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 شكر وامتنان
كممي يب مم  نممت دم اشكممدو قدممي ا عشكممد  ا انني كمم م ع   مم  ت ق ن ي مم        

  انةمممممت د مممم    ق  مممممت   عنممممت  لمممممت ب ممممداءإنممممر تدممممم  ةت اننتوممممت  انمممممدكة      
بة ج ه شه  اننلي ة انق ية عخب شه  ان اسمنة  مت هماا اني م د ا ي م ات نهم  دم 

 ي فظه   بت عو نله  ذخ ًا  ت ت  د انب ث اننليت .  

ج تنمة انكم   م  عاندمي  ام اي ن م  تمم سم  د ت تمم دسم شاشت  مت ا مي        
 انك يس ة .

اننم و  مت ج تنمة انك يسم ة ع لمر عاندي  ت ص د ن ا سة ا مي انكم   م         
  دسهي دسة ذ   انف ض  اندكة    دا ج ب  ه يا .

عاندممي  ت صمم د انممر تممد   عتمم كفت تيةبممة كل ممة انكمم   م  ممت ج تنممة        
  انك يس ة.

 س ال م اننلت انكد   ام  ةكب  هاا انني  خ نصً  ن جهه ان  وي         

 عتنه انن م عانة   ق.
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 صالملخ
 

ص  ه  عاشي نه  تم  رقدة بهي عاالش    االطف د  سةغالداع ب ع  ويةشند ج  
ا عشند هاه ان  ااي    تة  لر اني ةيعاخب  ان  ااي انينظية  لر األطف د خ صة ع 
 تنة ا  هت شني   لر  تعدت ب ئة ا ةه ك  عاض   ن ك ق األطف د  ت انع ش  

عوند       االسةغالد ان ن ت نرإ هي عتم آق اهي عاته شهي دساألطف د تم 
الشف ق ة حك ق انبف  قدأم ب ع األطف د  0222ان   ت ن نة  انب عش ك د االخة   ا 

انةت ج تت  ت انبغ ء ع ت اني اي اإلق ح ة ا تم انب عش  ال  انيهية  هيعاسةغالن
 لر اني ة ى ان طنت اع  ب  ان دعي اندعن ة ا   بتا ش االسةغالد ان ن ت س اء

 لر ت  يكع اع  عو ضح انب عش  د قص    تف د  ض ع   تي  سة اندعد ن لب  ه 
تنةهيت انك   م انر يعنهي  قإحض  خ  ج حدعيه  ا االت  اناا ي يح   ش   

 يكلص عني  كيةهي  لر ج ااي انةت ااة   ه   ت يعد دخ ى ا  ني  كينلي  د ات و ا
تخ ط  اننظ  انر اندعنة ب صفه  )تأعى اتن (  ألعنئك انا م ي    عم خ  ج تم 

ذ إق ية خ صة ن س هاا      ب  نه ع  يعنهي نال غي س  ت االسةغالد ان ن ت ا
ا  االطف د ن ي يةعضع إج اءا  ا     ة   ت ه   كت  لر ت ؤعن    ان ي ت   إ
  دم   لط ح عنن عنكد ا ق األطف دقاندعد األ ض ء  لر ش  وي هاه ان  ااي  ولتوع 

ب ع عاالسةغالد عانةب ق انتم ب  م تفه و  تخةلفة تم اني ض عانض ء  لر ج ا   
عتم ثي  عاالس س انك    ت نة  وي هاا انفن  ان ااع  لر االطف د عدسب قهانر ص  ه 

انةب ق انر ان ه ي ان ات ة نيي   ة ب ع عاسةغالد االطف د س اء ك  ت يعن ة او 
ليت ا ن  ه  ت شبة قدي   تة ل لة ع  ش  م عاد  يلن   لر دم ا  اال ي ة او عطن ة 

تم اج  شنتوت  ن ن ة عدس ن   ط ق ت اجهة ج ااي اسةغالد ا انخ عج بنة اج  لي ة
حك ق انبف  عتننه  ن نني دطف د انن ني  ش  ه  ةه ك  األطف د عان د تم هاِه اال

 .و عاالتم شضيم   ه  حك اهي ك تلةق     ان ال
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 المقدمة

 دراسةموضوع ال اوال:

يمثل األطفال مستقبل الدول في العلم والتنمية والرفاهية، األمر الذي يتطلب أن ينال 

في الرعاية الصحية  محقه واوأن ينال، األطفال الحماية الكاملة من كل مظاهر المساس به 

من األطفال  كثيريفتقر  ذا،والتعليم وغير ذلك من الحقوق ، إال أن الواقع يشير الى غير ذلك 

.وقد كانت  واإلهمال ،والتمييز ،واالستغالل ،واإلساءة،الى الحماية المطلوبة من العنف 

وبكل قوة الى  عي  س  االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال مصدر قلق للمجتمع الدولي لذلك 

شهد القرن  أذال، فالنظر في سياسته المتعلقة باألط واعادة، كات ، محاولة التخلص من االنتها

الى االطفال  رينظ التيفي الكيفية  ا  وحاسم ا  جذري ا  تغيير  1191الماضي وعلى وجه الدقة عام 

المجتمع الدولي مرحلة العناية بالطفولة في األحوال العادية ليصل  ىوالتعامل معهم، فقد تخط

 قدتفع  االهتمام الى درجة حماية الطفل في ظل الظروف االستثنائية أو الظروف الصعبة، 

 من ،التوصيات الملزمة بالحماية الدولية لألطفال في النزاعات المسلحة رتصدإو المؤتمرات 

ومن الرق حتى وصلت تلك الحماية الى حماية الطفل  ،والدعارة، ءاإلبادة وحمايته من البغا جرائم

 ستغل ذ ي  إ ، انتشر في العالم بأسره ا  نسبي ا  ديثح أأمر   األطفال واستغاللهم بيع عدوي العامل.

وقد أدت جريمة ، تزداد في زمن الحروب ووعلى اختالف أعمارهم،  ،اإلنسان من كال الجنسين

الى ظهور فئات جديدة من المجرمين ينتمون الى عصابات إجرامية  ألطفالا بيع واستغالل

على تعاطي أي  اكراهه الطفلطفال عدة أشكال منها حمل لالويأخذ االستغالل الجنسي ، منظمة 

االستغالل الجنسي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات مثل نشاط جنسي غير مشروع، 

يشكل  و ،الدعارة ومواداالستغاللي لألطفال في العروض  الواالستعمالجنسية غير المشروعة، 
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لغرض  طفل او تامينه او تدبيره او تقديمهاالستغالل الجنسي لألطفال أشكاال أخري منها عرض 

استغالله في البغاء، فضال  عن ذلك يشمل االستغالل الجنسي استغالل األطفال إباحيا من 

د لها طبيعة إباحية أو مضمون جنسي بما فيها ظهور األطفال في صور أو أفالم أو مشاه

 0 مشاهد أو صور األطفال

 الدراسةأهمية ثانيا: 

 في النقاط اآلتية: الدراسةتكمن أهمية 

 .  استغالل االطفال جنسيا التعريف بجريمة بيع و -1

 االستغالل الجنسي لألطفال.البيع و خطورة جريمة مدى  بيان-2

 جنسيا.االطفال  استغالل انتشار جريمة بيان دور التطور التقني في-3

 واالتفاقيات الدولية. الوطنيبيان الحماية القانونية لألطفال في التشريع -4

 األطفال واستغاللهم جنسيا.بيع  اسباببيان -5

 اشكالية الدراسة :ثالثا
على ،من البيع واالستغالل  توفير الحماية الطفال يعانون من نقص فياان  المشكلة االساسية

وال بد من  ،الرغم من االهتمام الواسع في مجال حقوق االنسان على الصعيد الدولي والوطني  

 تي:التساؤل اآل عن يجيبلمشكلة هذه ال جاء البحث فيو ، بشتى الوسائل،  الجريمةمواجهة هذه 

كافية لمواجهة  هي ستغاللالبيع واالجرائم على  للقضاءالدولية والوطنية المبذولة الجهود  هل   

سئلة لذي يتفرع عنه بعض األا؟ هذه الجريمة التي انتشرت في اغلب الدول وخاصة الفقيرة 

 الفرعية:
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 وما صورُه؟ االطفال واستغالل بيعما مفهوم  -1

 ؟بيع واستغالل األطفال ما اإلجراءات المتبعة لمكافحة جريمة -2

 ؟ األطفال بيع واستغالل ما أهم دوافع -3

 مضمون القانون العراقي الذي يحكم االتجار بالبشر واستغاللهم وما العقوبات المفروضة؟ما -4

 لدراسةا يةمنهج :رابعا
، وسوف يعتمد الباحث على المنهج   المنهج التحليليالى اعتماد سنسعى في هذه الدراسة      

يعد من أكثر  ذإ ،واستغاللهم  األطفال بيعريخ ظاهرة تأريخي في البحث لدراسة تطور أالت

 ، واستغاللهم االطفال بيع لدراسة الظواهر االجتماعية والقانونية في تحليل ظاهرة  مةء  المناهج مال

واستغاللهم من الجانبين الموضوعي  األطفالبيع تحليل جريمة و حث الى وصف االب ىإذ يسع

 واإلجرائي .

 الدراسة هيكلية :خامسا    

لدراسة  منهاول ألفصول ،خصص الفصل ا ةاما عن خطة البحث، فتتكون رسالتنا من ثالث 

،  األطفالبيع واستغالل  لتجريمالقانوني  األساس  الفصل الثاني، و  األطفالبيع واستغالل مفهوم 

في مكافحة جريمة بيع  واإلقليمية والوطنيةالجهود الدولية فيه  فقد بحثنااما الفصل الثالث 

وستسبق هذه الفصول مقدمة ثم تختم بخاتمة تتضمن اهم االستنتاجات  ،واستغالل األطفال

   0والمقترحات



في البغاء والمواد  األطفاليع واستغالل بالتعريف بحظر :األول الفصل 
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 الفصل األول

  المواد االباحية و البغاء في األطفالواستغالل  بيعحظر التعريف ب
 

التي ظهرت  جرائم الرق الحديثةمن  في البغاء والمواد االباحية األطفال بيع واستغالل يعد     
 ،وتجارة السالح ،جرائم المخدرات مثل مع ظهور كثير من الجرائم في العصر الحديث  ، 

نشاط غير شرعي بلغ من  وجرائم البيع واالستغالل ،وغيرها من الجرائم واالتجار بالبشر 
تعد  الجرائم، فهذه  هذه الجرائم تجاهاو محصنه  أىدولة بمن فليس هناكاالنتشار حد الظاهرة ، 

 من الجرائم التي ال يتحدد وجودها بدولة معينة او بمنطقة محددة .

ظهرت  إذالمجتمعات والسلطات المجتمعية ،  هرة عالمية تؤرق ظا ه الجرائمذهلقد أصبحت 
ا تهم ، وهذا ما دعااستغالاًل لفاقتهم وحاج عصابات منظمة تتاجر بالبشر وبأعضائهم البشرية

من المنظمات الدولية للوقوف في وجه هذه الظاهرة العالمية المستهجنة  كثيرمن  دول العالم
 .والتي تتعارض مع أبسط حقوق اإلنسان

ان الطفل في عالمنا اليوم هو النموذج األمثل للضحية؛ لكثرة الجرائم التي يقع فريسة سهلة 
ضده  كبةائم المرتجتماعية تجعل من الجر لها؛ لما يمتاز به من صفات جسدية وتكوينية ونفسية وا

يتعرض عدد ال يحصى من األطفال  إذاألشخاص البالغين،  تجاهتختلف عن الجرائم المرتكبة 
إلى مخاطر وانتهاكات تعيق نموهم وتقف حائال دون تنمية قدراتهم،  كافةفي كافة أرجاء العالم 

لدانهم وما يتعرضون وتشتد قسوة معاناتهم بسبب النزاعات المسلحة والعدوان واالحتالل األجنبي لب
 له من التشرد والنزوح واضطرارهم للتخلي، قسريًّا، عن أصولهم.

 يأتي: يجب ماهذا الفصل على مبحثين  قسماألطفال  ستغاللبيع وا بحظر ولإلحاطة
 

 المواد االباحية و البغاء فيواستغالل األطفال  بيع مفهومالمبحث األول : 
 .االطفال  استغاللالمبحث الثاني: أغراض 
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 المبحث األول
 المواد االباحية و البغاء في األطفالبيع واستغالل مفهوم 

 
على اساس استغالل حاجة او ضعف فئات معينة من بيع واستغالل األطفال تقوم فكرة       
هو انتهاك لحقوق ، استغالل وبيع األطفال النساء واالطفال ،  ويعّد من خاصة  وبيعهماالفراد 
البلدان والمناطق في  كلتمس بتأثيرها  الظواهر غير االنسانية وهذه، يحظره القانون الدوليو  طفل
لى منظمة في كثير من األحيان ترتكب عال الجرائم يعد البيع واالستغالل منذلك ، العالم

 أن و، دينية  أوسياسية  أوثقافية  أوحدود جغرافية  أيقف عند تالمستويين الوطني والدولي ال 
غير المشروع في  تجارتجارة غير مشروعة في العالم بعد اإلالجرائم أكبر  من تعدّ  ه الجرائمهذ

ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من  جرائموضحايا هذه  ،في المخدرات تجارواإل، السالح
أبعد المناطق النائية المترامية  إلىالمتجر بهم  األطفاليصل مسار  ، إذ قداأنحاء العالم جميعً 

 دولفي أشكال مختلفة في  غالاًل استُيعد  باألطفال تجاراإل أن وعلى سطح الكرة األرضية 
ففي كل مناطق العالم يتعرض ه ، اك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منليس هن فإنه متنوعة

يهتم المسؤولون  أنعي فكان من الطبي،  في كل جانب من جوانب حياتهم للعنف المفرط طفالاأل
ي بترتيب حماية لهذه الشريحة الحساسة عن طريق االرتفاع باالنتهاكات نسانعن الوجود اإل

مصاف الجرائم الدولية لما تتصف به من خطورة على  إلىحقوق الطفل  تجاهجسامة  كثراأل
البد من  هذه الجرائم بشكل جليولتوضيح ،   ي يحميها القانون الدولي الجنائيالمصالح الت

تندرج ضمن جرائم االتجار  ألنهااإلتجار باألطفال تسليط الضوء على مفهوم البيع واالستغالل و 
 :على النحو اآلتيهذا المبحث على مطلبين  ان نقسم ارتأينا فقد ، بالبشر 

 في البغاء و المواد االباحية: جريمة بيع واستغالل األطفال األول المطلب 

 ستغالل االطفال اصور المطلب الثاني : 
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 المطلب األول
 في البغاء والمواد االباحية األطفالبيع واستغالل  جريمة

ضد من الجرائم الخطرة التي تقع تحت طائلة الجرائم  األطفال بيع واستغاللظاهرة  إن

 منوهذه الظاهرة  تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق ، ألنهااالنسانية لما لها من أثار ونتائج مخيفة ، 

على نطاق واسع في العالم وتنوعت  التي انتشرت ينسانريخ اإلأالظواهر القديمة التي حفل بها الت

 . شكال جديدة لها لم تكن موجودة من قبلأها وظهرت أفعال

في خطرها  ال تقتصر ألنها، عالمية من الظواهر ال األطفالبيع واستغالل  ةظاهر وتعد 

المتقدمة منها والنامية بطريقة ، من الدول المختلفة اً كثير تمتد لتشمل بخطرها  ذإ، على دولة معينة

 عمالاأل لتلك المصدردول  تعدبالبشر يحصل في الدول الفقيرة والنامية والتي  تجارفاإل، تبادلية

غالل في دول اخرى غنية والتي يطلق عليها دول ستغاللهم شتى انواع االستالبشر ال صدر  ذ ي  إ

عدة دول يطلق عليها  أوالمقصد قد تمر بدولة  إلىوالنتقال الضحية من دولة المنشأ ، المقصد

غالل الضحية في استيتم  أو، دولةمن  أكثر إلىالشخص المتجر به  نقل  ي   وقد، دول العبور

 قسمنا هذا المطلب على فرعين : باألطفال، وللوقوف على مفهوم االتجار  واحدة نطاق دولة  

 ستغالل االطفال في البغاء و المواد االباحيةا بيع و جريمةتعريف الفرع األول: 

 .في البغاء والمواد االباحية األطفالبيع و استغالل  الفرع  الثاني: أسباب

 الفرع األول
 المواد االباحية و البغاء فيتعريف جرائم االستغالل باألطفال  

إلى  على الصعيد الدولي أدى األطفاللمسائل المتصلة بانتهاكات حقوق با الواضحاالهتمام ن ا
 سواء ، كافة األطفال في أرجاء العالمواستغالل مستوى الوعي بمدى انتشار ظاهرة بيع  رفع

وقد وجه ذلك االهتمام  ،او على مستوى االستغالل االقتصادي وغيرها مستوى االستغالل الجنسي
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فقد تعدد لذا  (1)في أغلب األحيان فوجود بيع لألطفال يجعل ذلك سوقا لإلتجار بهم أيًضا أنه 
التعاريف التي تناولت ظاهرة االستغالل وسنقوم بتعريف بعض المفاهيم التي تدخل ضمن سياق 

 هذه الدراسة:
يعني الطفل كل انسان لم " المادة االولى من اتفاقية حقوق الطفل عرفت الطفل:أوال: تعريف 

الطفل   " (2)القانون المنطبق عليةيتجاوز الثامنة عشر ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

أطفال ويستوي في  هم، والطفل جمعلأن يحت الى همنذ أن يسقط من بطن أم  طفالكذلك  يدعي

له ملكة اإلدراك  ،  ويعرف في الفقه بأنه :"الشخص الذي لم تكتمل(3)"واألنثىذلك الذكر 

واالختيار لقصور عقله عن إدراك خصائص األشياء واختيار النافع منها والنأي عن الضار منها 

هذا القصور في اإلدراك واالختيار الى علة أصابت عقله، وإنما مرد ذلك لعدم اكتمال  يعا وال ير 

اعته بعد وزن نموه وضعف في قدرته الذهنية والبدنية لوجوده في سن مبكر وليس في استط

 " :فاقية حقوق الطفل عرف الطفل بأنهوفي  إت (4)األشياء بميزانها الصحيح وتقديرها حق التقدير"

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق 

 .(5)عليه"

                                                             
، تقرير المقررة الخاصة  A/57/41رقم   وثيقة األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعيينظر:  (1)

المعنية بمسألة بيع األطفال وبغاء األطفال والتصوير االباحي لألطفال للسيدة أوفيليا كالسيتاس سانتوس ، لجنة 
 . 2001فبراير  6من جدول االعمال الموقت  13حقوق االنسان الدورة السابعة والخمسون البند 

 1191( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1نص المادة) (2)
ريادة اإلسالم في تفهم خصوصية األطفال وفي تقرير وتطبيق حقوقهم الخاصة في الرعاية  الجراجرة، ىعيس (3)

 42ص ،1199، عمان دار ابن رشد، ، والتربية
 
، مكتبة النهضة العربية ، 1ط،  أحمد سلطان عثمان، المسؤولية الجنائية لألطفال المنحرفين (4)

 11،ص2002القاهرة،
دراسة مقارنة     الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة :، العزيز مندوه عبدالعزيز أبو خزيمة  عبد (5)

 44،ص2010اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،، 1ط،  العام  الدولياالسالمي والقانون  الفقهبين 
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قي عرف الطفل بأنه:" كل وفي نص المادة الخامسة من مشروع قانون حماية الطفل العرا        

 (1)شخص ولد حيا ولم يتم ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة من عمره"

تعدد التعاريف والمفاهيم االستغالل الجنسي لألطفال وتوزعت  :لألطفالاالستغالل الجنسي ثانيا: 

االستغالل الجنسي في المواد  1191بين المواثيق الدولية فقد عرفت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ن بيع األطفال بما أ(، وأكدت هذه االتفاقية على االستغالل من مفهومين األول : 34-35-36)

مهم لغرض استغاللهم جنسيا.... او تأمينهم في أعمال في ذلك عرضهم او قبولهم او تسلي

نتاج او نشر او توزيع او حيازة المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال ، اما التعريف إاالتجار ، او 

الثاني : فهو أي فعل يتضمن حمل او اكراه أي طفل على تعاطي نشاط جنسي غير مشروع او 

 (2)ممارسة الجنسية غير المشروعة"للطفل في الدعارة او في ال استعمالأي 

 1191لعام  اتفاقية حقوق الطفلالملحق ب 2000الثاني لسنة  لبروتوكول االختياري ااما        

فقد عرف االستغالل اإلباحية بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 

استخدام طفل لغرض أنشطة  قصد باستغالل األطفال في البغاءعدة صور منها : " يبالجنسي 

ُيقصد باستغالل األطفال في وأيضا " (3)" جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض

                                                             
سة مقارنة في ضوء مشروع قانون الحماية الجزائية للطفل المعرض للخطر درا أسامة أحمد دمحم النعيمي، (1)

 224،ص2013، لسنة ،59، العدد16المجلد  مجلة الرافدين للحقوق، حماية الطفل العراقي،
 ،   ص 2014،  مكتبة السنهوري ، بيروت ، 1د. دمحم ثامر السعدون ، االستغالل الجنسي لألطفال ، ط (2)

62 

 1191لعام تفاقية حقوق الطفل المحق با2000الثاني لسنة لبروتوكول االختياري ب( من ا/2ينظر: المادة ) (3)
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المواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة 

 (1)"جنسية أساساجنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل إلشباع الرغبة ال

صورة  بوصفيعرف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية االستغالل الجنسي لألطفال و     

من صور االتجار بالبشر بأنه :" كل فعل جنسي تجاري يتم بالقوة أو االحتيال أو اإلكراه أو أي 

 (2)وسيلة تقع علي من هم دون الثامنة عشر من عمره"

تفاقية حقوق با الملحق 2000الثاني لسنة  البروتوكول االختياري وضع  بيع األطفال:ثالثا: 
أول مرة تعريف بيع  البغاء وفي المواد اإلباحيةالطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في 

ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من  األطفال في المادة األولى "
جانب أي شخص أو مجموعة من األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من 

، وشدد البروتكول على ضرورة ادراج هذه التعريف ضمن التشريعات ( 3)"أشكال العوض

تناسب ودرجة خطورة الفعل الذي مناسبة  إجراءاتالوطنية مع الزام معاقبة الفاعلين باتخاذ 

 يكون صاحبة قابال للتسليم.

الجسد إرضاء لشهوات الغير مباشرة نظير أجر، وبغير  باستعمالهو القيام  رابعا: البغاء: 
وعرفه اخرون بانه "مباشرة األفعال الجنسية الطبيعية وغير الطبيعة مع الناس بغير  (4)تمييز

 (1)الجنسية أو شهوة الفاعل" . غيرتمييز إرضاء لشهوات 

                                                             
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع با الملحق2000الثاني لسنة  لبروتوكول االختياري /ج( من ا2ينظر :المادة ) (1)

 اإلباحية األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 

 
االستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة االنترنت وطرق مكافحتها في ، جرائم  خراشي عادل عبد العال إبراهيم (2)

 119ص ،2015، ، اإلسكندرية  دار الجامعة الجديدة، 1، طالشريعة الجنائية والفقه اإلسالمي
 1191لعام تفاقية حقوق الطفلالملحق با 2000الثاني لسنة  لبروتوكول االختياري /أ( من ا2ر المادة )ينظ (3)

 اإلباحية بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 
، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 1، دمحم حامد ، جرائم البغاء ،ط ينظر : إيمان دمحم الجابري  (4)

 20،ص2019
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هو القيام بتجنيد األشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم من  االتجار بالبشر:خامسا: 

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع إو 

إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 

، االدنىحد الخص له سيطرة علي شخص آخر لغرض االستغالل، وشملت مزايا لنيل موافقة ش

استغالل دعارة أو سائر أشكال االستغالل الجنسي أو السخرة أو الخدمة قصرا أو االسترقاق أو 

 (2)الممارسات أو االستعباد أو نزع األعضاء

 وقد عرف ،بالبشرلمكافحة جرائم االتجار  2012لسنة  29وفي العراق صدر القانون رقم         

من ذلك القانون جريمة االتجار بالبشر بأنها " تجنيد أشخاص  المشرع العراقي في المادة االولى

أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال 

طاء أو تلقي مبالغ مالية القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو بإع

أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو والية علي شخص آخر بهدف بيعهم أو استغاللهم في 

أعمال الدعارة أو االستغالل الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو االسترقاق أو التسول أو 

 .(3)المتاجرة بأعضائهم البشرية أو ألغراض التجارب الطبية"

                                                                                                                                                                              
 21ص ، 1119، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 2دمحم نيازي حتاته ، جرائم البغاء دراسة مقارنة ، ط (1)
: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم  ينظر (2)

 .2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 لعام 29رقم العراقي  من القانون مكافحة االتجار بالبشر ىمن المادة األول ىفي ذلك الفقرة األول :ينظر (3)

2012 
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 (1)خر والقيام بممارسة حق الملكية عليها  هو تملك اإلنسان إلنسان  االسترقاق:: سادسا  

ى هي الجريمة التي يقوم بارتكابها مجموعة إجرامية منظمة تعمل عل :الجريمة المنظمة: سابعا  

 (2)إليها في المواثيق واالتفاقيات الدولية، شيرأ  ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة التي 

، مسألة بيع األطفال أو اإلتجار بهم  بشأنولم يكن لوقت قريب يوجد أي توافق في اآلراء 

نهما تخصان حصًرا الممتلكات العينية أو الشخصية وأن أفالمفهوم التقليدي لهاتين الكلمتين هو 

" المقابل يكون دائًما السعر النقدي أو العيني مما يصعب معه وضع تعريف دقيق لـ "بيع األطفال

يكون من الناحية القانونية واالخالقية موضوع مقايضة أو  الالطفل  إن ذإ"  اإلتجار بهم أو "

واقعية ومنتشرة بشكل مرعب يجعل أمر وضع  بوصفها حقيقةولكن وجود هذه الظاهرة ،  تجارة

، وان تعريف االتجار باألطفال وان كان يتمتع بخصوصية إال انه  تعريف لها ضرورة حتمية

ضمن تعريف االتجار بالبشر ، اذا تعددت التعريفات المختلفة له واالصل ان غالبيتها  يندرج

بأنها هي كافة التصرفات المشروعة وغير تعود الى التعريف المتضمن ان االتجار بالبشر : " 

المشروعة التي تحيل اإلنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء 

ود الوطنية بقصد استغالله في أعمال ذات أجر متدن أو في اعمال جنسيه أو محترفين عبر الحد

ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف  بإرادة الضحية أو قسرًا عنه أو بأي صورة اخرى من 

 (3)"صور العبودية

                                                             
 13،ص1141الكويت، عالم المعرفة، الرق ماضيه وحاضره، ينظر : عبد السالم الترمانيني، (1)
،  الجامعية دار المطبوعات، 1ط االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ينظر : أمير يوسف، (2)

 1ص ، 2009،اإلسكندرية 
بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ،، 1طزينة يونس حسين ، جريمة االتجار بالبشر في القانون المقارن ،  ((3

 26، ص  2019
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ة عرف بروتكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقيو     

اذا عرفت هذه الجريمة : " تجنيد أشخاص او نقلهم او تنقيلهم  االمم المتحدة لمكافحة الجريمة،

او إيواؤهم او استقبالهم ، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها ، او غير ذلك من أشكال القسر او 

بإعطاء او االختطاف او االحتيال او الخداع او استغالل السلطة او استغالل حالة الضعف ، او 

تلقي مبالغ مالية او مزايا ، لنيل موافقة شخص له السيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل 

، ويشمل االستغالل كحد ادنى ، استغل الدعارة الغير او سائر اشكال االستغالل ، او السخرة او 

  (1)ع االعضاء "الخدمة  قسرًا ، او االسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق ، او االستبعاد او نز 

االتجار استغالل األطفال و أن جريمة  البروتكول ويتضح لنا من هذا التعريف الوارد في 
ولم يعرف البروتكول االستغالل ، بل عدد اشكاله ،  مكونة من عدة صور ،  جرائمبالبشر هي 

ذين هم واعترف بكل اشكال االتجار ، ولم يجعل هذه الجريمة مقصورة على النساء واالطفال ال
 عرضة لالستغالل اكثر من غيرهم.

طفــــال وبغــــاء األ طفــــالالمقــــررة الخاصــــة للجنــــة حقــــوق الطفـــل بشــــأن بيــــع األامـــا المندوبــــة  
نقــل  "  الطفـل حقــوق  – اإلنسـان حقـوق  لجنــة ،وثيقـة األمــم المتحـدةفـي ي فعّرفــت والتصـوير اإلبـاح

دائـم  أسـاسطـرف آخـر علـى  إلـى( عليه أو الوصاية المادية )الفعليةسلطة الوالدين على الطفل و/
 . (2)"أو التعويضغير ذلك من المكافأة  أوما لقاء مكافأة مالية  انوعً 

                                                             
بخاصة النساء واالطفال المكمل و  باألشخاصمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار /أ : ( 3المادة ) ((1
، وقد تم المصداقة على هذا  2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  لمكافحةتفاقية االمم المتحدة ال

 .2006لعام  20البروتكول من قبل العراق بالقانون رقم 
حقوق الطفل ، –المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة حقوق اإلنسان وثيقة األمم المتحدة، ينظر :  (2)

E/CN.4/2003/79     1999لسنة , 
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سلطة الوالدين و/أو الوصاية" تخرج األطفال الالجئين أو المشردين أو غير "عبارة  إن
أكثر من نهم في غاية الخطورة أل أمر والمصحوبين أو أطفال الشوارع من نطاق هذه الجريمة وه

 يتعرض لهذه الجريمة.

ولكن ترد هنا وهناك  ،ى وقت قريب تعريف معترف بهإلطفال" باأل لإلتجار" ولم يكن يوجد

 م1126تفاقية الخاصة بالرق لسنة نجد اال فمثاًل  ،األشخاصب تجارتعريفات اإل أوتوضيحات 

التي ينطوي عليها  فعالشمل جميع األي" :بالرقيق عامة بأنه تجار( اإل2-1تصف في المادة )

وجميع األفعال التي رقيق  إلىالتخلي عنه للغير قصد تحويله  أوحتيازه اأو أسر شخص ما 

مبادلة عن رقيق  أو االتخلي بيعً  أفعالمبادلته وجميع  أوتياز رقيق ما بغية بيعه احينطوي عليها 

 .(1) نقل لهم" أوباألرقاء  إتجار أي امبادلته وكذلك عمومً  أوثم إحتيازه بقصد بيعه 

تفاقية الملحق با 2000الثاني لسنة  البروتوكول االختياري جاء في المادة الثانية من  و
تعامل يتم بمقتضاه  أوفعل  أي -بشأن بيع االطفال واستغاللهم : "  أ 1191حقوق الطفل لسنة 

 أي أوشخص آخر لقاء مكافأة  إلى األشخاصمجموعة من  أوشخص  أينقل طفل من جانب 

طفل لغرض انشطة جنسية لقاء مكافاة او أي شكل آخر  -، ب شكل آخر من أشكال التعويض

 .(2)"من اشكال العوض ......

الملحق باتفاقية حقوق الطفل الصادر عن  2000االختياري الثاني لسنة  اما البروتكول

" فقد نص على : " أي فعل او تعامل يتم بمقتضاه  فاليونيسيصندوق االمم المتحدة للطفولة " 

                                                             
د. اشرف الدعدع، مرتكزات الوقاية من جرائم االتجار بالبشر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، دار النهضة  (1)

 .11، ص2012العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة، 
 . 1191تفاقية حقوق الطفل لسنة ال 2000الثاني لسنة  البروتوكول االختياري  ينظر:  (2)
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نقل طفل من جانب الى شخص او مجموعة أشخاص الى شخص اخر لقاء مكافأة او شكل من 

 (1)أشكال العرض"

خطورتـــه  علـــىونســـبه فقـــد  عـــرف االتجـــار ، 2004لعـــام  الميثـــاق العربـــي لحقـــوق االنســـانامـــا    
جميــع صـورهما ويعاقــب علـى ذلــك، وال يجـوز بــأي حــال يحظــر الـرق واالتجــار بـاألفراد فــي  -1:"

تحظــــر الســــخرة واالتجــــار بــــاألفراد مــــن اجــــل الــــدعارة أو -2 .مــــن األحــــوال االســــترقاق واالســــتعباد
االسـتغالل الجنســي أو اســتغالل دعـارة الغيــر أو أي شــكل آخــر أو اسـتغالل األطفــال فــي النزاعــات 

 .(2) "المسلحة

أي فعـل أو تعامـل يـتم بمقتضـاه نقـل أي  :"   واالتجار بالبشـر هـوجرائم االستغالل  وتعرف       
خـــرين آشـــخاص ألــى إشــخص، أو مجموعـــة مــن األشـــخاص، ســواء كـــان طفـــاًل أو رجــاًل أو ســـيدة 

ســـتغاللهم فـــي إ عضـــائهم وأ ســـتغاللهم تجاريـــا فـــي بيـــع إســـتغاللهم جنســـيًا أو إلنظيـــر مقابـــل وذلـــك 
عمـال القسـرية فـي الصـناعة ألفـي ا اسـتغاللهمرتزقـة أو ستغاللهم في الحروب كمإالبحوث العلمية و 

فــي الهجـــرة غيــر الشـــرعية والتســـفير  اســـتغاللهمأو الزراعــة علـــى نحــو يعـــرض حيــاتهم للخطـــر ،أو 
 .(3) "فعال بمقابل أو بدون مقابل بإرادتهم أو رغمًا عنهمألالوهمي سواء تمت هذه ا

هو انتهاك لحقوق االنسان النفسية  األطفالستغالل بيع و ا ان جرائمويتضح مما تقدم 
والجسدية واالجتماعية ، والحاق الضرر في الفرد والجماعة ، ذلك الن جرائم االستغالل واالتجار 
بالبشر عامة واألطفال خاصة هي من الجرائم التي حرمها الشرع والقانون وجميع االتفاقات 

 0والمواثيق واالعالنات الدولية 

 

                                                             
االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، وسيم حسام الدين االحمد ،  ((1

 .110، ص  2015بيروت ، 
، تم إقرار هذا الميثاق من قبل مجلس الدول  2004من الميثاق العربي لحقوق االنسان لعام  10المادة   (2)

 .23/5/2004العربية بتاريه 
 .62، ص2013، دار المعرفة الجامعية، القاهرة ،  1د. دمحم مختار القاضي، اإلتجار بالبشر، ط ((3
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 الفرع الثاني
 في البغاء والمواد االباحية األطفالستغالل اأسباب 

ل اقتصادية ومنها معقدة وكثيرة ، منها عوام طفالاأل الستغاللية ساسسباب األاألان 

هناك عوامل ابعد من االقتصادية والسياسية ترتبط بمنظمات ومؤسسات دولية عوامل سياسية و 
 منظمة كسوق عالمية ، ويمكن ايجاز بعض االسباب :

 الفقر :اوال: 

هي الفقر  استغالل االطفالمن اهم العوامل االقتصادية التي ساعدت على انتشار ظاهرة     
يعد الفقر العامل الرئيس الذي يعزى إليه معظم حاالت بيع االطفال ،  ذإ، والحالة المتدنية 

الفقيرة في كثير من دول شرق اسيا وافريقيا غالبًا ما تكون خيارات تدبر أمور المعيشة  فاألسر
المتاحة أمامها قليلة او منعدمة ، مما يدفع بتلك االسر الى تسليم أطفالها الى بعض تجار الرقيق 

ل الفقيرة في كل دول شرق اسيا ، والهند وبعض دو  األسرتعتمد الكثير من  ذإبحجة تشغيلهم ، 
 (1)افريقيا على مداخيل أبنائها من االعمال الوضيعة التي يقومون بها .

 التفكك االسري :  ثانيا: 

يقصــد بالتفكــك االســري ذلــك التصــدع الــذي يصــيب حيــاة االســرة وعالقاتهــا نتيجــة للشــقاق 
 والخصام وافتراق األبوين  بالطالق او لموت أحـدهما أو كليهمـا  او ان احـدهما قصـر فـي واجباتـه
 االسرية لكونه مدمنًا على تناول الخمر أو يمارس المقامرة ،ويطلق على االسرة المفككة احيانًا 

او االسـرة المتصـدعة او االسـرة المنهـارة، وهـي االسـرة التـي   (2)مصـطلح البيـوت المنهـارة 
 .(1)مع البعض بسبب االنفصال او الطالق الوالدينلم يعيش فيها 

                                                             
واالعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية  باألشخاصد.عبد القادر الشيخلي ، جرائم االتجار  ((1

 .12، ص  2001منشورا الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  ،1طوالقانون الدولي ،
بالتربية المدنية ،مؤسسة نوفل للنشر ،  ارتباطهتقنياته ،  –مقوماته  طفى العوجي ،األمن االجتماعي ،صم (2)

 .51، ص1193بيروت ، لبنان ، 
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 الدولية: ثالثا: الهجرة

االنتقال من دولة الى دولة اومن قارة الى اخـرى ويكـون االنتقـال الجغرافـي  تعرف الهجرة بأنها     
عبر الحدود السياسية بقصد االستقرار الدائم في المهجر او قد يكون مؤقتا، فـبعض المهـاجرين مـا 
يلبثون ان يعودوا لموطنهم بعد تكوين ثروة تساعدهم على العيش في مستوى أعلى ممـا كـانوا عليـه 

اليملـك االشـخاص المعنيـون ايـة سـلطة  ذإنفـرق بـين الهجـرة القسـرية ويجـب ان  ،قبل الهجرة
يملكـــون مثـــل هـــذه الســـلطة ولكـــنهم  ذإ والهجـــرة االضـــطرارية  ،فـــي اتخـــاذ القـــرار او البقـــاء 

رتــب علــى تتمــن االضــرار والمخــاطر التــي قــد كثيــر يميلــون الــى الهجــرة فــي ســبيل تحاشــي 
 .(2)اتخاذ القرار بالبقاء

 :عف انفاذ القانون وتطبيقهضرابعا: 

الطفل وتطوره حقوق  عن االمتحدة الخاصة بحقوق الطفل أحكامً  األممفاقية ات تتضمن

أما ، غاللهماستبهم و  تجارواإل طفالجراءات الخاصة للحد من ظاهرة بيع األونمائه وحمايته واإل

تلقى التقارير من الدول الجهة التي تقوم بآلية المراقبة فهي لجنة حقوق الطفل الدولية التي ت

 ية قد حصلتهذه االتفاق أنوبالرغم من ، ومتابعة حاالت الشكاوى المتضمنة ما جاء في االتفاقية

 وأنه يبقى هناك فرق كبير بين طموحات هذه االتفاقية  ، إالعلى قبول عالمي منقطع النظير

حماية ب واالتفاقيات الدولية الخاصة القوانين  من وجود لرغمعلى ا.(3)الواقع على المستوى الوطني

 واالتفاقيات، القوانينهذه آلية تنفيذ  ًا فيهناك ضعف أن ، إالصعبة بظروفالذين يمرون  طفالاأل
 0، وهذا يعود الى كثرة الفساد والرشى في بعض البلدان هاالتساهل في تطبيق فضاًل عن

                                                                                                                                                                              
غير )، رسالة ماجستير  ةالعمل المبكر وجنوح االحداث ، دراسة ميدانية في جريمة السرق اال دمحم رحيم ، (1)

 .42ص ،1111،جامعة بغداد ،  اآلدابكلية  ، (منشورة
 .52، ص1111مجموعة من المؤلفين ، دراسات في المجتمع العربي المعاصر ، دار االهالي ، القاهرة  ،  (2)
 ،2010بيروت ، لبنان ،  ،وفاء مرزوق ، حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي  (3)

 .19ص
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 المطلب الثاني
 االطفال ستغاللاصور جريمة 

على مستوى العالم وهي بالغة الخطورة ، التي  عدة األطفال صوراستغالل لجريمة 

 ،يتعرض لها األطفال ومن هذه الصور االستغالل الجنسي لألطفال وصور االستغالل الطبي
خطرها ، التي يمارسها أوبيع االعضاء البشرية التي ال تقل خطورة صور االستغالل الجنسي بل 

بالموضوع  ولإلحاطة األطفال،نفسية وجسمية لدى  اً ثار آالتجار في السوق السوداء ، التي تترك 

 تي :قسم هذا المطلب على فرعين على النحو اآل

 الفرع االول :  صور االستغالل الجنسي لألطفال 

 الفرع الثاني: صور االستغالل الطبي لألطفال .     

 الفرع األول
 صور االستغالل الجنسي لألطفال

طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو  استعماليعني  لألطفال الجنسي االستغالل

االستغاللي للطفل في هذه  االستعمالأعمال اباحية أو اداء عروض اباحية، أو  إلنتاج

 أو ،(1)عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغالله في البغاء من خالل ،األغراض

نتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة إ

 .(2)بالطفل

                                                             
التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل  2000الثاني لسنة  /ب( البروتوكول االختياري 3المادة ) (1)

الدورة الرابعة  263بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   األطفال في البغاء وفي المواد االباحية
 متاح على الرابط .2002اير ين 19دخل حيز النفاذ في  2000أيار/مايو  25والخمسون المؤرخ في 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx 
 0المصدر نفسه/ج( 1 المادة ) (2)
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في  األطفال استغاللصورتين أساسيتين، هما  لألطفال الجنسي االستغاللتضم جريمة و 

وسنتناول الوضع اإلنساني والقانوني لألطفال في  ،واستغالل األطفال في المواد اإلباحية البغاء

 :االتيهاتين الصورتين ضمن 

 االطفال في البغاء: استغالل أوال  

االستغالل الجنسي صورة حديثة ومعاصرة للعبودية واالسترقاق التي تنتهك الحقوق يعد    

، على نحو مباشر أو غير البغاءال سيما النساء واالطفال من و االساسية والجوهرية للبشر ، 

، أو ذلك من أشكال القسر أو االحتيال مباشر ، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير

، أو مزايا لنيل تطاف، أو استغالل السلطة، أو بإعطاء مبالغ مالية، أو تلقيهاالخداع ، أو االخ
لها في اعمال الدعارة ، بهدف بيعها واستغالله سلطة أو والية على شخص اخر موافقة شخص

ناث أو "مباشرة اإل البغاءيعرف  و ،(1)صول على فائدة مالية من وراء ذلك، بقصد الحأو البغاء

هو ما و  ،رضاء شهواتهم أو شهوات الغير مباشرة وبغير تمييزإالفحش بقصد  فعالالذكور أل

 كالالبغاء  ومن ثم يشمل ، رتكبها ذكر وتعرف بالدعارة إذا ارتكبتها أنثىبالفجور إذا ايعرف 

الفجور والدعارة، ويتعلق بأفعال الفحش التي تعني كل فعل يقع من شخص على نفسه أو على 

شباع الشهوة الجنسية بصورة غير مشروعة سواء كان هذا الفعل طبيعًيا أو شاًذا مخالًفا غيره إل

 .(2)للطبيعة"

 ، ام كانوا بالغينأجنس مع اآلخرين ، سواء " ممارسة االطفال للويقصد بدعارة االطفال 
 (3)."او مزايا مادية او معنوية ، مبالغ عالية اجر مادي أيًا يكن شكله ك، مقابل  اطفاالً 

                                                             
(1)

عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، دمحم علي العريان:  
 .94، ص ، 2011االسكندرية ، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ، 1طد. محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه،  (2)
 .151، ص1111الرياض، 

 41 مصدر سابق ،صد. دمحم علي العربان ،  ((3
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الملحق باتفاقية  2000الثاني لسنة وقد ورد في المادة الثانية من البرتوكول االختياري         
استغالل  -1 "، المقصود بعمليات بيع واستغالل االطفال كاالتي : 1191لعامحقوق الطفل 

الطفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة او اي شكل اخر من  استعمالاالطفال في البغاء هو 
 . (1) اشكال العوض.

إال أنها تتحدد في قصد  ؛خرختلف من بلد ألان إال يتحقق البغاء إال بشروط خاصة و و 

هناك من يرى أن مصطلح "بغاء" ، و رضاء شهوات الغير الجنسيةإجر نظير الحصول على األ

يتضمن الرضاء والموافقة في حين أن الطفل ال  ذإغير دقيق  ولكنهعلى نطاق شعبي  يستعمل
 .(2)ضحية العبودية الجنسية هويرضى بل 

 وتشير ،مور التي تثير القلق الدوليأصبحت ظاهرة بغاء األطفال من األ ومؤخًرا 

 ادواتاألطفال  ستعمل  ففيه ي  ، االتجاهات الحالية إلى أن هذه المشكلة في تصاعد وتنام

وهذه المشكلة موجودة في معظم الدول حتى بدأت تصبح أكثر ، لالستغالل الجنسي واالقتصادي

تهريبهم بشكل سري عبر الحدود إلى االسواق الجنسية في العديد خطورة، اذ يتم بيع األطفال و 

وهو ، من الدول عن طريق خداعهم بأية وسيلة ليتم استغاللهم في تجارة الجنس بأشكالها المختلفة

 .(3)يعد المظهر األكثر سوًءا وايالًما للعمل الذي ينخرط فيه األطفال

أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية مقاصد للمتاجر بهم من كل أنحاء العالم ولمختلف  وتعد

االناث  جلب  ـ  وتللضحايا المتاجر بهم،  رئيسةتعد أوكرانيا ورومانيا ومولدوفا مصادر و ، األغراض
إلى البوسنة والهرسك أو كوسوفو أو البانيا اذ يتم بيعهن إلى عصابات  أوالمن أوروبا الشرقية 

                                                             
 بيع بشان الملحق باتفاقية حقوق الطفل 2000الثاني لسنة  االختياري  البروتوكول من( ب/2) المادة: ينظر (1)

 .اإلباحية العروض في واستخدامهم األطفال وبغاء األطفال
 .121، ص1161د. دمحم نيازي حتاتة، جرائم البغاء، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة،  (2)
تحقيق منشور على  2002/أذار/1عنان يأمر بالتحقيق في فضائح منظمات خيرية، جريدة البيان اإلماراتية  (3)

/ 14/4تم االطالع عليه بتاريخ:  http://www.albayan.co.aeالموقع اإللكتروني:   ىاإلنترنت عل
 م.2021

http://www.albayan.co.ae/
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أصبحت قيرغيزستان  و، محلية تتجه بهن إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية من أجل البغاء

ومنغولًيا أهداًفا للعصابات الدولية التي تتجه بالفتيات عن طريق االتحاد الروسي إلى أوروبا 

وهناك مسار أخر لترويج هذه الجريمة من  ،الغربية وعن طريق الصين إلى اليابان واستراليا

أمريكا الالتينية إلى أوروبا والشرق االوسط ومن جنوب شرق أسيا إلى شمال أوروبا والشرق 

 .(1)االوسط وهناك السوق االقليمية العربية

". Sex tourism"السـياحة الجنسية  :مشكلة أخرى انبثقت من مشكلة البغاء وهي وتوجد

دانة الواسعة جريمة دولية تلقى اإلاآلن هي و ، 1190مرة في سنة  أولوهي جريمة حديثة ظهرت 

من األطفال من الجنسين مستغلون في هذه السياحة من بينهم ما يزيد على  ينمالي :ن هناكإ ذإ
  .(2)مليونين طفل تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والسادسة

عنه من  ينجراستهداف األطفال في السياحة الجنسية من أسوأ أشكال السياحة لما  ويعد

خالقًيا وتأثر أا وافسادهم ا واقتصاديًّ رة لحقوقهم من حيث استرقاقهم واستغاللهم جنسيًّ انتهاكات خط

فساد القيم والمفاهيم إ يزاد علىعملية نموهم واضطراب حياتهم وصحتهم من النواحي كافة. 

