروفً هذا الصدد البد من اإلشارة إلى 

. وتمدم الوثٌمة  ٕ٘ٓٓوعدلتها فً أبرٌل  ٖٕٓٓأصدرت هذه الوثٌمة فً ماٌو ا  تجدر اإلشارة إلٌه أن الٌونسؾ ومم

 موجهات لتدابٌر

 محددة نجملها فٌما ٌلً:

 . اعتماد تدابٌر سبمٌة، ال تنتظر التبلٌػ، للتعرؾ على األطفال ضحاٌا االتجار وإنماذهم.ٔ

 ان فً حد الثمانٌةك االت التً ٌكون فٌها شن حول العمر الحمٌمً وما إذا. اعتماد الطفولة العمرٌة فً الحٕ

                                                                                                                                                                                                                  
 في ىحه السحافل الجولية.. السذاركة مع الجيات السعشية في الجولة في السؤتسخات والسشتجيات الجولية الستعمقة بسكافحة االتجار بالبذخ، ونقل وجية نعخ الجولة 8
 الزحايا في قزايا االتجار بالبذخ.. وضع اآلليات السشاسبة لمتعخؼ عمى 11
 . القيام بأي أعسال تكمف بيا المجشة في مجال مكافحة جخائػ االتجار بالبذخ.11

 اليسؼ في كسا أنذئت المجشة الؽطشية لسكافحة االتجار بالبذخ
ٗ٘
ـ طبعة  والفمه الجنابً اإلسالمً مكافحتها فً التشرٌعات الجنابٌةوطرق  لألطفال عبر شبكة اإلنترنت جرابم االستؽالل الجنسًـ  مٌعادل عبد العال إبراه دكتورـ   

 مٖٕٔٓ



 عشر.

 ؛ وٌكون مدربا وخاضعا للمحاسبٌة.لإلتجارضحٌة ك. تعٌٌن وصً لانونً للطفل بعد التعرؾ علٌه ٖ

 . تحدٌد مسبولٌات الوصً المكلؾ بالطفل لٌضمن أن آل التدابٌر المتخذة فً حك الطفل تكون متسمة معٗ

 حته الفضلى.مصل

 . توجٌهات حول التسجٌل والممابالت والخطوات األولٌة وتسآل الطفل عن تجربته وتحدٌد عمره.٘

 . اإلحالة لإلفادة من الخدمات الضرورٌة والتنسٌك بٌن الجهات الممدمة للخدمات.ٙ

 . الحماٌة المإلتة1

 . تحدٌد الوضعٌة المانونٌة للطفل والمتصلة باإللامة والتؤشٌرات8

 . إدارة الحاالت الفردٌة وتحدٌد حلول مستدٌمة8

 . تنفٌذ الحلول المستدٌمة بما فٌها الدمج المحلً، والعودة للوطن، واللجوء لدولة ثالثة. ٓٔ

 . العدالة من حٌث اإلجراءات الجنابٌة والمدنٌة ٔٔ

 . حماٌة األطفال الضحاٌا والشهود ٕٔ

 . التدرٌب ٖٔ

 االتجار تاألطفال لقىتات جريمةانمطهة انثانث : 

وفٌما ٌلً سوؾ نستعرض وضعت الموانٌن عموبات لمرتكبً جرٌمة االتجار باألطفال بؽرض تحمٌك الردع والزجر 

 عموبات االتجار باألطفال فً االتفالٌات الدولٌة وفً المانون الٌمنً والموانٌن الممارنة 

ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ االرغبه ثبألشقبص ٝثقبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ بَُ٘جخ ُالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ٗغل إٔ اُجورًٍٞٞ اُقبص ثٔ٘غ ك

( ػ٠ِ إٔ رؼزٔل ًَ كُٝخ ؽوف ٓب ٘أٌَُٔ الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ػجو اإله٤ٔ٤ِخ ٗض ك٢ أُبكح )

  .ؽبٍ اهرٌبثٜب ػٔلاً ( ٖٓ اُجورًٍٞٞ ك٢ ٖهل ٣ِيّ ٖٓ رلاث٤و رشو٣ؼ٤خ ٝرلاث٤و أفوٟ ُزغو٣ْ اَُِٞى أُج٤ٖ ك٢ أُبكح )