اإلنسان والعهد عالن العالمي لحقوق الشخصية التي تعتمد عليها عملية السياحة التي أكدها اإل

حق كل إنسان بالراحة واالستجمام والتمتع  عنالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

أكد ميثاق الحقوق السياحية وقانون السياحة  و ، لتنمية السياحةبالعطل. وهي مسائل حيوية 
                                                             

ونذكر بهذا الصدد قيام منظمة العفو الدولية بتوجيه اتهامات شديدة إلى إسرائيل في تقرير نشرته في  (1)
ت واسعة النطاق على صعيد االستغالل الجنسي للفتيات والنساء في حول قيام إسرائيل بانتهاكا 2000أيار/

مجال الدعارة وكذلك قيام سماسرة الفاحشة اإلسرائيليين بشراء فتيات ونساء روسيات في مزادات علنية وإحضارهن 
عن حقوق إلى إسرائيل ألغراض الدعارة، وهاجم تقرير المنظمة الحكومة اإلسرائيلية وقال بأنها فشلت في الدفاع 

اإلنسان الخاصة بالنساء والفتيات وعلى الرغم من كل االنتهاكات التي يقوم بها سماسرة األعراض هؤالء فأنهم لم 
تتم محاكمتهم أبًدا من السلطات االسرائيلية ولم تتخذ أي إجراءات مالئمة للدفاع عن حقوق اإلنسان الخاصة 

بالعمل وفًقا للقانون الدولي. ينظر في التفاصيل:  ةاإلسرائيليحكومة بهاتيك النساء والفتيات على الرغم من التزام ال
، تحقيق منشور على اإلنترنت ضمن 6، ص2000/أيار/11تجارة الرقيق في اسرائيل، صحيفة القدس، الجمعة 

 م.2021 – 4 -20تم االطالع بتاريخ:  http://www.alaqsa.b3.unالموقع: 
 .114وص 5مصدر سابق، ص،  د. محمود أحمد طه (2)

http://www.alaqsa.b3.un/
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استعمال ، على تذكير الدول بالحاجة إلى منع 1195اللذين تبنتهما منظمة السياحة العالمية سنة 

 .(1)السياحة الستغالل االخرين ألغراض البغاء

ى حد سواء فقد استلزمت حلواًل عالمية ومحلية عل ومن ثمّ ظاهرة عالمية  السياحة وتعد

وقد أسفرت هذه الجهود عن تشريع قوانين عابرة للحدود )عالمية( ضد  ،جهود وتعاون دولي كذلك

والعمل على مقاضاة السياح الذين يرتكبون هذه  ،(2) دولة( 25السياحة الجنسية في أكثر من )
 .(3)من مرتكبي هذه االعمال  لحماية األطفالصارمة قوانين  وتشريع  الجرائم

                                                             
د. سعيد عيد، الجرائم المتعلقة بالقاصرين وكيفية التعامل معها ، وثائق المؤتمر العشرين لقادة الشرطة واالمن  (1)

 .12، ص1116العرب البند الخامس من جدول االعمال ، الجزائر ، 
تتخذ ما تراه  -1( منه الدول األطراف أن "4حقوق الطفل بمقتضي المادة )الزم البروتوكول الملحق باتفاقية  (2)

عندما ترتكب  3من المادة  1ضرورًيا من التدابير ال قامة واليتها القضائية على الجرائم المشار اليها في الفقرة 
ولة طرف أن تتخذ يجوز لكل د -2هذه الجرائم في أقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 

( في الحاالت 3( من المادة )1من التدابير ما تراه ضرورًيا ال قامة واليتها على الجرائم المشار اليها في الفقرة )
 -ب إقليمهاعندما يكون المجرم المتهم مواطًنا من مواطني تلك الدولة أو شخًصا يقيم عادة في  -التالي ذكرها: أ

تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورًيا من التدابير إلقامة  -3مواطني تلك الدولة. عندما تكون الضحية مواطًنا من
واليتها القضائية على الجرائم األنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوًدا في اقليمها وال تقوم بتسليمه أو 

يستبعد هذا البروتوكول  ال 4تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة أرتكبها مواطن من مواطنيها. 
الجرائم المنصوص  انفاً من البروتوكول  -5عدت المادة  وأي والية قضائية جنائية تمارس وفًقا للقانون الدولي، 

( من البروتوكول فقد الزمت الدول األعضاء 6عليها فيه من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، أما المادة )
بعضها لبعض في عمليات التحقيق أو االجراءات الجنائية أو اجراءات التسليم بتقديم أقصى قدر من المساعدة 

 للمجرمين بخصوص الجرائم المشار اليها في البروتوكول.
قد  1116وشدد مؤتمر ستوكهولم العالمي ضد االستغالل الجنسي التجاري لألطفال والذي انعقد في سنة  (3)

ي تدين مواطني البلد عندما يقترفون أعمااًل ضد األطفال في بلدان دعى إلى تطوير وتقوية وتنفيذ القوانين الت
أخرى، وكذلك رفع مستوى عمليات تسليم المجرمين واإلجراءات األخرى التي تضمن أن الشخص الذي يستغل 
األطفال جنسًيا في دولة أخرى سيحاكم اما في بلده األصلي أو في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة ينظر في 

 4: د. محمود أحمد طه، مصدر سابق، صذلك
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 :األطفال في المواد اإلباحيةغالل استثاني ا: 

االباحية  باألعمالاالطفال في المواد االباحية ، اجبارهم على القيام  باستعماليقصد 

Childs Pornography  مثل الصور والكتابة عن االطفال الذين يمارسون الجنس ، او تصوير

من البالغين من عرض هذه الصور وغيرها  لآلخرينالرغبات الجنسية  إلشباعاعضائهم الجنسية 

وتعد (1)من الكتب والمجالت او الكترونيا على شبكات االنترنت مقابل مزايا مادية او غير ذلك .

في عملية االستغالل من العناصر الحيوية  لألطفالظاهر استغالل االطفال في المواد االباحية 

أخرى من االستغالل كالبغاء والعكس  الجنسي للطفل الذي من الممكن أن يقود إلى أشكال

وقد وصفه المدير العام لمنظمة  ، صحيح، ويشغل حيًزا في سوق اإلباحية العالمي المتزايد
وعليه فاالستغالل الجنسي .(2)""جريمة ضد اإلنسانية ابأنه 1119اليونسكو الدولية في سنة 

أو مرسوم، أو بأية وسيلة ي توصيف أو تصوير، سمعي أو مرئي، مقروء لألطفال يتمثل في أ

هذه و ، س أو لمجرد أشباع الرغبة الجنسيةأخرى، ذات صفة جنسية أو تدعو أو تحث على الجن

فهي تستغل األطفال   أنواعهااختالف  ىعلأسوأ جرائم وسائل االعالم واالتصال  هيالجريمة 

الفضل في ذلك للتطورات  دويعو  ،اتيالتسعين فيأكثر وزاد الثمانينات في وقد زاد انتشارها ، فعلًيا

كذلك قلة التشريعات الجزائية العابرة  ،العقود االخيرة فيالتكنولوجية الهائلة التي شهدها العصر 

 .(3)للحدود

                                                             
، العائك لصناعة الكتاب ، 1جريمة االتجار بالبشر )دراسة مقارنة( ،ط احمد عبد القادر خلف العيثاوي ،  (1)

 114ص ، 2019، بيروت ، المكتبة القانونية ، بغداد 
 .12د. سعيد عيد، مصدر سابق ، ص (2)
وهذا النوع من االستغالل يشمل الوسائل كافة التي تعرض االعتداء الجنسي على الطفل بما في ذلك صور  (3)

الفيديو والسينما واإلعالميات المسموعة والمرئية أو المطبوعات التي تركز على االتصال الجنسي أو األعضاء 
لق الصور بمساعدة الحاسوب أيًضا من التناسلية للطفل بهدف الوصول إلى المتعة الفاحشة للمتفرج، ويعد خ

الدولية، التقرير الثالث حول تنفيذ برنامج العمل  ECPATينظر: تقرير منظمة أساليب هذا النوع من االستغالل. 
  .1، ص1111المعتمد في المؤتمر العالمي، بانكوك ، تايلند، 

 NET https://WWW.ECPAT_International.متاح على موقع المنظمة 



في البغاء والمواد  األطفاليع واستغالل بالتعريف بحظر :األول الفصل 

 ......................االباحية

 

 
13 

 

األطفـال الـذين يظهـرون فـي هـذه المـواد  يخضـع ذإجريمـة بكـل المقـاييس،  يعـد وهذا السـلوك
فــي أثنــاء إنتاجهــا إلــى أعمــال مهينــة ومذلــة وفــي كثيــر مــن هــذه الصــور يظهــرون وهــم يتعرضــون 

نطــوي علــى تعــذيب يعرضــهم تفســوق  أعمــال ، فضــاًل عــن( 1)للضــرب أو الحــرق أو القتــل أحياًنــا 
وخطـورة هـذه الجريمـة ليسـت فقـط علـى  ، (2)لالحتقار الذاتي ال سيما عندما يتم تـداول هـذه الصـور

مـن ( 35نصـت المـادة )وقد   ، (3)خطورة كبيرة على المجتمع بأكملهأيًضا حقوق الطفل بل تشكل 
تتخـــذ الـــدول االطـــراف جميـــع التـــدابير المالئمـــة : "  علـــى 1191مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لعـــام 

ألي غـرض ،أو بيعهم أو االتجار بهـم الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف األطفال 
4))" من األغراض أو بأي شكل من األشكال

. 

تكفــل كــل دولــة طــرف أن تــتم كحــد ادنــى تغطيــة االفعــال  -1"  :( 3المــادة )ايضــا نصـت  و
قانون العقوبـات سـواء كانـت هـذه الجـرائم ترتكـب محليـًا  وبموجب قانونها الجنائي أ األتيةواالنشطة 

 أو دوليا أو كانت ترتكب على اساس فردي أو منظم:

                                                             

 األطفال واستغالل األطفال ببيع المتعلق الطفل حقوق  التفاقية االختياري  البروتوكول من( ج)2 المادة نصت ( 1)
 حقيقية ممارسة يمارس كانت، وسيلة بأي طفل، أي تصوير: "التالي النحو على اإلباحية المواد وفي البغاء في
". أساساً  الجنسية الرغبة إلشباع للطفل الجنسية لألعضاء تصوير أي أو صريحة جنسية أنشطة بالمحاكاة أو

 من األطفال حماية بشأن أوروبا مجلس اتفاقية قبيل من اإلقليمية، الصكوك بعض أن إلى الصدد هذا في وُيشار
 إطار وضع بشأن األفريقي االتحاد ميثاق ومسودة( 20 المادة من 2 الفقرة) الجنسي واالعتداء الجنسي االستغالل

 الذي المرئي، التصوير على إال ينطبق ال( 1-الثالثة المادة) أفريقيا في اإلنترنت أمن إلى يفضي قانوني عمل
راجع ". االفتراضية اإلباحية المواد" إلى متزايد وبشكل أيضاً  تشير الصكوك هذه أن غير. الصور عادة به ُيقصد

 واستغالل األطفال ببيع المعنية اصةالخ المقررة تقريرالجمعية العامة لالم المتحدة ، مجلس حقوق االنسان ،  :
ديسمبر  22في  A/HRC/28/56بوكيتشيو ، رقم  – بور دي مود اإلباحية، المواد وفي البغاء في األطفال
 10، ص  2014

 .4د. محمود أحمد طه ، مصدر سابق، ص (2)
د. حمد البدراني، مركز دولي جديد لمكافحة الترويج لدعارة األطفال عبر اإلنترنت، تحقيق منشور في جريدة  (3)

الموقع اإللكتروني:  ىعل 1/2/2000في  1194الجزيرة العدد 
http://www.suhuf.net.sa/2000Jaz/feb  :م.2021 / 4 / 14تم االطالع عليه بتاريخ 

 -1( إذ نصت " 14وأبدى تحفظًا على المادة ) 1114لسنة    3(  صادق العراق عليها بموجب القانون رقم(4
تحترم دول األطراف  حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين"  وذلك ألنها تتعارض مع قواعد الشريعة 

 اإلسالمية.

http://www.suhuf.net.sa/2000Jaz/feb
http://www.suhuf.net.sa/2000Jaz/feb
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 2هو معرف في المادة  يجب ما)أ( في سياق بيع االطفال 
 :األتيةغرض من االغراض وألي ي طريقة كانت بأقبول طفل  وـ عرض أو تسليم أ1
 .االستغالل الجنسي للطفل )أ(

 .)ب( نقل اعضاء الطفل توخيًا للربح 
 .)ج( تسخير الطفل لعمل قسري 

بـالحفز غيـر الالئـق علـى إقـرار تبنـي طفـل وذلـك علـى النحـو الـذي  يشـكل خرقـًا  كوسيط، ـ القيام2
 .للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني

غـاء علــى النحـو المعــرف أو تقـديم طفــل لغـرض اسـتغالله فــي الب ،أو تــدبير ،او تـأمين ،)ب(عـرض
 (2)في المادة 
أو حيـازة مـواد إباحيـة  ،أو بيـع ،أو عرض ،أو تصدير ،أو استيراد ،أو نشر،أو توزيع ،)ج( وإنتاج 

 (1)" .2متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة
كل عنصر من عناصر هذا النوع من االستغالل حالة حقيقية من حاالت انتهاك  ويمثل

 عاجز عن قبول أو رفض هذا االستغالل وغير بالغ فالطفل بموجب القانون  ، حقوق الطفل

 واتقبل سنف ،ن كانت الضحية مجهولة الهويةاوهذا النوع من االستغالل مجّرم و  ،لبالتالي ال يسأ

فالم التي تنتج ألغراض تجارية على نطاق واسع كان معظم الجناة يعتمدون على الصور واأل

 إال أن غيرهموكان بإمكان السلطات أن تجري حمالت مصادرة لها وفي أحيان كثيرة بتوجيه من 

التقدم الكبير الذي أحرزته التكنولوجيا فتح إمكانات جديدة للجناة لتطوير هذا الفن و"تأمينه ال 

بيوترات الشخصية وشبكات اإلنترنت التي ال تعرف سيما بفضل أجهزة الفيديو المتطورة والكم
                                                             

حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال  اتفاقيةالملحق ب2000االختياري الثاني لسنة  من بروتوكول (3(  المادة )(1
ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه  -نصت على ذلك " أ األطفال في المواد اإلباحية واستغالل 

نقل الطفل من جانب أي شخص أو مجموعة من األشخاص الى شخص آخر أو أي شكل من أشكال العوض، 
طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض،  استعماليقصد ببغاء األطفال  -ب
الل األطفال في المواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت تمارس ممارسة حقيقية أو ُيقصد باستغ -ج

بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل إلشباع الرغبة الجنسية أساسًا". 
غالل األطفال في المواد التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واست االختياري البروتوكول 

 .2002يناير  19دخل حيز التنفيذ في  2000ايار / مايو  25اإلباحية المؤرخ في 
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برزت أمام السلطات والباحثين  ومن ثم  حدود والفضائيات وتقنية صناعة الصور الزائفة

 . (1)االجتماعيين قضايا معقدة تتحداهم

في  نهاإ ، ثل هذه الجرائممن التشريعات التي تجرم وتعاقب م كثيرعلى الرغم من وجود و 

، كل من التشريع والسياسة ال يعالجان وال الدولمن  اً كثير متزايد وربما يعود السبب إلى  يتنام

 ،أخطر أدوات تنفيذ الجريمة يعديتعامالن بشكل دقيق مع مسألة التطور التكنلوجي الحديث الذي 
ن المجرمين لما تتسم به م معاقبةفالقوانين الموجودة نجدها بطريقة أو بأخرى تعمل على اعاقة 

وأيًضا هناك مشكلة ، فعملية تطبيقها تعد مشكلة أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة ضعف وتخلف

الفساد المستشري بين المسؤولين عن تنفيذ القانون قد أسهمت اسهاًما فعااًل في تفاقم هذه الجريمة 

 .(2)وانتشارها وافالت الجناة من عقوبتها

ا  خطرةتأثيراتها فهي السمة الدولية  االباحيةلجريمة استغالل االطفال في المواد السمة و  جدًّ

ال وهي حق اإلنسان في الحماية من صنوف أها تمس مصلحة دولية محمية بالقانون الدولي إن ذإ

خالق والثقافة والسالمة الشخصية االستغالل وكذلك حماية حقه في المحافظة على الصحة واأل

اتفاقية حقوق  وخاصةضمن االتفاقيات الدولية والكرامة، فهي تمس حقوق الطفل المكفولة له 
عراق أن هذه الجريمة تؤدي إلى تخالط األ عن فضالً  ،الطفل التي تعد قانوًنا دولًيا لحماية الطفل

غالًبا ما يكون الضحايا ليسوا من عرق الجاني أو ديانته أو ثقافته، فديان والثقافات وتعكيرها، واأل
                                                             

 .4د. محمود أحمد طه ، مصدر سابق، ص (1)
غالًبا ما يستغل الجناة الثغرات القانونية واالختالفات التشريعية. فبينما تهدف قوانين بلد من البلدان إلى حظر  (2)

سية المرتكبة ضد األطفال، نجد انه يصعب الحصول على مقاضاة للجناة. فعلى سبيل المثال، وجد الجرائم الجن
أن القوانين البريطانية غير صالحة في معالجتها لمشكلة الجناة الذين يستخدمون اإلنترنت وصاالت الدردشة فيه 

اال بعد ارتكابه الجريمة ضد  ضىيقااألطفال لغرض استغاللهم جنسًيا اذ أن الجاني ال يمكن أن  أغواهمعند 
جنسية على أساس  غراضأللجاني مشبوه حاول إغواء طفلة  الطفل. كذلك أسقطت محكمة استراليا التهم الموجهة

أنه لم يكن هناك طفلة فعلية وأن المتهم كان فقط "يعد" ال غواء طفلة ولم يكن "يحاول" فعلًيا إغواءها. كما لم 
سنة من أستراليا برفقة رجل  14تستطع السلطات األسترالية المخصصة لحماية األطفال منع سفر طفلة بعمر 

د. سعيد عيد ، مصدر سابق،           ينظر في التفاصيل: التقت به في صاالت الدردشة بواسطة اإلنترنت
 .12ص
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مختلطي العرق أو  والدة اطفألي إلى الحمل فينجم عن ذلك وأن استغاللهم في الجنس قد يؤد

نحاء العالم كافة أبل إلى  عدةتمتد هذه الجريمة إلى خارج الحدود االقليمية إلى دول  و، الدين

فساد االخالقي و أن هذه الجريمة تحرض على االنحالل واإل وتديرها عصابات دولية في الغالب

يمس أمن أي دولة من دول العالم وهي بذلك تمس شعوب العالم ما وهو  ؛وتدمير القيم والمبادئ

 (1)كافة

 الفرع الثاني
 االستغالل الطبي لألطفال 

صور ومظاهر استغالل االطفال ويبدو أنها لن تكون قابلة للحصر بسهولة ومن تتعدد 

 :يمكن تناول أهمها فيما يأتيو   االستغالل الطبي لألطفالهذه الصور 

 األعضاء البشرية:: نزع أوال  

او مجموعة أنسجة من المتبرع الى المستقبل ليقوم   نقل عضو :" نزع األعضاء يقصد ب

هي أعمال البيع والشراء  تجارة األعضاء البشرية"، اما  ،(2)مقام العضو ، او النسيج التالف " 

 .(3)لألعضاء البشرية كالكلى والدم والرئتين وقرنية العين والكبد"

 باإلتجارد ن المقصو فاعمليتي البيع والشراء ان االتجار يشير الى  :ن القول ويمك      

البشرية هو جعل اعضاء جسم االنسان محاًل للتداول وإخضاعها لمنطق البيع والشراء  باألعضاء

                                                             
أن األفالم والصور اإلباحية مثلما تكون لضحايا من مواطني  الى 1116في  فاليونيسيويشير تقرير لمنظمة  (1)

ا إذ ، على سبيل المثال، مهربين من مواقع الكوارث كالبوسنة و الهرسك وألبانيلألجانبالجاني فإنها كذلك تكون 
يباع أولئك األطفال لتجار الرقيق يهربونهم إلى داخل أراضي أي دولة الستخدامهم في الدعارة أو لمحترفي 

 . 119تصوير المواد اإلباحية. د. محمود أحمد طه، مصدر سابق، ص
الحلبي ، منشورات 1د. سميرة عايد ديات، عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين القانون والشريعة، ط (2)

، د.حامد سيد دمحم حامد، اإلتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة الحدود بين 15، ص2004الحقوقية، بيروت، 
 32، ص2013، المركز القومي لإلصدارات القانونية،  القاهرة ، 1االسباب، التداعيات، الرؤى االستراتيجية، ط

 .99، صمصدر سابقد. دمحم مختار القاضي،  (3)
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وبعبارة اخرى فإن هذا العمل يعني قابلية أعضاء جسم االنسان للتعامل المالي والسماح بتداولها 

 بيعًا او شراء بعد فصلها عن صاحبها رضاًء او باإلكراه بنقل ملكيتها الى شخص اخر .

تجار باألعضاء ل الطب والجراحة في نمو عملية اإللعلمي ساهم في مجاالتقدم اإن 

يرة أو السلعة التي تحقق هذا العضو بالنسبة للمشتري والبائع هو الفرصة األخ يصيرالبشرية إْذ 

 ساسن تجارة األعضاء البشرية ليس الهدف األومن وجهة النظر االقتصادية فإ اسسهدفه األ
ى حياة األشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح كما منها الصحة أو الحفاظ عل

 . (1)هو الحال بالنسبة ألي تجارة باألنظمة الرأسمالية الحديثة

أحكام تحظر نزع األعضاء البشرية في حالة القيام به بواسطة  وقد فرضت صكوك دولية

منها اتفاقية مجلس أوربا لحقوق اإلنسان والطب   صفقة تجارية أو من دون رضا المانح

التي نصت في المادة الثانية منها "بأن ال يكون جسد اإلنسان وأعضاءه بحد ذاتها   (2)الحيوي 

ب يجب أن يستعمل لصالح مصدر للكسب المالي، وإن التقدم في مجال البيولوجيا والط

  .(3)اإلنسان"

( والمؤرخ  51/156المرقم ) هاالمتحدة في قرار الجمعية العامة لألمم قد شجبت و 
والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على منع االتجار باألشخاص ومكافحته  20/12/2004في

ى اتخاذ الجمعية العامة المتاجرة بالجسد البشري وتحث الدول األعضاء عل  وحماية ضحاياه"

 .(4)تجار بهاء البشرية واإلقبة استئصال األعضامكافحة ومعاالتدابير الالزمة لمنع و 

                                                             
منشورات الحلبي ، 1طعدلي ناشد، اإلتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، د. سوزي  (1)

 .46، ص2009بيروت ،  الحقوقية،
 .1/1/2001دخلت حيز النفاذ في  1114/نيسان/1حررت االتفاقية اعاله في أوفييدو)استورياس( بتاريخ  (2)
تشرين  12-10مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فينا  (3)

  9، ص  2البند  20111األول / أكتوبر 
 حقوق  الخاصة في 2004لعام   األولكانون   20بتاريخ   A/59/499ينظر: وثيقة األمم المتحدة رقم   (4)

 ومنع االتجار باألشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه. األطفال

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/59/499&Lang=A&Area=UNDOC
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زرع األعضاء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية  بشأننصت المبادئ اإلرشادية  ولقد

رادة وبدون تقاضي ألنسجة واألعضاء البشرية بملئ اإلينبغي أن يكون التبرع باا يأتي: "على م

لشراء خاليا أو  أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات قيمة نقدية وينبغي حظر شراء أو تقديم عرض

زراعة األعضاء البشرية لعام  عنسطنبول ،  ويؤكد إعالن إ(1)أنسجة أو أعضاء بشرية لزراعتها"

نشطة التبرع جميعها إطار قانوني ومهني لتنظيم أ الدولعلى ضرورة أن يكون لدى  2009
تبرع ا نظام رقابي تنظيمي شفاف يكفل سالمة المن يكون لديها أيًض باألعضاء وزراعتها وأ

غلب الدول إلى تنظيم زراعة األعضاء البشرية في قوانين وفي هذا اإلطار لجأت أ(2)والمتلقي

بشأن زرع األعضاء البشرية  فقد نص في  1986لسنة  85القانون العراقي رقم  :خاصة منها

ن "يمنع بيع وشراء األعضاء بأي وسيلة ويمنع الطبيب االختصاصي م : المادة الثالثة منه على

 تنظيم بشأن 1993لسنة  15والقانون االتحادي اإلماراتي رقم  إجراء العملية عند العلم بذلك"

"يحظر بيع وشراء  :نهي نص في المادة السابعة منه على أالذ البشرية األعضاء وزراعة نقل

تص إجراء األعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنه ويحضر على الطبيب المخ

 (3)علمه بذلك"العملية عند 

 :األطفال على الطبية التجارب راءإجثانيا:

   التجارب الطبية هي تلك األعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يجريها الباحث الطبيب 
 تجريب أثر دواء معين أو نجاح عملية جراحية معينة بغرضعلى مريضه أو الشخص المتطوع 

                                                             
المبادئ اإلرشادية بخصوص زرع األعضاء البشرية. المبدأ اإلرشادي الخامس، منظمة الصحة العالمية،  (1)

 متاح على الموقع االلكتروني:
transpantion.pdf-orgen-principles-guiding-who-linkfiles/bct/www.searo.who.net  تم

 م.2021 -4 -11االطالع بتاريخ: 
االتجار باألشخاص لغرض نزع أعضاءهم،  منشور صادر عن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم  (2)

. متاح على الموقع الرسمي لألمم المتحدة:   1، ص2011المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فينا: 
www.un.org/documents  م.2021 – 4 -20االطالع بتاريخ: تم 

على أنه: "يتم  1196لسنة  95قد نصت المادة الثانية من قانون زراعة األعضاء البشرية العراقي رقم  (3)
من يتبرع بها أو يوصي بها حال حياته شرط أن يكون  -1الحصول على األعضاء ألجل إجراء عمليات التبرع 

 المصاب بموت الدماغ وحسب األدلة العلمية الحديثة". -2 كامل األهلية عند التبرع أو االيصاء.

http://www.searo.who.net/linkfiles/bct-who-guiding-principles-orgen-transpantion.pdf
http://www.searo.who.net/linkfiles/bct-who-guiding-principles-orgen-transpantion.pdf
http://www.un.org/documents
http://www.un.org/documents
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  .(1)معلومات جديدة لخدمة الطب والبشريةلم تعرف نتائجها من قبل للحصول على 

يتعرض له الكائن البشري  يمكن أن خطر ماأالتجارب الطبية الحيوية على اإلنسان  وتعد

ريخ البشري لكونها غير مضمونة النجاح في أفي نطاق التقدم العلمي والتكنولوجي على مر الت

التجارب العلمية الطبية والبيولوجية بطبيعتها الكثير من المخاطر  إذ تحملكثير من األحيان، 

 .(2)للتجارب الطبية واألخطار التي يحتمل إن تلحق بالخاضعين

حقوق اإلنسان بصفة واضحة وبشعة  بموجبها انتهكتعدة تجارب طبية العالم قد شهد ل

قاتلة على آالف من السجناء  ما كانت اتتمثل بما عمله األطباء األلمان من تجارب مؤلمة وغالبً 

والتي وجهت االتهام لهم  1146كانون الثاني/  /1أمام محكمة نورمبرغ في  موقد تمت محاكمته

 .(3)بارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية

كانت قضية التجارب الطبية الشغل الشاغل لواضعي الصكوك الخاصة بالقانون ولقد 

، (4)1141نصت اتفاقية جنيف األولى لعام  إذ ؛لحقوق اإلنسانالدولي اإلنسانيِّّ والقانون الدوليِّّ 

"ال يجوز.... التعرض للتعذيب أو التجارب البيولوجية" وكذلك  :نه( منها على أ12في المادة )

                                                             
أحكام التجارب الطبية على اإلنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية )دراسة مقارنة(،  ،د. بلحاج العربي (1)
 .24، ص2012 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،، 1ط
د. فواز صالح، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى )دراسة قانونية ومقارنة(،  (2)

 .444، ص2001، العدد الثاني، 25بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
 الموقع اإللكتروني:  ىدليل دراسة التجارب الطبية، متاح عل (3)

http://www.enotes.com/medical-experimentation-reference/medical-
experimentation. 

 م.4/2021 /22ريخ: أتم االطالع بت
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان التي اعتمدت اتفاقية جنيف األولى المتعلقة بتحسين حال  (4)

وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحرب 
 .1150/تشرين األول/ 21، دخلت حيز النفاذ 1141/آب/ 12/ نيسان إلى 21المعقود في جنيف في 

http://www.enotes.com/medical-experimentation-reference/medical-experimentation
http://www.enotes.com/medical-experimentation-reference/medical-experimentation
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( منه 11في المادة ) (1)نص البروتوكول األول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

 -التشويه البدني. ب -على هؤالء األشخاص حتى بموافقتهم أ آلتيةاعلى حظر القيام  باألفعال 

 إزالة األنسجة واألعضاء للزرع. -التجارب الطبية أو العلمية. ج

نصت اتفاقية مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين  نفسة وفي اإلطار

إجراء تجارب  ا"ال يجوز مطلقً  أن:( منها على 4في المادة ) 1111العناية بالصحة العقلية لعام 
ويستثنى من ذلك حالة عجز  إكلينيكية وعالج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم

يجوز عندئذ  أن تجرى عليه تجربة إكلينيكية أو أن  فالالمريض عن إعطاء الموافقة عن علم 

يتم تشكيلها مختصة ومستقلة تستعرض حالته و  يعطي عالج تجريبي إال بموافقة هيئة فحص

 .(2)لهذا الغرض" اخصيًص 

والمعدل في صيغته الحالية لعام   1164مبادئ إعالن ميثاق هلسنكي الصادر في عام أما 

ال يجوز البدء في التجارب الطبية إال بعد الموافقة الكتابية : "أشارت على أنهفقد  م2000

مشاركين الُقّصر أو الصريحة من الشخص الخاضع للتجربة أو البحث العلمي وفي حال ال

عديمي األهلية القانونية تؤخذ الموافقة من ولي األمر أو الوصي بما ال يتعارض مع القوانين 
الطبية واألعراف العلمية لألخالقيات  االنافذة في البالد والتي تجرى فيها التجربة أو البحث وفقً 

ن استنساخ البشر إلى دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ مم المتحدة بشأإعالن األ وأشار .(3)"والفنية

                                                             
ختياري الملحق باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي البروتوكول األول اال (1)

اعتمد وعرض للتوقيع واالنضمام من المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي واإلنساني المطبق على المنازعات 
 .1149ول// كانون األ6، دخلت حيز النفاذ في 1144/ حزيران/ 9المسلحة وتطويره بتاريخ 

اعتمدت االتفاقية أعاله وعرضت للتوقيع والتصديق  بموجب  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم  (2)
 .1111/ كانون األول/ 14( والمؤرخ في 111/46)
 .42ص ، مصدر سابق،د. بلحاج العربي (3)
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بقدر ما  كافةالتدابير الالزمة لحماية الحياة البشرية بشكل مالئم، وحظر أشكال استنساخ البشر 

 (1)تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة اإلنسانية

الكبرى  أدى تواطؤ بعض المستشفيات العامة والمؤسسات العلمية مع الشركات ولقد

يدل المثال الصارخ الذي  وللمتاجرة بصحة اإلنسان إلى انتشار تلك التجارة غير المشروعة 

ن العاملين في مشرحة الجثث أنشرت إحدى الصحف  إذ ،كشفت عنه وسائل اإلعالم البريطانية
كانت في مستشفى األطفال في برينجهام كانوا يبيعون الغدة النخامية من الجثث إلى شركة أدوية 

الهرمونات  تلكولم توقف تلك الممارسات إال بعد أن أدت  ،متخصصة في إنتاج هرمون النمو

 .(2)امريًض  ( 25العالجية التي تنتجها الشـركة إلى وفاة )

استغالل البشر في التجارب الطبية صورة من إلى عد بعض التشريعات الوطنية  وذهبت

فعال والوسائل المنصوص عليها ومنها قانون مكافحة صور االتجار بالبشر إذا تم االستغالل باأل

 .(3)في المادة األولى منه 2012لسنة  29العراقي رقم  االتجار بالبشر

ن هذه الصور احد االنتهاكات الصارخة لحقوق االنسان ، النها تعرض إ :ويمكن القول

 من المشاكل الصحية او الوفاة دون مراعاة حقوق االنسان وحريته. كثيرأصحابها الى 

                                                             
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم إعالن األمم المتحدة بشأن استنساخ البشر اعتمد ونشر بموجب قرار  (1)
 .2005/ آذار / 9( في 51/290)
 .15د. دمحم مختار القاضي، مصدر سابق، ص (2)
بالبشر ألغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم  باإلتجارأواًل ( : "  يقصد  -1نصت المادة ) (3)

أو استقبالهم ، بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو 
ية على أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو وال بإعطاءالخداع أو استغالل السلطة أو 

شخص آخر بهدف بيعهم أو استغاللهم في أعمال الدعارة أو االستغالل الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو 
 االسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو ألغراض التجارب الطبية .

جم عن جريمة من ثانيًا : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي نا
 الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" .
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 ثالثا: بيع األعضاء البشرية:

تعد صورة بيع االعضاء البشرية من اكثر الصور اجراما واكثرها شيوعا لصور         
او عضو او  لألنسجةاالستغالل الجنسي التي يقصد بها : " كل عملية تتم بغرض بيع او شراء 

وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارب االشخاص اما التبرع بدون  (1)اكثر من االعضاء البشرية " 
 (2)مقابل فال يعد من اعمال التجارة في االعضاء البشرية .

المسائل المثيرة للجدل في الجريمة العابرة للحدود لما تتسم به  أكثر منالمسألة  وتعد هذه 

مر في الكثير من الحاالت من تورط بعض الحكومات لما يظهر عليه األ، يةأخالق من قضايا ال

 عضاءعندما تكون القضية متعلقة بأخذ األ خاصةتغاضي بعض الحكومات عنها ان  إذ، فيها
سياسية  تستعمل اداة مثل هذهِّ القضايا  ألنومن جهة أخرى ، باإلعداممحكومين  أومن سجناء 

 .(3)لمصالح معينة

 1196( لعام 95رقم ) البشرية االعضاء زرع عملياتفقد تناول المشرع العراقي في قانون 

يمنع بيع وشراء االعضاء باي وسيلة ويمنع الطبيب االختصاصي من اجراء العملية على : " 

كما نصت المادة األولى من قانون مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقم ( 4)" عند العلم بذلك 

البشرية للمجنى عليه جريمة تستوجب المسؤولية  باألعضاءبشأن المتاجرة  2012لسنة 29

 (5)القانونية .

                                                             
نظرة في ابعادها القانونية واالجتماعية واالقتصادية ،  –، جرائم االتجار بالبشر  اكرم عبد الرزاق المشهدانيّ  (1)

 41، ص  2014، 1المنظمة العربية للتنمية االدارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، طك
 61يونس حسين ، جريمة االتجار بالبشر في القانون المقارن ، مصدر سابق ، ص زينة  (2)
 .25د. سعيد عيد ، مصدر سابق، ص (3)

عمليات زرع االعضاء  1196( لعام 95رقم ) زرع االعضاء البشرية العراقي ينظر: المادة الثالثة من قانون  (4)
 البشرية.

 نقلهم أو اشخاص تجنيد القانون  هذا ألغراض بالبشر باإلتجار يقصد – : " والً  ي( على ما يل1نصت المادة ) (5)
 أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها أو بالقوة التهديد بوساطة،  استقبالهم أو ايوائهم أو

 أو سلطة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء أو السلطة استغالل أو الخداع أو االحتيال
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 مكافحـــة بشـــأن 2010 لعـــام( 64) القـــانون  اصـــدار قبـــل وجـــود لقـــانون  فـــالامـــا فـــي مصـــر 
 لعــام( 103) رقــم القــانون  باســتثناء صــراحًة، فيهــا واالتجــار االعضــاء بيــع يحــرم بالبشــر، االتجــار
 ةالداللـ قاطعـة القـانون  هـذا عبارات جاءتالتي  ،ةالقرني ونقل العيون  تنظيم ةعادإب الخاص 1162
 لفــــ  المشـــرع اســـتخدم إذ مـــادي، مقابـــل ودون  مجانـــاً  العـــين عـــن التنـــازل يكـــون  ان ضـــرورة علـــى
( 5( مـن قـانون تنظـيم زراعـة األعضـاء البشـرية رقـم )6بينـت المـادة )فـي حـين . (1)والتبـرع ةالوصي
الذي يعد من القوانين الحديثـة واألكثـر شـمولية تجـريم المتـاجرة والبيـع ونقـل األعضـاء  2010لسنة 

 (2)البشرية .

 البشرية، األعضاء زرع عملياتقانون تنظيم  في العالمدول  طليعة في تعداما في فرنسا ف

 استئصال للمستشفى يتيح البشرية األعضاء لزرع قانوًنا الفرنسية الحكومة أقرت 1146 عام فمنذ

 قبل خطيًّا أعرب قد المريض هذا يكن لم ما يتوفى مريض أي جسم من زرعه يمكن الذي العضو

 المتوفون  أما ،(3) الحياة يفارق  أن بعد جسمه من عضو أي استئصال على اعتراضه عن وفاته

                                                                                                                                                                              

 العمل أو السخرة أو الجنسي االستغالل أو الدعارة أعمال في استغاللهم أو بيعهم بهدف آخر شخص على والية
 يقصد -: ثانياً  . الطبية التجارب ألغراض أو البشرية بأعضائهم المتاجرة أو التسول أو االسترقاق أو القسري 
 الجرائم من جريمة عن ناجم معنوي  أو مادي ضرر الى تعرض الذي الطبيعي الشخص عليه بالمجني

 . القانون" هذا في عليها المنصوص
 .65زينة يونس حسين ، مصدر سابق ، ص  (1)
المصري على االتي: "  2010 لسنة( 5) رقم البشرية األعضاء زراعة تنظيم ( من قانون 6نصت المادة ) (2)

 أو الشراء أو البيع سبيل على أنسجته أحد أو منه جزء أو اإلنسان جسم أعضاء من عضو أي في التعامل يحظر
 أنسجته أحد أو منه جزء أو العضو زرع على يترتب أن يجوز ال األحوال جميع وفي. طبيعته كانت أياً  بمقابل
 و. بمناسبته أو النقل بسبب ذويه من أو المتلقي من عينية أو مادية فائدة أية ورثته من أي أو المتبرع يكتسب أن

 الفقرتين أحكام من حكم أي بمخالفة علمه عند الزرع عملية إجراء في البدء المختص الطبيب على يحظر
 ".السابقتين

 من( 13) فقره( 665) المادة في االعضاء وزراعة نقل عمليات في المجانية مبدأ على الفرنسي المشرع اكد و (3)
 مالي مبلغ اي تخصيص االطالق على زال يجو "  فيها جاء والتي ، 2009لسنة  24الصحة العامة رقم  قانون 
 ان دون  جسمه، مكونات من مكون  او عنصر نقل عملية اجراء وارتضى قام من لمصلحة كنهه نما كا وأياً 

 وفيما". العملية هذه ألجراء الالزمة النفقات من المانح يتكبده وما االستئصال عملية تكاليف دفع من ذلك يحول
 بمثل القيام يحظر نصاً  العامة الصحة قانون  اورد فقد باألعضاء، التبرع الى الداعية التجارية باإلعالنات يتعلق
 العامة الهيئات او المؤسسات إلحدى او االفراد من فرد لمصلحة موجهة للتبرع الوعود كانت سواء االعالنات هذه
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 أو أهلهم بموافقة إال وفاتهم بعد جسمهم من عضو أي استئصال القانون  فيحظر الرشد سن دون 

يشترط ان يثبت رضاء المتبرع في احد  و  وفاتهم، أو األهل غياب حالة في عليهم الوصي

القاضي  مرئيس المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة المتبرع او اما ماألعضاء اما

المحكمة لهذا الغرض ويتم اثبات هذا الرضاء كتابة على مضمونه من المتبرع نه رئيس هذه ييع

  (1)والقاضي .

 االعضاء وزرع لنقل قانوناً  الفيدرالية الحكومة اصدرت االمريكية المتحدة الوالياتوفي 

سنوات مع  5يعاقب نقل األعضاء البشرية وتصل عقوبتها السجن الى  1194 عام في البشرية

من بلدان المنطقة عشرات  كثيرمنية في أمريكا وفي سجلت الدوائر األ ولقد، (2) غرامات مالية

الحكومة  اعترفتوقد  و، من حوادث خطف البشر بهدف انتزاع بعض من اعضائهم الحية

ئصال بعض ستغير شرعية من بينها بيعهم ال غراضتم تبنيهم أل أطفاالهناك  أن االمكسيكية علنً 

وفي ريودي جانيرو بالبرازيل جرت حوادث خطف كثيرة اعيد ، اعضائهم بهدف الكسب المادي

وقد أشارت الرابطة الدولية  ، معينة منهم وتم بيعها أعضاءبعدها المخطوفون وقد انتزعت 

وتجري في جميع ، في أمريكا الالتينية عضاءباأل تجارحاالت اإل إلىللمحامين الديمقراطيين 
إقامة دعوى جنائية  إلىتنتهي  أنأنه يندر  ، إالأنحاء هذهِّ البالد تحقيقات رسمية بهذا الشأن

 .(3)بسرعة األدلةالختفاء الشهود و  انظرً 

                                                                                                                                                                              

 مصاف من به والنزول لإلنسان الجسدي الكيان لحرمة اهدار من االعالنات هذه اليه تؤدي لما المجال، هذا في
 .واالبتذال االتجار هاوية الى واالحترام التقديس

، 1115راجع : د.احمد شوقي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي الحديث ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
 40ص

الذي ال تزيد مدته  –القانون على توقيع عقوبة الحبس   ،1194 عام في البشرية االعضاء وزرع لنقلنص  (2)
في حالة  العقوبتيناو كلتا هاتين  -التي ال تزيد عن خمسين الف دوالر –او الغرامة  –عن خمس سنوات 

البشرية داخل الوالية الواحدة او بين الواليات . ينظر: احمد عبد  باألعضاء باإلتجارارتكاب االفعال المتعلقة 
 125ف العيثاوي ، مصدر سابق ، صالقادر خل

 .25د. سعيد عيد ، مصدر سابق، ص (3)
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 في جرم الذي 1191 سنة االعضاء وزراعة نقل قانون  صدر فقد المتحدة ةالمملك فياما 

 ويمتد الموتى، او لالحياء ةبالنسب ةالبشري االعضاء ببيع يتعلق فعل كل منه( االولى) المادة

 التحريض مثل ةالبشري باألعضاء االتجار تنفيذ الى تهدف التي ةالسابق االعمال الى التحريم

 لهذا والنشر الدعاية افعال التجريم يشمل كما االتجار، فعل يقع لم وان ،والمساعدة واالتفاق

 (1).الغرض

حقيقي يعد كل واحد منها  أومتعددة تعدد مادي  أفعاال الجاني في هذهِّ الجريمة يرتكبف

ية ولكنها مرتبطة بوحدة الغرض مما تشكل إجرام أفعالفهو يرتكب عدة  ، جريمة قائمة بذاتها

 اوقوعها في ذهن الجاني مرتبً  ألنمجموعة غير قابلة للتجزئة بسبب وحدة المشروع الجنائي 

 .(2)ية واحدة يقصد منها تحقيق هدف واحدإجراملخطة  اتنفيذً 

إضافة للتشريعات من القوانين وحدها ال تكفي للحد من هذهِّ التجارة فالبد ويرى الباحث أن 

يكون هناك تنفيذ صارم لها ويجب وضع مراقبة دقيقة على الجانب المجهز وعلى  أنالصارمة 

ظمة الدولية للشرطة الجانب الطالب مع التركيز على القيام بالتنسيق والتعاون الوثيق مع المن

عي المجتمع فيما يخص هذهِّ التجارة والعمل على ايقاظ و  األخرى نتربول( والمنظمات الجنائية )اإل
 إلنقاذللتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم  األشخاصكذلك العمل على تشجيع ،  ذهِّ الظاهرةلمناهضة ه

ويجب حث الدول على  ، للحياة أولوية على الموت أنحياة شخص آخر مهدد بالموت طالما 

 طفالاأل أعضاءغالل استللحد من ظاهرة كافة التدابير التشريعية واالجتماعية واالقتصادية  اتخاذ

 0المستفيدة األطرافكل  تجاهبتها بالوسائل كافة وفرض العقوبات الجزائية الصارمة للزرع ومحار 

                                                             
 125ص ، سابق مصدر ، العيثاوي  القادر عبد احمد  (1)
 بغداد ، القانونية المكتبة ،1ط ، العقوبات قانون  في العامة المبادئ ، الشاوي  سلطان.د ، خلف حسين علي.د (2)
، 1، ود. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتيان، ط464، ص2019 ،

( من قانون العقوبات العراقي على مثل هذا التعدد 142وما بعدها، وقد نصت المادة ) 341، ص1119
ة ببعضها ارتباًطا ال يقبل التجزئة اإلجرامي بقوله: " إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبط

 …".الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة واألمر بتنفيذ العقوبة األشد دون سواها  وجبويجمع بينها وحدة الغرض 
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 الثاني المبحث 
 األطفالاستغالل أغراض 

 

ظاهرة  يمسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وه طفلهو انتهاك لحقوق  األطفال استغالل      
والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من األحيان  الدول كلتمس بتأثيرها 

أخطرها على  عدةأغراض استغالل األطفال يمة لجر و  ، ترتكب على المستويين الوطني والدولي 
وفي هذه المبحث سنناقش ذلك في مطلبين التبني غير المشروع لألطفال هو الصعيد الدولي، 
 :وعلى النحو االتي 

 

 0التجارية  في االغراضاستغالل األطفال تبني و ال -المطلب األول:
 . االقتصادية االنشطة استغالل األطفال في -المطلب الثاني:

 
 المطلب األول

 في االغراض التجارية األطفالاستغالل و  تبنيال
الظواهر العالمية التي تنتهك حقوق اإلنسان،  تمثل أخطر األطفال بيع واستغاللظاهرة  إن

ريخ اإلنساني، ثم زاد انتشار هذه الظاهرة على أوهي كذلك من الظواهر القديمة التي حفل بها الت
، عن طريق التبني سوف نقوم بيان هذه الظاهرة قسمنا هذه المطلب على نطاق واسع في العالم 

 فرعين : 

 .ي مدى مشروعية التبن الفرع األول :
 من التبني. واالتفاقيات الدولية موقف التشريعات الوطنية الفرع الثاني :
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 الفرع األول
 مدى مشروعية التبني

التبني تصرف قانوني ينشأ بمقتضاه رابطة نسب صناعية بين طرفيه المتبني والمتبنى 

"الممارسة  بأنه يعرف ايضاً ، و  (1)ووضع المتبنى في مركز  يقترب من مركز االبن الشرعي
أسرة  إلىالمنتمين بالوالدة  األشخاصاالجتماعية المؤسساتية الطابع التي يكتسب بمقتضاها أحد 

مساوية للروابط  اعتبارهاقرابة جديدة تعارف المجتمع على  أوقرابة معينة روابط أسرية  أو

يصبح  أننوني ويفترض في التبني بمعناه القا اجزئيً  أو االطبيعية التي تحل محلها سواء كليً 

 .(2)"ل الطبيعي بما في ذلك حق الوراثةلجميع الحقوق التي يستحقها الطف االطفل المتبنى مستحقً 

تتم في  ،إذ األطفالب تجاراالألجل  تستعملمن الحيل التي هي  التبنيظاهرة و      

الربح من جراء نها في الواقع تعد صفقة تجارية غايتها تحقيق ا الإ ،عملية تبنيعلى انها ظاهرها 

نساني لظاهرة إلعملية تتنافى مع المفهوم اعدها  فضاًل عن ذلكطفال والمتاجرة بهم ألبيع ا

تقوم الوكاالت المتخصصة التي تؤمن هؤالء األشخاص والتي تديرها عصابات  إذ ،التبني
هلهم  الفقراء مقابل أ طفال من دار اإليتام ومن ألى الحصول على هؤالء إتهدف  ،جرامية سريةإ

مقارنة بالمبالغ التي دفعت للحصول ،لغ عالية الراغبي التبني بمب ومن ثم بيعهم، مبالغ زهيدة 

والتي تؤدي إلى   ،ي يمر بها المجتمعتالعصابات تستغل األزمات ال هن هذأعليهم من أسرهم ، و 

                                                             
، ص 1155، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1، ط2د. عز الدين عبد هللا ، القانون الدولي الخاص ،ج (1)

232 
 44/25 العامة لألمم المتحدة وثيقة رقم  الجمعية قرار بموجب  1191الطفل عام  حقوق  نصت اتفاقية (2)

 التدابير جميع األطراف الدول تتخذ ( "2)الفقرة ثانيا من المادة  1191 نوفمبر/الثاني تشرين 20 في المؤرخ
 أو الطفل والدي مركز أساس على القائمة العقاب أو التمييز أشكال جميع من الحماية للطفل لتكفل المناسبة
متاح على الرابط  .معتقداتهم أو عنها المعبر آرائهم أو أنشطتهم أو األسرة، أعضاء أو عليه القانونيين األوصياء

: 
pages/crc.aspx/https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest  25/4/2021تاريخ الزيارة  

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
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وهي ، لتخلي عن أطفالهم هل باألأو ا ،قناع الضحية من إ (1) من األطفال ألسرهم كثيرفقدان 

حتى يمكن أن يتم تنشئة الطفل وتربيته في بيئة االشخاص،  الستعمالكثر الطرق شيوعًا أ

 .(2).فضلأ

منذ نهاية الحرب العالمية  هما يميز  رادة والحب فإنعلى اإلعادة التبني يرتكز  وبالرغم أن

وقد  ،الوافدين من الخارج طفالتبني األ أوالثانية وحتى يومنا هذا هو ظهور حالة التبني الدولي 
ما وهو زاعات المسلحة في الدول النامية زدياد النانتشارها اهم في تعاظم هذهِّ الظاهرة وسرعة سا

وباتوا معروضين في سوق التبني لمن  أسرهمممن فقدوا  طفالوجود عدد كبير من األ إلىأدى 

تعمل على نطاق  طفالبهؤالء األ تجارات لإلوقد نشأت شبك، المتقدمة الدوليرغب بذلك ال سيما 

 .(3)عالمي واسع

 تجاهأي مأساة  الى مسار ضد اإلنسانيةاإلنساني  المسار وقد تحولت ظاهرة التبني من

يتام ليباعوا للتبني ، ونالح  أن هذه أنهم إطف ويقال خناك أطفال تسرق أو ت، ه  األطفال 

ينبغي  التأكد أن التبني بين " وحذرت منها 1191شارت إليها اتفاقية حقوق الطفل لسنة أالوسيلة 

يجب على  طفال وألو االتجار في اأو البيع أالدول يقع لتحقيق مصالح الطفل ولمنع االختطاف 
ول وذلك ألا االعتبارن تحمي مصالح الطفل وتضعها في أو تجيز نظام التبني أالدول التي تقر 

 مما يأتي: االحتياطاتومن هذه  (4) "الالزمة االحتياطاتعدد من  اتخاذعن طريق 

                                                             
 ،1، العدد 26د. نوال طارق، جريمة االتجار باألشخاص، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد ، المجلد   (1)

  119 ص، 2011لسنة  
د. عبد القادر الشيخلي، جرائم االتجار باألشخاص واالعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين   (2)

 .142العربية والقانون الدولي، المصدر السابق،ص
 .14د. سعيد عيد، مصدر سابق، ص (3)
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان 1األطفال تحديات وحلول، ط استغاللبسام عاطف المهتار،   (4)
 .34، ص 2009،
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أن يكـــون التبنـــي بتصـــريح مــــن الســـلطات المختصـــة التـــي تحــــدد وفقـــًا للقـــوانين و االجــــراءات  - 1
 ساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها.أالمعمول بها على 

،  نيينالقــانو وصــياء ألقــارب واألالطفــل فيمــا يتعلــق بالوالــدين وانظــرًا لحالــة ، ن التبنــي جــائز إ - 2
 ن األشخاص المعنين قد منحوا موافقتهم على التبني.أو 

قامـة إذا تعـذرت ،إوسـيلة بديلـة لرعايـة الطفـل عـده يمكـن  دول أخـرى بأن التبنـي فـي  عترافالا -3
علــى أن  دولتــهأو تعــذرت العنايــة بــه بأيــة طريقــة مالئمــة فــي  ،همتبنيــســرة حاضــنة أو أالطفــل لــدى 

 يكون في صالح الطفل.

مــــن ضـــمانات ومعــــايير تعـــادل تلــــك المعــــايير و  دولــــة اخـــرى فـــي  ىأن يســــتفيد الطفـــل المتبنــــ ـ   4
تخـاذ جميـع التـدابير المناسـبة إوفضال عـن ذلـك يجـب  ،تبني الوطنيلالضمانات الموجودة بالنسبة ل

 .(1)ولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروعألتبني ال تعود على كي تضمن عملية ا

" مـن ظـاهرة "التبنـي الكـاذب" التـي بـدأت تجتـاح العـالم اليونيسفوقد حذرت منظمة الطفولة "
المنظمــات المعنيــة فــي االمــم المتحــدة وضــع  لوخيــرة فــي الوقــت الــذي يحــاول مســؤو ألفــي اآلونــة ا

طفال بصـورة خاصـة التـي تتفـاقم يوميـًا، ففـي الوقـت ألنهاية لجريمة االتجار بالبشر بصورة عامة وا
ق الحكومـــات يمليـــارات دوالر ومـــع تضـــي(  10)كثـــر مـــن مليـــون طفـــل ســـنويًا مقابـــل أالـــذي يبـــاع 

 إذ ،كاذبــةتحــت ســتار التبنــي فــي عمليــة  يــتم بــيعهماألطفــال ن معظــم إفــ ،الخنــاق علــى المتــاجرين
خــرى ال عالقــة لهــا باألمومــة أو ألغــراض أ ،ســواء للعمــل اســتعمالهميكــون الهــدف الحقيقــي إســاءة 

 (2)واالبوة .

 

 

                                                             
 .1191حقوق الطفل لسنة  اتفاقيه( من 21المادة )ينظر :   (1)
د. فتحية دمحم قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر في القانون االماراتي المقارن، مجلة الشريعة  (2)

 .112، ص 2001والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد اربعون،
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 الفرع الثاني

 .من التبني التشريعات الوطنية  و موقف االتفاقيات الدولية
 0أوأل: االتفاقيات الدولية   

القوانين المحلية والدولية في ما يتعلَّق بالتبنِّّي لحماية مصالح األطفال من  كثيرُوضعت 
 مع بحماية المتصلة والقانونية االجتماعية بالمبادئ المتعلق اإلعالنفقد اكد ، حقوقهموضمان 

 العامة الجمعية قرار بموجب والدولي الوطني الصعيدين ىعل والتبني بالحضانة الخاص االهتمام

الحاجة على ضرورة   1196 ديسمبر /األول كانون  3 في المؤرخ 41/95رقم  المتحدة لألمم

إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه،  حإعالن مبادئ شاملة تؤخذ في االعتبار توض ىإل

 بالمبادئ المتعلق اإلعالن من (1) (4نصت المادة ) و، الصعيد الوطني أو الدولي ىعل

على توفير الرعاية  ،1196عام  ورعايتهم األطفال بحماية المتصلة والقانونية االجتماعية

 . (2)من التبني الغرض األساساكدت على  (13لألطفال من قبل اقاربه او اسر بديلة ، والمادة) 

نجد أن المبادئ التي تنظم التبنِّّي موضحة في  الدولي الصعيد على بالتبنِّّي يتعلَّق ما فيو 
الخاصة  1113وفي اتفاقيَّة الهاي لسنة ،  (3) 1191لعام  حقوق الطفلمن اتفاقيَّة  21المادة 

                                                             
 في النظر ينبغي مالئمة، غير أو متاحة غير للطفل األصليين الوالدين رعاية كانت إذا: "  4 المادة نصت (1)

 من األمر، اقتضى إذا أو، متبنية، أو حاضنة- بديلة أسرة قبل من أو والديه أقارب قبل من له الرعاية توفير
 مع ورعايتهم األطفال بحماية المتصلة والقانونية االجتماعية بالمبادئ المتعلق ينظر: االعالن ."مالئمة مؤسسة
  المتحدة لألمم العامة الجمعية من المعتمد والدولي الوطني الصعيدين على والتبني بالحضانة الخاص االهتمام

 متاح على الرابط. 1196 ديسمبر/األول كانون  3 في المؤرخ 41/95 رقم
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b-2006-100.html  21/4/2021تاريخ الزيارة 

 
: " الغرض األساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي ال يتمكن والده األصليان  13 نصت المادة (2)

 0المصدر نفسه من توفير الرعاية له"
الدول التي تقرُّ و/ أو تجيز نظام التبنِّّي إيالء مصالح الطفل “( من حقوق الطفل على 21تنص المادة ) (3)

د،  الفضلى االعتبار األول والقيام بما يلي: )أ( تضمن أال تصرِّح بتبنِّّي الطفل إالَّ السلطات المختصة التي تحدِّ
لمعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبنِّّي جائز نظًرا وفًقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها وعلى أساس كل ا

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b-2006-100.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b-2006-100.html
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النزاعات الدولية  وفيبحماية األطفال والتعاون في ما يتعلَّق بالتبنِّّي على الصعيد الدولي 

 األسرة، هذه الضمانات تكملها قواعد تقيد إجالء األطفال بغرض الدفاع عن وحدة (1)المسلحة

 ،(49، المادة 1وتقليل مخاطر التبنِّّي عن طريق االحتيال واالتجار باألطفال )البروتوكول 

ويمكن لهذه القواعد أن ُتستخدم كإطار عمل أو إرشادات ألعمال منظمات اإلغاثة بما في ذلك 

 .أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

ية لحماية األولمن المبادئ  عدد( على 21) لمادةلطبًقا اتفاقية حقوق الطفل  وتشتمل

ات إمكانذن من السلطات المعنية بالتبني والتعرف على إلتتطلب الحصول على ا إذ طفالاأل

                                                                                                                                                                              

لحالة الطفل في ما يتعلَّق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيين وأن األشخاص المعنيين، عند االقتضاء، قد 
نِّّي أعطوا عن علم موافقتهم على التبنِّّي على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة، )ب( تعترف بأن التب

، أو إذا متبنيهوسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذَّرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو  عدهفي بلد آخر يمكن 
رت العناية به بأي طريقة مالئمة في وطنه، )ج( تضمن، بالنسبة للتبنِّّي في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من  تعذِّّ

ق بالتبنِّّي الوطني، )د( تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة في ما يتعلَّ 
بالنسبة للتبنِّّي في بلد آخر، أن عملية التبنِّّي ال تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.)هـ( 

ز، عند االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، و  تسعى، في هذا تعزِّ
 ينظر: اتفاقية”. اإلطار، إلى ضمان أن يكون تبنِّّي الطفل في بلد آخر من خالل السلطات أو الهيئات المختصة

 نوفمبر/الثاني تشرين 20 في المؤرخ 44/25لألمم المتحدة بقرار   العامة الطفل المعتمدة من قبل الجمعية حقوق 
 على الرابط . متاح  1110 سبتمبر/أيلول 2: ، النفاذ1191

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx 
جاء في نص االتفاقية : " يجب على كل دولة طرف في االتِّّفاقيَّة إنشاء سلطة مركزية تناط بها مهمة  (1)

استقبال وتدقيق طلبات التبنِّّي. ويتمثل الغرض من التدقيق الذي تجريه هذه السلطة في تقليل عدد الخطوات التي 
بنون المحتملون متنقلين من ملجأ لأليتام إلى آخر التي يقوم بها المت” الجوالت“يجب على األفراد القيام بها مثل 

فاقيَّة تقديم طلباتهم إلى  بحًثا عن طفل. ويجب على المتبنِّّين المحتملين الذين ينتمون إلى الدول األطراف في االتِّّ
وفي  السلطة المركزية التي تقوم بدورها باالتصال بالسلطة المركزية لدى الدولة المفضلة التي ينتمي لها الطفل،

فرنسا على سبيل المثال، تقوم السلطة المركزية بإناطة هذه المسؤولية بلجنة التبنِّّي الدولية التابعة لوزارة الشؤون 
الخارجية" د.شفيق السامرائي ، حقوق االنسان في المواثيق واالتفاقيات الدولية ، دار المعتز ، عمان ، األردن ، 

 194، ص 2015
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كذلك العمل ضد مسألة الحصول ، التبني في البلد األصلي قبل دراسة احتمال التبني خارج البلد

 .(1)الربح المادي جراء عملية التبني على

المتعلق ببيع األطفال واستغاللهم ، في  2000الثاني لسنة  االختياري وقد حث البرتوكول 

التي تكفل تصرف كافة تتخذ اإلجراءات القانونية واإلدارية المالئمة  المادة الثالثة على الدول ان 

جميع األشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفًا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية 
 (2).الواجبة التطبيق

ولعل البرتوكول كان يقصد من حث الدول على اتخاذ التدابير القانونية واإلدارية ان هناك 

ي ، وأكد البرتوكول على اتخاذ جملة من نبمشروعة الستغالل الطفل خالل الت عمليات غير

 التدابير لحماية واستغالل األطفال .

وظاهرة التبني غير المشروع بين الدول يعد شكل من اشكال الرق والعبودية في العصر  

ويباعون  األطفال ق  ستر ذا ي  إانها مأساة حقيقية يعيشها ماليين األطفال حول العالم ،  إذالحديث 

في أسواق الرق على ايدي عصابات إجرامية منظمة غايتها تحقيق أرباح طائلة من وراء هذه 

 (3). التجارة

                                                             
ى سليمان حسن العبيدي، االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل ، منشورات الحلبي د. بشر للمزيد راجع :  (1)

 .204، ص2001، 1الحقوقية ، ط
حقوق  الملحق باتفاقية 2000الثاني لسنة  من البروتوكول االختياري  ( 3الفقرة الخامسة من المادة ):  ينظر (2)

اء وفي المواد االباحية ، المعتمد بموجب قرار الجمعية الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغ
 2002 يناير 19 في لنفاذا .2000أيار/مايو  25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في ، العامة لألمم المتحدة 
 .A/RES/54/263 وثيقة األمم المتحدة

باألطفال وبيعهم في أسواق اوربية وامريكية   المتاجرةومن امثلة على ذلك : عصابة دولية في الشيشان تولت  (3)
واسيوية حيث ان افراد العصابة يحملون جنسيات مختلفة من عدة دول استغلوا الظرف الماسوي الذي يعيشه 
الشعب الشيشاني أيام القصف الروسي حيث قاموا بنقل أطفال قصر الى دول غربية بحجة التبني والرعاية لهم 

الف دوالر للطفل الواحد .للمزيد ينظر :وجدان سليمان ارتيمه ،  15ابل أموال تصل الى ومن ثم قاموا ببيعهم مق
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الواليات  أسر مثل:الدول أن التبني هو أفضل حل لألطفال الذين ليس لهم  بعض رى وت

هناك من ، و فهم ال يعترفون بالتبني ،سالمي يعمل طبًقا للقانون اإل ، وبعضهاالمتحدة وفرنسا

ش التي تخوفت من مسألة تغيير الدين كذلك يبنغالدمثل: يثيرون المسائل السلبية في التبني 

قر ودار السالم ومصر واندونيسيا واالردن وجزر المالديف وسوريا، مثل هذه الدول مدغش

يمكن أن تحدث انتهاكات ألهم حقوق الطفل األساسية الحقيقة أنه و الموضوع، تحفظت على هذه 
في أثناء عملية التبني، فغالًبا ما تتم هذه االنتهاكات بسبب االدعاء الذي يشير إلى أنها ارتكبت 

إنسانية تبرر هذا العمل، إذ أن الطفل سيكون في وضع أفضل إذا ما تم نقله إلى دولة  ألغراض

 .(1)غنية

( الف طفل للتبني في الخارج 290انتهاء الحرب الكورية نحو ) بعدكوريا  وصدرت

مر ا في هذا المجال األمريكية ولكن القوانين الكورية تشددت أخيرً إلى الواليات المتحدة األوبالذات 

، الشرقية تحل محلها أوروباوجعل من  طفالذي أزاح كوريا عن مركز الصدارة في تصدير األال

 .(2)ثم بدأت روسيا ذاتها في المنافسة على مركز الصدارة لهذهِّ التجارة المشينة

ومثل هؤالء ، من األبناء عن آبائهم كثيرانفصال  إلىأدى انتشار النزاعات المسلحة  ولقد 
مع التأكد من عدم تعرضهم النتهاك ، عمليات شبيهة به إلى أومن يتبناهم  إلىبحاجة  طفالاأل

كانت هذه العملية في تلك الظروف عبارة عن عملية اقتالع  إذحدث في فيتنام  وهو ماحقوقهم 

                                                                                                                                                                              

 19، ص 2014دار الثقافة للنشر ، عمان ،  ،  1االحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر )دراسة مقارنة ( ، ط
 ومابعدها

شريعات والقوانين المطبقة من خالل عصابات االتجار باألطفال تلجا في معظم الحاالت الى التحايل على الت (1)
في اعمال غير  توظيفهمنقل األطفال الى خارج بلدانهم تحت دعاوى التبني ، تمهيدا لبيعهم واالتجار بهم او 

مشروعة .ينظر:احمد لطفي السيد مرعي ، استراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر دراسة مقارنة ، دار الكتاب 
 155، ص 2016، 1، طالجامعي للنشر ، الرياض 

، مكتبة 1،  ط باألشخاصمشاعل هالل الحارثي ، جريمة االتجار باألطفال في ضوء نظام مكافحة االتجار  (2)
 .64، ص2014القانون واالقتصاد للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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منهم  كثيروقد عّد ، 1146و1163من جذورهم وأخذهم من فيتنام وذلك بين عامي  طفالاأل

خبارية استبالبشر عن تقارير  تجارية معنية بمكافحة اإلإنساندولية  هيأةوفي البلقان نقلت ، اأيتامً 

عبر دول منطقة البلقان تتراوح ما " الرقيق األبيض"عائدات التجارة التي تعرف بـ نإغربية القول 

مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق  ،  وهو ما دفعا( مليار دوالر سنويً 12-1بين )

 أكثرخطوات قانونية  اتخاذ إلىدعى الى أن  أوروباألمن والتعاون في في منظمة ا نساناإل
 تجارمسؤولين آخرين عن عمليات اإل أوفاعلية ضد موظفي حلف شمال األطلسي )ناتو( 

  .(1)في تلك المناطق طفالبالنساء واأل

لكل من  1114أصدار بيان مشترك في العام  إلىأما في رواندا فقد أدت النزاعات فيها 

غير المصحوبين من مناطق  طفالإجالء األ عنلالجئين  العلياالصليب األحمر والمفوضية 

النزاعات المسلحة في رواندا ويضم هذا البيان شروط وتوصيات عديدة الغرض منها الحفاظ على 

 .(2)ل حاضنةالذين تم اجالئهم والحاقهم بعوائ طفالالمصالح العليا لأل

في مجال التبني عبر الدول  طفالالخاصة بحماية األ 1113اتفاقية الهاي لسنة  وتشترط

عالمه بآثار التبني إ ما يسمح به سّنه ودرجة نضجه بعد حسبصول على موافقة الطفل الح
 .مر في هذا األبد من إيالء اهتمام خاص لرأي الطفل ورغبته الحرة  والتشاور معه بشأن ذلك وال

(3)  

                                                             
الحقوقية ،بيروت ، لبنان،  منشورات الحلبي ، 1طراميا  دمحم شاعر، االتجار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية،  (1)

 96،ص2012
أ. عبد المؤمن بن صغير ، اآلليات القانونية لحماية حقوق الطفل في ظل التشريع الدولي دراسة حالة   (2)

، مظاهر الحماية وقصور الميثاق ، مجلة جيل حقوق االنسان ،  1191االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 
 13، ص  2014كانون اول  5د مركز جيل البحث العلمي ، العد

،  2020دار الكتاب الجامعي ، اإلسكندرية ، ، 1طجريمة االتجار بالبشر،  -راشد إبراهيم ، الجرائم المنظمة  (3)
 .64ص
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 –المتبنيان  الوالدينما يقوم  افغالبً ا، التي يكون فيها التبني عبر الدول مشروعً  الدولفي و 

الذين لهم  األشخاصما يكونون  االوسطاء الذين غالبً  إلىبدفع مبلغ من المال  –للعملية  وتعجيال

هنا يظل ، الموظفين العاملين في دور االيتام أوالمحامين  أو كاألطباءصلة بترتيبات التبني 

في هذا السياق ينشأ  تجاراإل ألنبالرغم مما يصحبه من ممارسات غير قانونية  االتبني قانونيً 

يقدم للتبني من طرف أحد االقارب من دون الحصول  أوعندما يكون التبني بمثابة بيع الطفل 
 .(1)على موافقة الوالدين أواًل 

تحت  طفالتجارة األ تنتشر إذا، كبيرً  االكبير في عملية التبني عبر الدول قلقً  ويشكل التزايد

مسمى "التبني". وهي تعادل تجارة المخدرات من حيث النمو واالزدياد. وبحسب تقديرات منظمة 

وفي طفال، اليونيسف العالمية هناك ما يزيد على خمسة ماليين أسرة في العالم ترغب بتبني األ

وجد في االجزاء الفقيرة من العالم مثل أمريكا الالتينية والشرق االقصى وافريقيا ذات الوقت ي

الكسب الزهيد مما  أوعن الطعام  ا( مليون طفل يجوبون الشوارع بحثً 100بالجوع نحو ) المبتلة

 .(2)طفاللعديمي الضمير من تجار األ ايشكل أغراًء كبيرً 

 م1114 – 1113بأنه خالل المدة من وفي تقرير نشر في برلين قالت منظمة اليونيسف 
الدول الصناعية من  إلىجنبية الذين يذهبون األ الدولطفال الرضع المتبنين من رتفع عدد األا

الرقم الحقيقي أكبر من ذلك  احتمال أن يكون  إلى( الف طفل وأشارت 23) إلى( الف طفل 16)

                                                             
لجنة حقوق اإلنسان ، وثيقة األمم  -المتحدة لألممالمقررة الخاصة  -A.C.Santoseينظر تقرير السيدة  (1)

على وجود اتفاق عالمي من حيث  2000وقد اكد مؤتمر االمم المتحدة العاشر المعقود في فينا عام  ، المتحدة
غير الالئق واالتجار بهم ، ينظر ورقة العمل االساسية لمؤتمر االمم المتحدة العاشر  التبنيالمواقف التي تدين 

 .9ص -2000نيسان 14-10فينا  –ؤتمر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين البند الخمس من الطبعة العربية للم
 .91، ص 2012دار وائل للطباعة ، األردن ، ، 1ط،  باألشخاصزهراء ثامر سلمان ، المتاجرة  (2)
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وغواتيماال هي الدول المصدرة  كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية أنالتقرير وأفاد  ،بكثير

 .(1)الدول الغربية إلىكبر في العالم األ

من أمريكا  ا( الف طفل سنويً 10تصدير نحو ) فقد يتم فاليونيسيتقديرات منظمة ل ووفًقا

 من  طفالاأل بهؤالء لإلتجارواكبر مستورد  ،البلدان الغنية إلى أوروباالالتينية وآسيا وشرق 

تؤكد  و ،االسكندنافية ثم هولندا فالنمسا الدولالمانيا ثم و تليها فرنسا ثم الواليات المتحدة االمريكية 
خمسة ماليين طفل للتبني معظمهم يأتي  االدول الصناعية وحدها تستورد سنويً  أنهذهِّ المنظمة 

  .(2)الالتينيةبا الشرقية وامريكا و من دول أفريقيا وأور 

المعروضين  طفالوجود أسواق دولية حقيقية لأل إلى الدولية واالممية التقارير وتشير

 غراضأل طفالالغربية باأل أوروباالشرقية تجهز الدول في  أوروبافهناك سوق سرية في ، للتبني

 ،التبني ضغراأل طفالزيادة عمليات بيع األ إلىالصراعات في يوغسالفيا السابقة بسبب  ،التبني

ية التي تحصل منها االساءات الخاصة بعملية ساسأمريكا الجنوبية تبقى هي المنطقة األ أن إال

أمــا  ،التبني عبر الدول على الرغم من وجود تشريعات حديثة تمنع حصول مثل هذهِّ االساءات

، ةسوق الرئيسالتبني كونها ال غراضأل طفالأمريكا الشمالية التي هي البلد الرئيس المستورد لأل
وال مركز تنسيق وطني ، في هذا المجال طفالي لحماية األأساسفال يتوافر فيها تشريع فعال و 

وقد أوردت التقارير معلومات عن تورط بعض وكاالت التبني  ،لرصد االنتهاكات في هذا المجال

 .(3)طفالباأل إتجارفي عمليات ، الخاصة المتمركزة في الواليات المتحدة

غير  أوما غير واضحة إ أن إجراءاتها الكشف عن التبنيعملية  تعيقمن المشاكل التي و 

في البلد  أوال يوجد سلطة مركزية قوية في البلد المرسل  امن البلدان فأحيانً  كثيرموجودة في 

المستقبل وعندما توجد مثل هذهِّ السلطة فال يكون هناك تعاون كاف  لتنظيم العملية على المستوى 

                                                             
 142مصدر سابق ، ص  ، مرعي السيد لطفي احمد (1)
 .61راميا  دمحم شاعر ، مصدر سابق، ص (2)
 .14د. سعيد عيد ،مصدر سابق ، ص (3)
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نشاط الوكاالت الخاصة التي تمارس مهمة ان  ومما يزيد من تعقيد االمر ، (1)ثنائي والدوليال

 إلىحد بعيد يؤدي  إلى اتجاريً  تأخذ هذهِّ الوساطة شكاًل  ،الوساطة بين بائع الطفل وبين متبنيه

 إلىكما تقوم بين هذهِّ الوكاالت وبين أصحاب النفوذ عالقات تؤدي  ،سلعةبوصفه بيع الطفل 

ا اوهذا االمر يبدو واضحً  ،تطبيقها في حال وجودها أوعدم إنفاذ القوانين  في كل من أمريكا  جدًّ

 أن إالمنع حصول االنتهاكات  إلىالتشريعات الهادفة بعض الرغم من فب ،الوسطى والجنوبية
المشكلة تظهر بصورة كبيرة ومثيرة للقلق السيما في البرازيل والهندوراس وبيرو وبوليفيا 

 .(2)وغواتيماال

 0التشريعات الوطنية  :أثاني

ضها ضوابط فر  لهامشروعية تبنى األطفال ف القوانين والتشريعات العربية  بعض اما في

 (3)، اما في مصر م1159اول بلد عربي شرع واجاز التبني في سنة  تونس، الشرع قبل القانون 

المصدر الثاني الذي يحكم المسائل المعروضة على  فاعتمدت على الشريعة بوصفها (4)والجزائر

                                                             
 13زهراء ثامر سلمان ، مصدر سابق ،  (1)
 .15- 14مصدر سابق ، ص ينظر: للمزيد د. سعيد عيد، (2)
محرم بنص قاطع من القرآن الكريم واإلقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا  التبنيحرمت دار اإلفتاء المصرية  "  (3)

بشروطه" للمزيد ينظر: يحيى أحمد زكريا الشامي ، فقه التبني في اإلسالم ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 
 49، ص 2012

المعدل والمتمم بقانون ) سبتمبر  26 الموافق  51-45 رقمان المشرع الجزائري أشار في القانون المدني   (4)
( المادة األولى  : " تنص على محاربة فكرة تحريف وتزيف األنساب ، إذ انه ال يمكن إلحاق أي طفل  05-10

، سواء كان معلوم األب أو مجهول النسب ، وكان ابن زنا إلى نسب الغير ولو ابدي رضاءه بذلك ، الن في 
لقضاء الجزائري في عدة مناسبات متعلقة بحاالت التبني ، إذا أصرت ذلك يعتبر تعديا على ألقاب الغير " وأكد ا

المحكمة العليا في العديد من قراراتها على إلغاء التبني وإبطال أية وثيقة تتضمن هذه الحالة ، سواء كانت صادرة 
ما وردت عن جهات رسمية وطنية أو عن جهات رسمية أجنبية وذلك بسبب مخالفاتها لنظام العام الجزائري . ك

( من قانون األسرة الواردة في الفصل الخامس تحت عنوان النسب فهي بذلك تؤكد على  46في احكام )المادة 
 ان نسب الولد يلحق البنيه ال لغيره .
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 شرعا ومنعته التبني بتحريم واإلسالمية العربية الدول معظم ن هذه الدول سايرتإو ،القضاء 

الضم" في قانون  أحكام شبيهة بالتبني أطلق عليها " تفقد نظمالتشريع العراقي اما في 1)وقانونا.

أما مسألة التبني عبر الدول فلم ، ( 46-31في المواد ) 1193( لسنة 46رعاية األحداث رقم )

 (2).(31المادة ) محتوى يفهم من  أنه إال بصورة واضحةيتناولها 

يخالف مبادئ الشريعة اإلسالمية ،  ألنهالدول العربية حرمت التبني  اغلب يبدو واضحا ان
وان الحكمة من تحريم التبني في الشريعة اإلسالمية يتجلى من منع االثار السلبية التي يتعرض 

 لها الطفل .  

 تجارمناخ مالئم لعملية اإل تتنظم عمليات التبني عبر الدول خلقالتي تشريعات ال ان قله

 إلىفتقر ت ات التشريع أنعن  فضاًل  ،طفالاأل التي يتعرض لها طفال واالساءات األخرى باأل

بآخر في عملية التبني كبرامج تخفيف  أوالتعامل مع مجاالت واسعة أخرى لها تأثير كبير بشكل 

ودور  لألمومةكذلك إنشاء دور طفال، والترتيبات الخاصة برعاية األ، المعاناة الناجمة عن الفقر

 .(3)طفاللأل

تلك التي تكون ناجمة عن عمليات التبني في عمليات التبني ساءة وأشد حاالت اإل
 إلىالخاصة التي تتم من دون توسط الوكاالت بل يقوم بها االباء مباشرة من دون اللجوء 

 األممهي الجهة المسؤولة في  لجنة حقوق الطفل  أنو  ، الرسمية المجازة أوالوكاالت الحكومية 

                                                             
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ، 1طللمزيد ينظر: عبد اللطيف دمحم عامر ، التبني بين التاريخ والشرائع ،  (1)

  123، ص 2009
وعلى محكمة األحداث "… على أن:  1193( لسنة 46( من قانون رعاية األحداث رقم )31نصت المادة )  (2)

إن من ُيسم ح لُه بضم الطفل يجب أن …" قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان 
ي، إن أي تشريع يسمح بالتبني بموجب بضم أو تبني الطفل العراق لألجانبيكون من العراقيين فقط أي ال يسمح 

 إجراءات أقل تشدًدا من التي تنص عليها االتفاقيات، يعد انتهاًكا لحقوق الطفل.
 64األطفال تحديات وحلول ، مصدر سابق ، ص  استغاللبسام عاطف المهتار،   (3)
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 التدابير بأخذتعريف يلزم الدول وضعت  التي حقوق الطفل المتحدة عن مراقبة انتهاكات اتفاقية

 .(1) الطفل لحماية المالئمة والتعليمية واالجتماعية واإلدارية التشريعية

أيًضا بشأن بشأن مثل هذهِّ الحاالت و  الشديد عّبرت لجنة حقوق الطفل عن قلقهاو 

المحّرم في عملية التبني عبر الدول وخرقه لنصوص  تجارا عن اإلإليه توصلتالمعلومات التي 

في ضوء المواد  خاصةومبادئ االتفاقية وعن غياب إطار نموذجي في هذا المجال 
جراءات المتبعة لتطبيق نصوص االتفاقية من االتفاقية وحول عدم كفاية اإل (2) (21و12و3)

طفال السيما يقلق اللجنة ارتفاع حاالت التخلي عن األ و ،المتعلقة بالتبني السيما ما بين الدول

ها مما قد أطفالتتخلى عن  ألنشاملة لمساعدة العوائل المعرضة  ةاستراتيجينعدام احديثي الوالدة و 

 .(3)نوع آخر من أنواع الرق  أي أوعمليات تبني عبر الدول غير قانونية  إلىيؤدي 

حالة في  طفالضمان عدم انتهاك حقوق األلجملة من التدابير الدولية  اتخاذالبد من و 

ير الحكومي في اجتماع الخبراء نظمتها قرارات صادرة عن القطاع الخاص غوالتي التبني الدولي 

وبيعهم الذي نظمته  طفالباأل تجارقليمي لحماية حقوق الطفل عند التبني الدولي وحظر اإلاإل

 هذهِّ التدابير هي: ، ومن1112سنة  لطفاحركة الدفاع عن األ

 ثنائية.استبصورة  إالالتبني الدولي  إلىضرورة دعم التبني الوطني وعدم اللجوء  -1

 الحد من الفقر في الدول النامية والتقليل من ديونها الخارجية. -2

 تحسين القوانين لتعزيز رعاية الطفل واالشراف عليه وتحسين تعليمه. -3

                                                             
القانونية ، القاهرة ،  تلإلصداراالمركز القومي  ، 1طينظر : ايناس دمحم البهجي ، جرائم االتجار بالبشر ،  (1)

  103، ص2013
   191ينظر: وسيم حسام الدين االحمد ، ، مصدر سابق ، ص  (2)
 105ايناس دمحم البهجي ، مصدر سابق، ص  (3)
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من  طفالوتقديم الدعم لتمكين األ األسرةتقديم الخدمات االجتماعية لمنع تفكك  -4
 بمفهومها االوسع. األسرةالعيش مع أسرهم الطبيعيين واال فمع 

 إقتراح وضع مدونة لقواعد سلوك وكاالت التبني الدولية. -5

 زيادة الرقابة الدولية على وكاالت التبني. -6

 مالية لوكاالت التبني.إجراء رقابة صارمة على الموارد ال -4

 .(1)وكاالت التبني العتمادصرامة  أكثروضع معايير  -9

ببيـــع ضـــارة مـــن حيـــث ان قـــد يقـــوم المتبنـــي  اً ثـــار آ ان للتبنـــي غيـــر المشـــروعويـــرى الباحـــث 
ان ، و العلميــــة  األبحــــاثمجــــال فــــي االعمــــال الجنســــية او االقتصــــادية او ، الطفــــل او اســــتغالله 

ي داخـل البلـدان هـي مــا نـبا األطفـال تحـت غطـاء التالتـي يتعـرض لهـالـدليل علـى هـذه االنتهاكـات 
االبــاحي  مثــل:بيعاســتغاللهم فــي  اوبغــاء يتعرضــون لــه مــن عمليــات بيــع األعضــاء البشــرية او ال

المخــدرات  مثــل  أدوات فــي األنشــطة اإلجراميــة األطفــال  يســتعملون ، كــذلك واالنشــطة االجراميــة 
ويفتـرض فـي التبنـي بمعنـاه القــانوني أن ، ي النزاعـات المســلحة أشـراكهم فـاو والسـرقات والسـطو ، 

يصــبح الطفــل المتبنــى مســتحقًا لجميــع الحقــوق التــي يســتحقها الطفــل الطبيعــي بمــا فــي ذلــك حــق 
  له. المستقبلة األسرة وأبناءكذلك المساواة بين الطفل المتبنى  الوراثة 

 

 الثانيالمطلب 
 االقتصادية  االنشطةاستغالل األطفال في 

( من 3بموجب المادة ) طفالأسوأ أشكال عمل األ لألطفال االقتصادي االستغالليمثل 

واالجراءات الفورية  طفالالخاصة بحظر أسوء أشكال عمل األ 1111( لسنة 192االتفاقية رقم )

أخطر الظواهر التي  أحد غير القانونية عمالفي األ طفالظاهرة تشغيل األ وتعد،  للقضاء عليها

د( من -1المادة ) والحياة الكريمة، ودعتليم يخلق حرمانهم من فرص التع، و تسود دول العالم

                                                             
 .16مصدر سابق ، ص د. سعيد عيد، (1)
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 األعراف أومن أشكال الرق  شكالغالل الطفل استبشأن ، الرق  ألبطالاالتفاقية التكميلية 

ل الوسائل على للعمل بك وإن دول األطراف في األتفاقية كافة معنية، والممارسات الشبيهة به

للوصي بتسليم  ، أوكليهما أو األبوين ألحدالممارسات التي تسمح  أو األعرافمن  إبطال أي

غالل استعلى قصد ، بال عوض أولقاء عوض ، شخص آخر إلىطفل مراهق دون الثامنة عشرة 

 يأتي: وهو ماوعليه يمكن دراسة هذا المطلب عبر فرعين ،استغالل عمله  أوالمراهق  أوالطفل 

 الفرع االول: خطورة االستغالل االقتصادي لألطفال.

 الفرع الثاني: عبودية األطفال والعمل القسري.

 الفرع االول
 .لألطفال االقتصادي االستغالل خطورة

الماليين منهم في يعمل  إذ، يةنسانإساءة بحق اإل طفالغالل االقتصادي لألستيعد اال

العاملين  طفالعظم لألويتكون الجزء األ ،رقيقويستغلون على أنهم عبيد وعمال ظروف خطرة 

على سبيل المثال الذين ينخرطون في الخدمة ، الذين ال يتم دفع أية ُأجور لهم األسرةمن عمال 

الصغيرة سواء ما كان منها في المناطق  األسريةالمنزلية والزراعة والعمل المنزلي وفي المؤسسات 

 تجاراإل عنالمتحدة قلقها  األمم لهيأةوقد أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة .(1)الحضرية أو الريفية
سياسة معينة في العديد من الدول للحد  أوقانون خاص  وانعدامالعمل القسري  غراضأل طفالباأل

تدابير حازمة وفعالة للحد من هذهِّ الظاهرة والقضاء  اتخاذوحثت الدول على ، من هذهِّ الظاهرة

 ن منظمة العمل الدولية وبرنامجهاما ورد ع ووفق.(2)عليها والعمل على ايجاد نظام مراقبة فعال

                                                             
دار النهضة العربية ،  ، 2طينظر: د.دمحم سامي الشوا ، الجريمة المنظمة وصداها على األنظمة العقابية ، (1)

 92-91، ص 2009القاهرة ، 
ينظر: تقرير األمم المتحدة ، الجمعية العامة مجلس حقوق االنسان ، االتجار باألشخاص، ال سيما النساء   (2)

 2001لعام  A/HRC/11/L.6رقم  واألطفال 
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC11-14.pdf 2/5/2021تاريخ الزيارة    

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC11-14.pdf
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أشكال العمل القسري  أفظع وقد وصفت هذه االعمال بانهاالخاص بالقضاء على عمل الطفل  

 .(1) طفاللأل

يروضون على قبول  ،إذ اقسريًّ  بكونهأنحاء العالم  في المنتشرطفال عمل األبعض ويتسم 

أنفسهم أسرى  طفالهؤالء األ أغلبالظروف المعيشية التي تفرض عليهم وعدم مقاومتها؛ ويجد 

لحالة من العبودية الفعلية السيما عندما يرهنهم آباؤهم لدى أصحاب المصانع مقابل بعض 
مهما طالت عن  طفالحياة الرق التي يعيشها هؤالء األ ما تعجز االقروض الصغيرة التي غالبً 

( 20للتعذيب ويجبرون على العمل مدة ) طفالويخضع هؤالء األ ،سداد حتى جزء من الدين

اساعة في اليوم دون توقف وفي ظروف عمل سيئة  و أجسامهم في سني نمائهم بما يعطل نم جدًّ

الشرائح  أطفالغالل هم ستل واالوم ن يتعرض بشكل أكبر ألسوأ أشكال العم ،الحاسمة

االثنية والفئات االجتماعية المحرومة والذين هم  كاألقلياتفي المجتمع  اتهميشً  كثراالجتماعية األ

التصديق بأنهم ال  إلىال حقوق لهم بحيث يصل سوء الحال بهم  –في نظر االخرين  –

أو عبودية الدين لطفال األغالل است ، وال مراء لهم في (2)يكون لهم أية حقوق  أنيستحقون 

العمل القسري سيعرض نموهم البدني والنفسي واالجتماعي والعقلي لمخاطر العمل  أورض األ
ما  اغالل البدني والنفسي والجنسي وغالبً ستما يخضعون لسوء اال انهم غالبً أعن  فضاًل ، الجّمة

                                                             

 عليها، للقضاء الفورية تواإلجراءا األطفال عمل أشكال أسوأ حظر المادة الثالثة من اتفاقية)أ( الفقرة نصت  (1) 
ينبغي  1111 يونيو/حزيران 14 في الدولية العمل لمنظمة العام المعتمدة من قبل المؤتمر( 192 رقم) 1111

)أ( كافة أشكال الرق أو " للدول األعضاء أن تعتبر أسوأ أشكال عمل األطفال التالية في عداد الجرائم الجنائية:
الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار بهم، وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري، بما 

 على الرابط حمتاأو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة" في ذلك التجنيد القسري 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ChildLabour.aspx 

 .35، عمان، األردن، صفيونيسي، 1114وضع األطفال في العالم  (2)
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 أوفسارهم عن أجورهم ستال أوالبطء في العمل  أوابهم االخطاء رتكيضربون بالسياط والعصي ال

 .(1)لمحاولتهم الهرب

 استغالل األطفال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تمنع حاالت كثرةمن رغم على الو 

 األعرافمن الدول وكذلك  كثيرسوء تطبيق وتنفيذ القوانين والفساد والمستشري بين أجهزة  فإن

 ،القضاء عليها إمكانعن جيل هي التي تسمح بتفشي هذه الظاهرة وعدم  والتقاليد المتوارثة جياًل 
 فمثاًل ، العمل القسري  أوالدولة صفقات في مجال العبودية  ومن الحاالت ينّضم موظف كثيرففي 

كذلك عندما يقبل ، أرباب عملهم إلىالهاربين وإعادتهم  طفاليقوم رجال الشرطة بالقبض على األ

 .(2)ي العمل الرشوة حتى يتغاضون عن التحقيق في مثل هذه الجرائممفتش أورجال الشرطة 

( 21اتفاقية العمل الجبري رقم )–العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية  اتفاقيتاعتمدت ا لقد 

في سياق شامل عّدت فيه  – 1154( لسنة 105واتفاقية الغاء العمل الجبري رقم ) 1130لسنة 

لم تستبعدا من نطاق تغطيتهما  وأنالمشارك في اغتصاب العمل الجبري  األولالدولة الطرف 

وتقع على الدولة مسؤولية تبني إجراءات ، على أطراف فاعلة من خارج الدولة انطوتحاالت 

الضحايا  طفالرادعة بحق المجرمين وفرض عقوبات قاسية بحقهم والعمل على إعادة تأهيل األ
كذلك ، ل على توفير التعليم المجاني لكل طفل في سن التعليمواعادة دمجهم في المجتمع والعم

وللطفل وتعاون الدول  لألسرةاالقتصادية واالجتماعية  األحوالالسعي الفعال والمباشر في تحسين 

مناسبة  آلياتتتعاون كل دولة مع غيرها من الدول في وضع  أنويجب ، فيما بينها على ذلك

                                                             
 91 ص ، مصدر سابق، الشوا سامي دمحم.د (1)

،  2010لسنة  64القانون  وءخالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ض (2)
ص       ، 2011دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، ، 1طواالتفاقيات الدولية والتشريعات العربية دراسة مقارنة ، 

196 
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كذلك ، ة لتجريم وحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفللمراقبة تنفيذ التشريعات الوطني

 .(1)المتقاعسين عن تطبيق هذه التشريعات األشخاصالعمل على تحديد مسؤولية 

واذ ترى ايضا ان اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق "كذلك نص البروتوكول االختياري  

يحتمل ان يكون خطيرا او الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي ومن اداء أي عمل 

يعرقل تعليم الطفل او يضر بصحة الطفل او بنمائه البدني او العقلي او الروحي او الخلقي او 
 .(2) "االجتماعي

في الفصل الثاني من الباب السادس  1194( لسنة 41قانون العمل رقم ) في كذلك نجد 

التي ال يجوز  عمالوتحديد األ في العمل لألحداث( بتنظيم حماية 14-10منه وبموجب المواد )

تحت  ا سري ثنى من هذا المنع والتحديد الذين يعملون في وسط استو ، تشغيلهم فيها في سن معينة

وحدد عقوبات لمن يخالف أحكام هذا الفصل ، (3)االخ أواالم  أواالب  أوإدارة واشراف الزوج 

فكانت هذه المعالجة ، بغرامة أو( أيام وال تزيد على ثالثة أشهر 10بالحبس مدة ال تقل عن )

                                                             
مكتب العمل الدولي، وقف العمل الجبري، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  (1)

  32المبادئ والحقوق االساسية في العمل، مصدر سابق، ص
 0 1191الملحق باتفاقية حقوق الطفل لعام  2000ديباجة البروتوكول االختياري الثاني لسنة (2)

يجوز تشغيل  –اوال  "1194( لسنة 41رقم )العراقي العمل من قانون ( 11المادة )ن فلقد ذكرت اواًل م (3)
االحداث الذين بلغوا الخامسة عشرة من العمر في العمال النهارية عذا المرهقة والضارة منها، في غير االعمال 

 ( من هذا القانون .10المنصوص عليها في البند )ثانيا( من المادة )
ر في االعمال النهارية والليلية واالضافية من متشغيل االحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العيجوز  –ثانيا 

يشترط لتشغيل الحدث ثبوت  –ثالثا  ( من هذا القانون .10غير التي نص عليها في البند )ثانيا( من المادة )
 لسنة 43 رقم العمل قانون ظر: ينلياقته الدنية وقدرته الصحية بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة مختصة .