ًٔب ٗظذ ػ٠ِ إٔ رؼزٔل ًَ كُٝخ ٓب ٣ِيّ ٖٓ رلاث٤و رشو٣ؼ٤خ ُزغو٣ْ اُشوٝع ك٢ اهرٌبة أكؼبٍ االرغبه ثبُجشو ًٝنُي 

 ٔخ. ٣رغو٣ْ أَُبٛٔخ ًشو٣ي ك٢ أؽل األكؼبٍ أُغوٓخ أٝ ر٘ظ٤ْ أٝ رٞع٤ٚ أشقبص آفو٣ٖ الهرٌبة اُغو

 اُـوآخ،ه٤ٔخ ل ٓلح اُؾجٌ ٣ٝروى رؾل ٝٓبد ااُـو ٝأاالرغبه ثبُجشو ثبُؾجٌ  ًٔب إٔ اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞمع٢ هل ؽلك ػوٞثبد

 رواٙ ًٔب أٗٚ عؼَ َٓأُخ رشل٣ل اُؼوٞثبد ٓبكح افز٤به٣خ ثؾَت ارلبهٜب ٓغ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُلاف٢ِ. ثؾَت ٓب األؽوافُِلٍٝ 

   الٍ األؽلبٍ ك٢ اُجـب  ٝك٢ أُٞاك االثبؽ٤خُجوٝرًٍٞٞ االفز٤به١ الرلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثشإٔ ث٤غ األؽلبٍ ٝاٍزـا إٔ  ًٔب

التدابٌر الالزمة التً تجعل هذه الجرابم موجبة  اتخاذ طرؾ  كل دولة( أٗٚ ػ٠ِ ًَ كُٝخ  ٖ( كووح )ٖؽ٤ش ث٤٘ذ أُبكح )

 .للعموبات المناسبة والتً تضع فً االعتبار خطورة طابعها

 العقوبات في القانون اليمني والقوانين المقارنة :



بشؤن مكافحة جرابم اإلتجار بالبشر فً الفصل الثالث الجرابم والعموبات على مرتكبً  8ٕٔٓ( لسنة ٔحدد المانون رلم )

وبات الممررة فً هذا م( على أنه ٌعالب على جرابم االتجار بالبشر بالعٙجرابم اإلتجار بالبشر حٌث نصت المادة )

أو الدٌة أو األرش ـ إذا كان لذلن ممتضى ـ أو بؤي عموبة أشد  المانون مع عدم اإلخالل بعموبة الحد أو المصاص

 منصوص علٌها فً أي لانون أخر .

تمل عن خمس سنوت وال تزٌد عن عشر سنوات وبؽرامة ال تمل  ( على أنه :  بعالب بالحبس مدة ال1ونصت المادة )

( من ٗر بالبشر المنصوص علٌها  فً المادة )مابة ألؾ وال تزٌد عن ملٌون لاير كل من ارتكب أٌاً من جرابم االتجاعن 

 هذا المانون .

فهذه المادة حددت عموبة جرابم االتجار بالبشر بشكل عام وٌالحظ أن المانون الٌمنً لد أشار إلى عدم اإلخالل بالعموبات 

 جار .والشن أن النص على ذلن ٌمثل ردع وزجر لمرتكبً جرابم اإلتالحدٌة أو المصاص أو الدٌة أو األرش 

منه شدد العموبة فً حال ما إذا كان الضحٌة من األطفال أو النساء   ( ٘الفمرة ) أ( البند ) (1والمشرع الٌمنً فً المادة )

أو عدٌمً األهلٌة أو من ذوي اإلعالة حٌث جعل العموبة الحبس مدة ال تمل عن سبع سنوات وال تزٌد عن خمس عشرة 

 سنة . 

( الفمرة 1فً المادة )كل من أهدي أو باع أو أشتري أو عرض للبٌع أو الشراء شخص أو أكثر  كما عالب بذات العموبة 

 )ب( .

ً أو منفعة من أعمال أو خدمات تمدم من أحد ضحاٌا  علىٙٔكما نصت المادة  عموبة  كل من ٌستفٌد أو ٌجنً ربحا

ع علمه بذلن ، مالم ٌكن المستفٌد مرتكبا لجرٌمة االتجار بالبشر وتشكل إحدى حاالت االستؽالل الواردة فً هذا المانون م

 .االتجار أو مساهما أو شرٌكا فٌها ، بالحبس مدة ال تمل عن سنة وال تزٌد عن ثالث سنوات 

أنه ٌعالب بالحبس مدة ال تمل ثالث سنوات وال تزٌد  وشدد العموبة فً حال كان الضحٌة طفال حٌث نصت المادة على  

علً ملٌون رٌاال إذا كان الضحٌة طفالً أو تمل عن ثالثمابة ألؾ رٌاال وال تز ٌد  مالٌة العن خمس سنوات وبؽرامة 

 امرأة .