2015. 
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، على ذكر أية صورة من صور هذه الجريمة عن إنه لم يأتِّ  فضاًل  ،غاية في الضعف والقصور

 .(1)للهرب من المسؤولية طفالومثل هذا النقص يتيح الفرصة للجناة من مستغلي األ

 الفرع الثاني
 القسري  والعمل األطفال عبودية

في جميع أنحاء  طفالرقاق على حياة الماليين من األستاال أوينطبق وصف العبودية 

العالم إذ ال تتوافر وسيلة ممكنة لحصر عدد الصغار من الفتيان والفتيات الذين يتهدد حياتهم 

نتاج المواد إستغالل في المقايضة مقابل الدين والعمل القسري والبغاء واال أوخطر البيع 

ضحاياها  طفالنها تضع األإإذ ، خطار االجتماعيةولعل هذه الظاهرة من أعظم اال ،يةاإلباح

وبدنية خطيرة وذلك الرتباط  اجتماعيةتحت رحمة رب العمل بالكامل مما قد يتسبب عنه نتائج 

المدرسة والمعيشة  إلىوالحرمان من الذهاب  األسرةهذه الصورة باالختطاف والفصل عن 

االصعبة والتعرض لساعات طويلة  غالل ستأسوء أشكال اال إلىوالتعرض من العمل المضن  جدًّ

 .(2)البدني والعاطفي

والعمل القسري غالبا عمال مخفيا ، مما يجعل تتبع الجناة ، وكذلك الضحايا مسالة صعبة 

والكثير من ضحايا العمل القسري يشعرون بالخجل ويخشون التحدث عنه الى الغير ، مما يجعل 

العبودية والعمل  عن وتنتج اآلالم الحادةمن الصعب منع العمل القسري والقضاء عليه،  

فالتجريد من الحرية طفال، لجميع الضحايا من األ والمعاناةحادة  المسديد الديون آبت المرتبطين

                                                             
 تنظيم باب ،2011 ،، اللبناني الكتاب ، دار1قانون العمل ، ط ، الياس يوسف.د ، العابد عدنان.د ينظر : (1)

 .105-104 ص ، االحداث
، دار الثقافة ، 2طد. شاكر إبراهيم العموش ، المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر دراسة مقارنة ،   (2)

 119، ص 2011عمان األردن ، 



في البغاء والمواد  األطفاليع واستغالل بالتعريف بحظر :األول الفصل 

 ......................االباحية

 

 
56 

 

عن االفتقار آلفاق  فضاًل ، تتداول عةلبوصفه شيا أو س والربط بمحددات مادية ومعاملة الطفل

  .(1)هي من أشكال العنف الملتصق بكل نوع من أنواع العمل القسري ، مستقبلية

بكل وضوح في القانون الدولي بخطر العبودية والعمل المرتبط عترف المجتمع الدولي يو 

ية أ( من االتفاق-1بسداد الديون، فقد عّرف عبودية الدين أو كما أسماه أسار الدين في المادة )

الحال أو الوضع الناجم عن إرتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية بأنه "التكميلية البطال الرق 
ًنا لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذهِّ الخدمات ال أو خدمات شخص تابع له ضما

 .(2)" طبيعتها محددة تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذهِّ الخدمات أو

أو من  –وحين يكون الدين هو السبب الجذري للعبودية، فإن أثر ذلك هو أن العامل 

لذلك  ،أو غير محددة حتى يسدد القرض يكون مقيًدا بدائن معين لمدة محددة –يعولهم أو ورثته 

ويلزم عادة االخذ بتدابير  ،عدم قانونية هذهِّ العبودية إلعالنيكون التدخل القانوني مطلوًبا 

تكميلية تشمل تقديم المساعدة االقتصادية واعادة التأهيل لمساعدة العمال المعتقين على كسب 

 .(3)من حاالت العبودية العيش ومن ثم ضمان إال يقعوا مرة أخرى فريسة حالة

في  فمثاًل  ،تحت أشكال جديدة في كل مكانو  اآلنهذه الممارسات شائعة حتى  تزال ماو 
وفي تحد للقوانين التي تحرم ، ينتشر الفقر الطبقي في أنحاء المنطقة إذمنطقة جنوب آسيا 

تحت طائلة عبء قاس حينما يحصل آباؤهم على قروض ضئيلة لقاء  طفاليقع األ، ممارسته

في  أومزرعة وفاًء للديون منكبين على أنوال النسيج  أوبيع طفل لصاحب معمل  أوتسليم 

                                                             
( 1 تقرير غولنارا شاهينيان ، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية  :ينظر (

مجلس حقوق االنسان ، الدورة الثانية عشر  الجمعية العامة،واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية ،
 A/HRC/9/20،1، ص   2001من جدول االعمال  3، البند 

 .223د. بشرى سليمان حسن العبيدي، مصدر سابق، ص (2)
مكتب العمل الدولي، وقف العمل الجبري، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  (3)

 وما بعدها. 35، ص2001الساسية في العمل، جنيف، المبادئ والحقوق ا
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كما يقضي عدد ال يحصى منهم طفولته في عبودية  اصناعة الطابوق أولّف السجائر يدويً 

 –ق اذ من الصعب تصور طفل بعمر ستة أعوام وهذا االمر يبعث على القل، الخدمة المنزلية

ما  امأوى ونادرً  أويقّيده أبواه بعبودية لسداد دين لقاء قرض لشراء بذور  –على سبيل المثال 

عشرة سنة بل إنهم  اثنتي أوحتى بعد مرور عشرة  آبائهمفي سداد ديون  طفالينجح هؤالء األ

 .(1)أبنائهم إلىحتى  أو اسنً  إخوتهم االصغر إلىيستمرون في نقل عبء العبودية 

بطال الرق ب( من االتفاقية التكميلية إل-1لمادة )وفًقا لرض أو عبودية األالقنانة  وتعرف

عن طريق  أوالقانون  أوبالعرف ، شخص ملزم أيوضع  أوأنها "حال على 1156لعام ،

، يقدم خدمات معينة لهذا الشخص وأنبأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر ، االتفاق

هذهِّ الظاهرة في المناطق تنتشر و ، يملك حرية تغيير وضعه أنومن دون ، بال عوض أوبعوض 

التزامات أخرى ترتبت بذمة  أوعلى إرجاع قرض  أسرهملمساعدة  طفالالريفية عندما يعمل األ

 .(2)" تحت وطأة العبودية وألجيال الحقة األسرةتبقى ف ،العائلة

ماّلك  إلىهم أطفالالفقيران بمنح  الوالدينيقوم  أنفي باكستان يعد من االمور التقليدية و 

غالل استما يقوم هؤالء المالك ب اوكثيرً  أو قطعة أرض صغيرةاالراضي االثرياء مقابل نقود 

                                                             
. ومن الجدير بالذكر أن لجنة حقوق 20، األردن، عمان، صفيونيسي، 2000وضع األطفال في العالم  (1)

اإلنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة قد توصلت إلى أدلة حول نظام عبودية الدين في النيبال يسمى كامايا وهو 
ألف عائلة  100عقد لمدة سنة واحدة تصبح فيه العائلة عبارة عن وحدة للعمل، وقد تبين للجنة أن ما يقرب من 

 تورطة فيه. ينظر في ذلك: م
Rachel Hodgkin, Peter Newell,  Implemention Handbook for the Rights of the 
Children، UNICEF,2002, P.473. 

 0 1156ب( من االتفاقية التكميلية االبطال الرق لسنة -1تنص المادة) (2)
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طالق إفي الباكستان ب نسانقامت لجنة حقوق اإل 1116وفي عام  ،سيما الفتيات منهمال طفالاأل

  .(1)المستعبدين لدى ماّلك االراضي في الهند طفالئات من األالم

ددقد فااللزامي  أوالجبري  أوأما العمل القسري  ( لسنة 21الجبري رقم )في اتفاقية العمل  اهمعن ح 

م يتطوع شخص تحت التهديد بأي عقوبة ول أيخدمات تغتصب من  أو أعمالكل "بأنه  1130

عبودية العمل  أن ILO) وقد أكدت منظمة العمل الدولية )، ختياره"اهذا الشخص بأدائها بمحض 
 .(2)من أشكال تسديد الديون فهذه الظاهرة واسعة االنتشار امعاصرً  تعد شكاًل 

بشكل مستمر في  (3)غاللهم في العمالةستعبر الحدود ال ينتقلون الذين  طفالزداد عدد األوي
غاللهم في مجموعة من ستوفي جنوب شرق آسيا ال، منزليين خادمينغرب ووسط أفريقيا للعمل 

في العمل في منطقة جنوب  طفالغالل األاستينتشر وبكثرة و  ،أعمال البغاءالتي تتضمن  عمالاأل
ممارسة اإلكراه والحرمان هما ولمختلف أنواع العمل الجبري سمتان ، (4)القارة االمريكية ووسطها

تضمن إعالن منظمة العمل ، يةنسانتصيب الروح اإل بهذهِّ االهانة التي اواعترافً  ،من الحرية

                                                             
لعالمية لمناهضة التعذيب ، جنيف ، سويسرا ، كارين بينينج ، بودل وآن ، العنف ضد المرأة ، المنظمة ا  (1)

 . 113،   ص  1111
 متاح على الرابط  1130( لسنة 21اتفاقية العمل الجبري رقم ) (2)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 5/5/2021تاريخ الزيارة    
ويجب هنا التمييز بين عمل الطفل وعمالة الطفل. فاألخيرة تعني تشغيله في مهن مختلفة وأعمال متنوعة في  (3)

مرحلة عمرية صغيرة وبشكل يلحق الضرر به أو يتسبب في استغالله في كثير من الحاالت وبالتالي يؤدي إلى 
والعنف وبمختلف االشكال. أما عمل األطفال فيعني تكليف الطفل ببعض األعمال وبما يتناسب  لإلساءةتعريضه 

ومرحلته العمرية بهدف مساعدته على بناء شخصيته وتشجيعه على االعتماد على النفس وبناء قدراته. ينظر في 
الحدث األسبوعية بتاريخ تفاصيل ذلك: إيمان أبو قاعود، األطفال يقومون بادوار الرجال، تحقيق في جريدة 

 https://www.qcharity.orgموقع جريدة الحدث.  متاح على، 31/12/2001
 .14، منظمة العمل الدولية، ص2002، حزيران/يونيو، 42و41مجلة عالم العمل، العددان  (4)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
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القضاء على جميع أشكال  إلىية في العمل ومتابعته إشارة ساسالدولية بشأن الحقوق والمبادئ األ
 .(1)االلزامي أوالعمل الجبري 

وبحســـب تقـــديرات منظمـــة العمـــل الدوليـــة، يشـــكل  االتجـــار بالبشـــر لغـــرض العمـــل القســـري 
نتهـــاز إوقـــد ينشـــأ العمـــل القســـري ايضـــًا بالعبوديـــة الالإراديـــة نتيجـــة  ،وقوعـــاً  كثـــر أشـــكال المتـــاجرةأ
ســتغالل العمــال الضـــعفاء إلصــحاب العمــل عــديمي الضــمير ووجــود فجـــوات فــي تطبيــق القــانون أ

كثــر عرضــة لممارســات العمــل لقســري بســبب المعــدالت العاليــة للبطالــة أو أويصــبح هــؤالء العمــال 
عمــــل لعــــات السياســــية ويــــتم فــــي الكثيــــر مــــن االحيــــان اخضــــاع الضــــحايا لالفقـــر أو الفســــاد أو النزا 

 (2)القسري من اإلناث المستعبدات في العمل بالخدمة المنزلية لالستغالل الجنسي.
 

حـــق االنســـان فـــي الحيـــاة والحريـــة والتحـــرر لخـــرق  ن عبوديـــة االطفـــال هـــوأويـــرى الباحـــث 
يقلل من حاجة الطفل األساسـية للنمـو فـي بيئـة  شكالها على سبيل المثال االتجار باألطفالأبجميع 
 عمـــال الشـــاقة والمهينـــة للكرامـــة، ألإجبـــاره علـــى األعمـــال التـــي قـــد تضـــر بصـــحته مثـــل ا ، وآمنـــة

فمرتكبـي جريمـة االتجـار بالبشـر يمارسـون ،  كافـة ومنعه من حقه في التحرر من أعمال االسـتعباد
ضـــحايا مســـتغلين للنســـانية اإل عـــاة للجوانـــبمرا أســـاليب غيـــر مشـــروعة هـــدفها جنـــي االمـــوال بـــدون 

العديـد  مسـتعملين عـدداً األوضاع المادية واالقتصادية التي يمر بها المجتمع الـدولي والـدول الفقيـرة 
مـــن الوســـائل التـــي تمكـــنهم مـــن ممارســـة نشـــاطاتهم اإلجراميـــة منتهكـــين بـــذلك العديـــد مـــن الحقـــوق 

 المكفولة لألفراد.

                                                             
الدولية بشأن مكتب العمل الدولي، وقف العمل الجبري، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل (1)

 .1المبادئ والحقوق االساسية في العمل، ، مصدر سابق، ص
 التقرير السنوي التاسع حول االتجار بالبشر منشور على متاح على الموقع االلكتروني : (2)

http://rabat.usembassy.gov\policy\key\-key-reports\introduction\by-sertary-hillary-
clinton-on-trafficking-in-persons-repot-arabic.html 
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 الفصل الثاني

 في البغاء والمواد االباحية  األطفالبيع واستغالل  لتجريمالقانوني  األساس 
 

نيا جرائـ قديمة ، ومازالت مستمرة ، إألطفاؿ ليست وليدة اليوـ ، بل ااستغالؿ ظاىرة بيع و      
وقد ازدادت في حجميا وخطورتيا ، بل انيا باتت تشكل مشكمة عالمية حادة ، تمثل خطرًا كبيرًا 

نامية ، عمى الرغـ مف اف جريمة بيع واستغالؿ يواجو الدوؿ كافة ، سواء كانت دواًل متقدمة او 
قميمة نسبيًا وتستيدؼ دوؿ محددة ، لكف في ظاىرة قديمة ، إال اف اخطارىا كانت  تعداالطفاؿ 

سواء السنوات األخيرة ومع بداية القرف الحادي والعشريف، وما شيده العالـ مف تغيرات كثيرة 
االجتماعي ، فضال عف االنفتاح االقتصادي وحرية  اـالسياسي كانت عمى الصعيد االقتصادي 

ي ، وسيولة حركة تنقل األشخاص والبضائع التجارة ، وتالشي معظـ حدود الدوؿ كاالتحاد األورب
بيف دوؿ ليصبح العالـ قرية واحدة ، كل ىذه العوامل ساعدت عمى نمو وتطور الجريمة المنظمة 

 ، وانتشارىا لتصبح عابرة لمحدود الوطنية ، وخطرُا ييدد معظـ دوؿ العالـ .

كبيرة ومكثفة لمعمل عمى الحد  لذا قاـ المجتمع الدولي ممثاًل بمنظمة األمـ المتحدة بجيود      
والحد مف اثارىا ، فقد صدر عف المنظمات الدولية العديد مف  ةالالإنسانيمف ىذه الجرائـ 

االتفاقيات والبروتكوالت لمدفاع عف حقوؽ االنساف ، ومنع ظاىرة االتجار بالبشر وبخاصة النساء 
األعضاء ، الف ىذه الجرائـ  واألطفاؿ ، فضاًل عف التشريعات المحمية التي أصدرتيا الدوؿ

تستيدؼ باألساس فئات اجتماعية مستضعفة ألسباب تتعمق بالجنس)النساء(  او بالسف )األطفاؿ 
بيع واستغالؿ  لتجريـ االساس القانونيبمفيوـ  ( او بالوضع االجتماعي لألشخاص ، ولإلحاطة

 :تياآل عمى النحو ىذا الفصل عمى مبحثيفاالطفاؿ قسـ 

 الوطنيةوالتشريعات في االتفاقيات الدولية  بيع واستغالل االطفال تجريم االول :المبحث 

 بيع واستغالل االطفال في البغاء والمواد االباحية جريمة اركان : الثاني المبحث
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 المبحث االول
 الوطنيةالدولية والتشريعات  االتفاقيات في االطفال واستغالل بيع حظر

فبيع األطفاؿ واستغالليـ أصبحت ظاىرة عالمية في قمة التعقيد ، فيي ليست كالجرائـ      

البسيطة التي تقع بفعل واحد بل انيا تشكل مف سمسمة مف األفعاؿ االجرامية التي تشكل بمجمميا 

جرائـ االتجار باألشخاص ، ويشكل كل فعل مف تمؾ األفعاؿ جريمة مستقمة  ، وىذا ما جعل 

العالـ تبذؿ جيود كبيرة مف ابراـ االتفاقيات والبروتكوالت لمواجية خطر ىذه الجريمة ، دوؿ 

ونظرًا لمخطر الذي تشكمو ىذه الجريمة عمى امف الدوؿ واستقرارىا ، وما تشكمو مف تيديد 

يات دولية لمحد مف ىذه لألشخاص وبخاصة األطفاؿ والنساء ، اتجيت األنظار الى عقد اتفاق

في االتفاقيات الدولية ، قسـ ىذا المبحث عمى  االطفاؿ واستغالؿ ولتوضيح حظر بيع الجريمة ،

 تي  :مطمبيف عمى النحو اآل

 في االتفاقيات الدولية  بيع واستغالل االطفال  حظرالمطلب االول : 

  التشريعات الوطنية في بيع واستغالل االطفال  تجريمالمطلب الثاني : 

 

 المطلب االول
 الدولية االتفاقيات في االطفال واستغالل بيع حظر

 
 عبر المنظمة الجريمة مرت االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية لحقوؽ االنساف لمكافحة

مف حيث مدى أىميتيا وااللتزاـ بيا ، ومكانتيا في النظاـ القانوني  تتطور و بعدة مراحل الوطنية  

فقد تضمف الطور األوؿ لظيورىا ، تركيز جيد مف تبناىا ودافع عنيا وسعى الى تقويتيا عمى  ،

فقد ناضمت البشرية ، إبراز أىميتيا وفوائد األخذ بيا لمكائف البشري سواء بشكل فردي أو جماعي 
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نية طويال في سبيل المطالبة بحقوؽ اإلنساف المختمفة، واف أعظـ اإلنجازات التي حققتيا اإلنسا

الكبرى مف أوضاع كانت البشرية فييا مقيدة بقيود الرؽ  وفي مسيرتيا النضالية ىي االنتقال

والعبودية، إلى أوضاع تعتبر فييا ممارسة اإلنساف لحقوقو وحرياتو األساسية  قضية تتمتع 

ا الدولية  قسمن االتفاقيات في االطفاؿ واستغالؿ بيع حظر ولموقوؼ عمى دراسة  بحماية دولية.

 ىذا المطمب عمى فرعيف :

 التي تحظر بيع واستغالل األطفال  العامة : االتفاقيات الدولية االولالفرع  

 النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع : بروتوكول الثاني الفرع

 لعام الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمل واألطفال،

 (باليرمو)0222

  االولالفرع 

 والمواد االباحية في البغاء االتفاقيات الدولية التي تحظر بيع واستغالل األطفال
تحتػػػل الطفولػػػة فػػػي عالمنػػػا المعاصػػػر موقعػػػًا متميػػػزًا مػػػف الحكومػػػات والػػػدوؿ عمػػػى المسػػػتوى       

الػػػوطني والعػػػالمي ، الف الطفولػػػة تشػػػكل أىػػػـ واخػػػر مرحمػػػة فػػػي حيػػػاة االنسػػػاف ، اذا بػػػدأ االىتمػػػاـ 

عالميػػا بالطفولػػة وحقػػوؽ األطفػػاؿ التػػي تسػػتوجب الحمايػػة والرعايػػة والنمػػو المتكامػػل ، فضػػال عػػف 

االتفاقيات ماـ منظمة األمـ المتحدة في بذؿ الجيود لمكافحة جرائـ االتجار باألطفاؿ ومف ىذه اىت

 عقدت بيذا الصدد ىي :التي 

 :9191اتفاقية حقوق الطفل لعام-:اوالا 
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 (2)9989ة العامػة لألمػـ المتحػدة عػاـ التػي اعتمػدت مػف الجمعػ (9)تشكل اتفاقيػة حقػوؽ الطفػل   

تفاقيػػػػة الاىػػػػذه تعػػػػد ريخ حقػػػػوؽ الطفػػػػل ، و أتتويجػػػػًا لمسػػػػيرة طويمػػػػة مػػػػف النضػػػػاؿ اإلنسػػػػاني فػػػػي تػػػػ

السػػبعيف  فمػػوحف فػػيجػػزءًا رئيسػػًا ومكمػػاًل لقػػانوف حقػػوؽ االنسػػاف العػػالمي ، ة الممحقػػ وبروتكوالتيػػا

عامًا الماضية التطور التدريجي لممبادئ العالمية المقبولة والخاصػة بأوضػاع وحاجػات األطفػاؿ ، 

وانيا كانت تسير جنبًا الى جنب مع مجموعة القوانيف اإلنسانية العالمية وقوانيف حقوؽ االنساف ، 

لػػػؾ اف حقػػػوؽ يترتػػػب عمػػػى ذ إذتتفػػػق الحقػػػوؽ الممنوحػػػة لألطفػػػاؿ مػػػع حقػػػوؽ االنسػػػاف عامػػػة ،  و

تنطػػوي عمػػى قػػيـ ومفػػاىيـ تعظػػـ وتكػػرس الطفولػػة  9989الطفػػل الػػواردة باالتفاقيػػة الصػػادرة عػػاـ 

والطفل وتعمي مف وضعيتو اإلنسانية وكينونتو بحسبانو انسػانًا وتييئتػو لمنمػو واالرتقػاء لكػي يكػوف 

وثيقػة  9989فل لعاـ ، ليذا شكمت اتفاقية حقوؽ الطارة حياتو ومجتمعوشابا مشاركًا وفعااًل في اد

 .(6)دولية تمثل ضرورة قصوى لمتعامل مع الطفل وحماية حقوقيـ عمى اكمل وجو

                                                           
، ودخمت 9989تشريف الثاني/نوفمبر  22في  ىذه االتفاقية مف قبل الجمعية العامة لألمـ المتحدة عتمدت ا  (9)

( دولة ومف ضمنيا 992بمغ عدد الدوؿ المصادقة عمى ىذه االتفاقية )، و 9992حيز النفاذ في أيموؿ/سبتمبر 
العراؽ ، ولـ يتبق مف الدوؿ غير المصادقة عمييا سوى دولتيف ىما الصوماؿ والواليات المتحدة األمريكية التي 

ؤرخ في الم 44/25ينظر : اتفاقية حقوؽ الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة  .اكتفت بالتوقيع عمييا 
 (.متاح عمى الرابط 3/2المادة ) 9989تشريف الثاني/نوفمبر  22

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx 
ديباجة وأربعة وخمسوف مادة وموزعة عمى ثالث أجزاء تناوؿ الجزء  9989تضمف اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ   (2)

ىـ الحقوؽ والمبادئ المعمنة لمطفل عمى والديو والمجتمع الدولي والمنظمات ( مادة تتحدث عف ا 49األوؿ منيا )
اما الجزء الثاني فيشمل اربع مواد تبيف كيفية نشر مبادئ االتفاقية واحكاميا ، والمجنة الخاصة  ،العالمية األخرى 

ف عمل ىذه المواد عف ( ، وتبي54الى المادة )  46بحقوؽ الطفل ووظائفيا ، والجزء الثالث فيشمل مف المادة 
. ينظر :خالد تقارير الدوؿ عما تقـو بو مف تدابير لتطبيق حقوؽ الطفل ، اما الرابعة تناولت طرؽ عمل المجنة 

،  9صالح حنفي محمود ، حقوؽ الطفل العربي وسيل تحقيقيا بيف الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ، ط
 929، ص2298مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ، 

لسنة  28د.شبل بدراف ، حقوؽ االنساف وحقوؽ الطفل ، مجمة الطفولة والتنمية ، جامعة القاىرة ، العدد  (3)
 932ص ، 2297
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 لمطفػػل تضػػمف بػػأف األطػػراؼ وتعػػد ىػػذه االتفاقيػػة مػػف االتفاقيػػات الميمػػة التػػي الزمػػت الػػدوؿ     

 مػػػف غيػػػرىـ أو أوصػػػيائو أو والديػػػو وواجبػػػات حقػػػوؽ  مراعيػػػة لرفاىػػػو، الالزمتػػػيف والرعايػػػة الحمايػػػة

 واإلداريػػة التشػػريعية التػػدابير جميػػع الغػػرض، ليػػذا تحقيقػػا وتتخػػذ، عنػػو، قانونػػا المسػػؤوليف األفػػراد

 (6). المالئمة

المترديػػػة ، إذ وضػػػعت ىػػػذه  األطفػػػاؿنظػػػرًا ألوضػػػاع  األىميػػػةوتعػػػدذ ىػػػذه االتفاقيػػػة فػػػي غايػػػة      

االتفاقية معاييرًا ينبغي إعماليا مػف اجػل تطػوير ونمػاء األطفػاؿ الػى أقصػى حػد ، وتخميصػيـ مػف 

وسوء المعاممػة ، وتعكػس ىػذه االتفاقيػة رؤيػة جديػدة لمطفػل ، فالطفػل  واإلىماؿريقة الجوع والفاقة 

 فػردكائف حي يتمتػع بحقػوؽ ، وىػو  ليس ممكًا لوالديو بقدر ما أنو ليس مادة يتصدؽ بيا ، بل ىو

 مستقل ينتمي الى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوؽ وواجبات .

وقد شددت عمػى اف يحيػا الطفػل فػي بيئػة يسػودىا جػو مػف االمػف والسػعادة والتفػاىـ ، فضػال      

 سػتغالؿالا ف عمػى معالجػة كػل مظػاىر االختيػاريي البروتوكػوليفعف ذلؾ فقد شددت االتفاقية مف 

 و،  المسػمحة المنازعػات فػي األطفػاؿ اشػتراؾ، وعػدـ  اإلباحيػة المػواد فػي البغاء بينيا اعماؿومف 

اقرت بأف الطفل يحتاج لمحماية جراء عدـ نضجو العقمي والبدني ، ويشمل ذلػؾ الحمايػة القانونيػة 

فػي بعػض الػدوؿ معيشػة صػعبة ضػمف  األطفػاؿيعػيش  إذفيمػا يخػص أمػوره قبػل والدتػو وبعػدىا ، 

                                                           
تشريف  22المؤرخ في  44/25ينظر : اتفاقية حقوؽ الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة  (9)

 (.متاح عمى الرابط 3/2المادة ) 9989الثاني/نوفمبر 
7/5/2229ت تاريخ الزيارة   https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx  
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مػف اتفاقيػة حقػوؽ  (6)(36نصػت المػادة ) (9)قاسية مما يشدد الحاجة لحمػايتيـ ورعػايتيـ . ظروؼ

 ، التي حثت الدوؿ عمى عدـ استغالؿ األطفاؿ في أي شكل مف االشكاؿ ، 9989الطفل لعاـ 

احتػػػػوت عمػػػػى مبػػػػادئ أساسػػػػية ومػػػػواد قانونيػػػػة عنػػػػت  9989اف اتفاقيػػػػة حقػػػػوؽ الطفػػػػل لعػػػػاـ      

وىػػي تعػػد بمثابػػة اإلنجػػاز غيػػر المسػػبوؽ والفريػػد لمجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة بشػػريحة األطفػػاؿ 

ولالتفاقيػػة عػػدة احكػػاـ  ،لحمايػػة األطفػػاؿ مػػف االعتػػداءات المتكػػررة مػػف بعػػض المنظمػػات والبشػػر

 والبروتكػوؿ 9989حقوؽ الطفل لعاـ  بينت اتفاقيةايضا  بحظر بيع واستغالؿ األطفاؿ ،وتتصل 

 الػدوليعمػى المسػتوى الػوطني  جميع التػدابير عمى الدوؿ اف تتخذ 2222لعاـ االختياري المحمق 

 مػػف شػػكل بػػأي أو األغػػراض مػػف غػػرض ألي بيػػـ االتجػػار أو بػػيعيـ أو األطفػػاؿ اختطػػاؼ لمنػػع

االختطػاؼ المتكػررة االسػتغالؿ و حػث الػدوؿ لبػذؿ مزيػد مػف الجيػود لمعالجػة حػاالت و  (3).األشكاؿ

لألطفػػاؿ فػػي معظػػـ دوؿ العػػالـ واالتجػػار بيػػـ وبػػيعيـ ، وحيػػث تصػػدت اتفاقيػػة حقػػوؿ الطفػػل لعػػاـ 

الى تكثيف الجيود الرامية الػى تنميػة الػوعي فػي المجتمعػات المحميػة لمسػالة بيػع األطفػاؿ  9989

غالؿ التػي يتعػرض واستغالليـ في العمل القسري والجنسػي وغيرىػا مػف اعمػاؿ االسػتواالتجار بيـ 

واف تسعى الدوؿ األطػراؼ إلبػراـ اتفاقيػات ثنائيػة او متعػددة األطػراؼ او االنضػماـ  ليا األطفاؿ ،

 (4)واالتجار بيـ . واستغالليـ  الى اتفاقيات قائمة لمنع بيع األطفاؿ

                                                           
 الحديث الجامعي المكتب، 9، ط " مقارنة دراسة"  تحقيقيا وسبل الطفل حقوؽ ،  شريف أحمد جبر دمحم عادؿ (9)
 98، ص 2229، اإلسكندرية، 
" تحمي الدوؿ األطراؼ الطفل مف سائر أشكاؿ   9989( مف اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 36تنص المادة ) (2)

 االستغالؿ الضارة بأي جانب مف جوانب رفاة الطفل".
 2  9989( اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 35المادة ) ينظر (3)
ينظر: فاطمة شحاتو ، احمد زيداف ، مركز الطفل في القانوف الدولي العاـ ، دار الجامعة الجديدة ،  (4)

 436، ص2299اإلسكندرية 
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بروتوكوؿ منع وقمع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ المكمل إلتفاقية  نص و

مف  (2)المادة الثالثة و في (9) 2222األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  

 عمدًا. ارتكابوىذا البروتوكوؿ فعاًل إجراميًا في حالة 

 9989عاـ  الطفل حقوؽ  الممحق باتفاقية 2222الثاني لسنة  االختياري  البروتوكوؿاما       

فقد اشار ىذا البروتكوؿ   (6) االباحية المواد وفي البغاء في األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ بيع بشأف

يجدر أف تقيذـ التدابير " في ديباجتيا الى حماية األطفاؿ مف االستغالؿ االقتصادي اذا نصت 

أف تتخذىا لكفالة حماية الطفل مف بيع األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ  التي ينبغي لمدوؿ األطراؼ

ذ ترى أيضًا أف اتفاقية حقوؽ الطفل تسمـ بحق الطفل في  في البغاء وفي المواد اإلباحية، وا 

الحماية مف االستغالؿ االقتصادي ومف أداء أي عمل يحتمل أف يكوف خطيرًا أو يعرقل تعميـ 

 بنمائو البدني أو العقمي أو الروحي أو الخمقي أو االجتماعي، الطفل أو يضر بصحة الطفل أو
                                                           

ية ( مف بروتوكوؿ منع وقمع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ المكمل إلتفاق5المادة )تنص  (9)
تعتمد كل دولة طرؼ ما قد  -9نصت عمى "   2222األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة

مف ىذا البروتوكوؿ، في حاؿ ارتكابو  3يمـز مف تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريـ السموؾ المبيف في المادة 
شريعية وتدابير أخرى لتجريـ األفعاؿ التالية: )أ( تعتمد أيضا كل دولة طرؼ ما قد يمـز مف تدابير ت -2عمدا.

مف ىذه المادة، وذلؾ رىنا بالمفاىيـ األساسية لنظاميا  9الشروع في ارتكاب أحد األفعاؿ المجرمة وفقا لمفقرة 
مف ىذه المادة؛ )ج( تنظيـ أو توجيو  9القانوني؛ )ب( المساىمة كشريؾ في أحد األفعاؿ المجرمة وفقا لمفقرة 

 مف ىذه المادة.. 9آخريف الرتكاب أحد األفعاؿ المجرمة وفقا لمفقرة  أشخاص
/أ( مف بروتوكوؿ منع وقمع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ المكمل إلتفاقية 3تنص المادة ) (2)

تجنيد " يقصد بتعبير "االتجار باألشخاص"   2222األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة
أشخاص أو نقميـ أو تنقيميـ أو إيواؤىـ أو استقباليـ بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا أو غير ذلؾ مف أشكاؿ 
القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع أو استغالؿ السمطة أو استغالؿ حالة استضعاؼ، أو بإعطاء أو تمقي 

ة عمى شخص آخر لغرض االستغالؿ. ويشمل االستغالؿ، كحد مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطر 
أدنى، استغالؿ دعارة الغير أو سائر أشكاؿ االستغالؿ الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترقاؽ أو 

 الممارسات الشبيية بالرؽ، أو االستعباد أو نزع األعضاء"
أيار/مايو  25الدورة الرابعة والخمسوف المؤرخ في  263 الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  (3)

  2222يناير  98، دخل حيز النفاذ في  2222
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ذ يساورىا بالغ القمق إزاء االتجار الدولي باألطفاؿ الواسع النطاؽ والمتزايد وذلؾ لغرض بيع  وا 

ذ يساورىا عميق القمق إزاء الممارسة  األطفاؿ واستغالليـ في البغاء وفي المواد اإلباحية، وا 

المتمثمة في السياحة الجنسية التي يتعرض ليا األطفاؿ بشكل خاص، نظرًا المنتشرة والمتواصمة 

ألنيا ممارسة تشجع بصورة مباشرة عمى بيع األطفاؿ واستغالليـ في البغاء وفي المواد 

التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع  2222الثاني لسنة  البروتوكوؿ االختياري يعد  إذ (6)"اإلباحية

حد اىـ االليات والصكوؾ التشريعية ال ؿ في البغاء وفي المواد االباحيةاألطفاؿ واستغالؿ األطفا

وبصفة خاصة الواقعة عمى األطفاؿ ،  بالبشرالدولية الصادرة في اطار مكافحة عمميات االتجار 

وتنفيذ احكاميا ، يجب منع االتجار  9989وفي سبيل تحقيق أغراض اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 

مف  (3نصت عميو المادة ) ، وىذا ما (6)الواسع النطاؽ والمتزايدواستغالليـ الدولي باألطفاؿ 

 البروتكوؿ االختياري .

إساءة بحق االنسانية، فالمالييف منيـ يعمموف في  لألطفاؿيعد االستغالؿ االقتصادي        

 لألطفاؿويتكوف الجزء االعظـ  ،ويستغموف عمى انيـ عبيد وعماؿ مسترقوف ظروؼ خطرة 

عامميف مف عماؿ العائمة الذيف ال يتـ دفع أية ُأجور ليـ، عمى سبيل المثاؿ الذيف ينخرطوف في ال

                                                           
التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ واستغالؿ  2222الثاني سنة  ينظر : ديباجة البروتوكوؿ االختياري  (9)

  22/99/2229 تاريخ الزيارة األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية عمى الرابط.
http://hrlibrary.umn.edu/arab/pro-chlid2.html 

د.غريبي فاطمة الزىراء ، غريبي يحي ، جيود األمـ المتحدة في مكافحة االتجار باألطفاؿ ، مجمة  (2)
 32ص .2222 ، 69 العدد ، 97 المجمدالمستنصرية لمدراسات العربية ، 
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الخدمة المنزلية والزراعة والعمل المنزلي وفي المؤسسات العائمية الصغيرة سواء ما كاف منيا في 

  (1).المناطق الريفية أو الحضرية

أف الى اف  2222والبروتكوؿ المحمق بيا لعاـ  9989وقد إشارات اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 

دوف النظر الى أية مصمحة أخرى  (2) تكوف المصمحة العميا لمطفل ىي مركز االىتماـ االعظـ

د بالراغبة بالتبني ، مثل ىذا المبدأ ال  األسرةسواء االقتصادية أـ السياسية أـ االمنية أـ مصمحة 

 2مف ذكره بشكل صريح في القانوف 

 أي أداء عمى الدوؿ األطراؼ اف تقدـ الحماية الرادعة مف ظاىرة استغالؿ األطفاؿ ومف اف و

الطفل. وعمى الدوؿ اخذ التدابير التشريعية  لتعميـ إعاقة يمثل أف أو اً خطير  يكوف  أف يرجح عمل

 . (3)واإلدارية لردع مثل ىذه االعماؿ الغير إنسانية

                                                           
بشرى سمماف العبيد ، االنتياكات الجنائية الدولية لحقوؽ الطفل ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية  (9)

 962، ص2224القانوف ، 
. في جميع اإلجراءات التي تتعمق باألطفاؿ، سواء 9" 9989مف اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ( 3) المادةتنص  (2)

أو السمطات اإلدارية أو الييئات  المحاكـقامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة، أو 
ف لمطفل الحماية . تتعيد الدوؿ األطراؼ بأف تضم2التشريعية، يولي االعتبار األوؿ لمصالح الطفل الفضمى.

والرعاية الالزمتيف لرفاىو، مراعية حقوؽ وواجبات والديو أو أوصيائو أو غيرىـ مف األفراد المسؤوليف قانونا عنو، 
. تكفل الدوؿ األطراؼ أف تتقيد 3وتتخذ، تحقيقا ليذا الغرض، جميع التدابير التشريعية واإلدارية المالئمة.

ولة عف رعاية أو حماية األطفاؿ بالمعايير التي وضعتيا السمطات المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤ 
 إفاءةالمختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفى عدد موظفييا وصالحيتيـ لمعمل، وذلؾ مف ناحية 

 اإلشراؼ".
يتو . تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحق الطفل في حما9"9989( مف اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 32المادة )تنص  (3)

أو أف يمثل إعاقة لتعميـ الطفل، أو أف يكوف  اً مف االستغالؿ االقتصادي ومف أداء أي عمل يرجح أف يكوف خطير 
. تتخذ الدوؿ األطراؼ 2ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقمي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي.

ة التي تكفل تنفيذ ىذه المادة. وليذا الغرض، ومع مراعاة أحكاـ التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوي
الصكوؾ الدولية األخرى ذات الصمة، تقـو الدوؿ األطراؼ بوجو خاص بما يمي:)أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار 
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 بيع بشأف الطفل حقوؽ  تفاقيةالممحق با 2222الثاني لسنة  االختياري  البروتوكوؿايضا اشار 

الى صراحة موضوع استغالؿ األطفاؿ   االباحية المواد وفي البغاء في األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ

  (1)(2في المادة )

أنواع االستغالؿ مثل استغالؿ األطفاؿ في اعماؿ  نفسو( مف البروتكوؿ 3اشارت المادة ) و 

 (2)اقتصادية جنسية او تسخيرىـ لعمل قسري وغيرىا مف االعماؿ غير المشروعة .

  : 9112الميثاق األفريقي لحقوق ورفاىية الطفل  -ثانيا:

 تبنتو الذيفي حماية الطفل لو دور ميـ 9992 (3)الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفل لعاـ أف 

 إلى بالحاجة اعترؼ الذي (6)األفريقية الوحدة منظمة وحكومات دوؿ لرؤساء العمومية الجمعية

الخطير  وضعبسبب ال األفريقي، الطفل ورفاىية حقوؽ  وحماية لتشجيع المناسبة اإلجراءات اتخاذ

خطيرة ، فضاًل عف  ةمف أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافي األفارقة األطفاؿ معظـ الذي يعيشو
                                                                                                                                                                      

دنيا لاللتحاؽ بعمل، )ب( وضع نظاـ مناسب لساعات العمل وظروفو،)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى 
 اف بغية إنفاذ ىذه المادة بفعالية".مناسبة لضم

( : )لغرض ىذا البروتوكوؿ: )أ( ُيقصد ببيع األطفاؿ أي فعل أو تعامل يتـ بمقتضاه نقل طفل مف  2المادة ) (9)
جانب أي شخص أو مجموعة مف األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر مف أشكاؿ العوض؛ 

مكافأة أو أي شكل آخر مف  )ب( ُيقصد باستغالؿ األطفاؿ في البغاء استخداـ طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء
أشكاؿ العوض؛ )ج( ُيقصد باستغالؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيمة كانت، يمارس 
ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لمطفل إلشباع الرغبة 

 الجنسية أساسا(.
وكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ في البغاء ( البروت3ينظر: المادة ) (2)

 . 2222وفي المواد االباحية لعاـ 
لـ يكف قد تـ التصديق عميو إال مف جانب  2222وحتى عاـ  9999حيز النفاذ في عاـ  ذ الميثاؽدخل ى (3)

 دولة مف االتحاد االفريقي . 27
 مف الفترة في ليبيريا – مونروفيا في عشرة السادسةفي  العادية انعقادىا دورة فيفريقية تبت دوؿ الوحدة اال (4)

 .9992 الطفل ورفاىية لحقوؽ  األفريقي الميثاؽ. ينظر ديباجة 9979 تموز  22 إلى 97
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 ،بكل اشكالو  واالستغالؿ المسمحة، والنزاعات الطبيعية، والكوارث واإلنمائية، التقميدية الظروؼ

  (9)فقد جاء ىذا الميثاؽ لمعالجة العديد مف القضايا التي تمس حقوؽ الطفل. والجوع،

المي لحقوؽ الى حد بعيد مف اإلعالف الع ىعمى الرغـ مف كوف الميثاؽ االفريقي مستوحً 

، إال انو يتسـ  2222بيا لعاـ  يفقحمالم يفوالبروتكول 9989اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ االنساف و 

يكوف بدرجة عالية مف الخصوصية فقد أشار الميثاؽ في المادة الثالثة منو عمى عدـ التمييز و 

بصرؼ النظر عف مف حق كل طفل التمتع بالحقوؽ والحريات التي يقرىا ويكفميا ىذا الميثاؽ 

العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديانة أو اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو األصل 

القومي واالجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر لوالدي الطفل أو أوصيائو 

جنسي ( اشارت عمى حماية األطفاؿ مف اشكاؿ االستغالؿ ال27المادة )، وفي (2)القانونييف

 كافةواالعتداء الجنسي 

( عمى 29نصت المادة ) و  (6)وعمى الدوؿ األطراؼ اف تتخذ كافة التدابير المناسبة.

مجموعة مف التدابير الخاصة بالبيع واالتجار واالختطاؼ والزمت الدوؿ اطراؼ ىذا الميثاؽ في 

                                                           
، دار المعتز لمنشر ، عماف ، 9، ط الدولية واالتفاقيات المواثيق في اإلنساف حقوؽ ،  السامرائي شفيقينظر:  (9)

 69، ص2295

يكوف مف حق كل طفل التمتع  "9992الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفل  ( مف 3تنص المادة ) (2)
بالحقوؽ والحريات التي يقرىا ويكفميا ىذا الميثاؽ بصرؼ النظر عف العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو 
الديانة أو اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو األصل القومي واالجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر 

 ."قانونييفلوالدي الطفل أو أوصيائو ال

استخداـ األطفاؿ في الدعارة أو  "9992مف  الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفل /ب( 27المادة ) (3)
 "الممارسات الجنسية األخرى،
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األطفاؿ في اشكاؿ االستغالؿ  استعماؿوعدـ  (6)مكافحة ومنع حاالت االختطاؼ وبيع األطفاؿ.