ً أو نشر م عا( الفمرة )ب( كل من أنشؤ أو استخدم مولًٓٔ المادة )فب المشرع الٌمنً الكما ع على لومات عالكترونٌا

ً ومصادرة األموال  الشبكة المعلوماتٌة بمصد ارتكاب  جرٌمة من جرابم االتجار بالبشر مع الحكم بإؼالق المولع نهاببا

 المتحصلة نهابٌاً.

كل من احتجز أو أخلى أو حاز بدون مسوغ لانونً أو اتلؾ وثٌمة سفر أو  ٕٔكما عالب المشرع فً المواد فً  الماد 

 إحدى ضحاٌا االتجار بالبشر .إلامة أو أي هوٌة تخص 

 

لى ارتكاب جرٌمة االتجار بالبشر وشدد عوتعدٌالته العموبات الممروضة  ٕٓٔٓلسنة  ٗٙحدد المانون المصري رلم و

مع عدم اإلخالل بؤٌة عموبة أشد ( منه على أنه :ٗ)مادة العموبة فً ما إذا ولعت  الجرٌمة على طفل  حٌث نصت المادة 

 .المواد التالٌة بالعموبات الممررة لها ًلانون آخر، ٌُعالب على الجرابم المنصوص علٌها ف أي فًمنصوص علٌها 



ٌُعالب كل من ارتكب جرٌمة االتجار بالبشر بالسجن المشدد وبؽرامة ال تمل عن خمسٌن ألؾ ( على أنه :٘)مادةونصت ال

 .من نفع أٌهما أكبر ألؾ جنٌه أو بؽرامة مساوٌة لمٌمة ما عاد علٌه ًجنٌه وال تجاوز مابت

ٌعالب كل من ارتكب جرٌمة االتجار بالبشر بالسجن المإبد والؽرامة التى ال تمل عن مابة ألؾ جنٌه :(ٙ) مادةونصت ال

 :من الحاالت اآلتٌة أي فًوال تجاوز خمسمابة ألؾ جنٌه 

 .األهلٌة أو من ذوى اإلعالة عدٌمًإذا كان المجنى علٌه طفال أو من ـ ٙ

ٌعالب على جرٌمة االتجار بالبشر بالسجن من  مكافحة االتجار بالبشر المؽربً عموبة االتجار باألطفال  وحدد لانون

 درهم فً الحاالت التالٌة:  ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٕإلى  ٓٓٓ.ٕٓٓعشرٌن إلى ثالثٌن سنة وؼرامة من 

 إذا ارتكبت الجرٌمة ضد لاصر دون الثامنة عشر؛ -ٔ

 أو بسبب المرض أو اإلعالة أو نمصعٌة صعبة بسبب كبر سنه إذا ارتكبت الجرٌمة ضد شخص ٌعانً من وض -ٕ

 بدنً أو نفسً أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بٌنا أو كان معروفا لدى الفاعل؛

إذا كان مرتكب الجرٌمة زوجا للضحٌة أو أحد أصولها أو فروعها أو وصٌا علٌها أو كافال لها أو مكلؾ برعاٌتها  -ٖ

 او كانت له سلطة علٌها.

دون اإلخالل بالممتضٌات :  8ٗٗـ ٕفً الفصل  المؽربً عموبة  االتجار بالبشر  ونص لانون مكافحة االتجار بالبشر

درهم كل من ارتكب ٓٓٓٓٓ٘إلى  ٓٓٓٓٔوبؽرامة من  الجنابٌة األشد، ٌعالب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

 جرٌمة االتجار بالبشر.

ٌعالب على جرٌمة االتجار بالبشر  على أنه: 8ٗٗـ ٗنص الفصل الثانً وشدد العموبة فً حال االتجار باألطفال حٌث 

 درهم فً الحاالت التالٌة:ٕٓٓٓٓٓٓإلى  ٕٓٓٓٓٓبالسجن من عشرٌن إلى ثالثٌن سنة وؼرامة من

 إذا ارتكبت الجرٌمة ضد شخص ٌعانً من وضعٌة صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب .ٔ

 المرض أو اإلعالة أو نمص بدنً أو نفسً أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بٌنا .ٕ

 أو كان معروفا لدى الفاعل؛

ؾ أو كافال لها أو مكل إذا كان مرتكب الجرٌمة زوجا للضحٌة أو أحد أصولها أو فروعها أو وصٌا علٌها .ٖ

عالب بالحبس من سنة على خمس ٌعلى أنه :  8ٗٗـ ٓٔونص فً الفصل  هسلطة علٌ برعاٌتها او كانت له 

 جرٌمة االتجار بالبشر من خدمة أودرهم،كل من استفاد، مع علمه بٓٓٓٓ٘إلى  ٓٓٓ٘سنوات وؼرامة من 

 ضحاٌا االتجار بالبشر. منفعة أو عمل ٌمدمه ضحٌة من

 ر بالبشر لاصرا دون الثامنة عشر.تضاعؾ العموبة إذا كان ضحٌة االتجا

وكذلن فً  الذكر شددت العموبة فً حال االتجار باألطفال كونهم فبة ضعٌفة  تحتاج إلى حماٌة أكبرأذن الموانٌن السالفة 

 .حال االستفادة من منفعة أو عمل ألام به ضحٌة االتجار فً حال كونه طفال 



أو  كل من أهدي أو باع أو أشتريكما نالحظ أن لانون مكافحة االتجار بالبشر الٌمنً نص على إٌضا على عموبة 

 شدد العموبة لهذه  األفعال .  وعرض للبٌع أو الشراء شخص أو أكثر

 وتعد هذه األفعال من أفعال االتجار باألطفال الموجبة للعموبة المشددة 

 النتائج :

رٞطِ٘ب ئ٠ُ ػلك ٖٓ اُ٘زبئظ  كو٤ٜخ هب٤ٗٞٗخ ٓوبهٗخ كهاٍخثبَُ٘ب  ٍٝٝبئَ ٌٓبكؾزٜب  األؽلبٍثؼل ٛنا اُؼوع ُغو٣ٔخ 

 :َٗزؼوػٜب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ 

 إن ظاهرة االتجار باألطفال ظاهرة عالمٌة تعانً  منها معظم دول العالم . (ٔ

رسمٌة حول حجم  إحصابٌاتإن ظاهرة االتجار باألطفال ظاهرة للمتابع  ومع ذلن ال نستطع أن نحصل على  (ٕ

 هذه الظاهرة فً الٌمن .

أدت إلى انتشار هذه الظاهرة فً  التًاسً وااللتصادي والفمر والجهل  من أهم العوامل  ٌعدم االستمرار الس (ٖ

 الٌمن  

 الظاهرةعدم تطبٌك النصوص المانونٌة فً الوالع  ومعافٌة مرتكبً جرابم االتجار باألطفال أدى إلى انتشار هذه  (ٗ

 لعدم تحمك الردع والزجر .

 لبٌة كثٌرة سواء على المجتمع أو األسرة أو المجتمع .ٌترتب على ظاهرة االتجار باألطفال أثار س (٘

ك٢ اُوٞا٤ٖٗ ٝاالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ك٢ رغ٤٘ل أشقبص أٝ ٗوِْٜ  ؽلبٍ رٔضِذ طٞه اُوًٖ أُبك١ ُغو٣ٔخ االرغبه ثبأل (ٙ

أٝ ر٘و٤ِْٜ أٝ ئ٣ٞاؤْٛ أٝ اٍزوجبُْٜ ثٞاٍطخ اُزٜل٣ل ثبُوٞح أٝ اٍزؼٔبُٜب أٝ ؿ٤و مُي ٖٓ أشٌبٍ اُوَو أٝ االفزطبف 

 ٤ُخ أٝ ٓيا٣ب.أٝ االؽز٤بٍ أٝ اُقلاع أٝ اٍزـالٍ اَُِطخ أٝ اٍزـالٍ ؽبُخ اٍزؼؼبف، أٝ ثاػطب  أٝ رِو٢ ٓجبُؾ ٓب

ّ ئ٠ُ أٗٚ ك٢ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ  ال ٣شزوؽ اهرٌبة اُلؼَ اإلعوا٢ٓ 2ٕٔٓ( َُ٘خ ُْٔ ٣شو اُوبٕٗٞ ههْ  ) (1