 الذي ،(6)الطفل ورفاىية لحقوؽ  االفريقي الميثاؽٌأقرذ  ،9992 عاـ وفي (6)ومنيا التسوؿ .كافة 

لظاىرة  خاصة نصوصاً  افردت التي االقميمية المواثيق اوؿ بوصفو خاصة، أىمية اكتسب

 استغالالً  استغاللو وا في العمل لألطفاؿ واإلساءةفي االعماؿ االقتصادية  األطفاؿاستغالؿ 

  (6)جنسيا واختطاؼ وبيع االطفاؿ واالتجار بيـ

. بيـ واالتجار االطفاؿ بيع لمنع التشريعية التدابير  أتخاذ بضرورة االطراؼ الدوؿ الـز أنو و ،
عف طريق األميف العاـ  –كل دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ بتقديـ تقارير إلى المجنة  تتعيدو  ( 6)

بشأف اإلجراءات التي اتخذتيا لتفعيل أحكاـ ىذا الميثاؽ، وبشأف التقدـ  –لمنظمة الوحدة األفريقية 

 خالؿ سنتيف مف بدء العمل بالميثاؽ بالنسبة لمدولة الطرؼ الذي تحقق بشأف التمتع بيذه الحقوؽ 

                                                           
" اختطاؼ أو بيع أو االتجار في األطفاؿ "9999مف  الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفل /أ( 29المادة ) (9)

 مف قبل أي شخص بما في ذلؾ اآلباء أو األوصياء القانونييف لمطفل" ألي غرض، أو في أي شكل

استخداـ األطفاؿ في كافة أشكاؿ  "9999مف  الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفل /ب( 29المادة ) (2)
 ."التسوؿ

 .9999نوفمبر  29في أديس ابابا ، وبدأ العمل بو في  9992تـ اقرار ىذا الميثاؽ في يوليو  (3)
تتعيد الدوؿ األطراؼ في  -9" 9992( مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفل لعاـ 27نصت المادة ) (4)

كافة ، وتتخذ عمى وجو الخصوص  الميثاؽ بحماية الطفل مف اشكاؿ االستغالؿ الجنسي واالعتداء الجنسي
االطفاؿ  استعماؿ -شاط جنسي. باغراء او إكراه او تشجيع الطفل عمى المشاركة في اي ن -االجراءات لمنع أ

نصت  واالطفاؿ في االنشطة والعروض االباحية....". استعماؿ -في الدعارة او الممارسات الجنسية االخرى. جػ
اختطاؼ او بيع او االتجار في  -9(: "تتخذ الدوؿ اطراؼ ىذا الميثاؽ االجراءات المناسبة لمنع: 29المادة )

استخداـ  -2الشكاؿ مف اي شخص بما في ذلؾ اآلباء او االوصياء. االطفاؿ ألي غرض او في اي مف ا
 االطفاؿ في كافة اشكاؿ التسوؿ".

طالؿ ارفيفاف الشرفات ، جرائـ االتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، دار وائل لمطباعة والنشر والتوزيع ػ، عماف  (5)
 96، ص2292، 
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حقوؽ الطفل وعدـ تعرضو األعضاء بتفعيل أليات الرقابة عمى  وتعدت الدوؿ( 6).المعنية

 2لالستغالؿ 

الفورية للقضاء  تواإلجراءااتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال -:ثالثاا 

 :9111علييا، 

الخاصة ( 982االتفاقية رقـ ) 9999( يونيو 7( المنعقد في )87مؤتمر العمل الدولي رقـ)

، وقد بينت ىذه االتفاقية حقوؽ الطفل وفق ما خذت بو  (2)بحظر أسوا اشكاؿ عمل األطفاؿ

أسوأ أشكاؿ عمل ( مف ىذه االتفاقية 3وقد حددت المادة )  9989اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 

ومنيا استغالؿ األطفاؿ وتشغيميـ في االعماؿ رية لمقضاء عمييا، الفو  تواإلجراءااألطفاؿ 

كل دولة  ، والزمت االتفاقية( 3)واألنشطة غير المشروعة التي فييا اضرار بصحة األطفاؿ .

نفاذ األحكاـ المنفذة ليذه االتفاقية بشكل كافة التدابير الضرورية اتخاذ عضو  لكفالة تطبيق وا 

                                                           
تتعيد كل دولة طرؼ في ىذا الميثاؽ " 9999ورفاىية الطفل مف  الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ( 43/9المادة ) (9)

بشأف اإلجراءات التي اتخذتيا  –عف طريق األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية  –بتقديـ تقارير إلى المجنة 
 "لتفعيل أحكاـ ىذا الميثاؽ، وبشأف التقدـ الذي تحقق بشأف التمتع بيذه الحقوؽ 

بدأ نفاذ ىذه االتفاقية  9999حزيراف/يونيو  97العاـ لمنظمة العمل الدولية في عتمدت مف طرؼ المؤتمر ا  (2)
  2222تشريف الثاني/نوفمبر  99في 

( مف اتفاقية حظر أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا،  3تنص المادة )المادة  (3)
في مفيـو ىذه االتفاقية ما يمي: )أ( كافة أشكاؿ  «أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ»(: )يشمل تعبير 982)رقـ  9999

الرؽ أو الممارسات الشبيية بالرؽ، كبيع األطفاؿ واالتجار بيـ وعبودية الديف والقنانة والعمل القسري أو 
اإلجباري، بما في ذلؾ التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفاؿ الستخداميـ في صراعات مسمحة، )ب( استخداـ 

أو عرضو ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعماؿ إباحية أو أداء عروض إباحية، )ج( استخداـ طفل طفل أو تشغيمو 
أو تشغيمو أو عرضو لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وال سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيو في 

يعتيا أو بفعل الظروؼ المعاىدات الدولية ذات الصمة واالتجار بيا، )د( األعماؿ التي يرجح أف تؤدي، بفعل طب
 التي تزاوؿ فييا، إلى اإلضرار بصحة األطفاؿ أو سالمتيـ أو سموكيـ األخالقي(.
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فعاؿ، بما في ذلؾ النص عمى عقوبات جزائية أو غيرىا مف العقوبات، عند االقتضاء، 

وقد اكدت ىذه االتفاقية عمى دور التعميـ الفعاؿ في المساىمة في القضاء عمى  (1)وتطبيقيا.

اسوء اشكاؿ استغالؿ األطفاؿ في العمل وضرورة قياـ الدوؿ األطراؼ العمل بالتدابير الضرورية 

ف والمحددة زمنيا مف اجل الحيمولة دوف انخراط األطفاؿ في اسوا اشكاؿ عمل األطفاؿ ، فضال ع

مة النتشاؿ األطفاؿ مف اسوء أنواع االستغالؿ وا عادة ئتوفير المساعدة المباشرة والضرورية والمال

، اذا تعد ىذه الخطوات ضرورية لمحاربة عمالة األطفاؿ (2)تأىيميـ وادماجيـ اجتماعيا 

يعية او واستغالليـ ، واالىـ ىو قياـ األطراؼ في االتفاقية باتخاذ التدابير الوطنية سواء التشر 

 تاإلدارية او االجتماعية  ، وكافة التدابير األخرى مف اجل كفالة وضماف تطبيق ىذه االلتزاما

 . (3)الواردة في ىذه االتفاقية داخل المجتمعات الوطنية ليذه الدوؿ

"تنظر كل دولة طرؼ في تعييف مقرر وطني او في  .نصت (4)اما اتفاقية مجمس اوروبا  

اعتماداي اليات عمل اخرى مف اجل رصد االنشطة التي تضطمع بيا المؤسسات التابعة لمدولة 

 بشاف مكافحة االتجار ، ومف اجل تنفيذ مقتضيات التشريعات الوطنية "

 
 

                                                           
اتفاقية بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ واإلجراءت الفورية لمقضاء عمييا،  ( مف7/9المادة ) :ينظر (9)

 (982)رقـ  9999

الفورية لمقضاء عمييا،  تواإلجراءا( مف اتفاقية بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ ب/7المادة ) :ينظر (2)
 (982)رقـ  9999

، 9حطاب عبد النور ، المعايير الدولية لمكافحة االتجار باألشخاص ومدى اتساؽ القوانيف الوطنية منيا ، ط (3)
  952، ص 2296مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ، 

  2225(مف اتفاقية مجمس اوروبا بشأف مكافحة االتجار بالبشر لسنة  4الفقرة  29لمادة) انظر ا (4)
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 الثانيالفرع 

ساء واألطفال، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة الن
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام   

 ()باليرمو0222
جرائـ البيع واالستغالؿ ذىبت الجمعية العامة لألمـ المتحدة سعيا منيا في مكافحة       

ىذه التي تخص مكافحة والبرتوكوالت ، إلى تبني عدد مف االتفاقيات باألطفاؿ والنساءاالتجار و 
 اءباألشخاص خاصة النسة االتجار الخاص بمنع وقمع ومعاقبػ البروتوكػوؿ ا، ومنيالجرائـ
التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ    ةفػاؿ المكمػل التفاقيواألط

 (9).)باليرمو(2222

ويعد ىذا البروتوكوؿ ممحق التفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر        
الوطنية، ويجب أف ٌيفسر مقترنًا بيا ، ويتعيف تطبيق احكاـ ىذه االتفاقية عمى ىذا البروتوكوؿ 

يجب اعتبار االفعاؿ  ومع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ ، 
، وييدؼ ىذا البروتكوؿ الى مكافحة ظاىرة  (2)مة وفقًا لو افعااًل مجرمة وفقًا لالتفاقية المجر 

االتجار وبيع واستغالؿ األطفاؿ والنساء وتقديـ المساعدة والحماية ليـ واحتراـ حقوقيـ اإلنسانية 
 . (3)الجناة ومالحقتيـ  عف والبحث 

                                                           
 25/55 قرارىا في ، 2222 الثاني تشريف 95 في المتحدة لألمـ العامة الجمعية في البروتكوؿ ىذا اعتمد (9)

 الذي المستوى  الرفيع السياسي التوقيع مؤتمر في لمتوقيع وعرضيا ، 2222 نوفمبر/الثاني تشريف 95 في المؤرخ
 54/929 العامة الجمعية لقرار وفقاً  2222 االوؿ كانوف  95 الى 92 مف لمفترة ايطاليا في باليرمو، في عقد

المتحدة ،  األمـينظر : مكتب  .2223 سبتمبر/أيموؿ 29 التنفيذ حيز االتفاقية ودخمت األوؿ كانوف  92 المؤرخ
. بيا الممحقة والبروتوكوالت الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية

https://www.unodc.org/romena/ar/untoc.html 
(2)

( مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمل 9ينظر: المادة ) 
 .2222لعاـ التفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 والفقو العاـ الدولي القانوف  في بالنساء االتجار لمكافحة الدولية التدابير داود، حسف السيد محمود. د (3)
      ص2292، مصر، القاىرة، القانونية، الكتب دار اإلسالمي،
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االستغالؿ جرائـ في مكافحة مة عبر الوطنية فقد اىتمت األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
، وعبرت اتفاقية (6)الجرائـ المنظمة التي تتعدى حدود الدولة الواحدة و  باألطفاؿاالتجار والبيع و 
وقد ، لية لمواجية ىذه الجرائـ عمى ضرورة تنسيق الجيود الدو (6)المتحدة لمجريمة المنظمة  األمـ
 (6) . تشريعية تدابر مف ـما يمز  اتخاذ دولة كلالبروتكوؿ  الـز

يعد ىذا البروتكوؿ مف الصكوؾ الدولية الميمة التي وضعت اطارًا قانونيا لمشكمة مكافحة  و    
جريمة االتجار بالبشر بصورة عامة والنساء واألطفاؿ بصورة خاصة ، مف خالؿ تحديد مفيوميا 
وعناصرىا ، وعرض البروتكوؿ كيفية مكافحة ىذه الجريمة وتوفير الحماية الالزمة لضحايا ىذا 

 (6)جار غير المشروعاالت

االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ وعده شكل مف اشكاؿ االتجار بالبشر  باليرموتناوؿ بروتكوؿ       
، وال يقتصر ىذا االستغالؿ عمى البالغيف فقط ، وانما شمل القاصريف منو ، وتعد ىذه الظاىرة 

أعمنت الدوؿ عف ارادتيا في حماية  إذمشكمة عالمية اىتمت بمكافحتيا معظـ الدوؿ في العالـ ، 
 .  (6)األطفاؿ والنشء مف اشكاؿ االستغالؿ الجنسي كافة

 األطفالمن اخطر الجرائم التي ترتكب بحك  لألطفالوتعد جريمة االستغالل الجنسي 

جـر والنساء وتكمن خطورتها في انها بدأت تنشر بشكل سريع في جميع انحاء العالم ، ولد 
تجنيد طفل أو نقلو أو تنقيلو أو إيواؤه أو  يعد")ج( ع في استغالؿ  األطفاؿ "البروتكوؿ الشرو 

استقبالو لغرض االستغالل "اتجارا باألشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من 

                                                           
ىند مطاري ، التعاوف الدولي في مكافحة جريمة االتجار بالبشر ، مجمة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،  (9)

 543، ص 2298لعاـ  97جامعة دمحم خضير بسكرة ، العدد
( بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمل 9/2نصت المادة ) (2)

تنطبق أحكاـ االتفاقية عمى ىذا البروتوكوؿ، "....المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التفاقية األمـ
 "مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ، ما لـ ينص فيو عمى خالؼ ذلؾ

 واألطفاؿ، النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكوؿ( مف 5/2المادة ) ينظر: (3)
 " 2222لعاـ  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ التفاقية المكمل

 928زينة يونس حسيف ، مصدر سابق ، ص  (4)
احمد دمحم الجسمي ، مكافحة االتجار بالنساء في القانوف الدولي والتشريع االماراتي ، مجمة جامعة الشارقة ،  (5)

 594، ص2222،  9، العدد 97لمعمـو القانونية ، المجمد 
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الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية )أ( من ىذه المادة؛، )د( يقصد بتعبير "طفل" أي شخص 
 عناصر رئيسة  ىي: ةيـ ثالثومثمت ىذه المادة في تجر  (6)" دون الثامنة عشرة من العمر

: " التيديد بالقوة او استعماليا او غير ذلؾ ثانيا (. ايواءىـ او نقميـ او االطفاؿ تجنيد ): أوال
مف اشكاؿ القسر او االختطاؼ او الخداع او االحتياؿ او إساءة استعماؿ السمطة او استغالؿ 

لنسل موافقة شخص سيطرة عمية حالة استضعاؼ او بإعطاء او تمقي مبالغ مالية او مزايا 
او االستبعاد ،االستغالؿ الجنسي استغالؿ دعارة الغير  : بنية االستغالؿ :" مثلثالثا الضحية "

  (6) او نزع األعضاء وبيعيا".

واالتجار بالجنس سواء تـ داخل البمد او عبر الحدود الوطنية ينتيؾ حقوؽ االنساف عامة 
السالمة الجسدية والمساواة والكرامة والصحة واالمف ، وعدـ  والطفل خاصة ، بما فييا الحق في

التعرض لمعنف والتعذيب ، حيث تنظر المعاىدات واالتفاقية والبروتكوالت الدولية الى االتجار 
  (3)بالجنس بحق األطفاؿ والنساء بوصفو شكاًل مف اشكاؿ التمييز وانتياكا لحقوؽ االنساف.

كوؿ جاء بعد ازدياد نشاط الجماعات المنظمة االجرامية في ومما ال شؾ فيو اف ىذا البروت
مة سوقية تحقق سمعة ذات قيعمى انيـ مجاؿ االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ مف معاممة األطفاؿ 

عمى حالة و، باليرم وؿالوارد في بروتوكاألطفاؿ تغالؿ ال يقتصر اس، و أرباح مادية كبيرة
نماالستغالؿ الجنسي فقط ،و   منيا: تغالؿأخرى لالس يشمل حاالتا ا 

 

 األطفال اقتصادياا: استغالل أوال:

اكد البروتكوؿ عمى حماية األطفاؿ مف االسػتغالؿ االقتصػادي مػف اغػواء األطفػاؿ او اسػرىـ      
 ،لنيل موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخػر لغػرض االسػتغالؿ" بتمقي مبالغ مالية او مزايا 

                                                           
 واألطفاؿ، النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكوؿ /ج/د( مف3المادة ) ينظر: (9)

 .2222لعاـ  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ التفاقية المكمل
 االمنية، لمعمـو العربية نايف جامعة ،9ج بالبشر، االتجار مكافحة في الدولية الجيود: مطر يحيى دمحم. د (2)

 .259 ص ،2292الرياض،
، منشورات 9نموذجًا" ، ط واألطفاؿ" االتجار بالنساء  لمحدود العابرة المنظمة الجريمةسمر بشير خيري ،  (3)

 934، ص2297الحمبي الحقوقية ، بيروت ، 
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ويشػػمل االسػػتغالؿ، كحػػد أدنػػى، اسػػتغالؿ دعػػارة الغيػػر أو سػػائر أشػػكاؿ االسػػتغالؿ الجنسػػي، أو 
السػػػػخرة أو الخدمػػػػة قسػػػػرا، أو االسػػػػترقاؽ أو الممارسػػػػات الشػػػػبيية بػػػػالرؽ، أو االسػػػػتعباد أو نػػػػزع 

اف ارغػػاـ األطفػػاؿ ودخػػوليـ فػػي عػػالـ التجػػارة غيػػر المشػػروعة يحػػرميـ مػػف فػػرص   (9)"األعضػػاء
 العيش والحرية والتعميـ وتحقيق الذات .

مف جرائـ االستغالؿ منيا  لكثيرنجد انو تعرضت  آنفاً وبالنظر الى البروتكوؿ المذكور 
جرائـ السخرة او الخدمة قسرا  التي تعد مف الجرائـ الخطيرة التي يتعرض ليا الفتيات في العمل 

، وأيضا  الدوؿداخل المنازؿ بسبب األوضاع االقتصادية السيئة التي تتعرض ليا العديد مف 
كبيرة في المجتمعات التي جرائـ االسترقاؽ او الممارسات الشبيو بالرؽ فقد انتشرت بصورة 

وبيعيـ  عمى انيـ رقيقتعرضت لمحروب والحصار فقد استغمت العصابات االجرامية األطفاؿ 
اعضائيـ البشرية وجعل أعضاء جسـ الطفل محاًل نزع استغالؿ األطفاؿ و ، اما  (2)لمدوؿ النامية

ىذه الجرائـ ليا لمتداوؿ يعني قابمية بيع أعضاء جسـ الطفل بعد فصميا عف صاحبيا ، اف 
 (3)مخاطر كبيرة نظرا لما ينجـ عنيا اثار سمبية ونفسية عمى الطفل والمجتمع .

 2اختطاف األطفال واستغالليم  ثانيأ:
الوسيمة في بروتوكوؿ  منع وقمع االتجار باألشخاص  وبخاصة النساء  هوقد وردت ىذ   

في 2222مـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة ألواألطفاؿ المكمل التفاقية ا
نتزاع ا" ؼباالختطاويقصد  "تجنيد األشخاص........بواسطة االختطاؼ........"أ( \3المادة )

نظار أخفائو عف إحتجازه بقصد ا  خر و آالمجني عميو مف موقعو الذي ىو فيو ونقمو إلى موقع 
 .( 4)"ذويو

                                                           
 المكمل واألطفاؿ، النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكوؿ مف/أ( 3ينظر: المادة ) (9)

 2222 لعاـ الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ التفاقية
 9ط ، اإلسكندرية ، القانونية الوفاء مكتبة ، مقارنة دراسة واألطفاؿ بالنساء االتجار ، العيسوي  ىاشـ احمد.د (2)
 495ص ،2299 ،
 28راميا دمحم شاعر ،مصدر سابق، ص  (3)

 .229،ص2292،العاتؾ،القاىرة،2د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي، قانوف العقوبات القسـ الخاص،ط (4)
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( مف بروتوكوؿ منع وقمع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء 3نص المادة)ويالحف مف 
غراضيـ أ يستعيف بيا الجناة لتحقيق  جرائـ االستغالؿ واالتجارأف الخطف وسيمة في  واألطفاؿ

مف نقل شخص أو مجموعة مف األشخاص مف مكاف تواجدىـ إلى مكاف آخر، سواء الجرمية ، 
وسيمة الخطف ،عمى سبيل  استعماؿبر الحدود الوطنية داخل اقميـ الدولة التي يقيموف فييا أو ع

المثاؿ تجنيد بعض األطفاؿ اثناء النزاعات المسمحة عف طريق اختطافيـ إلجبارىـ عمى العمل 
 . (9) في مميشيات المسمحة وجماعات المتمردة

،ىو استغالؿ األطفاؿ في ليو الجاني مف ارتكاب فعل الخطف إالغرض الذي يسعى اف 
ة التي تعرض حياة باحية او غيرىا مف الظواىر الجرمياالقتصادي او الدعارة او المواد اإلالعمل 

تنظر كل دولة طرؼ في اعتماد تدابير أف وجب البروتوكوؿ أفقد الطفل لمخطر واالستغالؿ ، 
تقتضي التي في المجاالت  باألطفاؿاالتجار  ياو تدابير اخرى مناسبة تسمح لضحاأالتشريعية 

 .(2)قميميا بصفة مؤقتو أو دائمةإذلؾ بالبقاء داخل 

االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ الممحق  ومعاقبة قمعمنع و واكد بروتكوؿ 

ف الدوؿ أ( عمى 96في المادة) 2222باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو لسنة

حو قانونيا الداخمي عمى يما يت ري تقتضي ذلؾ، وبقدف تحرص في الحاالت التأاالطراؼ عمييا 

وبقدر ما يتحو قانونيا الداخمي عمى صوف صوف الحرمة الشخصية لضحايا االتجار ذلؾ، 

جراءات القانونية إلبوسائل منيا جعل االحرمة الشخصية لضحايا االتجار بالبشر وىويتيـ 

 .(3)المتعمقة بذلؾ االتجار سرية

                                                           
 .929،صمصدر سابق أحمد لطفي السيد مرعي،  د. (9)
 .2( مف بروتوكوؿ 7المادة )ينظر:  (2)
 2( مف بروتوكوؿ2\6المادة)ينظر:  (3)
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تحديد طرؽ حماية ىذه و  ، لمضحاياعمى ضرورة تقديـ المساعدة  (باليرمو) بروتوكوؿنص  و

الفئة الضعيفة وقدمت مجموعة مف النصائح والتوصيات لمدوؿ والييئات مف أجل اتباعيا 

منيج ليذا النوع مف متتمكف مف التكفل الالئق والـ الداخمية حتى تيوتضمينيا قوانينيـ وتنظيما

 . الضحايا

ويمكف القوؿ اف قرارات األمـ المتحدة تميزت عف باقي المنظمات الدولية بإصدار قرارات 

النيا جرائـ غير مشروعو وىي جرائـ تتطمب  استغالؿ األطفاؿ،ممزمة لمدولة لمكافحة جرائـ 

اتخاذ إجراءات صارمة لمحد مف انتشارىا ، فيعد بروتكوؿ )باليرمو( مف البروتكوالت الميمة الذي 

االتجار بالبشر وبوجو خاص النساء واألطفاؿ ، وييدؼ جرائـ ؼ الى حظر ومكافحة ييد

 البروتكوؿ الى توفير الحماية الالزمة لضحايا ىذا االتجار غير المشروع .

 المطلب الثاني                                     
 في البغاء والمواد االباحية االطفال واستغالل بيع تجريم

 الوطنية التشريعاتفي  
اف ظاىرة بيع واستغالؿ األطفاؿ لـ تعد مسالة ىامشية خاصة في دوؿ العالـ ، بل       

نما تمتد إأصبحت ظاىرة دولية تؤرؽ المجتمع الدولي، إذ  نيا ال تقتصر عمى دولة واحدة وا 

باختالؼ  لتشمل العديد مف الدوؿ نتيجة لكونيا أحد أشكاؿ الجريمة المنظمة، إال أنيا تختمف

الوطنية،  تشريعاتالفي  نوع االستغالؿصورىا وأنماطيا مف دولة إلى دولة أخرى وفقًا لمفيـو 

ومدى احتراميا لحقوؽ اإلنساف ، وبالرغـ مف اختالؼ الفقو الجزائي بيف دولة وأخرى ، إال اف 

 الجميع متفق عمى تجريـ ومعاقبة مرتكبي ىذا الجرائـ.
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الممحػػػق باتفاقيػػػة حقػػػوؽ الطفػػػل  2222الثػػػاني سػػػنة  البروتوكػػػوؿ االختيػػػاري انظػػػـ العػػػراؽ الػػػى     

مػػػف  كثيػػػرالعػػػراؽ الػػػى  انضػػػـ (9).المػػػواد االباحيػػػة و فػػػي البغػػػاءواسػػػتغالليـ ببيػػػع االطفػػػاؿ بشػػػاف 

البروتوكػػػػػوؿ الخػػػػػاص بمنػػػػػع وقمػػػػػع ومعاقبػػػػػة االتجػػػػػار  منيػػػػػاوالبروتكػػػػػوالت  (6)االتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة

الممحػػػػق باتفاقيػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة لمكافحػػػػة  2222باألشػػػػخاص وال سػػػػيما النسػػػػاء واألطفػػػػاؿ لسػػػػنة 

وكػػاف ليػػذا البروتكػػوؿ  2227الوطنيػػة الػػذي صػػادؽ عميػػو العػػراؽ فػػي سػػنة  عبػػرالجريمػػة المنظمػػة 

بعػػد أف كانػػت  2292لسػػنة  28شػػر الػػرقـ ألكبػػر عمػػى تشػػريع قػػانوف مكافحػػة االتجػػار بالبا األثػػر

المنظومػة العراقيػػة التشػريعية خاليػػة مػف أي تجػػريـ أو عقػاب ليػػذه الجريمػة ، اال بعػػض النصػػوص 

( مػف ىػذا القػانوف 2جػرائـ الفجػور والفسػق. واسػتنادًا إلػى المػادة )اسػتغالؿ التي تشػير الػى معاقبػة 

ارة الداخميػػة تسػػػمى " المجنػػػة المركزيػػػة شػػػكمت لجنػػػة فػػػي وز  2292لسػػنة  75واألمػػر الػػػديواني رقػػػـ 

مػػع ممثمػي األقػػاليـ والمحافظػػات غيػر المنتظمػػة فػي إقمػػيـ والػػوزارات  (3)لمكافحػة االتجػػار بالبشػر " 

                                                           
 2227لسنة  4242:العدد نشر ىذا القرار في الوقائع العراقية  ،  (9)

الرقيق واألعراؼ والممارسات اتفاقية األمـ المتحدة التكميمية إلبطاؿ الرؽ وتجارة مف بيف ىذه االتفاقيات  (2)
 9956نيساف  32( في 29-/د628الشبيية التي صدرت عف المجمس االقتصادي واالجتماعي بقراره المرقـ )

وصادؽ العراؽ عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ ،  9966( لسنة 72والتي صادؽ عمييا العراؽ بالقانوف رقـ )
أضحى العيد ممزمًا لمعراؽ والمادة  ، ومف ثـ 9972( لسنة 993بالقانوف رقـ ) 9966المدنية والسياسية لمعاـ 

( منو تنص عمى أنو ال يجوز استرقاؽ أحد ويحظر الرؽ واإلتجار بالرقيق بجميع صورىا.... وال يجوز 8)
 .السخرة والعمل اإللزامي استغالؿ األطفاؿ في وال .إخضاع أحد لمعبودية.

لمذجنة المركزية لمكافحة اإلتجار بالبشر بحضور وكيل وزارة  اجتماعاعقد في مقر أمانة مجمس الوزراء  (3)
الموضوعات الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر واألعضاء البشرية  فيوالداخمية وممثمي الجيات ذات العالقة ُبحث 

لقضاء عمى تمؾ الظاىرة مف تفعيل قانوف مكافحة االتجار بالبشر المصادؽ عميو مف قبل مجمس النواب وكيفية ا
.وخرج المجتمعوف بتوصيات عدة اىميا وضع االلية المناسبة لمحموؿ اآلنية لمقضاء عمى جريمة االتجار بالبشر 

القة بتنفيذىا وتشكيل فريق عمل ورفعيا إلى مجمس الوزراء لغرض المصادقة واإليعاز إلى الجيات ذات الع
( 28قانوني يتولى إعداد التعميمات بحسب البند )ثالثًا( مف المادة )رابعًا( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر رقـ )

، وتوفير برامج تدريبية وتعريفية بالموضوع لمجنة المركزية بالتعاوف والتنسيق مع األمـ المتحدة  2292لعاـ 
ف المنظمات الدولية والمحمية عمى اف يكوف اجتماع المجنة مرتيف كل شير لحيف صدور والجيات المانحة م
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عضػػو فػػي  ومفوضػػية حقػػوؽ االنسػػاف ،والجيػػات ذات العالقػػة لتتػػولى تحقيػػق أىػػداؼ ىػػذا القػػانوف 

 . ىذه المجنة

ثـ  9982تأسست عاـ  احدى تشكيالت وزارة العمل والشؤوف االجتماعية الطفولة رعاية ىيأة    

 مع بالتعاوف  سعت(9) 2222لسنة  934تـ تعديل قرارات مجمس قيادة الثورة المنحل ،قانونيا رقـ 

 عاـ الجديد العراقي الدستور في الطفل حقوؽ  اتفاقية مبادئ تضميف عمى الدستور كتابة لجنة

التي نصت عمى  (2)" 29 المادة في الدستور كفل أف في بالنجاح السعي ىذا وتكمل 2225

 (3)32 والمادة لألطفاؿ بكافة صوره ،  كل أشكاؿ العنف والتعسفحظر االستغالؿ االقتصادي و 

( 32في حياة كريمة ، كما تضمنت المادة ) االطفاؿ ورعاية والطفولة كفمت الدولة األمومة

                                                                                                                                                                      

التعميمات الخاصة بتنظيـ عمل المجنة... الموقع الرسمي لجميورية العراؽ ، رئاسة مجمس الوزراء 
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2415 

رعاية الطفولة تأخذ عمى عاتقيا تحمل مسؤولية التعاوف مع العراؽ الذي يشكل ىذا التعاوف نقطة  ىياةاف  (9)
ارتكاز التي ستعتمد في عممية رسـ السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراؽ ، فانيا باصداره تصل الى ىدؼ 

خبراء عراقيوف بدعـ فني ومالي مف استراتيجي ، بعد اف امتدت مسيرة اعداد الكثر مف عاـ شارؾ فييا أساتذة و 
منظمات دولية كانت منظمة اليونيسف في مقدمتيا . ينظر: تقرير واقع حماية الطفل في العراؽ ، سكرتارية رسـ 

  3، ص 2299سياسة حماية الطفل في العراؽ ، مكتب ىيئة رعاية الطفولة ، بغداد ، 
األسرة أساس المجتمع، وتحافف  -أ -أواًل:" (:29لمادة )ا"  2225( مف دستور العراؽ لعاـ 29تنص المادة ) (2)

تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة،  -ب الدولة عمى كيانيا وقيميا الدينية واألخالقية والوطنية.
ييـ لألوالد حٌق عمى والد -ثانيًا: وترعى النشئ والشباب، وتوفر ليـ الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ وقدراتيـ.

في التربية والرعاية والتعميـ، ولموالديف حٌق عمى أوالدىـ في االحتراـ والرعاية، والسيما في حاالت العوز والعجز 
يحظر االستغالؿ االقتصادي لألطفاؿ بصوره كافة، وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيمة   -ثالثًا: والشيخوخة.
 ."في األسرة والمدرسة والمجتمعتمنع كل أشكاؿ العنف والتعسف  -رابعًا: بحمايتيـ.

تكفل الدولة لمفرد ولألسرة ػ وبخاصة الطفل والمرأة ػ  -أواًل:" :مف دستور عمى  (32المادة )تنص المادة  (3)
الضماف االجتماعي والصحي، والمقومات األساسية لمعيش في حياٍة حرٍة كريمة، تؤمف ليـ الدخل المناسب، 

الدولة الضماف االجتماعي والصحي لمعراقييف في حاؿ الشيخوخة أو المرض أو  تكفل -ثانيًا: والسكف المالئـ.
العجز عف العمل أو التشرد أو اليتـ أو البطالة، وتعمل عمى وقايتيـ مف الجيل والخوؼ والفاقة، وتوفر ليـ 

 ."السكف والمناىج الخاصة لتأىيميـ والعناية بيـ، وينظـ ذلؾ بقانوف 
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االستغالؿ، وتوفير  أشكاؿالجوانب االجتماعية التي تتصل بحقوؽ الطفل وحمايتو مف جميع 

لفرد ولألسرة والزمت الدولة برعاية االسميـ  واإلعدادالرعاية ألسرتو بوصفيا البيئة المناسبة لمتقويـ 

 ساسيةاألالضماف االجتماعي والصحي، والمقومات فضاًل عف توفير  –وبخاصة الطفل والمرأة  –

( 37، وفي المادة ) لمعيش في حياة حرة كريمة، تؤمف ليـ الدخل المناسب، والسكف المالئـ

حرمت جميع أنواع العمل القسري والسخرة واالتجار باألطفاؿ واالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ وىي 

 (9)إشارة ميمة مف المشرع العراقي لمكافحة ىذه الجرائـ.

العديد مف االتفاقيات والمواثيق والصكوؾ الدولية لمعالجة اف العراؽ صادؽ عمى  ذكرنا     

اصدر العديد مف التشريعات والنصوص والقرارات عمى  معاقبة مرتكبي جرائـ بحق األطفاؿ، وو 

معاقبة ىذه الجرائـ ومنيا ما ورد في قانوف العقوبات العراقي الذي يجسد إرادة المجتمع لمعاقبة 

سنذكر بعض الجيود الوطنية ودورىا في حماية  األطفاؿ . بعض األفعاؿ الغير مشروعة بحق

 األطفاؿ مف جرائـ البيع واالستغالؿ :

 0222اوالا:الدستور العراقي 

 اتفاقية مبادئ تضميف عمى الدستور كتابة لجنة مع بالتعاوف  (2)الطفولة رعاية ىيأة سعت      
 كفل أف في بالنجاح السعي ىذا وتكمل 2225 عاـ الجديد العراقي الدستور في الطفل حقوؽ 

                                                           
يحـر العمل القسري )السخرة(، والعبودية وتجارة العبيد )الرقيق(،  ( مف الدستور العراقي "/ثالثا37تنص المادة )(9)

 "ويحـر االتجار بالنساء واألطفاؿ، واالتجار بالجنس

رعاية الطفولة تأخذ عمى عاتقيا تحمل مسؤولية التعاوف مع العراؽ الذي يشكل ىذا التعاوف نقطة  ىياةاف  (2)
ارتكاز التي ستعتمد في عممية رسـ السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراؽ ، فانيا باصداره تصل الى ىدؼ 

خبراء عراقيوف بدعـ فني ومالي مف استراتيجي ، بعد اف امتدت مسيرة اعداد الكثر مف عاـ شارؾ فييا أساتذة و 
منظمات دولية كانت منظمة اليونيسف في مقدمتيا . ينظر: تقرير واقع حماية الطفل في العراؽ ، سكرتارية رسـ 

  3، ص 2299سياسة حماية الطفل في العراؽ ، مكتب ىيئة رعاية الطفولة ، بغداد ، 
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كل أشكاؿ العنف التي نصت عمى حظر االستغالؿ االقتصادي و  (9)" 29 المادة في الدستور
 االطفاؿ ورعاية والطفولة كفمت الدولة األمومة (2)32 والمادة لألطفاؿ بكافة صوره ،  والتعسف

تتصل بحقوؽ الطفل  الجوانب االجتماعية التي( 32في حياة كريمة ، كما تضمنت المادة )
االستغالؿ، وتوفير الرعاية ألسرتو بوصفيا البيئة المناسبة لمتقويـ  أشكاؿوحمايتو مف جميع 

فضاًل عف توفير  –وبخاصة الطفل والمرأة  –لفرد ولألسرة والزمت الدولة برعاية االسميـ  واإلعداد
كريمة، تؤمف ليـ الدخل  لمعيش في حياة حرة األساسيةالضماف االجتماعي والصحي، والمقومات 

( حرمت جميع أنواع العمل القسري والسخرة واالتجار 37، وفي المادة ) المناسب، والسكف المالئـ
باألطفاؿ واالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ وىي إشارة ميمة مف المشرع العراقي لمكافحة ىذه 

 (3)الجرائـ.

 0222لسنة  (92)قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  ثانيأ: 

( الػى 99المػادة ) فػي 2225لسػنة  (92)اشار قانوف المحكمة الجنائية العراقية العميػا رقػـ 
، هاي جارائم  نمل أطفاال مان الجما اة  ناوى جلاع جما اة أخار جرائـ اإلبادة الجماعية واعد جػرائـ 

                                                           
األسرة أساس المجتمع، وتحافف  -أ -أواًل:" (:29المادة )"  2225( مف دستور العراؽ لعاـ 29تنص المادة ) (9)

تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة،  -ب الدولة عمى كيانيا وقيميا الدينية واألخالقية والوطنية.
دييـ لألوالد حٌق عمى وال -ثانيًا: وترعى النشئ والشباب، وتوفر ليـ الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ وقدراتيـ.

في التربية والرعاية والتعميـ، ولموالديف حٌق عمى أوالدىـ في االحتراـ والرعاية، والسيما في حاالت العوز والعجز 
يحظر االستغالؿ االقتصادي لألطفاؿ بصوره كافة، وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيمة   -ثالثًا: والشيخوخة.
 ."في األسرة والمدرسة والمجتمع تمنع كل أشكاؿ العنف والتعسف -رابعًا: بحمايتيـ.

تكفل الدولة لمفرد ولألسرة ػ وبخاصة الطفل والمرأة ػ  -أواًل:" :مف دستور عمى  (32المادة )تنص المادة  (2)
الضماف االجتماعي والصحي، والمقومات األساسية لمعيش في حياٍة حرٍة كريمة، تؤمف ليـ الدخل المناسب، 

ل الدولة الضماف االجتماعي والصحي لمعراقييف في حاؿ الشيخوخة أو المرض أو تكف -ثانيًا: والسكف المالئـ.
العجز عف العمل أو التشرد أو اليتـ أو البطالة، وتعمل عمى وقايتيـ مف الجيل والخوؼ والفاقة، وتوفر ليـ 

 ."السكف والمناىج الخاصة لتأىيميـ والعناية بيـ، وينظـ ذلؾ بقانوف 
يحـر العمل القسري )السخرة(، والعبودية وتجارة العبيد )الرقيق(،  ا( مف الدستور العراقي "/ثالث37تنص المادة )(3)

 "ويحـر االتجار بالنساء واألطفاؿ، واالتجار بالجنس
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ضااد اسنسااانية 
(6)

االغتصػػاب، االسػػتعباد الجنسػػي،  (عمػػى جػػرائـ92/مػػادة زوأشػػارت )الفقػػرة ،  ، 
، كمػػػا  (2)أي شػػػكل آخػػػر مػػػف أشػػػكاؿ العنػػػف الجنسػػػيالحمػػػل القسػػػري، أو و اإلكػػػراه عمػػػى البغػػػاء، 
يعني التعمذد في تسبب األلػـ الشػديد والمعانػاة، سػواء كػاف بػدنيًا الذي التعذيب اشارت ىذه المادة الى 

عمػػػى أف التعػػػذيب ال يشػػػمل األلػػػـ أو أو فكريػػػًا عمػػػى شػػػخص قيػػػد االحتجػػػاز أو تحػػػت سػػػيطرة المػػػتيـ 
.بها المعاناة الناجمة عف العقوبات القانونية أو ذات عالقة

ومف جانب آخر اشار قانوف المحكمة  (6)
( منػػػو إلػػػى تعريػػػف الجػػػرائـ ضػػػد 92فػػػي المػػػادة ) 2225( لسػػػنة 92الجنائيػػػة العراقيػػػة العميػػػا رقػػػـ )

المتػػػاجرة بالنسػػػػاء االسػػػػتغالؿ و جريمػػػػة اإلسػػػترقاؽ و االنسػػػانية وقػػػػد عػػػدة فػػػػي الفقػػػرة )ثانيػػػػا/ج( منيػػػا 
اإلسترقاؽ يعني ممارسة أي مف او جميع السػمطات المترتبػة " واألطفاؿ احد ىذه الجرائـ إذ تنص 

عمػػػى حػػػق الممكيػػػة، عمػػػى شػػػخص مػػػا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ ممارسػػػة ىػػػذه السػػػمطات فػػػي سػػػبيل االتجػػػار 
ا الػػنص فػػإفة المحكمػػة الجنائيػػة العراقيػػة وبنػػاًء عمػػى ىػػذ " ، باألشػػخاص والسػػيما النسػػاء واألطفػػاؿ

ف المحكمػػة تأخػػذ بنظػر االعتبػػار عوامػػل معينػػة مثػػل إالعميػا ىػػي المختصػػة بنظػػر ىػذه الػػدعوى ، فػػ
خطػػػػورة الجريمػػػػة والظػػػػروؼ الشخصػػػػية لممػػػػداف إسترشػػػػادًا بالسػػػػوابق القضػػػػائية وعقوبػػػػات المحػػػػاكـ 

الجنائية العراقية العميا ال تحتاج الػى نػص  وبذلؾ فإفة المحكمة" ، االجنبية الدولية في ىذا المجاؿ
يحدد مقدار العقوبة، بل ىي ومف جانبيا تستطيع تحديػدىا وفقػا لصػراحة المػادة أعػاله وبػذلؾ فػاف 

كونػو اتػاح  " ، ال جريمة وال عقوبػة اال بػنص" مف القاعدة الجنائية العامة  استثناءىذا النص يعد 
دة السػػوابق القضػػائية فػػي الػػدوؿ التػػي نصػػت قوانينيػػا عمػػى ليػػذه المحكمػػة تحديػػد العقوبػػة وفقػػا لقاعػػ

عقوبات محددة لمجرائـ التي لـ يحدد فييا المشػرع العراقػي عقوبػة معينػة، إال أف المػانع فػي بعػض 
االحياف مف نظر ىذه الجرائـ مف قبل المحكمة المذكورة إذ اختصاصيا ينحصر بالجرائـ المرتكبة 

                                                           
نقل أطفاؿ مف  :" 2225( لسنة 92قانوف المحكمة الجنائية العراقية العميا رقـ )/ىػ( 99اشارت المادة ) (9)

 . "الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى 
 2المصدر نفسو( ز/ثانيا/92ينظر: المادة ) (2)
 2المصدر نفسو( ثانيا/ ىػ/92ينظر: المادة ) (3)
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/ثانيػػا( 9( وفقػػا لصػػراحة المػػادة )9/5/2223( ولغايػػة )97/7/9968خػػالؿ الفتػػرة المحػػددة مػػف )
 .(9)مف قانوف المحكمة الجنائية العراقية العميا المشار لو

فػػإفة المحكمػػة الجنائيػػة العراقيػػة العميػػا ىػػي المختصػػة بنظػػر ىػػذه الػػدعوى ماتقػػدـ وبنػػاًء عمػػى 

عنػد تحديػد المحكمػة عقوبػة اي  "( تػنص عمػى أنػو 5( مف قانوف المحكمة الفقػرة )24ف المادة )أو 

مف ىذا القانوف التي ال يوجد ليػا مػا يماثميػا  93و  92و  99منصوص عمييا مف المواد جريمة 

المحكمػػػة تأخػػػذ بنظػػػر االعتبػػػار عوامػػػل معينػػػة مثػػػل خطػػػورة الجريمػػػة  إففػػػي القػػػانوف العراقػػػي، فػػػ

اكـ االجنبيػػة الدوليػػة فػػي بالسػػوابق القضػػائية وعقوبػػات المحػػ اً سترشػػادإوالظػػروؼ الشخصػػية لممػػداف 

، وبػػذلؾ فػػإفة المحكمػػة الجنائيػػة العراقيػػة العميػػا ال تحتػػاج الػػى نػػص يحػػدد مقػػػدار (2)" ىػػذا المجػػاؿ

 يعػدوبذلؾ فاف ىذا الػنص  آنفاً ىي ومف جانبيا تستطيع تحديدىا وفقا لصراحة المادة  لب ،العقوبة

(، كونػػو اتػػاح ليػػذه المحكمػػة اال بػػنص ال جريمػػة وال عقوبػػةسػػتثناء مػػف القاعػػدة الجنائيػػة العامػػة )إ

تحديد العقوبة وفقا لقاعدة السوابق القضػائية فػي الػدوؿ التػي نصػت قوانينيػا عمػى عقوبػات محػددة 

لمجػػرائـ التػػي لػػـ يحػػدد فييػػا المشػػرع العراقػػي عقوبػػة معينػػة، إال أف المػػانع فػػي بعػػض االحيػػاف مػػف 

 فػػػي المػػػدةبػػػالجرائـ المرتكبػػػة  نحصػػػراختصاصػػػيا ي إذنظػػػر ىػػػذه الجػػػرائـ مػػػف المحكمػػػة المػػػذكورة 

/ثانيػػػا( مػػػف قػػػانوف 9وفقػػػا لصػػػراحة المػػػادة ) (9/5/2223)ولغايػػػة  (97/7/9968)المحػػػددة مػػػف 

 .(3)المشار لوالعميا  المحكمة الجنائية العراقية

 

                                                           
غصف مناحي خيوف الحسناوي ، جريمة االتجار بالبشر في التشريع العراقي والمقارف ، رسالة ماجستير ،  (9)

 94، ص2294ف ، جامعة البصرة ، كمية القانو 
 2المصدر نفسوخامسا ( /24ينظر: المادة ) (2)
 ،9التمييزية،ج بصفتيا البصرة استئناؼ محكمة ، قراراتالسادة شياب العبادي عبد،  يجعفر كاظـ المالك(3)

  .923،ص 2299 العاتؾ لصناعة الكتاب ، المكتبة القانونية ، بغداد ،
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 9191سنة  999ثالثاا: قانون العقوبات العراقي

الجزائية العراقية في قانوف العقوبات العراقي ، وتحديدًا القسـ  النصوصوبالرجوع الى       
نص  و،  (9)ليذه الجرائـالخاص منو ، نمحف انيا لـ تتضمف صراحة ، نصوص التجريـ والجزاء 

" تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصالت الدولية عمى قانون العقوبات العراقي 
وعدذ ىذه الجريمة مف قبل الجرائـ  (2)  الرقيق او بالمخابرات"واالتجار بالنساء او بالصغار او ب

المحرمة دوليا ، إال اف أىـ ما يؤخذ عمى ىذه الجريمة اف القانوف ىنا اكتفى فقد بنص التجريـ ، 
األشخاص جريمة مف الجرائـ المحرمة  بيعقد عدذ المشرع العراقي و دوف تحديد جزاء مناسب ليا . 

المعدؿ عمى  9969( لسنة 999رياف قانوف العقوبات العراقي رقـ )دوليًا، عندما صرح بس
( 99،  92،  9في غير االحواؿ المنصوص عمييا في المواد )  "مرتكبيا والتي نص عمى أنُّو 

تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كل مف وجد في العراؽ بعد أف ارتكب في الخارج بوصفو فاعاًل أو 
 نص وإال أنو لـ يحدد عقوبة ليا،  (،93التي نصت عمييا المادة)شريكًا في جريمة مف الجرائـ 

يعاقب "  نص عمى و ، استغالؿ األطفاؿ في األنشطة الجنسية والدعارةعمى تجريـ بعض 
او قصد  .ذلؾ سبيال الىاو اتخاذ الفسق حرفة او سيل عمى الفجور  بالحبس كل مف حرض

فيعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى  او انثى  سواء كاف ذكرا األجرتقاضي يالربح مف فعمو او 
او أورد المشرع العراقي نصًا مقتضبا حدد فيو عقوبة كل مف حرض  (3) عشر سنيف او بالحبس".