ٓ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ ثورًٍٞٞ ٝ ثٍٞبئَ ٓؼ٤٘خ ٝئٗٔب ٣زؾون ٣ٔغوك هظل االٍزـالٍ  ً٘ظ٤وح أُظو١ ٝأُـوث٢ 

 .  ٕٓٓٓاالرغبه ثبألشقبص 

ٌاري التفالٌة حموق الطفل بشؤن بٌع األطفال واستؽالل األطفال فً البؽاء وفً المواد البروتوكول االختحدد  (8

المإدٌة  دولة طرؾ أن تؽطً، كحد أدنى، األفعال واألنشطة أٌضا صور استؽالل االطفال الزمت كل  االباحٌة

ترتكب محلٌاً أو دولٌاً أو  تؽطٌة كاملة بموجب لانونها الجنابً أو لانون العموبات فٌها سواء أكانت هذه الجرابم

 كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

ثـوع األؽلبٍ ئٕ رٞاكو اُوظل اُغ٘بئ٢ ٝأُزٔضَ ثبُؼِْ ٝاإلهاكح ٝاُوظل اُقبص أُزٔضَ ك٢ ٤ٗخ اٍزـالٍ  (8

 اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُبٍ أٝ أ١ ٓ٘لؼخ ًبٗذ هًٖ أٍب٢ٍ ُو٤بّ عو٣ٔخ االرغبه



أُؼ٤٘خ ثٌٔبكؾخ اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ اُقبطخ ثؾوٞم اُطلَ  ًٝنُي االرلبه٤بد رؼٔ٘ذ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ  (ٓٔ

ٝفبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ُؼبّ  ثبألشقبص اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ األشقبص اُن٣ٖ ٣زبعوٕٝٝاُجورًٍٞٞ 

 اُز٢ رإك١ ئ٠ُ اُؾل ٖٓ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ .اُزلاث٤و اُٞهبئ٤خ اٌُض٤و ٖٓ  ّٕٓٓٓ

اُلٍٝ  ًٍٕٓٓٓٞ األْٓ أُزؾلح اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ األشقبص ٝفبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ُؼبّ ُيّ ثورٞؽ٤ش أ

 ٜٝٓ٘ب:  ألؽلبٍ ثبرقبم اُؼل٣ل ٖٓ اُزلاث٤و أُإك٣خ ئ٠ُ ٌٓبكؾخ عو٣ٔخ االرغبه ثب

 اُزلاث٤و االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُظؾ٤خ ٝاإلػال٤ٓخ ُٔ٘غ االرغبه ثبَُ٘ب . رقبما 

 ثبَُ٘ب  ٔ٘غ ٝاُٞهب٣خ ٌٝٓبكؾخ عو٣ٔخ اإلرغبهاُغ٤بد ٝؽ٤٘خ ٝثوآظ ٛبككخ ئ٠ُ ٤اُزٞػ٤خ ٝئػلاك اٍزوار. 

 اُزله٣ت ُِوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ٌٓبكؾخ االرغبه ثبألشقبص 

   ا٣غبك ٝئهبٓخ شواًبد ؽو٤و٤خ ث٤ٖ ٓقزِق األؽواف أُزقظظخ ٝاُلاػ٤خ ئ٠ُ ٌٓبكؾخ اإلرغبه ثبَُ٘ب 

 ٕٝاُل٢ُٝ. رجبكٍ أُؼِٞٓبد ٝاُزؼب 

 ٝهل ٗظذ ثؼغ اُوٞا٤ٖٗ أُوبهٗخ ػ٠ِ ٛنٙ اُزلاث٤و ًٔب رْ اإلشبهح ك٢ ص٘ب٣ب اُجؾش.

ً د ا٤ُٖٔ اُِغ٘خ اُٞؽ٤٘خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ك٢ ا٤ُٖٔ ٝأٍ٘لد ُٜب ٜٓبٓأأٗش (ٔٔ رٌٜٔ٘ب ٖٓ اُزٞػ٤خ  ب

اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ٌٓبكؾخ االرغبه ٝرله٣ت ـطلبٍ أُغزٔؼ٤خ ٝاُوطل ٝاُزله٣ت ٝاُزأ٤َٛ ٌٝٓبكؾخ ظبٛوح االرغبه ثبأل