ورد بقانوف العقوبات العديد مف النصوص التي   وذكرًا او انثى عمى الفجور والفسق ، استغل 
عمى األعراض أو الشرؼ وتجـر الزنا والمواط االعتداء االستغالؿ و التي تجـر  (4)تحمي األسرة 
عمى جريمة  بالحبس قرارىاوما اصدرتو محكمة التمييز بيذا الصدد ، فقد جاء  وغيرىا كثير.

 خمس عشرة سنة مدةحكمت المحكمة وجاىيا عمى المجرمة بالسجف المؤقت االستغالؿ الجنسي و 
أنيا تقوـ باستغالؿ الفتيات القاصرات  وممارسة الفعل الجنسي مع الفتيات مقابل مبالغ مالية ل

                                                           
 936ينظر : زينة يونس حسيف ، مصدر سابق ، ص (9)
 9969لسنة  999( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 93المادة ) ينظر: (2)
 9969لسنة  999( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 399المادة )ينظر  (3)
  9969لسنة  999( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 377المادة )ينظر  (4)
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منو  4البند اوال/ ۳۰۰۲لسنة  ۳۴4القرار  ألحكاـاستنادا و والسمسرة في دارىا  البغاءبممارسة 
مف قانوف  9/۲۳۳ والمادةمنو  ۲/۴ القسـ ۳۰۰۴لسنة  7وبداللة امر سمطة االئتالؼ رقـ 

 (9)۳۰۳۲/  ۲۲/8ولغاية  9/8/۳۰۳۰ العقوبات واحتساب موقوفيتيا لمفترة مف

 0290( لسنة 09قانون مكافحة اإلتجار بالبشر رقم ) رابعاا:

فقد جـر ىذا القانوف في المادة )األولى ( منو في تعريف االتجار كل مف ساىـ فػي تجنيػد 
التيديػػد بػػالقوة أو اسػػتعماليا أو غيػػر ذلػػؾ مػػف  بوسػػاطةأشػػخاص أو نقميػػـ أو إيػػوائيـ أو اسػػتقباليـ 

أشكاؿ القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع أو استغالؿ السمطة أو بإعطػاء أو تمقػي مبػالغ 
مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سمطة أو والية عمى شخص آخر بيدؼ بيعيـ أو استغالليـ 

لسخرة أو العمل القسػري أو االسػترقاؽ أو التسػوؿ أو في أعماؿ الدعارة أو االستغالؿ الجنسي أو ا
ففػػػي المػػادة األولػػػى لقػػانوف مكافحػػػة .(2)المتػػاجرة بأعضػػائيـ البشػػػرية أو ألغػػراض التجػػػارب الطبيػػة

االتجػػار بالبشػػر وعمػػى الػػرغـ مػػف اف المشػػرع العراقػػي أشػػار صػػراحة الػػى جريمػػة البيػػع واالسػػتغالؿ 
عمػػػػاؿ الػػػػدعارة واالسػػػػتغالؿ الجنسػػػػي ( ، لكػػػػف ىػػػػذا الجنسػػػػي ) بيػػػػدؼ بػػػػيعيـ او اسػػػػتغالليـ فػػػػي ا 

التعريػػف يختمػػف عػػف التعريػػف المنصػػوص عميػػو فػػي االتفاقيػػات الدوليػػة والفقػػو الػػدولي ، اذا جػػاء 
،منيػػػا االسػػػتغالؿ فػػػي البغػػػاء والمػػػواد خاليػػػا مػػػف ذكػػػر بعػػػض المصػػػطمحات القانونيػػػة ذات الصػػػمة 

)  حيػػازة المػػواد اإلباحيػػة المتعمقػػة   9989 اشػػارت الييػػا اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػل لسػػنة و، االباحيػػة 
)تجنيػػػػػد الطفػػػػػل ، او نقمػػػػػو واسػػػػػتقبالو ألغػػػػػراض  إلػػػػػىشػػػػػار البرتوكػػػػػوؿ الممحػػػػػق أ وباألطفػػػػػاؿ ( ، 
فػػي حػػيف اف جريمػػة االتجػػار باألطفػػاؿ فػػي القػػانوف العراقػػي ال تتحقػػق إال اذا كػػاف  (3)االسػػتغالؿ (

 و.  او الخػداع او اسػتغالؿ السػمطة  و االحتيػاؿىناؾ تيديد بالقوة او باسػتعماليا او باالختطػاؼ ا
) المجنػػػة المركزيػػػة لمكافحػػػة االتجػػػار بالبشػػػر( مػػػع ممثمػػػي االقػػػاليـ أشػػػار القػػػانوف أيضػػػا الػػػى دور 

                                                           
 االولى الييئة/ القادسية جنايات محكمة ،2229/ج/ 737/،العدد االتحادية القادسية استئناؼ محكمة رئاسة (9)
 منشورة غير قرارات ، 2229/ 8/ 92/التاريخ -

 2292( لسنة 28/اوال( مف قانوف االتجار بالبشر رقـ )9المادة ) (2)
حقوؽ الطفل بشأف بيع  الممحق باتفاقية 2222الثاني لسنة  / ج( مف البروتوكوؿ االختياري 3ينظر )المادة  (3)

 البغاء وفي المواد االباحية األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ في 
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والمحافظػات غيػػر المنتظمػػة فػػي اقمػيـ والػػوزارات والجيػػات ذوات العالقػػة تتػولى تحقيػػق اىػػداؼ ىػػذا 
وزارة الداخميػػة مػػع ممثمػػي الػػوزارات والجيػػات ذوات  يرأسػػيا المحػػافف وتضػػـ ممثػػل عػػفو  (9)القػػانوف.

االتجػار  ةوقػد اورد المشػرع العراقػي فػي قػانوف مكافحػ.(2)العالقة تتولػػى تحقيػػق أىػداؼ ىػذا القػانوف 
، االسػػػػتغالؿ  (3)بثمانيػػػػة صػػػػور ىػػػػي " اعمػػػػاؿ الػػػػدعارة االسػػػػتغالؿ 2292لسػػػػنة  28بالبشػػػػر رقػػػػـ 

البشػػػػرية او  باألعضػػػػاءرقاؽ ، التسػػػػوؿ ، والمتػػػػاجرة الجنسػػػػي ، السػػػػخرة ، العمػػػػل القسػػػػري ، االسػػػػت
ألغراض التجارب الطبيػة " فػي حػيف اف الػنص الػدولي لػـ يحصػر أصػناؼ االسػتغالؿ بػل اطمقيػا 

    (4)تحت مسمى )االستغالؿ ( وضرب امثمة عمييا فقط.

( 8المشػػرع العراقػػي صػػور االسػػتغالؿ الجنسػػي فػػي  قػػانوف مكافحػػة البغػػاء  رقػػـ ) اورد و 
يسػمح لػدخوؿ الجميػور فيػو  عمى كل مستغل أو مدير لمحل عاـ أو أي محل أخػر،9988لسنة  

، او يممػػػػؾ منػػػػزؿ، أشخاصػػػػًا يمارسػػػػوف البغػػػػاء لغػػػػرض اسػػػػتغالليـ فػػػػي التشػػػػويق لمحمػػػػو اسػػػػتعمل
 .(5)البغاء بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنوات حدد عقوبتو وفق قانوف ،  والسمسار

مف  باألطفاؿاالتجار بيع واستغالؿ و بالرغـ مف أف اغمب التشريعات العربية استيمت تعريف 
أف المشرع العراقي في قانوف مكافحة االتجار  البرتوكوؿ )باليرمو( في تشريعاتيا الوطنية ، إال

ـ في المادة )األولى /اواًل( منو ، قد أغفل في 2292 ( لعاـ 28بالبشر في التشريع العراقي رقـ)
                                                           

 2292( لسنة 28قانوف مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقـ )( مف 2ينظر المادة ) (9)
 2292 لسنة( 28) رقـ العراقي بالبشر االتجار مكافحة قانوف  /أوال( مف4المادة ) (2)
والبغاء مع الرجاؿ مقابل  الجنس ممارسةحكميا عمى المدانة في قضية  ، الصدد بيذا التمييز محكمةاصدر  (3)

 مف وخامسة وثانية اوال/6 المادة وفق المتيمة لتجريـ ومقنعة كافية دلةاأل مبالغ مالية في دارىا ورات المحكمة اف
 تجريميما المحكمة قررت لذا منو اوال/9 المادة وبداللة ۳۰۲۳ لسنة ۳8 رقـ بالبشر االتجار مكافحة قانوف 

 ما وجريمتيا ظروفيا مف المحكمة ورأت السف في كبيرة المجرمة ولكوف  بمقتضاىا عقوبتيما وتحديد بموجبيا
 مف 932/2 المادة بأحكاـ االستدالؿ المحكمة قررت لإلصالح أماميا الفرصة اتاحة وبغية بيا الرأفة يستدعي
 اصوؿ قانوف  مف أ/۲8۳ المادة إلحكاـ استنادا باالتفاؽ القرار وصدر بحقيا العقوبة فرض عند العقوبات قانوف 

 رئاسةينظر:  .95/8/2298 في عمنا وافيـ التمقائي والتمييز لمتمييز قابال وجاىية حكما الجزائية المحاكمات
 8/ 95/ الثانية الييئة/ القادسية اتجناي محكمة 2298/ج/ 692/العدد ، االتحادية القادسية ػتئناؼاس محكمة

 منشور غير قرار ، 2298/
 42احمد عبد القادر خمف العيثاوي ، مصدر سابق ، ص  (4)
  9988( لسنة  8( قانوف مكافحة البغاء  رقـ )3المادة ):  ينظر (5)
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وىي تعني اشتراؾ أكثر مف شخص في عممية النقل عمى مراحل  فعل النقل صياغة التعريف عف
استغالؿ حالة  اغفل عف عبارة والتي تعطي صيغة في أف يكوف شريكًا أو شركاء في الجريمة، 

اج تأميف تكاليف العالج ألطفالو وىو وىي تعني العجز عف توفير الشيء كمف يحت الضعف
عاجز عف توفيرىا فيضطر في ىذه الحالة إلى بيع جزء أو أجزاء مف أعضائو أو الدخوؿ إلى 

بالرغـ مف أنيا شائعة في  االستعباد والممارسة الشبيية بالرؽ  وكر الدعارة، كما اغفل عف عبارة
  (9).أغمب الدوؿ ومنيا العراؽ

،  9983 لسنة 76 رقـ األحداث رعاية اف قانوف جرائـ االستغالؿ في  قانوف  ويمكف القوؿ

قانوف و ،  9987 لسنة 79 رقـ العمل وقانوف  ،9988 لسنة( 8) رقـ البغاء مكافحة وقانوف 

غيرىا مف القرارات و النافذ ،  2296لسنة  99عمميات زرع االعضاء البشرية المرقـ بالعدد 

 كجرائـوالتشريعات والقوانيف النافذة كاف ليا دور كبير في الحد مف مكافحة العديد مف الجرائـ 

والبغاء والعمل القسري ، والتسوؿ وغيرىا مف القضايا ذات الصمة  والدعارة االستغالؿ الجنسي

د ،فقد جاء قرارىا وما اصدرتو محكمة جنايات القادسية بيذا الصدبحماية حقوؽ االطفاؿ .

بالسجف عمى جريمة االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ وحكمت المحكمة وجاىيا عمى المجـر بالسجف 

لمدة خمس سنوات وشير واحد لممارسة الفعل الجنسي مع االطفاؿ باالحتياؿ عمييـ واعطائيـ 

ف قانوف (م369/9/2مبالغ مادية والوعود بتشغيميـ بأحد الفنادؽ واستنادا ألحكاـ المادة )

منو واحتساب موقوفيتو  3/2القسـ  2223لسنة  39العقوبات وبداللة امر سمطة االتالؼ رقـ 

       (2) 99/5/2299ولغاية  4/2/2299لمفترة مف 

 

 
                                                           

ينظر: عبد الرحمف عمي إبراىيـ غنيـ ، آالء ناصر أحمد باكير، جريمة االتجار بالبشر: دراسة تحميمية نقدية  (9)
 .93ص   ، 38عمى ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية ،  مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة ، العدد 

،بموجب قرار  22/5/2299، التاريخ /2299/ج/496قرار محكمة جنايات القادسية /الييئة الثانية ، العدد/ (2)
 قرار غير منشور  5/5/2299في 2299/احالة/222االحالة المرقـ
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 : التقارير واالحصائيات عن واقع حماية األطفال في العراقخامساا 

حسب  دالستغالؿ بدأت بالتزايعمى الرغـ مف اصدار التشريعات والمعالجات اال اف ظاىرة ا     

، بسبب الحروب  2222بدخوؿ داعش والى عاـ  2294التقارير الدولية في السنوات مف 

واألزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وذكر تقرير الظل لتحالف أوىارد المقدـ الى لجنة 

الذي اكد  2299عف تقرير جميورية العراؽ  سيداواتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز / 

وتشكيل المجنة المركزية  2292إقرار العراؽ لقانوف خاص باإلتجار بالبشر في العاـ  بالرغـ مف 

لمكافحة االتجار بالبشر برئاسة وزارة الداخمية وعضوية عدد مف الجيات الرسمية إال أف االطار 

تقر التعميمات التي يوجبيا القانوف إقرارىا  فمـرير التشريعي لـ يكتمل حتى ساعة إعداد ىذا التق

، وبالرغـ مف أف القانوف قد عد المجنة المركزية جية  (9)لتسييل تنفيذه عف وزير الداخمية 

مرجعية في تطبيق ىذا القانوف اال أف المجنة وطبقًا لتقارير مفوضية حقوؽ األنساف التي ىي احد 

يا األمر الذي انعكس سمبًا عمى إنجازىا لألعماؿ المكمفة بيا أعضائيا لـ تنتظـ في عقد اجتماعات
لتوعية وا عداد لتقارير سنوية وتنسيق وتعاوف وضع لمخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ خطط امف  (2)

عمى المستوييف المحمي والدولي، إال انو مف جانب أخر فقد أصدر مجمس الوزراء العراقي نظامًا 

                                                           
مف قانوف االتجار بالبشر عمى وزير الداخمية إصدار تعميمات تسييل تنفيذ أحكاـ القانوف  93توجب المادة  (9)

  2292لسنة  28رقـ 
 أىداؼالمجنة لتحقيق  عمى:" تتولى 2292لسنة  28( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر رقـ 3)المادة نصت  (2)

تقديـ  -ثانياً  وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاىرة االتجار بالبشر والحد منيا -أوالً األتية" ىذا القانوف المياـ 
 إعداد -ثالثاً  .شر ومتابعة تنفيذىا بالتنسيق مع الجيات ذوات العالقةالتوصيات الالزمة لمكافحة االتجار بالب

 –رابعًا .التقارير المتعمقة باالتجار بالبشر وفقًا لالتفاقيات الدولية ذوات الصمة ورفعيا لمجيات ذوات العالقة
خبرات مع الدوؿ التعاوف والتنسيق مع الجيات المعنية لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وتبادؿ المعمومات وال

المناسبة لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر  اإلجراءاتاقتراح  -خامساً   المجاورة والمنظمات الدولية المختصة
القياـ بحمالت توعية وتثقيف لمتحذير مف مخاطر االتجار بالبشر  -سادساً .عمييـوحماية الشيود والمجني 

تقرير  إصدار -سابعاً   األكاديمية والدينية ومراكز البحوثبالتعاوف مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
السعي النضماـ العراؽ الى  -ثامناً  .مكافحتياسنوي فيما يتعمق بحاالت االتجار بالبشر وجيود الحكومة في 

 ."االتفاقيات الدولية المتعمقة بمكافحة االتجار بالبشر
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والذي تـ بموجبو استحداث البيت األمف في  7/2297بالبشر رقـ  خاصًا بدور ضحايا االتجار

بغداد لضحايا االتجار بالبشر والذي تتولى أدارتو وزارة العمل والشؤوف االجتماعية وىو عبارة عف 

مبنى تتشاركو ضحايا العنف مع ضحايا االتجار واالستغالؿ واالعتداءات كل عمى حدة ،وىي 

اإلشادة بيا ، أال أف أوىارد يا  إيجابية توجب عمى التحالف خطوات واف كانت متواضعة لكن

يبدي استغرابو مف انعداـ التخصيصات المالية إلدارة ىذه الدار واعتمادىا عمى أوىارد التحالف 

 (9)تشير الى ذلؾ تقارير مفوضية حقوؽ األنساف ومساىمات المانح الدولي والمحمي ومبادراتو 

لموارد البشرية المخصصة إلدارة الدار الواجب تأمينيا مف قبيل ومناشداتيا ،ناىيؾ عف قمة ا

البحث االجتماعي والنفسي ، ويؤشر عمى ارض الواقع ال  ومالؾالطبية التخصصية  المالكات

  (2)نزالء فقط.  8يتجاوز عدد شغمي الدار األمنة 

 االختياري  البروتوكوؿ مف 92 المادة مف 9 الفقرة بموجب األطراؼ أشار تقرير الدوؿ و     

إف ما مر بو العراؽ مف كوارث وحروب وعمميات تيجير قسرية شممت )  الطفل حقوؽ  التفاقية

خمفت ىذه األحداث اضطرابات نفسية حادة لمجميع وخاصة فئة المراىقيف  إذمناطق العراؽ كافة 

نسبة الجريمة  تشرتان األسرالحكومية وعدـ تقديـ الدعـ المناسب ليؤالء  اإلجراءاتوبسبب بطئ 

 .  (3) االستغالؿ(وتعاطي األدوية والمواد المخدرة وأصبحوا عرضة لجميع أنواع 

وزارة الصحة بتنظيـ عدة دورات تثقيفية وتعميمية بالتعاوف مع أشار التقرير الى دور  و     

كيفية التعامل مع تمؾ االضطرابات، بفتح وحدة لعالج اإلدماف في  عفالمنظمات الدولية 

الذيف  مستشفى ابف رشد التعميمي كذلؾ استحداث وحدة األمراض النفسية لألطفاؿ والمراىقيف

                                                           
 تقارير مفوضية حقوؽ األنساف المستقمة  (9)
/  المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية لجنة الى المقدـ أوىارد لتحالف الظل : تقريرينظر  (2)

 92، ص 2299 العراؽ جميورية تقرير عف سيداو
(3)   Committee on the Rights of the Child   ، Consideration of reports submitted by 

States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and 
child pornography . p11 
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، وأشار التقرير الى ضعف التخصيصات  في مستشفى الطفل المركزي  تعرضوا لالستغالؿ

البشرية المتخصصة  المالكاتف نقص في ممنو ىذه المؤسسات تشكو التي  الحكومية

أشار التقرير الى  وتقديـ الخدمات بالشكل المطموب. عمميا و والتخصيصات المالية مما يعيق 

االستغالؿ الذيف يعانوف مف  لألطفاؿي دراسة مسحية حوؿ األعداد الحقيقية أ ودوجعدـ 

 . (9)واالضطرابات

االخػرى بػالجرائـ ذات الصػمة بػالبيع  وتجػارة اما بالنسبة إلى النصوص العقابية الخاصػة  .

"يعاقب باالحبس مادة ال تزياد علاى سانة االعضاء البشرية ، نص قانوف مصارؼ العيوف العراقي عمى 

أو بغرامة ال تقل عن واحد وخمسين الف دينار وال تزيد على مائتين وخمسين الف دينار أو بإحاد  العقاوبتين  

ذا وجد نص قاانون اخار يعاقاب علا منػو عمػى  عقوبػة التزيػد عمػى  (2) ى المخالفاة فيطباق الانص األشاد" وا 

سػػػنة وبغرامػػػة التقػػػل عػػػف واحػػػد وخمسػػػيف الػػػف دينػػػار وال تزيػػػد عمػػػى مػػػائتيف وخمسػػػيف الػػػف دينػػػار 

 عراقي.

لحماية األطفاؿ مف  2225دراسة أجرتيا وزارة العمل والشؤوف االجتماعية عاـ و وجدت      

( فتاة إف 67( فتى و)933( طفل متسوؿ منيـ )222عمى )االستغالؿ فكانت عينة الدراسة 

عف  ف سيتخمو نيـ إقالوا %  92عمميـ كاف في كثير مف األحياف ينظمو أعضاء أسرىـ واف 

منيـ مضطريف إلى دفع نسبة  % 22 نحو:التسوؿ فيما لو وجدوا فرص لمدراسة والعمل وكاف 

أجورىـ إلى الكبار الذيف نظموا ليـ العمل في الشارع وقد تراوحت أعمار ىؤالء األطفاؿ مف  مف

 نحووكاف  % 98( سنة كانت 92-92عاميف إلى ثمانية عشر عاما ونسبة الفئة العمرية مف )

أخرى مف ىؤالء أنيا فقدت  % 27نسبة  كانت عمى حيفربع أولئؾ األطفاؿ قد فقدوا كال والدييـ 

مياتيا أو إباءىا واستنادا إلى ما توصمت إليو الدراسة مف استنتاجات فقد عممت وزارة العمل إما أ

                                                           
 92المصدر نفسو ، ص  (9)

 9979( لسنة993( مف  قانوف مصارؼ العيوف رقـ )5ينظر: المادة ) (2)
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والشؤوف االجتماعية بمشاركة وزارة التربية عمى إعادة األطفاؿ إلى المدارس وعمى إشراؾ والدييـ 

   (9).في تمؾ العممية

(  44وقد حثت األمـ المتحدة العراؽ في تقريرىا المقدـ مف الدوؿ األطراؼ  بموجب المادة )     

مف اتفاقية حقوؽ الطفل وقد اكدت األمـ المتحدة التزاميا بتعزبز وحماية حقوؽ األطفاؿ وستعمل 

اقع مع مكتب المفوضية السامية لحقوؽ االنساف عمى تبادؿ الخبرات والقدرات مف اجل االرتقاء بو 

اكدت اكد التقرير اف حكومة  وحقوؽ االنساف في العراؽ وعمى وجو الخصوص حقوؽ الطفل ، 

العراؽ ماضية قدما بتنفيذ الخطة المرسومة لمزيد مف الضمانات الخاصة بقضايا حقوؽ االنساف 

 2)والطفل.

 الحصر لع سبيل االستغالل صور  اوردان المشرع العرالي في لانون مكافحة االتجار بالبشر 

االختياري الملحك باتفالية حموق الطفل بشان بيع االطفال واستغالل االطفال بروتوكول ال كس 

فمد اوردها  لع سبيل المثال ال الحصر وكان   6666لعام  في البغاء وفي المواد االباحية 

ل كي ال يمكن للجناى استغال االجدر بالمشرع العرالي ان يحذو حذو ما نص  ليه البروتوكول 

األطفال في صور ال تدخل في الصور الثمانية التي نص  ليها المانون ، فان فعلهم ال يدخل 

 ضمن لانون مكافحة االتجار بالبشر العرالي.
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 /http://molsa.gov.iq االجتماعية والشؤوف  العمل وزارة - الطفل لحماية الوطنية الوثيقة (9)
 :ينظر موقع تقارير األمـ المتحدة مكتب المفوض السامي  (2)

                                  https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/Decisions.aspx 
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 المبحث الثاني
 بيع واستغالل األطفال في البغاء والمواد االباحية جريمة اركان

ء التي تتشكل منيا الجريمة او كل الجوانب التي تتكوف أركاف الجريمة مف  مجموعة اجزا     

انتفاء  عميياترتكز عييا الجريمة ، او التي يترتب عمى وجودىا حصوؿ الجريمة ، ويترتب 

  الجريمة

ف  المادي والمعنوي، يتمثل بالركنيف األساسيطبيعة مختمطة،  ذووالجريمة كياف قانوني 

يتمثل المادي كل ما يصدر عف مرتكب الجريمة مف أفعاؿ وما يترتب عمييا مف آثار، اما 

عنو مف  روما يصديتمثل فيما يدور في نفس مرتكبيا، اي ما يتوافر لديو مف عمـ فالمعنوي 

ى اف اف تقوـ عمى ركف واحد، ويرجع ىذا التعدد ال فال يمكارادة، ويعني ذلؾ اف الجريمة 

 كيانًا ماديًا وكيانًا معنويا . -لإلنساف

 بيع واستغالؿ االطفاؿجريمة إف  إذركاف العامة لمجريمة، األختمف الفقياء في تحديد اوقد 

المفترض الذي يتمثل بمحل الركف فضاًل عف ، ركف مادي ومعنوي  ، ليااسوة بباقي الجرائـ

ولإلحاطة بمفيوـ اركاف جريمة بيع  .الجريمة بوصفيا مف الجرائـ التي تقع عمى اإلنساف

 تي :واستغالؿ االطفاؿ فقد قسـ ىذا المبحث عمى مطمبيف عمى النحو اآل

 

 االباحية والمواد البغاء االطفال في واستغالل المطلب األول :الركن المادي لجريمة بيع

 االباحية والمواد البغاء األطفال  في واستغالل بيع لجريمة المعنوي  المطلب الثاني : الركن
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 المطلب االول
 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل بيع المادي لجريمة الركن

 
 

يعػػػد الػػػركف المػػػادي لمجريمػػػة ىػػػو السػػػموؾ الكاشػػػف عػػػف الخطػػػورة االجراميػػػة الكامنػػػة، وىػػػو 

الفعل والنتيجػة المظير الذي تبرز الى العالـ الخارجي ويقـو الركف المادي عمى عناصر ثالثة: " 

والعالقػػػة السػػػببية ، فالفعػػػل ىػػػو النشػػػاط االيجػػػابي أو الموقػػػف السػػػمبي الػػػذي ينسػػػب الػػػى الجػػػاني، 

والنتيجة ىي أثره الخارجي الذي يتمثل في االعتداء عمى حق يحميو القػانوف وامػا العالقػة السػببية 

يػػاـ بالسػػوؾ ، فتتػػوافر فيػػي الرابطػػة التػػي تصػػل مػػا بػػيف الفعػػل والنتيجػػة بحيػػث تقػػع النتيجػػة إثػػر الق

بتػوافر السػػببية بػػيف فعػػل الجػػرح او القطػػع او التمزيػػق وغيرىػػا، والنتيجػػة التػػي ترتبػػت عمػػى حصػػوؿ 

 العاىة المستديمة .

 تي:ولبياف مفيـو الركف المادي لجريمة االتجار فقد قسـ ىذا المطمب عمى فرعيف عمى النحو اآل

 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل بيع سلوك الفرع األول:

 االباحية والمواد البغاء االجرامي في  النشاط تحقيق وسائل الفرع الثاني:

 

 الفرع األول
 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل سلوك بيع

 

،  (9)لمركف المادي في الجريمة أىمية بالغة إذ ال يعرؼ القانوف جرائـ بغير ركف مادي ، 

ونص قانوف العقوبات العراقي النافذ معرفة الركف المادي لمجريمة بانو سموؾ اجرامي بارتكاب 

                                                           
، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  3القسـ العاـ ، ط –د.محمود نجيب حسني ، شرح قانوف العقوبات  (9)

 277،ص9972
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.فالوجود لمجريمة بدوف الركف المادي،  (9)فعل جرمو القانوف او االمتناع عف فعل امر بو القانوف 

 فيو مظيرىا الخارجي الممموس .

قانوف إيجابيا كاف اـ سمبيًا كالترؾ اما السموؾ االجرامي )الفعل( ، ىو كل تصرؼ جرمو ال

وتتجمى  (3)بصورتيف .   (2)واالمتناع مالـ يرد نص عمى خالؼ ذلؾ ، ويتحدد مضموف الفعل 

في اف السموؾ الجرمي واالتجار بيـ  بيع واستغالؿ االطفاؿخصوصية الركف المادي لجريمة 

المتاجرة بونعني بالفعل القياـ  فييا يقع بنشاط إيجابي ، اي بمعنى وجود فعل وامتناع عف فعل ،

رفض اإلقرار بحرماف ىذا  نعني باالمتناع عف الفعل عمى حيف او االستغالؿ الجنسي البيع  او

، والفعل اإليجابي ليذه الجريمة يتمثل في النشاط  (4)الشخص او ىؤالء األشخاص  مف حريتيـ 

 (5)الذي يصدر عف الجاني في سبيل تحقيق غاية جرمية معينة .

ومف المبادئ األساسية التي استقرت عمييا التشريعات الجنائية يكوف الفاعل مسؤواًل إذا 

ترتب عمى نشاطو اإلجرامي تحقق نتيجة إجرامية معينة، وعمـ مف ينسب إليو االشتراؾ 

بالمساعدة، الف المسؤولية الجنائية ىي مسؤولية شخصية فالبد مف توافر عناصرىا لدى كل 

 .(6)فاعاًل أـ شريكًا بالمساعدةمساىـ سواء كاف 

                                                           
 . 9969لسنة 999( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 28ينظر : المادة ) (9)
  2المصدر نفسة :ينظر (2)
 74، ص 2299كتبة القانونية ، بغداد ،ةينظر : قيس لطيف التميمي ، شرح قانوف العقوبات العراقي ، الم (3)
د.مازف خمف ناصر ، الحماية الجنائية لألشخاص مف االختفاء القسري ، دراسة مقارنة ، المركز العربي  (4)

 998، ص  2297لمنشر ، القاىرة ، 
 76احمد عبد القادر خمف العيثاوي ، مصدر سابق ، ص (5)
سير الدعوى الجنائية والدعوى  -د.دمحم زكي أبو عامر ، اإلجراءات الجنائية،  مرحمة جمع االستدالالت  (6)

والطعف في الحكـ الصادر في الدعوى الجنائية، منشورات الحمبي  -والحكـ  -والتحقيق  -المدنية المرتبطة بيا 
 .422ص  2292الحقوقية ، بيرت ،
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تبعػًا  بيع واستغالؿ األطفػاؿ فػي البغػاء والمػواد االباحيػة يتعدد السموؾ االجرامي في جريمة و 

الخػػػتالؼ الصػػػور التػػػي مػػػف خالليػػػا يتوصػػػل الػػػى تحقيػػػق جريمتػػػو ، والسػػػموؾ االجرامػػػي فػػػي ىػػػذه 

الجػػاني بنقػػل المجنػػي عميػػو مػػف مكانػػة الطبيعػػي الػػى مكػػاف  اسػػتغالؿالجريمػػة يتحقػػق عػػف طريػػق 

يمكػف اف يأخػذ السػموؾ االجرامػي  و،  استغاللو في المواد اإلباحية الجنسػية، وذلؾ بقصد  (9)اخر

أمػػػاكف أخػػػرى بغػػػرض ممارسػػػة فػػػي ىػػػذه الجريمػػػة صػػػورة نقػػػل الضػػػحايا مػػػف مكػػػاف تواجػػػدىـ الػػػى 

 . (2)االعماؿ االباحية معيـ 

والركف المفترض في جريمة االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ يتمثل في اف يكوف ىناؾ محل       

واف يكوف ىذا المحل طفاًل ، ذكرًا كاف اـ انثى ، أي أف محميا ينصب عمى عنصر  ،االستغالؿ

يشترط اف تنصب جريمة االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ عمى انساف حي ، ذلؾ اف  وبشري ، 

حق يكتسبو االنساف منذ والدتو وحتى وفاتو ، ومف ثـ عمى أنيا رامة البشرية ، الجريمة تمس الك

ال تقوـ جريمة االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ باي مف التصرفات التي ترد بعد وفاة المجني عميو ، 

كما لو كاف الجاني يحتجز طفاًل لغرض استغاللو نسيا في عمل الدعارة ثـ يموت ، وبعد ذلؾ 

بعد موتو ، إذ يساؿ الجاني عف جريمتو عند االستغالؿ قبل الوفاة ، وتنتفي ىذه استغمو جنسيا 

                                                           
منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمل /أ( بروتوكوؿ 3نصت المادة ) (9)

، اف االتجار باألشخاص "تجنيد  2222التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ 
ذلؾ مف أشكاؿ أشخاص أو نقميـ أو تنقيميـ أو إيواؤىـ أو استقباليـ بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا أو غير 

 القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع أو استغالؿ السمطة أو استغالؿ حالة استضعاؼ"
مف كاف عالما بنيات مرتكب الجريمة  – 9( مف قانوف العقوبات العراقي " يعاقب  9/ 983تنص )المادة  (2)

لؾ مف المساعدات وكذلؾ كل مف حمل وقدـ لو اعانة او وسيمة لمتعيش او ماوى او مكانا لالجتماع او غير ذ
رسائمو او سيل لو البحث عف موضوع الجريمة او قاـ باخفاء او نقل او ابالغ ذلؾ الموضوع متى كاف عالما 

 بنيات مرتكب الجريمة ولو لـ يقصد االشتراؾ في ارتكاب الجريمة."
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الجريمة بالنسبة لالستغالؿ الواقع بعد الوفاة ، النتفاء الحق في الكرامة اإلنسانية ، او تتحقق 

 (9)جريمة أخرى .

 والركف المادي لمجريمة المنظمة يقـو عمى عناصر ثالث :     

المتمثل في أفعاؿ خارجية يمكف الوقف عمييا واستظيارىا ، والفعل الناجي : الفعل المادي

لمجريمة المنظمة يتمثل في تأسيس منظمة إجرامية ، فمجرد اتفاؽ مجموعة مف االفراد عمى 

يتمثل الركف المادي  وتأسيس منظمة إجرامية كاؼ لوجود الفعل المادي الذي يستحق العقاب ، 

ي الذي ينص عمى تجريمو القانوف ، وىو كل ما يدخل في كياف لمجريمة أي السموؾ الماد

الجريمة ، وتكوف لو طبيعة مادية ، بحيث تممسو الحواس ، وىو ضروري لقياميا ، اذ ال يعرؼ 

، وقد عبر المشرع العراقي عف الركف المادي بانو )سموؾ  (2)القانوف جرائـ مف دوف ركف مادي

 (3)اجرامي بارتكاب فعل جرمو القانوف واالمتناع عف فعل امر بو القانوف "

تتمثل في ارتكاب جريمة مف الجرائـ الخطيرة ، وقد اشارت اتفاقية األمـ  : النتيجة الجرمية

وىي المشاركة في جماعة إجرامية ، جرائـ المتحدة الى العديد مف النماذج مف الجريمة المنظمة 

  (4)االتجار ، جرائـ غسل األمواؿ ، جرائـ االعتداء الجنسي وغيرىا مف الجرائـ األخرى.

ويقصد بالنتيجة الجرمية األثر الذي يترتب عمى السموؾ الجرمي ، والذي يأخذه المشرع      

في المدلوؿ المادية بوصفيا حقيقة مادية  بعيف االعتبار في التكويف القانوني لمجريمة ، والمتمثل
                                                           

فاؿ عبر شبكة االنترنت وطرؽ جرائـ االستغالؿ الجنسي لالط،  عادؿ عبدالعاؿ ابراىيـ خراشيينظر:  (9)
،  2295 اإلسكندرية ،  دار الجامعة الجديدة،،   مكافحتيا في التشريعات الجنائية والفقو الجنائي االسالمي

 956ص

 .939ينظر: عمي حسيف خمف ، سمطاف الشاوي ، مصدر سابق ، ص  (2)

 .9969لسنة  999مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  28ينظر: المادة  (3)

: باألشخاص اإلتجار جرائـ مف الخاصة االحتياجات لذوي  الجنائية العصيمي ، الحماية جزاء بف ينظر: عمي (4)
 .922،ص2295، 9مقارنة ، مكتبة القانوف واالقتصاد ، الرياض ، ط دراسة
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اعتداء عمى حق او "وىو األفعاؿ الجنسية ، والمدلوؿ القانوني بوصف ىذه الجريمة حقيقة قانونية 

 (9).لدى األطفاؿ في نوازعو الجنسية " مصمحة يحمييا القانوف وىي االعتداء عمى حق العفة

يراد بيا الصمة بيف السموؾ االجرامي ) الفعل( والنتيجة الجرمية الضارة ، فال  العالقة السببية :

نما يمـز توافر عالقة السببية التي تربط  يكفي توافر السموؾ االجرامي والنتيجة المتعاقب عمييا ، وا 

يثبت اف السموؾ االجرامي ىو الذي أدى الى حدوث النتيجة الضارة ،  حتىبينميما ، 

ور السموؾ والوسائل التي يتحقق بيا النشاط الجرمي ، أي بمعنى البد مف رابطة وباستظيار ص

بيف إنشاء منظمة اجرامية )الفعل المادي(  وبيف النشاط االجرامي ) النتيجة( ، وتجدر اإلشارة 

ىنا انو يشترط اف ترتكب الجريمة مف جميع اطراؼ المنظمة بل يكفي ارتكابيا مف بعضيـ طالما 

 ( 2)تفاؽ بينيـ عمى الجريمة .كاف ىناؾ ا

 الفرع الثاني
 االباحية والمواد البغاء في وسائل تحقيق النشاط  االجرامي

ىو النشاط الذي يبذؿ مساعدًة لمفاعل عمى ارتكاب جريمتو واف يكوف النشاط الجرمي      

، وقد يكوف نشاط الفاعل ذا طبيعة مادية (3)محددًا بموجب نص القانوف وينتفي االشتراؾ بانتفائو

في حيف تكوف مساعدة الشريؾ لو ذات طبيعة مادية أو معنوية، وقد يكوف نشاط الفاعل ذا 

طبيعة معنوية والمساعدة قد تكوف مادية أو معنوية، وقد اشترط المشرع العراقي اف يقع النشاط 

)األولى( مف مكافحة االتجار بالبشر رقـ االجرامي في األقل بإحدى الوسائل التي حددتيا المادة 

                                                           
 37مظير غايب عمي ، الجرائـ الماسة باألخالؽ واآلداب العامة عبر الوسائل االلكترونية ، ص (9)

 927مصدر سابق ، ص ، خيري  بشير سمر  (2)

 ، المكتبة القانونية9، ط،عبد الستار البزركاف، شرح قانوف العقوبات  القسـ العاـ بيف التشريع  والفقو والقضاء (3)
 .332، ص2225، 
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، بحيث لو تـ الفعل بغيرىا الصبح الفعل غير مطبق مع جريمة االتجار  2292لسنة  28

 .(9)بالبشر 

 الطفل عمى الجنسي االعتداءالعنف وىي  تستعملوتنقسـ ىذه الوسائل الى وسائل قسرية 

 وايياـ والخداع االحتياؿلعنف وىي " ، ووسائل غير قسرية ال تتصف با والقوة التيديد بواسطة

 :بعض ىذه الوسائلونستعرض  او تعرض طفل لمواد اباحية  ، عميو المجنى

: التيديد ىو ذلؾ الفعل الذي يقـو بو  والقوة االعتداء الجنسي على الطفل بواسطة التيديد

الشخص الذي ينذر آخر بخطر يريد ايقاعو بشخصو او مالو او ىو اإلعالف عف شر يراد 

إلحاقة بشخص معيف او بمالو ومف شاف ذلؾ اف يسبب لو ضرر او قد يكوف ذلؾ بمجرد موقع 

ر او شرط وقد يكوف دوف عميو او بصورة او رموز او شعارات والتيديد اما اف يكوف مصحوبًا بام

 (2)امر او شرط.

خر بخطر يريد إيقاعو بشخصو أو بمالو أو آلشخص الذي ينذر االبأنو فعل أيضا "يعرؼ و  

في جرائم االستغالل الجنسي  النشاط  االجرامي، فبالنظر الى خطورة  (3)" بشخص عزيز عميو

التيديد وردت مطمقة فيي تعني التيديد فعبارة واثاره المدمرة على األطفال وكيانو ومجتمعو ، 

                                                           
 .2292لسنة  28ينظر: المادة )األولى( مف مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقـ  (9)
 762قيس لطيف جاف التميمي ، مصدر سابق ، ص (2)
د. عباس الحسني، شرح قانوف العقوبات العراقي وتعديالتو القسـ الخاص جرائـ االعتداء عمى األشخاص أو  (3)

 .937،ص9974األمواؿ ،المجمد الثاني ،مطبعة العاني، بغداد، 
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المادي والمعنوي ولكف في جرائـ االعتداء الجنسي عادة ما يكوف التيديد ماديًا ومتزامنًا مع وقت 

 (9)ارتكاب الجريمة.

خفػاء إلوالنقل وا االستعماؿبأنيا تعني " عرفت جريمة االتجار اما االعتداء الجنسي بالقوة فقد  

بيػػدؼ  القػػوة أو التحايػل أو االجبػار واسػتخدـالؿ التيديػد أو االختطػاؼ والتسػمـ لألشػخاص مػف خػػ

عطػػاء أو أخػػذ دفعػػات أ مػػف او ، (2)بػػيعيـ او اسػػتغالليـ فػػي اعمػػاؿ الػػدعارة او االسػػتغالؿ الجنسػػي 

كتسػاب موافقػة وقبػوؿ شػخص يقػـو بالسػيطرة عمػى آخػر بيػدؼ االسػتغالؿ إلغير شرعية او فوائػد 

 .(3)الجنسي بالقوة " القياـ بالعملالجنسي او االجبار عمى 

القػػوة مػػرادؼ لإلكػػراه المػػادي ويقصػػد بػػو كػػل قػػوة ماديػػة ال  باسػػتعماؿاسػػتغاؿ المجنػػي عميػػو اف 

يسػػػتطيع الشػػػخص مقاومتيػػػا وسػػػيطرت عمػػػى أعضػػػاء جسػػػده ، وأصػػػبحت آلػػػة تسػػػخرىا ىػػػذه القػػػوة 

وتحركيا عمى نحو لـ يػرد صػاحبيا ، وممكػف أف تحقػق ىػذه الوسػيمة فػي جريمػة االتجػار بالبشػر، 

،  ممارسػة الفاحشػة معػو ميػو بػالقوة، ليػتمكف وذلؾ لو قػاـ الجػاني  بإعطػاء مػادة مخػدرة لممجنػي ع

 (4)تحت تأثير ىذا المخدر. استغاللووبذلؾ يتـ 

الممحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف  2222الثاني لسنة  وقد أشارت البرتوكوؿ االختياري       

، المقصود بعمميات استغالؿ البغاء وفي المواد االباحية بيع األطفاؿ واستغالؿ االطفاؿ في 

                                                           
لمطفل مف مخاطر النزاعات المسمحة واالعتداء د. مناؿ رفعت ، الطفولة والقير الحماية العربية والدولية  (9)

 275، ص2298، 9الجنسي والعمالة والقير ، مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ، ط

  2292( لسنة 28ينظر : المادة األولى مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ) (2)

وعقوباتيا في الشريعة االسالمية والقانوف، دراسة  خالد دمحم سميماف المرزوؽ، جريمة االتجار بالنساء واالطفاؿ (3)
 6،ص2225تأصيمية  مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعمـو االمنية،الرياض،

 ،9977 القاىرة، ، دار النيضة العربية،7ينظر: د. عبد المييمف بكر، القسـ الخاص في قانوف العقوبات، ط (9)
 722ص
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استغالؿ االطفاؿ في البغاء ىو استخداـ الطفل لغرض أنشطة جنسية  -9تي : )ألباالطفاؿ ا

استغالؿ االطفاؿ في المواد االباحية وىو  -2لقاء مكافأة او اي شكل اخر مف اشكاؿ العوض. 

تصوير اي طفل بأي وسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقية او بالمحاكاة انشطة جنسية صريحة او 

   (9) ألعضاء الجنسية لمطفل إلشباع الرغبة الجنسية اساساً اي تصوير ل

 وىناؾ وسائل أخرى ترتكبيا الجريمة المنظمة منيا:     

ايياـ المجنى عميو ) الضحية ( بالمساعدة عمى قضاء حاجاتو وطمباتو والخداع و االحتياؿ   

يقوـ الجاني باستغالؿ ظروفو الشخصية او االقتصادية  إذبطريقة مشروعة عمى خالؼ الحقيقة 

او االجتماعية التي يمر بيا لحممو عمى إتياف سموؾ اجرامي معيف نتيجة خداعة وتضميمو بقصد 

 (2)استغاللو وجني األرباح مف ورائو"

يتمثل لغرض ممارسة االستغالؿ الجنسي االحتياؿ والخداع  في جرائـ االجرامي  والنشاط      

الى إيقاع شخص بالغمط فيترتب عميو ذلؾ ، وىذا يتطمب اف يأتي الجاني سموكًا  والخداعكذب الب

ذكر المشرع العراقي في  وقد  (3)اجراميا يتمثل في استعماؿ الجاني وسيمة مف وسائل الخداع 

مة رتكاب  الفعل الجرمي، وىذه الوسياقانوف مكافحة االتجار بالبشر االحتياؿ بوصفو وسيمة  في 

                                                           
 األطفاؿ بيع بشأف الطفل حقوؽ  باتفاقية الممحق 2222الثاني لسنة  االختياري  البرتوكوؿ (2ينظر: المادة ) (9)

 . االباحية المواد وفي البغاء في االطفاؿ واستغالؿ
" بشأف 2228لسنة  9ىشاـ عبد العزيز مبارؾ ، ماىية االتجار بالبشر ، بالتطبيق عمى القانوف البحريني رقـ  (2)

  98، ص 2229مكافحة االتجار بالبشر ، المركز األمني ، 
 869ينظر : قيس لطيف كجماف التميمي ، مصدر سابق ، ص (3)
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الذي قيد المشرع  عقوبات عراقي(9) (456وردت مطمقة عمى خالؼ االحتياؿ الواردة في المادة)

ـة يكفي أف  االحتياؿ في خداع المجني عميو لتحقيق غرض مف  يستعملبوسائل معينة، ومف ث

ـة   ليس ىناؾأغراض االتجار بالبشر بصرؼ النظر عف الوسيمة المستخدمة في االحتياؿ، ومف ث

الوسائل التي ذكرىا المشرع ، عمى سبيل المثاؿ أف يقوـ مرتكب جريمة  استعماؿمانع مف 

 وا ،عارة والممارسات الشبيية بيادالجنس او ال ممارسة مف خالؿ  (2).استغالؿ األطفاؿ

دية عروض او أنتاج المواد االباحية مف صور ورسوـ وافالـ وغيرىا، او مف اجل تإل يـاستغالل

 .(3) مارسات اباحيةاعماؿ او م

ف أوالثابت  ،والخديعة ،االحتياؿ أو الخداع وىو استعماؿ الغشوعميو يمكف القوؿ اف      

دعـ بأعماؿ مادية أو مظاىر خارجية تحمل الضحية عمى االعتقاد االحتياؿ يقـو عمى الكذب المٌ 

وال فرؽ أف تكوف ىذه االفعاؿ صادرة عف الجاني  ،رادة الجاني إلبصحتو ، فينخدع ويخضع 

  .(4)نفسو أو عف غيره 

                                                           
يعاقب بالحبس كل مف توصل الى تسمـ او نقل  – 9( مف قانوف العقوبات العراقي "  456تنص المادة ) (9)

باستعماؿ طرؽ  – التاليةالوسائل  بإحدىحيازة ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير لنفسو او الى شخص آخر وذلؾ 
عينة متى كاف مف شأف باتخاذ اسـ كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عف واقعة م –احتيالية. ب 

الطرؽ السابقة الى  بإحدىويعاقب بالعقوبة ذاتيا كل مف توصل  – 2ذلؾ خدع المجنى عميو وحممو عمى التسميـ.
حمل آخر عمى تسميـ او نقل حيازة سند موجد لديف او تصرؼ في ماؿ او ابراء او عمى أي سند آخر يمكف 

الطرؽ السابقة الى حمل آخر عمى  بإحدىر. او توصل حقوؽ الممكية او أي حق عيني آخ ألثباتاستعمالو 
 توقيع مثل ىذا السند او الغائو او اتالفو او تعديمو".