ثورًٍٞٞ األْٓ أُزؾلح اُقبص ثٔ٘غ ٝهٔغ ٝٓؼبهجخ ػ٠ِ اُوؿْ إٔ ا٤ُٖٔ ُْ رظبكم ػ٠ِ ثورًٍٞٞ  ثبُجشو

ّ 2َُٕٔٓ٘خ .(ّٔ ُْٝ ٣٘ض اُوبٕٗٞ ههْ )ٕٓٓٓاألشقبص اُن٣ٖ ٣زبعوٕٝ ثبُجشو ٝفبطخ اَُ٘ب  ٝاألؽلبٍ ُؼبّ 

 . به ثبُجشوؾخ االرغػ٠ِ ئٗشب  اُِغ٘خ اُٞؽ٤٘خ ٌُٔبك

موجهات لحماٌة األطفال ضحاٌا االتجار حٌث هدفت إلى تحمٌك حماٌة متكاملة  أصدرت الٌونسؾ  (ٕٔ

بما ٌإدي إلى إعادة ادماجهم  أثناء إجراءات التحري والتحمٌك والمحاكمة وأشارت إلى  لألطفال ضحاٌا االتجار

 المجتمع .فً 

 علٌه أي أثر فً العموبة المفروضة على الجانً .ٌترتب  ٌعتد بالرضاء الصادر من الطفل  وال ال (ٖٔ

ٖٓ  ثبألؽلبٍ  ؽ٤ش عؼِذ االرغبهاألؽلبٍ  شلكد اُوٞا٤ٖٗ اُؼوٞثخ ك٢ ؽبٍ ٓب ئما ٝهؼذ اُغو٣ٔخ ػ٠ِ  (ٗٔ

 ٝٛنا َِٓي ٣ؾٔل ُٜنٙ اُزشو٣ؼبد ًٕٞ األؽلبٍ كئخ ػؼ٤لخ رؾزبط ُؾٔب٣خ فبطخ . اُظوٝف أُشلكح

بنص من أهدي أو باع أو أشتري أو عرض للبٌع أو الشراء شخص أو أكثر ػبهت أُشوع ا٢٘ٔ٤ُ   (٘ٔ

(  رؼم أن الفمرة )أ( نصت على تشدٌد عموبة االتجار فً حاالت معٌنة ومن 8عمابً فً الفمرة )ب( من المادة )

 ثم فإن إفراد هذه األفعال تزٌد من المشرع ، كون هذه األفعال من أفعال االتجار اصال .

ّ ٝػبّ 1ٕٔٓأىٓخ ًٞهٝٗب ٝاُز٢ ظٜود ٜٗب٣خ  االنترنت خالل  رة االتجار باألطفال عبرانتشار ظاه  (ٙٔ

 أكد ئ٠ُ ى٣بكح االٍزـالٍ اُغ٢َ٘ ُألؽلبٍ  .  ٕٕٓٓ

 



  : انرىصيات 

 ( َُْ٘خ ٔرٞط٢ اُلهاٍخ أُشوع ا٢٘ٔ٤ُ  ثزؼل٣َ اُوبٕٗٞ هه )ٕٓٔثؾ٤ش ٣زالك٢ اُلغٞاد اُوب٤ٗٞٗخ أُشبه 2  ّ

ٝاُ٘ض  ،  ئ٤ُٜب ك٢ ص٘ب٣ب اُجؾش ٖٝٓ مُي ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ اُ٘ض طواؽخ ػ٠ِ ػلّ االػزلاك ثوػب اُطلَ 

ثٔغوك   روّٞئَ االٍزـالٍ أ١ إٔ اُغو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلبٍ ؽز٠ ك٢ ؽبُخ ػلّ رؾون ٍٝب عو٣ٔخطواؽخ ػ٠ِ ه٤بّ 

 . رٞاكو ٤ٗخ  االٍزـالٍ 

  رٞط٢ اُلهاٍخ أُشوع ا٢٘ٔ٤ُ  اُ٘ض ػ٠ِ ئٗشب  ُغ٘خ ٝؽ٤٘خ ٌُٔبكؾخ االرغبه ثبُجشو ٣ٝؾلك ٜٓبٜٓب

 ٝافزظبطبرٜب ثلهخ .