 52غصف مناحي خيوف الحسناوي ، مصدر سابق ، ص  (2)
صدارات إل،الناشر:المركز القومي ل9استراتيجية مكافحة جرائـ االتجار في البشر، ط، د. دمحم الشناوي  (3)

 86، ص2294القانونية،القاىرة،
مصر، تجار بالبشر، دار الفكر والقانوف لمنشر ، إلالمواجية الجنائية ل ،غازي احمد مبارؾ بف سميدع  (4)

 .92، ص2299المنصورة، 
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يتحقق ىذا النشاط بإتياف الجاني سموكًا   اباحية لمواد طفل اما النشاط الجرمي لتعرض      

جنائيا يتمثل في صنع او العرض او االتجار بوسائل مف شأنيا اف تخل إخالال جسيما بالكرامة 

خذ الجاني نشاطا جرميا وسموكًا اجراميا اخر كانتاج المواد اإلباحية الذي يقـو االنسانية ، وقد يت

  (9)بيا الجاني .

ف كل عنصر مف عناصر ىذا النوع مف االستغالؿ يمثل حالة حقيقية مف إويمكف القوؿ       

 ،فالطفل بموجب القانوف عاجز عف قبوؿ أو رفض ىذا االستغالؿ ،حاالت انتياؾ حقوؽ الطفل

وىذا السموؾ ىو جريمة بكل ، وىذا النوع مف االستغالؿ مجرذـ واف كانت الضحية مجيولة اليوية

قد خضعوا في أثناء إنتاجيا إلى اإلباحية المقاييس، الف األطفاؿ الذيف يظيروف في ىذه المواد 

أعماؿ ميينة ومذلة وفي كثير مف ىذه الصور يظيروف وىـ يتعرضوف لمضرب أو الحرؽ أو 

ل أحيانًا إضافة ألعماؿ فسوؽ ينطوي عمى تعذيب يعرضيـ لالحتقار الذاتي ال سيما عندما القت

وخطورة ىذه الجريمة ليست فقط عمى حقوؽ الطفل بل انيا أيضًا تشكل  ،يتـ تداوؿ ىذه الصور

 خطورة كبيرة عمى المجتمع بأكممو.

 

 المطلب الثاني
 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل الركن المعنوي لجريمة بيع

 

الركف المعنوي ىو االرادة التي يقترؼ بيا الفعل، سواء اتخذت صورة القصد الجنائي التي 

يكشف الركف المعنوي لمجريمة و او تكوف الجريمة غير عمدية.  ،توصف الجريمة بأنيا عمدية

                                                           
 259د.احمد ىاشـ العيسوي ، االتجار بالنساء واألطفاؿ دراسة مقارنة ، مصدر سابق، ص  (9)
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يعني  -بعبارة أخرى -المعنوي ( لمسموؾ المكوف لمجريمة، فالركف النفسيعف الوجو الباطني )

انتساب السموؾ االجرامي الى نفسية صاحبو، وانتساب السموؾ االجرامي الى نفسية صاحبو 

والركف المعنوي لمجريمة يتمثل في  ،مؤداه أف ىذا السموؾ صادر عف إرادة مذنبة يعتد بيا القانوف 

ي جريمة عمدية يجب لقياميا القصد الجنائي العاـ الذي يتبمور في عنصري العمـ واإلرادة ، في

توافر القصد الجنائي لدى الفاعل ، ويتحقق ذلؾ  الركف بعمـ الجاني باف فعمو منصبًا عمى جسـ 

انساف حي ، واف يكوف عالمًا مدركًا لخطورة فعمو عمى حق المجنى عميو في سالمة جسده وتوقع 

المعنوي لجريمة االتجار قسـ ىذا  النتيجة االجرامية المرتبة عمى فعمو . ولبياف اإلحاطة بالركف

 تي :المطمب عمى الفرعيف عمى النحو اآل

 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل بيعالقصد الجنائي العام لجريمة  الفرع األول :

 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل بيعالقصد الجنائي الخاص لجريمة  الفرع الثاني :

 االولالفرع 
 االباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل القصد الجنائي العام لجريمة بيع

 

القصد الجرمي ىو توجيو الفاعل إرادتو إلى ارتكاب الفعل المكوف لمجريمة ىادفا إلى نتيجة 

 .(9)الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى"

القصد الجنائي ىو اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العمـ باركانيا ويتضح 

حددىا القانوف، واإلرادة عنصر الـز في جميع صور الركف المعنوي ، سواء  يجب ماوعناصرىا 

، وىو فيما تنصب  والخطأ، لذلؾ كاف فيصل التمييز بيف القصد  الخطأاتخذ صورة القصد اـ 

                                                           
 .9969لسنة  999( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 33/9ينظر: المادة )  (9)
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العمد تنصب اإلرادة عمى السموؾ االجرامي ، والنتيجة المعاقب عمييا ، بينما  عميو اإلرادة ، ففي

 (9)في حالة الخطأ تتجو اإلرادة الى السموؾ االجرامي دوف النتيجة .

رادة،  ويعد القصد المباشر أىـ ا نواع  القصد  والقصد الجرمي في جوىره عبارة عف عمـ وا 

الجرمي  كونو يشكل الصورة الواضحة لمقصد الجرمي، ألنو يعيف  قصد الجاني واتجاه إرادتو 

وأكيدة بحدوث  يقينوالى إحداث نتيجة إجرامية يريد الوصوؿ الييا، وىو أف يعمـ الجاني بصورة 

يجة أو بمزوـ حدوثيا تأثيرًا لفعمو، أي اتجاه االرادة عمى نحو أكيد ويقيف ثابت الى احداث النت

 . (6)النتيجة الجرمية

والجريمة المنظمة بطبيعتيا عمدية ، فالقصد الجنائي العاـ فييا مبني عمى العمـ واإلرادة ،وىو 

انشاء المنظمة االجرامية بغرض ارتكاب الجريمة المنظمة ، بمعنى اف العمـ واإلرادة عنصراف 

يجب اف يكوف كل عضو مف ،و يمتداف ليشمال كل الوقائع التي تتكوف منيا ماديات الجريمة 

ضاء المنظمة االجرامية عمى عمـ بطبيعة المنظمة ، واف يكوف عمى عمـ اف المنظمة قد أع

أنشأت بغرض  ارتكاب جرائـ معينة ، ويجب اف يكوف عمى عمـ باف النشاط االجرامي او 

 (6)الجريمة الخطرة يعاقب عمييا القانوف .

يع واستغالؿ باألطفاؿ في البجريمة ل ال بد لقياـ القصد الجنائي العاـ ويمكف القوؿ       

يشكل أف شأنو  و مفف يعمـ الجاني بخطورة السموؾ الجرمي الذي يرتكبو بأنأ األنشطة الجنسية 
                                                           

د.عبد الباسط دمحم سيف الحكيمي ، النظرية العامة لمجرائـ ذات الخطر العاـ ، دار الثقافة لمنشر ، عماف ،  (9)
 952، ص2222

، دار النيضة العربية ،  3د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة لمقصد الجنائي في الجراـ العمدية ،ط (2)
 229ص2222القاىرة، 

  29، ص مصدر سابق وسيـ حساـ الديف األحمد ،  (3)
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رتكاب الجاني أفعاؿ إنسانية أو سالمة الصحة بإلنساف في الحياة والكرامة اإلعمى حق ا عتداءً ا 

يتعيف اف ينصرؼ عممو  و،   انتياؾ حقوؽ الطفلغير قانونية تؤدي الى االضرار بالضحية مف 

 الى النتيجة التي يتمثل فييا االعتداء عمى الحق الذي يحميو القانوف.

جوىر القصد الجرمي  ، لذلؾ  العمـ يشترط القصد الجرمي توافر االرادة وىي يزاد عمى

مة اليتوافر ىذا القصد إال اذا ثبت إتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الفعل الذي يعمل انو يمس سال

إتجاىيا الى احداث األذى الذي توقع حمولو بجسـ  نفسوجسـ المجنى عميو ، وثبت في الوقت 

 المجنى عميو .

االعتداء وال بد مف اثبات إرادة الجاني ، قد اتجيت الى ارتكاب الفعل المتمثل في " 

لـ  ذافإ  " او نزع األعضاء وغيرىا مف األفعاؿ المخالفة لمقانوف الجنسي او الدعارة او البغاء 

جنسيًا  ـلغرض استغالليرادة لـ يتوافر القصد الجرمي مثل قياـ شخص بنقل األطفاؿ إلتتوافر ا

ـة بيذا الفعل، و  يقـإذا لـ  ،بوذى ألتحت تأثير التيديد بالحاؽ ا ى خر أمف محافظة إلى  ال  مف ث

 (6).كراهإلوىو ا زائيةوذلؾ لتوفر مانع مف موانع المسؤولية الج ،يكوف مسؤواًل عف جريمة االتجار 

  االباحية والمواد البغاء فياستغالؿ األطفاؿ ويرى الباحث اف الركف المعنوي في جريمة 

يتعيف لقيامو قانونًا في حق الجاني اف تنصرؼ او تتجو إرادتو الى اية بعنصرية العمـ واإلرادة ، 

مثل غير القانونية  تلمممارسافي تعرض األطفاؿ صورة مف صور السموؾ المادي وىي " 

نزع و ، ألغراض المواد اإلباحية خطف األشخاص وترويعيـ  و في ممارسات الجنسية  استغالليـ

الجاني عالما بالغرض مف سموكو المادي أي انو ينشيء او  ...." واف يكوف  األطفاؿ  األعضاء

 يؤسس او يدير منظمة بغرض العدواف او الحاؽ األذى في حقوؽ االنساف التي كفميا القانوف.
                                                           

 69غصف مناحي خيوف الحسناوي ، مصدر سابق ، ص  (9)
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 الفرع الثاني
 اإلباحية والمواد البغاء األطفال في واستغالل القصد الجنائي الخاص لجريمة بيع

 

كػػل جريمػػة، فػإذا انتفػػى أحػػدىا فػال وجػػود لمجريمػػة ولكػػف  االركػاف العامػػة يجػػب أف تتػوافر فػػي

لكػػػل جريمػػػة اركانيػػػا الخاصػػػة بيػػػا ، تميزىػػػا عػػػف غيرىػػػا مػػػف الجػػػرائـ، وىػػػي االركػػػاف التػػػي يطمبيػػػا 

 فإف خصوصية ىذا الركف تنصب اساسًا عمى دراسة  (9) المشرع بصدد كل جريمة عمى حدة

المفروضػػػة ليا،وىػػػذا يقتضػػػي تكييػػػف االفعػػػاؿ معينػػػة بػػػذاتيا مػػػف أركانيػػػا وظروفيػػػا والعقوبػػػة 

 . (2)الجرمية بطريقة صحيحة ومحددة

يعنػػػي اتجػػػاه إرادة الجػػػاني الػػػى النشػػػاط اإلجرامػػػي الػػػذي تناولنػػػا القصػػػد الجنػػػائي العػػػاـ الػػػذي 

التػي يشػترطيا القػانوف  وبالعناصر كافػةباشره والى النتيجة اإلجرامية المترتبة عميو مع عممو بيا، 

 .لقياـ الجريمة

عمػػػى القصػػػد  2292( لسػػػنة 28وقػػػد  نػػػص قػػػانوف مكافحػػػة االتجػػػار بالبشػػػر العراقػػػي رقػػػـ )

فػػي  اسػػتغالليـ" بػػيعيـ أو عمػػى عػػدة صػػور منيػػا الخػػاص فضػػاًل عػػف تػػوافر القصػػد الجرمػػي العػػاـ 

رية أو ألغػراض التجػارب أو المتػاجرة بأعضػائيـ البشػ .....أعماؿ الػدعارة أو اإلسػتغالؿ الجنسػي 

  (3)الطبية"

                                                           
في النظرية العامة لمجريمة  تحميميودراسة  -د. نظاـ توفيق المجالي، شرح قانوف العقوبات ؛ القسـ العاـ  (9)

 .49، ص 2222والمسؤولية الجزائية ،  ، دار الثقافة لمنشر ، عماف ، 
، 5، ط  2د. دمحم سعيد نمور،  شرح قانوف العقوبات  القسـ الخاص : الجرائـ الواقعة عمى األشخاص، ج  (2)

 .92، ص 2293دار الثقافة لمنشر ، عماف ، 
  .2292لسنة  28مكافحة االتجار بالبشر اعراقي رقـ  ( مف قانوف 9المادة ) ينظر (3)
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اسػػتغالؿ فػػي  إجراءاتيػػاالقصػػد الجنػػائي الخػػاص يقصػػد بػػو قيػػاـ عصػػابة اجراميػػة بإتخػػاذ و   

بيػػػع المجنػػػي عميػػػو لعخػػػريف أو عػػػرض الضػػػحية لمبيػػػع، ونجػػػد أف ىػػػذا الغػػػرض يجعػػػل اإلنسػػػاف و 

 . (9) اإللكترونيةكالسمعة يتعامل معيا سواء كاف التعامل مباشرة أو عبر الوسائط 

االنشػػطة الجنسػػية واشػػباع الرغبػػة الجنسػػية كمػػا بينتػػو المػػواد يػػو فامػػا القصػػد الخػػاص ىنػػا         

 واسػػػػتغالؿ االطفػػػػاؿ ببيػػػع والخػػػػاص الطفػػػل حقػػػػوؽ  باتفاقيػػػػة الممحػػػق البروتوكػػػػوؿب وج( مػػػف -2)

الجنسية  فاألنشطة ، (982( مف االتفاقية رقـ )3)المادة و  االباحية المواد وفي البغاء في االطفاؿ

تعػػد ىػػي الغايػػة التػػي يسػػعى الييػػا الجػػاني، فحتػػى تتحقػػق ىػػذه الجريمػػة البػػد مػػف تػػوافر ىػػذا القصػػد 

الجنسػية ولػو لػـ تصػل الػى  باإلثػارةلدى الجاني. واالنشطة الجنسية ىي كافػة االفعػاؿ التػي تمتػاز 

يػػػة أخػػػرى يسػػػعى الييػػػا أمػػػا اشػػػباع الرغبػػػة الجنسػػػية فيػػػي غا،  (2)درجػػػة االتصػػػاؿ الجنسػػػي الكامػػػل

 . (3)الجاني مف خالؿ ىذه الجريمة"

االستغالؿ الجنسي ىو " ممارسة مرتكب الجريمة سمطة او اكثر متصمة بالحق في ممكية و

شػػػخص او اكثػػػر ، كػػػالبيع او الشػػػراء ، او اإلعػػػارة او المقايضػػػة او غيرىػػػا مػػػف معػػػامالت سػػػالبة 

 (4)جنسية " لمحرية ، واف يرغـ ذلؾ الشخص عمى ممارسة أفعاؿ

                                                           
النظاـ القانوني لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية د. خالد مصطفى فيمي،   (9)

 .967،ص ، 2299، 9، ط
 .959صمصدر سابق ،  ، د. محمود احمد طو  (2)
الجنائية في مواجية جرائـ االتجار بالبشر دراسة تحميمية ، دار عبد هللا عبد المنعـ حسف عمي ، السياسة  (3)

 68، 2297، 9النيضة العربية ، القاىرة ، ط
بالبشر بيف الشريعة اإلسالمية والقوانيف  لإلتجارحسني عبد السميع إبراىيـ ، المعالجة الفقيية واالجتماعية  (4)

والقوانيف الوضعية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  الوضعية ، دراسة فقيية مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية
 937، ص2293
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الجنسػػي مػػف أخطػػر األغػػراض التػػي يسػػعى إلييػػا الجنػػاة المتػػاجروف، وذلػػؾ  االسػػتغالؿويعػػد 

فضاًل عف ، ألنو يفقد اإلنساف وخاصة األطفاؿ براءتيـ  ويقضي عمى أي مستقبل ليـ في الحياة 

غيػػػر  لممارسػػػة ىػػػذه األفعػػػاؿكافػػػة ذلػػػؾ يتعرضػػػوف إلػػػى أنػػػواع  العػػػذاب واإلكػػػراه البػػػدني والنفسػػػي 

  (9)الشرعية 

المجنى عميو ، سواء كاف  استعماؿويتحقق القصد الجنائي لجريمة االستغالؿ الجنسي عند 

انثى او ذكر في اشباع شيوات الغير الجنسية مقابػل مبػالغ ماليػة يحصػل عمييػا ، سػواء خصػص 

 (2)جزء منيا لمضحية اـ لـ يخصص ذلؾ .

عنصػػرًا حيويػػًا فػػي عمميػػة االسػػتغالؿ فيعػػدذ المػػواد االباحيػػة اسػػتغالؿ األطفػػاؿ فػػي أمػػا عػػف  

الجنسػػػي لمطفػػػل الػػػذي مػػػف الممكػػػف أف يقػػػود الػػػى أشػػػكاؿ أخػػػرى مػػػف االسػػػتغالؿ كالبغػػػاء والعكػػػس 

الكتػػابي أو الرسػػومي أو  باإلنتػػاجف ذلػػؾ يعنػػي قيػػاـ الجػػاني بنفسػػو أو بواسػػطة غيػػره إفػػصػػحيح، 

المكالمػػػات الياتفيػػػة الػػػداعرة أو غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الوسػػػائل الفوتػػػوغرافي أو السػػػينمائي أو الفػػػديوي أو 

السمعية والمرئيػة ووسػائل االتصػاالت التػي يكػوف موضػوعيا الجػنس . فالوسػيمة ىنػا غيػر محػددة 

الميـ اف يكوف موضوعيا طفل يمػارس أو فػي طريقػو لممارسػة أو يػوحي بأنػو سػيمارس أو يػدعو 

 .(3)واء أكاف ذلؾ االنتاج حقيقيًا أـ زائفًا لممارسة أو يشجع عمى ممارسة االنشطة الجنسية س

                                                           
 972صمصدر سابق، د. سوزي عدلي ناشد،  (9)
 999ينظر : احمد عبد القادر خمف العيثاوي ، مصدر سابق ، ص  (2)
االطفاؿ يتجاوز االستغالؿ المباشر ليـ في انتاج ىذه المواد كما  لدىأف الضرر الذي تسببو المواد االباحية  (3)

سواء كاف الطفل المعروض  لألطفاؿأف ىذه المواد ليا امكانات كبيرة في التشجيع عمى االستغالؿ الجنسي 
-E/CN.4/1998 /101  ياالجتماع يالمجمس االقتصاد –حقيقي أـ ال . ينظر في ذلؾ: وثيقة االمـ المتحدة 

1998-p.20 & Mr.Justice David Watt and Michelle Fuerst Termeear’s Criminal Code –
Carswell –1997 – p.304 Art.063 . 
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عنصرًا حيويًا في عممية االستغالؿ الجنسي لمطفل "تعد المواد االباحية أو "فف اباحية الطفل 

الذي مف الممكف أف يقود الى أشكاؿ أخرى مف االستغالؿ كالبغاء والعكس صحيح، ويشغل حيزًا 

وتعد ىذه  الصور احد االنتياكػات الصػارخة لحقػوؽ االنسػاف  ،في سوؽ االباحية العالمي المتزايد

الوفػاة دوف مراعػاة حقػوؽ  وبعضػيا الػىالنيا تعػرض أصػحابيا الػى العديػد مػف المشػاكل الصػحية 

 .(9)وكرامتواالنساف 

فقد يكوف  -دوف حصر–ويتحقق القصد الجنائي الخاص بأية صورة يظير بيا االستغالؿ 

واألنشطة الجنسية والبغاء والمواد اإلباحية وسائر اشكاؿ االستغالؿ  االستغالؿ في اعماؿ الدعارة

 (2)، لدى االطفاؿ او غير ذلؾ مف صور االستغالؿ .

قد حظرت كل سموؾ يفضي الى الضرر التي تناولتيا ويرى الباحث اف القوانيف الجزائية 

البيع  جرائـاف ، و مجتمع بالنظاـ االجتماعي لم، وعاقبت عمييا ، النيا تخل  االطفاؿبحقوؽ 

كأي جريمة تتكوف مف اركاف ىو جريمة   الجنسية واالنشطة الدعارة في اعماؿ واستغالؿ االطفاؿ

الركف  يزاد عمى  ىما الركف المادي والركف المعنوي  أساسييفقانونية عامة ، تتمثل في ركنيف 

 والخاص الطفل حقوؽ  فاقيةبات الممحق 2222االختياري الثاني لسنة  البروتوكوؿ، واف  الخاص

، قد حدد السموؾ  2222لعاـ  االباحية المواد وفي البغاء في االطفاؿ واستغالؿ االطفاؿ ببيع

الجرمي لجريمة االتجار باألطفاؿ ، والوسائل االجرامية التي ترتكب بيا ،عمى اف تتـ الجريمة 

                                                           
  62زينة يونس حسيف ، مصدر سابق ، ص  (9)
دار محمود ،  جريمة االتجار بالبشر: في التشريعات العربية واالتفاقيات الدوليةالعاطي ،  عبد السيد رضا  (2)

 62، ص 2296، القاىرة ،  والتوزيعلمنشر 
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.............. 
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البروتوكوؿ اشكاؿ االستغالؿ ،والتعتبر الجريمة ضمف جرائـ  ولغرض االستغالؿ بشتى انواعو ، 

  2االتجار بالبشر اال بتوافر عناصرىا مجتمعة
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 الفصل الثالث

في البغاء  في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفال والوطنيةالجهود الدولية 
 والمواد االباحية

 

تعد جرائـ البيع واالستغالؿ بحق األطفاؿ انتياكًا خطيرًا لمبادئ حقوؽ االنساف ، ونظرًا الىتماـ 

الجيود  حرصتالدوؿ بمكافحة ىذه الجرائـ التي تيدد امف وسالمة المجتمعات وافراده ، فقد 

 ـ  . عمى مواصمة وتعزيز الجيود الوطنية في مجاؿ مكافحة مثل ىذه الجرائ ةالدولية واإلقميمي

رًا ألجيزة جراـ الجسيـ الذي يشكل تحديًا خطاذ تعد ىذه الجرائـ شكاًل منظمًا مف اشكاؿ اال

مف بمداف العالـ ، اذ أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرىا  االجرامية  كثيرالجنائية في العدالة 

او  باألشخاص كاإلتجارصادر غير مشروعة مالجديدة تجني اموااًل طائمة ، غالبا ما تكوف مف 

دخاليا في  استغالؿ األطفاؿ والنساء ، او غسيل األمواؿ ، وتجارة األسمحة والمخدرات وغيرىا وا 

جعل قوة الجريمة تزداد يوما بعد يوـ ،  اطار االقتصاد المشروع لتصبح أمواًل مشروعة ، وىو ما

مما جعل ىذه ولـ تعد مقتصرة عمى دولة محددة ، بل أصبحت اثارىا تطاؿ جميع البمداف ، 

 (1)التي تحتاج الى تعاوف الجيود الدولية لمكافحتيا . والميمةالجرائـ احد المشاكل الرئيسة 

وقد بمغت ىذه المنظمات مف االجراـ وأصبحت تمتمؾ قوة ، تؤثر في الحكومات نفسيا ، 

عصر تؤثر في القوانيف الداخمية لمدوؿ عف طريق تعديل بعض القوانيف داخل الدوؿ ، وفي ال و

الحديث نجحت بعض المنظمات االجرامية في تطوير آلياتيا واساليبيا لتشمل مختمف مناحي 

الحياة ، وذلؾ بفضل براعتيا في استغالؿ التطور العممي بما فيو مجاؿ االتصاالت السمكية 

                                                           
، 1، ط "تموذجا واالطفاؿ بالنساء االتجار"سمر بشر خيري ، الجريمة المنظمة العابرة لمحدود ينظر:  (1)

 54،   ص7112منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، 
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والالسمكية ونظاـ االنترنت ، الذي اسيـ في سرعة نقل المعمومات بيف ىذه المنظمات االجرامية 

نظرًا لطبيعتيا  –رًا يواجو أجيزة االمف ، وتتطمب مواجيتيا وتعد الجريمة المنظمة تحديًا خط، 

تفاوتًا دوليًا فعاؿ ، حيث ال يقتصر عمى مجاليا عمى نطاؽ معيف دولة معينة ، وانما  –الخاصة 

 (1). يمتد دائما الى النطاؽ الدولي الذي يمثل عدة دوؿ إقميمية او دولية او عبر القارات

مف الجيود الدولية العمل عمى مكافحة ىذا النوع مف الجرائـ بعد اف ادرؾ  كثيروقد بذلت 

المجتمع الدولي خطورة ىذه المنظمات االجرامية ، فعمل عمى التعاوف مف اجل القضاء عمى ىذه 

المنظمات غير المشروعة ، وىذا ما سوؼ نتناولو في ىذا الفصل ، فقد قسـ ىذا الفصل عمى 

 تي :النحو اآل

والمواد  في البغاء االول :الجهود الدولية في مكافحة جريمة بيع واستغالل  األطفالالمبحث 

 االباحية

في  المبحث الثاني : الجهود االقميمية والوطنية  في مكافحة جريمة بيع واستغالل  األطفال

  البغاء والمواد االباحية

 

 

 

                                                           
جامعة ينظر: احمد جالؿ عز الديف ، المالمح العامة لمجريمة المنظمة ، المجمة العربية لمدراسات االمنية ،  (1)

 152، ص  1445 ،12 العدد، 4 مد مجال ، األمنيةنايف العربية لمعمـو 
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 المبحث االول                                          

ة في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفال في البغاء والمواد الجهود الدولي
 االباحية

مف األساليب عند ممارستيا لعمميات بيع  كثيراً الجماعات االجرامية المنظمة  تستعمل     

واستغالؿ األطفاؿ ، ولعل اكثر الطرؽ استحداثًا في ىذا المجاؿ اجتذاب األشخاص الى لمعمل 

تحت مسميات مختمفة ، كالوعود الخادعة بإقناع االىل بالتخمي عف أطفاليـ حتى يمكف اف يتـ 

اء التبني ، كذلؾ مف الوسائل الخطرة تنشئتو الطفل وتربيتو في بيئة افضل ، كذلؾ وسائل ادع

ىي سرقة األطفاؿ مف المستشفيات ، حيث تتطمب مكافحة ىذه الجرائـ ومواجيتيا عمى الصعيد 

الدولي والتعاوف بيف الدوؿ وأيضا عمى الصعيد الوطني واإلقميمي ، وىذا ما دفع بعض الدوؿ 

، ولإلحاطة بموضوع  برة لمحدودالى وضع قواعد إجرائية خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة العا

 قسم هذا المبحث على النحو االتي : األطفال واستغالل بيعالجهود الدولية لمكافحة 

في البغاء بيع واستغالل األطفال  دور المنظمات الدولية في مكافحة المطلب االول :

 والمواد االباحية

األساسي للمحكمة الجنائية دور االتفاقيات الدولية ونظام روما  المطلب الثاني :

 في البغاء والمواد االباحية الدولية من جريمة بيع واستغالل األطفال

 المطمب االول                                   

في البغاء والمواد  دور المنظمات الدولية في مكافحة بيع واستغالل األطفال
 االباحية

انو جريمة بشعة  ويمثل بيع واستغالؿ األطفاؿ في المقاـ األوؿ انتياكا لحقوؽ االنساف ،       

اف ىذه الجرائـ  و، فالمتاجروف ينتيكوف الحقوؽ العامة لكل األشخاص في الحياة والحرية ، 

اف فئات مف إلى  أشارت تشكل اعتداء عمى حقوؽ األطفاؿ ، وقد لوحظ اف التقارير الدولية
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والنساء يتعرضوف لخطر الوفاة عند بيعيـ بسبب التنقل او رفض الخضوع لمعمالة األطفاؿ 

المدفوعة او العبودية الجنسية او عند محاولة اليرب او لعدـ توفر الرعاية الصحية المطموبة ، 

واذا رجعنا الى االستغالؿ البشري كافة سواء ضد األطفاؿ او النساء او العماؿ ، فانو يمكف 

 ؿبيع واستغالر مشروعة ، ولبياف تجريـ غيىذه الجرائـ  تجاهبمد محصف  يس ىناؾلنو إالقوؿ 

 تي :في منظور المنظمات  الدولية قسـ ىذا المطمب عمى فرعيف عمى النحو اآل االطفاؿ

 في  الدولية الهجرة ومنظمة" اليونيسف" طفولةلماالمم المتحدة  منظمة دور الفرع االول :
 في البغاء والمواد االباحية األطفال واستغالل بيع جريمة  مكافحة

 

في البغاء  ور منظمة العمل الدولية في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفال:دالفرع الثاني 

 والمواد االباحي

 الفرع االول
 ومنظمة الهجرة الدولية" فياليونيس" طفولةلم االمم المتحدة منظمةدور 

 في البغاء والمواد االباحية األطفالفي مكافحة  جريمة بيع واستغالل 
اىـ اإلنجازات لممجتمع الدولي  مف ( اليونيسف) لمطفولة المتحدة االمـ منظمة يعد تأسيس وانشاء

ريخ الكفاح ضد جرائـ الطفولة واالتجار أالمتحدة والمنظمات الدولية في تلألمـ والسيما 

منظمة  وتيدؼ (1) دولة 144التي عممت عمى حماية حقوؽ الطفل في اكثر مف  (1)واالستغالؿ 

                                                           
 باسـ العامة الجمعية قبل أنشئت مف منظمة ىي: UNICEFمنظمة االمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيف (  (1)

 الستعماليا(  1-د)  42 القرار بمقتضى  1451 سنة المتحدة األمـ في الطفولة لرعاية المتحدة األمـ مؤسسة
 عمى ىذه المنظمة مساعدتيا تقدـ اف عمى لمعدواف ضحية كانت التي البمداف في واليافعيف لألطفاؿ فائدة فيو لما

 فتحي ينظر:  سماح  السياسي،  المعتقد او القومية الحالة او العقيدة او العرؽ  بسبب التمييز دوف  الحاجة اساس
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 ، حقوقو وضماف لو األساسية الحاجات وتوفير لمطفل الشاممة التنمية تحقيق إلى "اليونيسف" 

 التي الطفل لحقوؽ  الدولية االتفاقية في وتضمينو لميونيسيف الرسمي اليدؼ ىذا عمى ُأكد وقـ

التي كانت ليا  (7)الدولية اليجرة منظمة، اما  1434  عاـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية أقرتيا

 .لمحاربة جرائـ بيع واستغالؿ األطفاؿ " اليونسيفمنظمة "جيود ال تقل أىمية عف 

في البغاء اواًل: دور منظمة اليونيسف في الحد من جرائم بيع واستغالل األطفال 

 والمواد االباحية

                                                                                                                                                                      

 الى 1434)  مف الفترة في الطفل حقوؽ  حماية في(  اليونيسيف)  المتحدة األمـ دور ، الرحيـ عبد حسف احمد
 47 ص ، 7111 القاىرة ، السياسية والعمـو االقتصاد كمية ، ماجستير رسالة ،(  7112

 لتنفيذ بمدا 144 نحو: في المدني والمجتمع لمحكومات الدعـ( اليونيسيف) لمطفولة المتحدة األمـ منظمة تقدـ (1)
 سيادة مجاؿ في اليونيسيف أعماؿ وتشمل. الدولية المعايير مف وغيرىا الطفل لحقوؽ  المتحدة األمـ اتفاقية
 ونزع لألطفاؿ؛ العدالة وتحقيق الميالد؛ وتسجيل الطفل؛ بحقوؽ  المتعمقة التشريعات إلصالح الدعـ تقديـ القانوف 
 االنتياكات ورصد إدماجيـ؛ وا عادة وتسريحيـ المسمحة، والجماعات المسمحة بالقوات المرتبطيف األطفاؿ سالح

 والعنف واالستغالؿ اإليذاء، مف والحماية ؛1117 األمف مجمس قرار حسب عنيا واإلبالغ األطفاؿ ضد الخطيرة
 إدراج لدعـ لمحكومات التقنية المساعدة أيضا اليونيسيف وتقدـ. والجنساني الجنسي والعنف االتجار ذلؾ في بما

 الصمة ذات الوطنية القوانيف واستعراض لألطفاؿ قانونية مدونات ووضع الدساتير، في الطفل حقوؽ  أحكاـ
ينظر موقع األمـ المتحدة وسيادة القانوف :  .الدولية المعايير مع لمواءمتيا

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/united-nations-childrens-

fund/  71/5/7171تاريخ الزيارة 

 .1441 عاـ في أنشئت والتي اليجرة مجاؿ في الرائدة دولية ( : ىي منظمة IOM) الدولية اليجرة منظمة (7)
نساني منظـ بشكل اليجرة إدارة ضماف في لممساعدة لميجرة الدولية المنظمة تعمل جنيف، في ومقرىا  وتعزيز وا 
 المساعدة وتقديـ اليجرة لمشاكل عممية حموؿ عف البحث في والمساعدة اليجرة قضايا بشأف الدولي التعاوف 
 ينظر:.والنازحيف واألطفاؿ  الالجئيف مف المحتاجيف لممياجريف اإلنسانية

https://migrationjointinitiative.org 
https://www.un.org/ar/global-issues/migration 

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/united-nations-childrens-fund/
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/united-nations-childrens-fund/
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مف  كثيرنظرًا لمواقع األليـ الذي يعيشو أطفاؿ العالـ مف استغالؿ ومعاناه وآالـ ، اذ ىناؾ 

األطفاؿ ال يتمقوف الغذاء الالـز ، او العناية الطبية الكافية ، فضاًل عف مايتعرض لو األطفاؿ 

األطفاؿ جميعيـ " اف  اليونيسفمنظمة عميو   ت، وىذا ما كدكافة مف استغالؿ في المجاالت 

في العالـ لدييـ الحق في الحماية مف العنف واالستغالؿ وسوء المعاممة، لكّف مئات اآلالؼ مف 

 (1)يتعرضوف الى سوء معاممة 

 %( 12أف ) 1441 عاـ  في راجستاف )اليند(  اليونيسفمنظمة أظيرت دراسة أجرتيا  و

مف ذلؾ أف ىذه  وأسوءقد تزوجف قبل سف العاشرة   االناثمف تظير فييا استغالؿ األطفاؿ 

تزاؿ تطبق التقميد القائـ عمى تقديـ أطفاؿ في الثانية أو الثالثة لمزواج وأضافت الدراسة  ماالوالية 

 الفتياتأف ىذه الممارسات وسيمة لضماف انتقاؿ الممكية واألمواؿ ضمف العائالت ومف ثـ تواجو 

 .(7)باد الجنسيخطرًا متزايدًا بالتعرض لالستع

االطفاؿ الرضع مف العالـ الثالث  لبيعوقد حذرت منظمة اليونيسف مف التيديد المتنامي  

المدة  فيالى الدوؿ الصناعية المتقدمة، وفي تقرير نشر في برليف قالت منظمة اليونيسف بأنو 

يذىبوف الى أرتفع عدد االطفاؿ الرضع المتبنيف مف البمداف االجنبية الذيف  1442 – 1441مف 

( الف طفل وأشارت الى أف الرقـ الحقيقي يحتمل أف يكوف أكبر 71 -11الدوؿ الصناعية مف )

وأفاد التقرير أف كل مف روسيا والصيف وكوريا الجنوبية وغواتيماال ىي الدوؿ  ،مف ذلؾ بكثير

دد اشارت المنظمة مف الصعب تحديد ع و،  المصدرة االكبر في العالـ الى الدوؿ الغربية

                                                           
 71/1/7171الزيارة  تاريخhttps://www.unicef.org/iraq/ar ينظر موقع منظمة اليونيسف : (1)

 االستغالؿ"  موقع ضمف االنترنت عمى منشور تقرير – المبكر الزواج لمأساة حد وضع تحاوؿ اليونيسيف (7)
 14/5/7171تاريخ الزيارة  .https://www.unicef.org". لألطفاؿ الجنسي

https://www.unicef.org/iraq/arتاريخ
https://www.unicef.org/iraq/arتاريخ
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األطفاؿ الذيف يجري استغالليـ في مجاؿ البغاء ، ولكف مف المرجح اف مميوف طفل يدخموف ىذا 

الجنسي لألطفاؿ والنساء يقع في  ؿالنشاط ، واغمبيـ مف شرؽ اسيا ، واف النسبة األكبر لالستغال

 (1)دوؿ اسيا.

سنويًا مف ( الف طفل 41نو يتـ تصدير نحو )إوبحسب تقديرات منظمة اليونيسف ف 

واكبر مستورد ليؤالء االطفاؿ ىو الواليات  ،أمريكا الالتينية وآسيا وشرؽ أوربا الى البمداف الغنية

تؤكد ىذِه  و ،المتحدة االمريكية تمييا فرنسا ثـ المانيا ثـ البمداف االسكندنافية ثـ ىولندا فالنمسا

ف طفل لمتبني معظميـ يأتي مف المنظمة أف الدوؿ الصناعية وحدىا تستورد سنويًا خمسة ماليي

 .(7)با الشرقية وامريكا الالتينيةو دوؿ أفريقيا وأور 

ما مراكز التبني التي تنشئيا الدوؿ بيدؼ مكافحة الظاىرة ىذِه اال خطوة أولى نحو تقنيف او 

 وفيتناـىذِه التجارة البشعة وخمق عصابات منظمة لمسيطرة عمييا بل أف دوؿ أخرى كالصيف 

تجارة بيع االطفاؿ جزء مف تجارة الدولة حيث تتغمب الصيف بذلؾ عمى سياسة أصبحت فييا 

عمى اقتصاد السوؽ الى أف يجوبيا عشرات السماسرة  فيتناـخفض التعداد السكاني، وأدى انفتاح 

 .(1)بحثًا عف االطفاؿ

العالـ " مف ظاىرة "التبني الكاذب" التي بدأت تجتاح اليونيسفوقد حذرت منظمة الطفولة "

المنظمات المعنية في االمـ المتحدة وضع  لوخيرة في الوقت الذي يحاوؿ مسؤو ألفي اآلونة ا

طفاؿ بصورة خاصة والتي تتفاقـ يوميًا، ففي ألنياية لجريمة االتجار بالبشر بصورة عامة وا
                                                           

الزغابيل احمد سميماف ، الظواىر االجرامية المستحدثة وسبل مواجيتيا ، جامعة نايف العربية لمعمـو األمنية ،  (1)
 51، ص1444الرياض ، 

 11مصدر سابق، ص  ، زيد أبو أحمد (7)

 .11ص ، نفسو المصدر (1)
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مات ق الحكو يمميارات دوالر ومع تضي(  11)كثر مف مميوف طفل سنويًا مقابل أالوقت الذي يباع 

 إذ يتـ بيعيـ تحت ستار التبني في عممية كاذبة،األطفاؿ فأف معظـ  ،الخناؽ عمى المتاجريف

خرى ال عالقة ليا باألمومة أو ألغراض أ ،يكوف اليدؼ الحقيقي إساءة استخداميـ سواء لمعمل

 واالبوة .

 لألطفاؿالى وجود أسواؽ دولية حقيقية  منظمة الطفولة "اليونيسف"  أشارت تقارير و

 باألطفاؿبا الغربية و با الشرقية تجيز دوؿ في أور و المعروضيف لمتبني، فيناؾ سوؽ سرية في أور 

في يوغسالفيا  الى زيادة عمميات بيع االطفاؿ ألغراض التبني وأشار التقرير ،ألغراض التبني

تبقى ىي المنطقة أف أمريكا الجنوبية التقرير الى  وأشار التي حصمت فييا ،الصراعات نتيجة الى 

االساسية التي تحصل منيا االساءات الخاصة بعممية التبني عبر الدوؿ عمى الرغـ مف وجود 

أمػػا أمريكا الشمالية التي ىي البمد الرئيس  ،تشريعات حديثة تمنع حصوؿ مثل ىذِه االساءات

ع فعاؿ وأساسي ة، فال يتوافر فييا تشريغراض التبني كونيا السوؽ الرئيسأل لألطفاؿالمستورد 

وقد  ،، وال مركز تنسيق وطني لرصد االنتياكات في ىذا المجاؿ(1)مف االستغالؿ لحماية االطفاؿ 

بالعديد مف  (7)باستغالؿ األطفاؿوكاالت المعمومات عف تورط بعض بعض الأوردت تقارير 

                                                           
 141الطفل ، مصدر سابق ، ص  لحقوؽ  الدولية االنتياكات ، العبيدي سمماف بشرى  (1)

 مواطني مف لضحايا تكوف  مثمما االباحية والصور االفالـ أف 1441 في اليونيسف لمنظمة تقرير أشار  (7)
 و اليرسؾ و كالبوسنة)  الكوارث مواقع مف ميربيف ، المثاؿ سبيل عمى ، جانب ال تكوف  ايضا فأنيا الجاني
 أو الدعارة في الستخداميـ دولة اية اراضي داخل الى ييربونيـ الرقيق لتجار االطفاؿ أولئؾ يباع حيث(   البانيا

 .113 مصدر سابق، ص ، طو احمد محمود. د ينظر: .  االباحية المواد تصوير لمحترفي
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مركزة في خاصة متومنيا البيع واالستغالؿ وبيع األعضاء البشرية، عف طريق وكاالت  القضايا

 .(1)الواليات المتحدة

اف سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية في كثير مف الدوؿ أدى الى استغالؿ األطفاؿ 

، وانتقاؿ الضحية )األطفاؿ والنساء ( مف موطنيـ األصمي الى بمد اخر او عدة بمداف أخرى ، 

 . (7)وذلؾ الستغالليـ بصورة غير مشروعة

اف الحل " : 7117وضع االطفاؿ في العالـ  اليونيسف (ورد في تقرير االمـ المتحدة ) و

لوضع الحد لالنتياكات التي يواجييا أطفاؿ العالـ في حقوقيـ، ىو خضوع الحكومات 

والمؤسسات الدولية لممسائمة والمحاسبة عمى واجباتيا القيادية تجاه االطفاؿ ورفاىيـ وأف يخضع 

 (1). "يق ذلؾ لممسائمةمف يخفق في تحق

باالشتراؾ مع المجنة الوطنية ومكتب   7115عاـ  (5).اليونسيف تقريرىا منظمةاجرت  و
التربية لدوؿ الخميج وبرنامج الخميج العربي لدعـ منظمات األمـ المتحدة اإلنمائية ، وعقدت او 

                                                           
 .15ص ،مصدر سابق ، عيد سعيد (1)

 41حطاب عبد النور ، مصدر سابق ، ص (7)

  متاح عمى الرابط ، اليونيسف منظمة ،تقرير 7117 العالـ في االطفاؿ وضع أبراىيـ،  غرايبة: ينظر (1)
http://www.rezgar.com/debat/show_cat.asp. 77/17/7171 الزيارة تاريخ 

 77/17/7171تي : تاريخ الزيارة ، متاح عمى الرابط اآل  7117 العالـ في األطفاؿ غرايبة ، وضع إبراىيـ (5)
ألف طفل في مختمف أنحاء  51 نحواليونيسف عممية منتظمة لجمع أفكار األطفاؿ وآرائيـ شممت  )أجرتكما 

العالـ، وتناولت المدرسة والعنف في حياتيـ وتوقعاتيـ مف الحكومات. وتقدـ نتائج ىذه االستطالعات منظورا ذا 
وكاف أكثر مف نصف األطفاؿ الذيف تمت ،  قيمة فريدة حوؿ وضع أطفاؿ العالـ مف عيوف األطفاؿ أنفسيـ

ماتيـ وأساتذتيـ في المدرسة ال يستمعوف إلييـ، وطالبوا بحقيـ في التمتع مقابمتيـ يروف أف أولياء أمورىـ وحكو 
األطفاؿ  تجاه% منيـ مف العنف الذي يقع عمييـ في البيوت، ويعتقد معظميـ أف ىناؾ تمييزا 11بالمحبة، وشكا 

يقة التي يحتاجيا وقد يوضح االستماع إلى األطفاؿ الطر ،  الفقراء والمعوقيف وأبناء الجماعات العرقية المختمفة

http://www.rezgar.com/debat/show_cat.asp
http://www.rezgar.com/debat/show_cat.asp
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اجتماع استشاري عف االعتداء واالستغالؿ بحق األطفاؿ ، وعمى اثر ىذا االجتماع أصدرت 
وأصبحت حكومات الخميج اكثر حكومات الخميج بوضع استراتيجية وطنية لحماية األطفاؿ ، 

السنتيف  فيتجاوبا مع الحاجة لحماية األطفاؿ مف العنف واالستغالؿ واالعتداء ، وقامت 
بدأت  إذالماضيتيف باالشتراؾ مع اليونيسف بأدراج األطفاؿ غير المواطنيف في تمؾ الجيود ، 

بية المتحدة ، وأجرت باألطفاؿ ضحايا التجار في المممكة العربية السعودية واالمارات العر 
اليونيسف تقييما بشاف األطفاؿ المشتركيف في البيع والتسوؿ في مكة المكرمة وجدة والرياض ، 

(1)دولة تقريبا. 13والكثير مف ىؤالء األطفاؿ ضحايا االتجار مف 
دعمت  7114وفي عاـ  
والسياسيات والفقو القضائي منظمة اليونيسف وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مراجعة  لمتشريعات 

 (7)، بغرض الحماية القانونية لألطفاؿ المصابيف .