 ؾٔالد رٞػ٣ٞخ ثغوائْ االرغبه األؽلبٍ ٝأصبهٛب اٌُبهص٤خ ػ٠ِ األٍوح ٝأُغزٔغ رٞط٢ اُلهاٍخ  ثؼوٝهح اُو٤بّ ث

َٓزٔوح  ًْ فالٍ ٍٝبئَ اإلػالّ أُقزِلخ ًٝنُي ٖٓ فالٍ ٍٝبئَ اُزٞاطَ  ٝاُلُٝخ  ٝإٔ رٌٕٞ ٛنٙ اُؾٔالد 

 أطجؼ ك٢ ٓز٘بٍٝ اُغ٤ٔغ ٝاٗزشبهٛب ٍو٣غ علا ٝرإصو ثشٌَ ًج٤و .اٍزقلآٜب  االعزٔبػ٢  ٤ٍٔب

 ٍثؾ٤ش رزؼٖٔ  رٞط٢ اُلهاٍخ ثؼوٝهح رؼ٤ٖٔ أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ  ٓٞاك ػ٤ِٔخ ػٖ عو٣ٔخ االرغبه ثبألؽلب

ؽٔب٣خ أُغزٔغ ٖٓ ٛنٙ   ٝأصبهٛب اَُِج٤خ ػ٠ِ اُلوك ٝاألٍوح ٝأُغزٔغ  ٝػٖ ٍٝبئَ رٞػ٤خ ُألؽلبٍ ثٜنٙ اُغو٣ٔخ 

 اُظبٛوح .

 طت ُِغٔؼخ ؽٍٞ ٛنٙ اُظبٛوح ٝأٍجبثٜب ٝٓٞهق رٞط٢ اُلهاٍخ ٝىاهح االٝهبف ٝاإلهشبك ثؼوٝهح رقظ٤ض ف

 اإلٍالّ ٜٓ٘ب ٝ ٤ًل٤خ اُؾل ٜٓ٘ب ٝاُزٞػ٤خ ثٔقبؽوٛب.

  ًٔب رٞط٢ اُلهاٍخ ثاعوا  اُؼل٣ل ٖٓ اُلهاٍبد ا٤ُٔلا٤ٗخ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ػٖ ٛنٙ اُظبٛوح ٝؽغٜٔب ٝأٍجبثٜب ٝكٝاكؼٜب

 خ ُٜب. ؼُزٌٖٔ ٖٓ ئ٣غبك ؽٍِٞ ٗبع

 بد اُزله٣ت ٝاُزأ٤َٛ ٝث٘ب  اُولهاد ُِغٜبد أُؼ٤٘خ ثاٗلبم اُوبٕٗٞ ٝعٜبد رٞط٢ اُلهاٍخ ثؼوٝهح هكغ َٓز٣ٞ

 اُؼجؾ اُوؼبئ٢ ٝ اُوؼبح ٝاُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُ٘بكن اُجو٣خ ٝاُجؾو٣خ ٝاُغ٣ٞخ. 

  رٞط٢ ثؼوٝهح ػول أُإرٔواد اُل٤ُٝخ ٝأُؾ٤ِخ ُٔ٘بهشخ ظبٛوح االرغبه ثبَُ٘ب  ٝاُلٝاكغ ٝاإلعوا اد اُٞهبئ٤خ

 ُِؾل ٜٓ٘ب.ٝاُوب٤ٗٞٗخ 

  ٙرٞط٢ اُلهاٍخ ثؼوٝهح ئ٣غبك أ٤ُبد ُوطل ٝٓزبثؼخ عوائْ  االرغبه ثبألؽلبٍ ثٔب ٣إك١ ئ٠ُ ٓزبثؼخ ٌٝٓبكؾخ ٛن

 ٤بد كه٤وخ ػٖ ٛنٙ اُغو٣ٔخ ٢ً رج٢٘ ػ٤ِٜب كهخ اُلهاٍبد ٝاُزؾ٤ِالد ٍٖٝ اُزشو٣ؼبد اُغو٣ٔخ ٝهطل ئؽظبئ

  ئكٓبط ػؾب٣ب االرغبه ثبألؽلبٍ ك٢ أُغزٔغ ، ٝئٗشب   حكإلػبثٞػغ ثوآظ ماد كؼب٤ُخ ٝرٞط٢ اُلهاٍخ اُؾٌٞٓخ

 األؽلبٍ أص٘ب  ئعوا اد اُزوبػ٢ .كٝه ُوػب٣خ 

 أفو كػٞاٗب إٔ اُؾٔل هلل هة اُؼب٤ُٖٔ                                   