مميوف دوالر لتقديـ الرعاية الصحية  51دعمت اليونيسف العراؽ  7112وفي عاـ 
فضاًل عف مكافحة استغالؿ الضرورية والماء الصالح لمشرب وخدمات اإلصحاح البيئي والتعميـ 

تقدـ ايجابي ألطفاؿ يعد ىذا العمل انخفاض مستويات التمويل  بالرغـ مف األطفاؿ في التسوؿ 

 (1).العراؽ

وتؤكد المنظمة عمى أف بقاء األطفاؿ وحمايتيـ وتكوينيـ شروط أساسية لمتنمية في العالـ 
وتمتـز بضماف حماية خاصة ألكثر األطفاؿ حرمانا مثل تطػور البشري. ال يتجػزأ مف ال وجزء

                                                                                                                                                                      

العالـ لمتغيير، وعمى النقيض مف ذلؾ فإف عدـ االىتماـ باستشارة األطفاؿ جعميـ يغيبوف عف أذىاف صانعي 
 (السياسات عمى جميع المستويات

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2004/10/3 74/17/7171تاريخ الزيارة 

د. مناؿ رفعت ، الطفولة والقير ، الحماية العربية والدولية لمطفل مف مخاطر النزاعات المسمحة واالعتداء    (1)
 715مصدر سابق ، ص الجنسي والعمالة والفقر ،

،  7171، القاىرة ،  واإلنتاج اإلعالميأطمس لمنشر ،   المنطقة العربية فياإلتجار بالبشر نياؿ فيمي ،  (7)
 14ص 

 https://news.un.org/ar/story/2007/12/78432راجع موقع األمـ المتحدة  (1)

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2004/10/3
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2004/10/3
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والعنف واالستغالؿ واألطفاؿ المعاقيف. وتتخذ المنظمة  لفقر المدقعضحايا الحرب والكوارث وا
واستغالليـ، إذ تساعد الحكومات عمى إنشاء بيئة تحمي  منيجا وقائيا تجاه سوء معاممة األطفاؿ

اؿ إصالح األنظمة المتحدة لمطفولة عمى سػبيل المث ـ منظمة األمـتدع و،  جميع األطفاؿ
عمى مراجعة وتنفيذ تشريع يتماشى مع المعايير  العامميف المحمييفاعدة مسالقانونية مف 

 .(1)ةالدولي
0202لعاـ  اليونيسيفورد في تقرير منظمة  

(7)
ٔاالسزغالل  نإلسبءح،ٌزؼشض االطفبل  

أ ثٍذ يشركت االسبءح ًْب ،انجُسً فً جًٍغ انجٍئبد ، ػهى انشغى يٍ اٌ ثٍذ انطفم رارّ 

أ االنؼبة ٔانشٌبضخ  ،أ انؼًم ،االسزغالل فً انًذاسط االكثش شٍٕػب، ٔاٌضب ٌحذس

،ٔاالطفبل االصغش سُب ْى االكثش رؼشض نالسزغالل انجُسً ٔاالسبءح ثٕاسطخ افشاد اسشْى 

أ يمذيً انشػبٌخ ،ٔيٍ انًحزًم ٌزؼشضٌٕ االطفبل االكجش سُب ٔانًشاْمٌٕ انى َطبق ٔاسغ ،

أ ثٍئزٓى انًُضنٍخ ،ش خبسج اسشرٓى انًجبششح ٔلزب اكث يٍ يشركجً انجشائى ،الَٓى ٌمضٌٕ

ٔرشركت انجشًٌخ فً يؼظى االحٍبٌ ثٕاسطخ  شخص يؼشٔف ػبدح يبٌكٌٕ انصذٌك انحًٍى ، ،

انزكُٕنٕجٍب ظٕٓس اًَبط جذٌذح  ٔيغأ شخص ثبنغ ، أ طفم اكجش سُب يٍ ثٍٍ افشاد انؼبئهخ ،

ػزذاء انجُسً ػهى االطفبل ، يٍ االسبءح ٔاالسزغالل انجُسً ، يثم انجش انًجبشش نال

ٔاالثزضاص انجُسً  ٔانزي ػبدح يبٌٓذف انى اكشاِ االطفبل ػهى انًشبسكخ فً اَزبج يٕاد 

رحذ انزٓذٌذ، اال اٌ االسزغالل انجُسً يُزشش فً انذٔل  االسزغالل ٔاالسبءح انجُسٍخ نألطفبل

ٔانًشاْمٌٕ ٔانًفصٕنٍٍ ػٍ ٔانذٔل االلم دخال، ٔاٌضب اشبس انزمشٌش ٌؼزجش االطفبل  ،انغٍُخ

أ حبالد انطٕاسئ االَسبٍَخ ، ،أ انًشحهٌٕ ،أ انًششدٌٔ يٍ َضاع ،ٔانًٓبجشٌٔ ،اسشْى 

 2يؼشضٍٍ نخطش ْزِ انجشائى

نحمٕق انطفم ، ٔيٍ  نٓبزنألطفبل رًثالٌ أَرؤكذ انًُظًخ اٌ االسزغالل انجُسً ٔاالسبءح   

انجشًٌخ َٔطبلٓب ، ٔرجزل  ثطجٍؼخانٕػً  ٔلذ اصداد،  ٔنٓب ػٕالت ٔخًٍخ  يشكالد انصحخ انؼبيخ

ٔرزضًٍ انزطٕساد انٓبيخ جٕٓد كجٍشح نًُغ جًٍغ اشكبل انؼُف ٔاالسزغالل ضذ االطفبل ،

                                                           
وثيقة حماية حقوؽ األطفاؿ الموجوديف في نزاع مع القانوف ) المنظمات  األعضاء في فريق التنسيق بيف  (1)

 12-11ا في مجاؿ الدعوة ( ص الوكاالت بشأف قضاء االحداث : برنامجيا وتجاربي

  .https://www.unicef.orgموقع منظمة اليونسيف راجع (7)
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، ضًٍ اْذاف انزًٍُخ 0202ذٔنً ، ثشبٌ آَبء انؼُف ضذ االطفبل ثحهٕل ػبو ناالرفبق ا

ق انطفم ، يغ انششكبء يٍ شزى اَحبء انؼبنى ، ٔرؼًم انًُظًخ يسزششذح ثبرفبلٍخ حمٕ، انًسزذايخ 

انؼُف ٔاالسزغالل ضذ انفزٍبٌ ٔانفزٍبد حظش ، يٍ اجم
(1)

  

     

في البغاء  في مكافحة جرائم بيع واستغالل األطفالمنظمة الهجرة الدولية ثانيا: دور 

 حيةاوالمواد االب

يتمتع فيو األطفاؿ بحقيـ في تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني في بناء عالـ يقوـ     

ومف ضمنيـ  ،الحماية مف االعتداء واإليذاء واإلىماؿ واالستغالؿ والعنف في السياقات اإلنسانية

ة ، بجيود كبيرة في مجاؿ مكافحة جرائـ البيع واالستغالؿ واالعتداء ومف يمنظمة اليجرة الدول

يـ العوف والمساندة لضحايا ىذه الجرائـ تقد (7)اىـ البرامج التي تديرىا المنظمة اليجرة الدولية

وتقديـ رعاية طبية واعادة تأىيل جسدي ونفسي وحماية حقوقيـ االنسانية والقانونية واتاحة 

العالـ  فيالفرصة ليـ لالندماج مرة اخرى في مجتمعاتيـ، وقد قامت المنظمة بزيادة عدد مراكزىا 

مشروع  111الماضية اف تقود حوالي التي تتصدى ليذه الجريمة واستطاعت خالؿ الفترة 

مساعدات مباشرة ألكثر مف عشرة  ُقدـ منيادولة  111لمكافحة االتجار في البشر وفي اكثر مف 

 .(1)االؼ مف ضحايا ىذه الجريمة 

                                                           
  1مصدر سابقينظر موقع المنظمة ، (1)
تتمتع المنظمة اليجرة بمساحة فريد يسمح ليا جمع المعمومات عف جرائـ  مف جميع جوانبيا حيث تـ انشاء  (7)

قاعدة معموماتية عالمية يتـ تزويدىا بالمعمومات التي تحصل عمييا المراكز التابعة ليا مف الضحايا الذيف قدمت 
 .كافة ة ضحايا ىذه الجريمة في انحاء العالـلمساعد استعمالوليـ المساعدة بيدؼ وضع منيج يستطيع الجميع 

عبد اليادي ىاشـ دمحم ، االتجار بالبشر بيف الفقو االسالمي والقانوف الوضعي، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
 .113، ص7114

 31ص مصدر سابق، الدعدع، اشرؼ (1)
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وبسبب الخطر العالمي الذي تمثمو الجريمة المنظمة وخاصة جرائـ البيع واالستغالؿ      

 411باألطفاؿ ، قدمت المنظمة اليجرة الدولية العديد مف البرامج لتوفير المساعدة ألكثر مف 

ضحية في غانا، تـ بيعيـ مف قبل ذوييـ بسبب الفقر الى مجتمعات الصياديف المتمركزيف عمى 

فولتا، اذ قامت المنظمة بإعطاء اىالي االطفاؿ الذيف تـ انقاذىـ دخال مف المنظمة  شواطئ بحيرة

يعينيـ، وتوفير التدريب الالـز والقروض الصغيرة لمصياديف لمساعدتيـ عمى تحسيف ادوات 

قامت المنظمة  ووتقنيات الصيد، حتى ال يتعرض االطفاؿ لالستغالؿ او البيع  مرة اخرى، 

التعميـ، سواء في المدارس او برامج التدريب لتنمية قدراتيـ ومياراتيـ مف اجل بالحاؽ االطفاؿ ب

 (1)تأميف مستقبميـ. 

شارات منظمة اليجرة في تقريرىا اف       ( الف امرأة وطفل تـ بيعيـ مف 124مف ) بما يقار وا 

ناؾ وذلؾ عبر تصديرىـ عف طريق البمقاف ، وى 1443اسيا الوسطى الى االتحاد األوربي عاـ 

 (7)دوؿ كألبانيا والمجر ونيجريا وتايمند قد تكوف دوؿ مصدرة ومستوردة وعبور في اف واحد.

ويالحظ اف تجارة بيع األطفاؿ مف الدوؿ المصدرة الى الدوؿ المستوردة تتـ وفقًا التجاه       

التصدير مكاني معيف وليست متروكة لمحض الصدفة ، فالتنظيمات االجرامية التي تتولى عممية 

واالستيراد أشبو بالمنشات التجارية الدولية التي يكوف ليا اكثر مف فرع في عدة دوؿ تبدأ مف 

دولة التصدير وتنتيي في دولة االستيراد مرورًا بدوؿ العبور بحسب كل دولة وبحسب كل 

 (1)مجموعة مستيدفة .

                                                           
 117ص مصدر سابق ، البييجي، دمحم ايناس (1)

 44مصدر سابق ، صحطاب عبد النور ،  (7)

 74، مصدر سابق ، صسوزي عدلي ناشد  (1)
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ل يتعرضوف سنويا لعمميات ( الف طف171اشارت تقديرات منظمة اليجرة الدولية اف نحو ) و      

كذلؾ قامت المنظمة باالشتراؾ مع منظمة البيع واالستغالؿ مف دوؿ شرؽ اسيا الى اوروبا ، 

وفقا إلحصائيات  –اليونيسف إلعادة تأىيل االطفاؿ المجنديف في الحروب، والذيف يقدر عددىـ 

حوؿ العالـ، فقد نزاعا مسمحا  11الف مجنديف في اكثر مف  111بحوالي  -منظمة اليونيسف

قامت المنظمة بمساعدة االالؼ مف االطفاؿ في عديد الدوؿ كأنجوال والبوسنة واليرسؾ وكمبوديا 

وكوسوفا ومؤخرا في افغانستاف والعراؽ، بإعادتيـ الى ذوييـ وعمى اعادة ادماجيـ في المجتمع 

تيـ، وتوفير الدعـ النفسي المدني والحاؽ ىؤالء االطفاؿ بالمدارس والدورات التدريبية لتنمية قدرا

والمعنوي ليـ مف ورش عمل ابداعية وخالقة، ومساعدتيـ بالرياضة والتدريبات عمى نمو وعييـ 

 .(1)وادراكيـ الشخصي 

اليجرة الدولية بالتعاوف مع عدد مف الشركاء الدولييف والمنظمات الدولية وقدمت منظمة 

والييئات الحكومية والعديد مف المنظمات غير الحكومية في مجاؿ مكافحة ظاىرة االتجار بالبشر 

 ومف أىميا : (7)وقدمت عدت اشكاؿ مف المساعدات 

                                                           
 ، القاىرة ، القانونية لإلصدارات القومي المركز ، بالبشر االتجار جرائـ مكافحة استراتيجية الشناوي، دمحم. د (1)

 .574ص.7115

 النوع أو الجنس أو السف أساس عمى وليس لالحتياجات وفقا والخدمات المساعدة لميجرة الدولية المنظمة تقدـ (7)
 يكوف  مناسب، نطاؽ في والمساعدة الخدمات تقديـ ويتـ .غيره أو العرؽ  االنتماء أو العرؽ  أو الجنسية أو الجنسي

 جميع قبل مف إلييا الوصوؿ ويمكف المتضرريف، األفراد قبل مف معروؼ وسيمة، آمنة بطريقة المتناوؿ في
 وما ، واالستغالؿ لمتمييز تتعرض التي والمجموعات االعاقة، ذوي  واألفراد الطبية، الحاالت: ذلؾ في بما الفئات
ينظر موقع منظمة اليجرة الدولية متاح عمى الرابط :  .ذلؾ شابو

،https://www.migrationjointinitiative.org/hwl-almzmt-aldwlyt-llhjrt  تاريخ الزيارة
71/17/7171 
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تقديـ المساعدات لمضحايا في صورة رعاية طبية ونفسية ومأوى إلعادة تأىيل  -1

الضحايا نفسيا لمتغمب عمى االذى والصدمات التي تعرضوا ليا اثناء المتاجرة بيـ واستشارات 

قانونية وامكانية العودة االختيارية والمساعدة عمى االندماج مرة اخرى في مجتمعاتيـ بعد العودة 

ـ مف برامج لمتدريب الميني، وايجاد فرص عمل ووظائف مدعومة، وتوفير القروض الى بمداني

 الصغيرة ليـ لتييئة الفرصة اماميـ لمقياـ بأنشطة تعود عمييـ بالماؿ.

 ة، لمفئات التي تتعرض لالستغالؿ وضع البرامج والسياسات الكفيمة بحسف ادارة اليجر -2

الخاصة باإلتجار في البشر واالستغالؿ  توفير المنظمة منبرا لمناقشة المواضيع -1

تقـو بشكل  إذواالعتداءات عمى األطفاؿ والنساء مع الحكومات والمنظمات الدولية واالىمية، 

دوري بأعداد لقاءات بيف الدوؿ المستقبمة ودوؿ المعبر ودوؿ المنشأ مف اجل اقرار اجراءات 

  .(1)االتجار بالبشر  شاممة ومتسقة عمى المستوى الدولي لمكافحة ومنع جريمة

ىذا البرنامج إلى أف ، وأشارت  تعميـ حماية الطفلوقدمت منظمة اليجرة الدولية برنامج 

األطفاؿ غالبا ما يشكموف جزءا كبيرا مف المياجريف والنازحيف والمجتمعات  لحماية األطفاؿ الف

المتأثرة باألزمات، فاف مف واجب المنظمة الدولية لميجرة أف تسعى الى التقميل مف المخاطر التي 

وتعني حماية األطفاؿ في تصميـ وتنفيذ أي مشروع.  في أثناءيتعرض ليا األطفاؿ دوف قصد 

ففي  ،حاالت الطوارئ الوقاية و االستجابة لإلساءة واإلىماؿ واالستغالؿ والعنف ضد األطفاؿ

، فاف عمييا (7)دورا في اإلجراءات المستقمة لحماية الطفل تؤديحيف أف المنظمة الدولية لميجرة 

                                                           
 .37ص سابق، الدعدع،مصدر اشرؼ (1)

تشارؾ المنظمة الدولية لميجرة بنشاط في تنفيذ األنشطة المستقمة المتعمقة بحماية الطفل: التحديد، النقل،   (7)
تقصي األثر، لـ شمل األسر بالنسبة لألطفاؿ غير المصحوبيف بذوييـ واألطفاؿ المنفصميف عف أسرىـ؛ الصحة 

في كل مف البيئات الطبيعية  ستغالؿ واالعتداء واال النفسية والدعـ النفسي واالجتماعي لألطفاؿ ضحايا العنف
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 استجابتياالمتعمقة بحماية الطفل خالؿ  تيتمثل في ضماف تعميـ االعتبارا (1)التزاما ميما

تعني تقييـ االحتياجات الخاصة بالطفل والمخاطر التي قد  (7)حماية الطفلفتعميـ  ،لألزمة

 (1).يتعرض ليا أثناء عمميات جمع البيانات 

الجيود اإلقميمية  ويمكف القوؿ انو ال يمكف التصدي لجرائـ البيع واالستغالؿ دوف تضافر

التابعة الى األمـ المتحدة  ، مف اجل القضاء عمى ىذه  والوكاالت الدولية المتخصصةوالدولية 

حد مف انتشارىا مف خالؿ العمل والتعاوف الدولي المشترؾ ، وبالتعاوف مع الالعصابات المنظمة و 

اتفاقيات دولية  ابراـشراء مف الحكومات المحمية ، والرقابة الدولية عمى دوؿ التصدير والعبور وال

المنظمة الدولية لميجرة ومنظمة اليونيسف والمفوضية لمعاقبة مرتكبي ىذه الجرائـ ، لذا عكفت 

وتدابير عمى  السامية لشؤوف الالجئيف عمى تعزيز تدابير حماية األطفاؿ المياجريف والالجئيف

قدمت ىذه المنظمات الدعـ لمدوؿ الفقيرة  ومواجية جرائـ البيع واالستغالؿ في العديد مف البمداف 

                                                                                                                                                                      

والنزاعات المسمحة؛ الوقاية واالستجابة لألطفاؿ ضحايا االتجار، بما في ذلؾ األطفاؿ الذيف يقعوف ضحية عمل 
حالة األطفاؿ المرتبطيف بالجماعات المسمحة، وما شابو ذلؾ. : المنظمة الدولية لميجرة ،  ينظر األطفاؿ؛ تحديد وا 

، رقـ  DOEوثيقة توجييية حوؿ تعميـ الحماية اليجرة المتعمقة باألزمات ( ، ادارة العمميات والطوارئ 
IN/23211، ص 

، أصبحت المنظمة الدولية لميجرة عضوا أساسيا في الفريق العامل الدولي المعني بحماية 7115منذ أكتوبر   (1)
 ولية تحت كتمة الحماية الدولية. ونتيجة لذلؾ، التزمت المنظمة الدولية لميجرة بدعـ، والطفل، وىو مجاؿ المسؤ 

استعماؿ وتعزيز المعايير الدنيا المتعمقة بحماية الطفل في األعماؿ اإلنسانية خالؿ جميع عممياتيا وأنشطتيا 
المساعدة التابعة لالطار التنفيذي ينظر : منظمة اليجرة الدولية ، قطاعات  ومشاريعيا عمى جميع المستويات.

 https://www.iom.int/sitesالزمات اليجرة .
، منظمة انقاذ الطفل ، ومنظمة ارض االنساف متاح  لالمعايير الدنيا لحماية الطفل، قسـ تعميـ حماية الطف  (7)

 https://spherestandards.org/wp-content/uploads/CPMS-AR.pdf عمى الرابط :
 باألزمات المتعمقة لميجرة الدولية المنظمة استجابات خالؿ الحماية تعميـ كيفية بشأف توجييية مذكرة ينظر: (1)
 11، ص  7111،  (اليجرة ألزمات التنفيذي لإلطار التابعة المساعدة قطاعات أو)

https://www.iom.int/sites
http://www.refworld.org/pdfid/5211dc124.pdf
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لتنفيذ مجموعة شاممة مف التدابير  اإلجرائيةضمانات وضعت ىذه المنظمات العديد مف ال و، 

 مف االستغالؿ واالعتداءات لحماية األطفاؿ

 الفرع الثاني
في البغاء  دور منظمة العمل الدولية في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفال

 باحيةوالمواد اال
 

مف المنظمات الدولية المتخصصة في المجاؿ االجتماعي التي  (1)تعد منظمة العمل الدولية     

، وتتمتع ىذه المنظمة بالشخصية القانونية  (7)تسعى الى تحقيق التعاوف بيف جميع أعضائيا

 لالدولية اسوة بالمنظمات الدولية األخرى ، ولكف تتميز عنيا بطبيعتيا الخاصة مف حيث التمثي

                                                           
 عصبة اطار في ،1414 االوؿ تشريف في تأسست ، المتحدة لألمـ تابعة وكالة:  ILO الدولية العمل منظمة (1)

 جنيف، في ومقرىا ، عضو دولة 132 وتضـ المتحدة، لألمـ تابعة متخصصة وكالة واقدـ اوؿ وىي ، االمـ
 411 منيـ دولة، 141 مف اكثر في موظف 7211 بيا ويعمل العالـ، حوؿ ميدانيا مكتبا 51 نحو مع سويسرا،
 االنساف وحقوؽ  االجتماعية العدالة تعزيز عمى المنظمة وتعمل ، الفني التعاوف  ومشاريع برامج في يعمموف 
 تجمع فيي ثالثية، مكونات تضـ التي المتحدة األمـ في الوحيدة الوكالة وكونيا. دولياً  بيا المعترؼ العمل وحقوؽ 

 معايير صياغة وكذلؾ العالـ، أنحاء جميع في الالئق العمل لتعزيز والعماؿ العمل وأصحاب الحكومات بيف
  الدولية العمل منظمة مكتب ينظر .العمل وسياسات

https://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang--ar/index.htm 

 العمل منظمة اتفاقية ومنيا المتحدة األمـ الى والبروتكوالت التابعة االتفاقيات مف العديد العراؽ عمى صادؽ  (7)
 العمل عمى القضاء واتفاقية ، 1411 لعاـ(  74) رقـ الجبري  العمل بشأف الدولية العمل منظمة اتفاقية الدولية
 دورتو في 74/1/1442 يخبتار  الدولية العمل لمنظمة العاـ المؤتمر اقرىا التي ،1442 لعاـ( 114) رقـ الجبري 
 بالرقـ صدرت 1421 عاـ(113) رقـ الدولية العمل منظمة واتفاقية ،12/17/1444 في ونفذت األربعيف

 منظمة وقعت ، بالعمل عندىا المسموح لمسف األدنى الحد بشأف  7117 عاـ العراؽ عمييا صادؽ التي( 113)
 العراقية الحكومة مع بالشراكة( DWCP) الالئق لمعمل الجديد الدولي البرنامج وأطمقت العراؽ مع الدولية العمل

 المنظمات مع الدولية العمل منظمة تعمل ، البرنامج ىذا بموجب ،7171-7114 لمفترة االجتماعييف والشركاء
 والحوار العمل في والحقوؽ  العمل فرص تعزيز بشأف الوطنية المبادرات لدعـ العمل وأصحاب والعماؿ الحكومية

 . واستغالليـ األطفاؿ عمل لمعالجة فعاؿ إطار تطوير ذلؾ في بما ، االجتماعية والحماية االجتماعي
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فييا ، ومف حيث دورىا التشريعي وىي مف اقدـ المنظمات المعاصرة ، التي اشارت الى توفير 

 (1)لمي .ضمانات وحماية قانونية لمعماؿ عمى المستوى العا

وزارة  في العراؽ مع الحكومة العراقية وبالتحديد مع (7)منظمة العمل الدولية عممت            

لدعـ األطفاؿ في العراؽ مف اجل مف األنشطة  مجموعة عمىالعمل والشؤوف االجتماعية 

أكثر دعـ  ىذه األنشطة واستيدفت ، )1(عمل األطفاؿ في البالداستغالؿ لتصدي ألسوأ أشكاؿ ا

طفل وأسرىـ وأولياء أمورىـ والمعمميف وأرباب العمل ووسائل اإلعالـ ، تشمل  11111مف 

عمل  وواستغالليـ ، جمسات توعية في المدارس والمناطق التي ينتشر فييا عمالة األطفاؿ 

 (5).مف المدارساألطفاؿ  لتسربالمنظمة عمى حموؿ 

                                                           
مقارنة ،  دراسة: الدولية العمل منظمة في الدولي اإلداري  الحصموتي ، القضاء السادة عبد عبيد حسف (1)

 14، ص 7113العممية ، القاىرة ،  والبحوث لمدراسات العربي المركز

 الدولية العمل منظمة بقيـ النيوض عمى ،1421 عاـ منذ العربية، لممنظمة في الدوؿ اإلقميمي المكتب يعمل (7)
 ، وقطر ، وعماف ،  المحتمة الفمسطينية واألرض ، ولبناف ، والكويت ، واألردف ، والعراؽ ، البحريف في ورسالتيا
 في افريقيا تمثيمية مكاتب إلى إضافة ، واليمف ، المتحدة العربية واإلمارات ، وسوريا ، السعودية العربية والمممكة

 والمغرب. والجزائر وتونس، وليبيا، والصوماؿ، ، والسوداف ، مصر وىي أفريقيا، شماؿ في
 https://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang--ar/index.htmينظر  

وتـ تشكيل فريق مؤلف مف ممثميف وخبراء مف الوزارة العمل والشؤوف االجتماعية ومنظمة اليجرة الدولية   (1)
لمقياـ باألنشطة في بغداد والمحافظات االخرى، في محاولة لتسميط الضوء عمى المخاطر المتزايدة لعمل األطفاؿ 

ألطفاؿ في التعميـ ، وتعد ىذه الحممة ، وظاىرة استغالؿ األطفاؿ في التسوؿ وعممت المنظمة عمى دعـ ا
لمكافحة أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ واستغالليـ ، وجرت أولى الزيارات في مدارس مدينة الصدر ببغداد ، حيث 
وزعت البروشورات والقبعات والقمصاف عمى الطالب الصغار ، وعقدت مناقشات لتسميط الضوء عمى أىمية 

ع الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية ينظر : موق. االستمرار في المدرسة
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_832441/lang--ar/index.htm 

 :العراؽ ، متاح عمى الرابط  في الدولية العمل ، منظمة بطييش نسريف (5)

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_832426/lang--ar/index.htm 
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منظمة العمل الدولية عبر شراكات استراتيجية مع جيات وطنية واقميمية ودولية،  وتعمل
ثالث يعمل المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية، مع  إذ ،اتباع منيج شامل وتشاركي في إعداد البرامج

)الحكومات والعماؿ وأصحاب العمل( عمى تعزيز العدالة االجتماعية وفرص العمل الالئق  شركاء
 (1).منشآت مستدامة، وزيادة اإلنتاجية والنمو مع المساواةمف خالؿ 

عممت منظمة اليجرة الدولية عمى مكافحة االستغالؿ واالعتداء عمى األطفاؿ منذ و 
الحد األدنى لسف التي حددت  1414( لسنة 4تفاقية رقـ )ا اذا صدرت، 1414انشاءىا عاـ 
، فضاًل عف برامج التي قدمتيا في  سنة كأدنى حّد يسمح عنده باالشتغاؿ 15العمل بسف 

العمل القسري في القرنيف التاسع عشر والعشريف مف خالؿ ) اتفاقية منظمة العمل  تجاهحمالتيا  
، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأف (7) 1411(  لعاـ 74الدولية بشأف العمل الجبري رقـ )
صدرت اتفاقية  1421في سنة و ،  (5)1442لعاـ (1) (114القضاء عمى العمل الجبري رقـ )

بشأف الحد األدنى لمسف المسموح عندىا بالعمل بما ال يقل  (4)(113منظمة العمل الدولية بالرقـ )
عاـ بالنسبة  15عاـ وعف  14عف سف إتماـ مرحمة الدراسة اإللزامية وبأي حاؿ بما ال يقل عف 

لى األعماؿ التي يرجح اف تضر بالصحة عاـ بالنسبة ا 13الى البمداف النامية، وبما ال يقل عف 
الحد األدنى لسف العمل التي تدعو دوؿ  عف(  151والتوصية رقـ ) ،او السالمة او األخالؽ

سنة ، كذلؾ إعالف كوبنياغف الذي اعتمده  11العالـ الى رفع الحد األدنى لسف العمل الى 
يدعو الى رفع الحد األدنى لسف  1444مؤتمر القمة العالمي لمتنمية االجتماعية في آذار /

                                                           
 :ينظر اىداؼ منظمة العمل الدولية عمى الموقع الرسمي لممنظمة (1)

 https://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang--ar/index.htm 
 ما او القسري  العمل بشأف 73/1/1411في( 74) رقـ الدولية العمل عف منظمة صدرت ىذه االتفاقية  (7)

 العمل ، وانظمت ليذه االتفاقية العديد مف الدوؿ .استغالؿ األطفاؿ مف  حّرمت فقد( السخرة) يسمى

 .1444 لسنة 111العدد العراقية الوقائع في المنشور1443لسنة  43 رقـ بقانوف  العراؽ عمييا صادؽ (1)

في دورتو األربعيف ونفذت في  74/1/1442اقرىا المؤتمر العاـ لمنظمة العمل الدولية بتاريخ  (5)
12/17/1444. 

 7117 سنة في االتفاقية ىذه عمى العراؽ صادؽ (4)
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شأف حظر أسوأ أشكاؿ عمل ب (7) (137صدرت االتفاقية رقـ ) 1444وفي السنة  (1)العمل.
.األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا

(1) 

فقرة جميعيا تيدؼ الى  11( بنفس الشأف تحوي 141صدرت أيضا التوصية رقـ ) و
التي ُجِسدَّت بالرؽ والممارسات الشبيية بو  واستغالليـ القضاء عمى اسوأ أشكاؿ عمل الطفل

الطفل او تشغيمو او عرضو لمزاولة  واستعماؿوكذلؾ استغالؿ الطفل في األنشطة الالأخالقية 
أنشطة غير مشروعة السيما إنتاج المخدرات كذلؾ األعماؿ التي يرجح اف تؤدي الى اإلضرار 

االطفاؿ واالتجار بيـ ، التي تعد أسوء بيع  او بصحة الطفل او سالمتو او سموكو األخالقي 
أشكاؿ عمل االطفاؿ الذي يجب مواجيتو بأسرع وقت ممكف ، ومع تزايد ظاىرة بيع االطفاؿ منذ 

أصبح مف الواضح اف العمل الجبري واستغالؿ األطفاؿ والنساء  ةات خاصيات والتسعينيالثمانين
التي  31، وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورتو  (5)تتطمب التزامًا متجددًا وجيودًا مشتركة

، االعالف الذي اصدرتو منظمة العمل الدولية بشأف المبادئ 1443انعقدت في جنيف عاـ 
والحقوؽ االساسية في العمل، والذي نص "عمى مبدأ القضاء عمى جميع اشكاؿ العمل الجبري او 

 .(4) االلزامي، والقضاء عمى عمالة األطفاؿ

                                                           
،    ص 7113، 1باإلسكندرية ، ط المعارؼ الطفل، منشاة الطفولة، حقوؽ  حماية نصار، تشريعات حسني (1)

134 

 التي 1444 لسنة االطفاؿ عمل اشكاؿ اسوء حوؿ الدولية العمل منظمة اتفاقية عضو دولة 141 صدقت (7)
 دليل الجبري، والعمل بالبشر الجبري .ينظر: االتجار االطفاؿ وعمل باألطفاؿ االتجار محاربة الى تدعو

 الدولية، العمل منظمة ،7114الجبري  العمل عمى لمقضاء الخاص العمل برنامج القانوف، وتطبيق التشريعات
  https://www.ilo.org  المنظمة موقع عمى منشور. 7112 جنيف

 .7117 سنة في االتفاقية ىذه عمى العراؽ صادؽ (1)

 الجريمة لمكافحة المتِحدة االمـ التفاقية وفقا بالبشر اإلتجار مرداف ، جريمة اؿ كاظـ جواد ينظر: خالد (5)
 174، ص 7171، جامعة القادسية ، كمية القانوف ،  ر، رسالة ماجستي 7111 لعاـ الوطنية عبر المنظمة

 ،7115 لعاـ ،111 الدورة الدولي، العمل مؤتمر الجبري، لمعمل حد لوضع االجراءات تعزيز ، الرابع التقرير (4)
 تاريخ   https:// www.ilo.org الموقع عمى منشور بالتقرير، الثاني الممحق جنيف، الدولي، العمل مكتب
 .73/17/7171 الزيارة
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ض العمل القسري اغر استغالؿ األطفاؿ في ا اف تقديرات منظمة العمل الدولية،  رتواشا
وقد ينشأ العمل القسري ايضًا بالعبودية الالإرادية نتيجة  ،كثر أشكاؿ المتاجرة وقوعاً أ  يشكل

العماؿ  الستغالؿصحاب العمل عديمي الضمير ووجود فجوات في تطبيق القانوف أنتياز إ
كثر عرضة لممارسات العمل لقسري بسبب المعدالت العالية أالضعفاء ويصبح ىؤالء العماؿ 

لمبطالة أو الفقر أو الفساد أو النزاعات السياسية ويتـ في الكثير مف االحياف اخضاع الضحايا 
 1)عمل القسري مف اإلناث المستعبدات في العمل بالخدمة المنزلية لالستغالؿ الجنسي.مل

عف  7117أشارت منظمة العمل الدولية التقرير العالمي الصادر عاـ  7114وفي عاـ 
% مميوف شخص 1.17الى اف حوالي  7117العمل الجبري ، الذي نشر في سنة  عفالمنظمة 

العمل مف اجل سدادًا ديف،  استغالليـ  عبر العالـ يعمموف في شكل مف أشكاؿ العمل الجبري او
%  مميوف منيـ 7.5ىؤالء عمى يد وكالء خاصيف ، واستغل أكثر مف  مالييف مف 4-3واستغل 

 نحو:بمغت  إذفي العمل الجبري نتيجة لإلتجار بالبشر ، وتمت معاينة أكبر االرقاـ في اسيا 
ألفًا عمى  111مميوف في امريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  1.1مميوف ، يمييا ما يقارب  5.4

% مف 41 نحو:ة ، ومثل النساء والفتيات ما يزيد عمى النصف ، االقل في البمداف الصناعي
 13مجموع االشخاص في العمل الجبري ،ويشكل االطفاؿ ربع اجمالي الضحايا منيـ دوف سف 

مميار دوالر امريكي عمى اقل تقدير  17عاـ، وبمغت االرباح السنوية مف االتجار بالبشر وحده 
(7) 

 

 

 

 
                                                           

 التقرير السنوي التاسع حوؿ االتجار بالبشر منشور عمى الموقع االلكتروني  (1)
http://rabat.usembassy.gov\policy 

 574ص سابق، مصدر الشناوي ،  دمحم (7)
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 المطمب الثاني
  نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدوليةاالتفاقيات الدولية و  موقف

  في البغاء والمواد االباحية بيع واستغالل األطفالمكافحة من 
 

عمى الرغـ مف كل االتفاقيات الدولية والمواثيق العالمية لحقوؽ الطفل وانشاء المؤسسات       

، إال اف الواقع يشير الى معاناه ضد االنتياكات  ووالمنظمات الدولية لمدفاع عف الطفل وحقوق

 تشرد وسوء المعاممة واإلىماؿ والمرض ،واستغالؿ و فقر مف األطفاؿ في العديد مف دوؿ العالـ 

تعّد جريمة بيع واستغالؿ األطفاؿ مف الجرائـ العالمية مف حيث األسباب ومف حيث النتائج  لذا 

لية بالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة قرارات ميمة ، لذلؾ أصدرت العديد مف المنظمات الدو 

دور االتفاقيات الدولية في مكافحة جريمة بيع واستغالؿ األطفاؿ ولبياف   لمحاربة ىذه الجريمة.

 قسـ ىذا المطمب عمى فرعيف عمى النحو  االتي :

في  االتفاقيات الدولية في مكافحة بيع واستغالل األطفالموقف الفرع االول : 

  البغاء والمواد االباحية

في مكافحة  نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية موقفالفرع الثاني : 

 في البغاء والمواد االباحية بيع واستغالل األطفال

 الفرع االول 
في البغاء والمواد  االتفاقيات الدولية في مكافحة بيع واستغالل األطفالموقف 

 االباحية
 

تنص االتفاقيات الدولية عمى توفير ضمانات واسعة لحماية األطفاؿ ، وعمى أعضاء      

 مف البد، و  البيع واالستغالؿمف  لألطفاؿفعالة  حمايةمف أجل تكٌرس االتفاقيات االلتزاـ بيا 
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الواقعة  االنتياكاتالخاصة بحقوؽ الطفل وخاصة أف القواعد  تطبيق عمى تسير اليات وجود

اجل وضع المجتمع الدوًؿ مف  إليووىذا ما سعى  عمى الطفل تتعدى حدود الدولة الواحدة،

اتفاقيات دولية وتدابير احترازية لمحد مف االنتياكات التي يتعرض ليا األطفاؿ في انحاء العالـ، 

بث  وحتى يعيش األطفاؿ بال خوؼ او رىبة مف تعذيب او عنف او استغالؿ او اعماؿ تستيدؼ

الدولية نصوصًا لحماية األطفاؿ ،  تالرعب او الفزع في نفوس األطفاؿ ، لذا افردت االتفاقيا

وتتمثل بنفس الوقت ميزة إضافية تضاؼ الى الحماية التي صاغتيا قواعد القانوف الدولي 

داخمي لضماف حياة كريمة اثناء النزاع المسمح الدولي او الفي عمى غير المقاتميف االنساني 

  1ألطفاؿل

ومف ىذه االتفاقيات التي نصت عمى حماية األطفاؿ مف جريمة االستغالؿ الجنسي اتفاقية   

شارت ىذه االتفاقية في ا، اذ  (1) 1454حظر االتجار باألشخاص واستغالؿ دعارة الغير لعاـ 

 "دعـ األطفاؿ وحمايتيـ مف االستغالؿ الجنسي ، فقد اشارت المادة األولى إلىاكثر مف مادة 

، شخص بأي العقاب إنزاؿ عمي االتفاقية ىذه أطراؼ يتفق  بقوادة. 1:آخر ألىواء إرضاء يقـو

 باستغالؿ. 7الشخص، ىذا برضاء حتى الدعارة، قصد عمي تضميمو، أو غوايتو أو آخر شخص

  (7)."الشخص ىذا برضاء حتى آخر، شخص دعارة

                                                           
 112لألمـ المتحدة  وعرضت لمتوقع والتصديق واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامةىذه االتفاقية  اعتمدت (1)
 75ألحكاـ المادة ، وفقا 1441تموز/يوليو  74تاريخ بدء النفاذ:  1454كانوف األوؿ/ديسمبر  7(، يـو 5-)د

، يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليـو التسعيف الذي يمي تاريخ إيداع صؾ التصديق أو االنضماـ الثانيالتي تنص )
أما الدوؿ التي تصدؽ االتفاقية أو تنضـ إلييا بعد تاريخ إيداع صؾ التصديق أو االنضماـ الثاني فتنفذ االتفاقية 

 .(لتسعيف الذي يمي تاريخ إيداعيا صؾ التصديق أو االنضماـإزاء كل منيا ابتداء مف اليـو ا

 1454الغير لعاـ  دعارة واستغالؿ باألشخاص االتجار حظر ( اتفاقية1/7المادة ) :ينظر (7)
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أو  ىيؤجر أو يستأجر، كميا أو جزئيا، وعف عمـ، مبنواشارات المادة الثانية يحاسب كل مف      

أطراؼ االتفاقية، باتخاذ التي الزمت  71اشارت المادة  و،  (1).مكانا آخر الستغالؿ دعارة الغير

مكاتب االستخداـ بغية تفادي تعرض األشخاص الباحثيف  ىالتدابير الالزمة لممارسة رقابة عم

 (7).عف عمل، وال سيما النساء واألطفاؿ لخطر الدعارة

المدنييف وكذلؾ األطفاؿ والنساء واسرى  حمايةفي  1454اتفاقيات جنيف لعاـ  قامت و    

ماية الحرب ، وكانت ليذه االتفاقيات دور كبير في رعاية األطفاؿ وحث المجتمعات عمى ح

( التي 73األطفاؿ مف االستغالؿ وخاصة في االعماؿ الحربية وىذا ماجاء في نص المادة )

ال يجوز استغالؿ أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى تنص )

أف ينتفع األطفاؿ دوف الخامسة عشرة   نصت ىذه االتفاقية عمى و،  (1)( .عف العمميات الحربية

مف العمر والحوامل وأميات األطفاؿ دوف السابعة مف العمر مف أي معاممة تفضيمية يعامل بيا 

 (5).رعايا الدولة المعنية

الدوليتاف ، وتعد ىذه الوثيقتاف 1422عاـ  إضافيتافأصدرت اتفاقية جنيف بروتكوليف و      

حماية األطفاؿ فاألحكاـ الجديدة في كل مف  ومف ثَّـ فيتطورًا كبيرا في حماية السكاف المدنييف 

اثناء النزعات المسمحة ،  في البروتكوؿ األوؿ الذي يطبق عمى حماية األطفاؿ مف االستغالؿ

اف تؤكد  والبرتوكوؿ الثاني الذي يتعمق بحماية األطفاؿ بالنزعات المسمحة غير الدولية  مف شأنيا

ىـ ماجاء مف تطورات لحماية األطفاؿ ا مف جديد تطور االحكاـ الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة و 
                                                           

 1454 لعاـ الغير دعارة واستغالؿ باألشخاص االتجار حظر ( مف اتفاقية7/7المادة ):ينظر  (1)

 1( المصدر نفسو71المادة ) :ينظر (7)

 .  1مف االتفاقية (73المادة ) :ينظر (1)

 1( مف االتفاقية13/4المادة ) :ينظر (5)
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يجب أف يكوف األطفاؿ موضع احتراـ خاص، مف االستغالؿ في البروتكوليف االضافييف مايمي )

لنزاع وأف تكفل ليـ الحماية ضد أية صورة مف صور خدش الحياء. ويجب أف تييئ ليـ أطراؼ ا

كما حث  (1). (العناية والعوف المذيف يحتاجوف إلييما، سواء بسبب سنيـ، أـ ألي سبب آخر

تتخذ األطراؼ اإلجراءات الالزمة لتأميف سرعة إنجاز ىذه اإلخطارات واالتفاقات اف  ؿالبرتوكو 

  (7)والموافقات.

االعتداء عمى حياة األشخاص وصحتيـ فقد اكد عمى عدـ  (1)الثاني ؿاما البرتوكو      

أو واالستغالؿ وسالمتيـ البدنية أو العقمية والسيما القتل والمعاممة القاسية كالتعذيب أو التشويو 

كما أشار البرتوكوؿ ) يجب توفير الرعاية والمعونة  ,(5)أية صورة مف صور العقوبات البدنية

 (4)اليو( ف ما يحتاجو لألطفاؿ بقدر 

اثناء النزعات المسمحة  في ىذه االتفاقيات جاءت لحماية األطفاؿ مف االستغالؿ جميعو       

الدولية وغير الدولية وىو تطور ميـ مف المجتمع الدولي لحماية حقوؽ الطفل مف االعتداءات 

الدولية التي عممت عمى حماية حقوؽ  توالعنف المتكررة، وجاءت بعدىا العديد مف االتفاقيا

اشارت  و، والبرتوكوالت الممحقة بيذه االتفاقية ،  1434تفاقية حقوؽ الطفل لعاـ الطفل واىميا  ا

ىذه االتفاقية عمى الزاـ الدوؿ بالتعاوف المشترؾ لمقضاء عمى تعرض األطفاؿ لمبيع بما في ذلؾ 

عرضيـ او قبوليـ او تسميميـ لغرض استغالليـ جنسيا ....او تأمينيـ في اعماؿ االتجار او 

                                                           
 1422لممحق )البروتوكوؿ( األوؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، ا (22/1ينظر :المادة ) (1)

 1ؿجاء ىذا البرتوكو  (7)

 1 البرتوكوؿجاء ىذا  (1)

 1422اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف،  الثانيلممحق )البروتوكوؿ( ا /أ(5ينظر :المادة ) (5)
 1المصدر نفسو( 5/1ينظر :المادة ) (4)
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الزمت االتفاقية الدوؿ  و (1). او حيازة مواد اباحية متعمقة باألطفاؿ  نشر او توزيعانتاج او 

األطراؼ باتخاذ  جميع التدابير المناسبة لتكفل لمطفل الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز أو 

والدي الطفل أو األوصياء القانونييف عميو أو أعضاء األسرة، أو اراء العقاب القائمة عمى أساس 

 (7).أنشطتيـ أو آرائيـ المعبر عنيا أو معتقداتيـ

 الفرع الثاني
في مكافحة جريمة بيع  نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدوليةدور 

 في البغاء والمواد االباحية واستغالل األطفال
اف انشاء المحكمة الجنائية الدولية ، شكل مرحمة فاصمة مف مراحل تطور قواعد القانوف       

تستييف  رالدولي اإلنساني ، واف الدافع األساسي إلنشاء ىذه المحاكـ ىو بروز جرائـ ومجاز 

بحياة وحقوؽ االنساف وتيدد الجنس البشري ، تـ ارتكابيا مف اشخاص يحتموف بغطاء السيادة 

، وبغية إيجاد ضمانات تمـز المجتمع البشري بعدـ تمكيف المجـر مف اإلفالت مف  (1)طنيةالو 

، ومما الشؾ  (5)العقاب بأية صيغة كانت سواء عمى المستوى اإلقميمي او عمى المستوى العالمي

وانتياؾ القيـ واستمرار التجاوزات السافرة لحقوؽ االنساف واذالؿ األمـ  رفيو اف ارتكاب مجاز 

عوامل  فكمياالشعوب وردة األفعاؿ العنيفة والفظيعة نتيجة الشعور بالميانة واالستغالؿ والظمـ ، و 

بوصفو تجعل مصالح الشعوب تتوافق وتتطابق بالنظر الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

                                                           
 17-11،ص ينظر: دمحم ثامر السعدوف ، المفيـو الدولي لالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ ، مصدر سابق (1)

 .1434لعاـ  اتفاقية حقوؽ الطفل( مف 7/7المادة) (7)

 الحامد دار ،1ط العقاب، مف االفالت مجابية في الدولية الجنائية المحكمة ، دغشل سميمة لدغش، رحيمة (1)
 17، ص7171 ، عماف ، والتوزيع لمنشر

 الدولي القانوف  أحكاـ - الدولية لمجريمة العامة النظرية" الدولية الجنائية المحكمة ، حمودة سعيد منتصر (5)
 52ص  ،7114 اإلسكندرية، ، الجامعي الفكر ، دار1ط ، تحميمية دراسة" الجنائي
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تجاوز حاالت القصور  ومف ثَّـحتمية إنسانية وضرورة عممية لتطبيق قواعد القانوف اإلنساني ، 

، عمى الرغـ مف انشاء اساتيا السمبية عمى األمـ باسرىاالتي اظيرتيا المعالجات الدولية وانعك

قميمو لحماية حقوؽ االنساف عمى امتداد نصف ال قرف الماضي ، المجتمع الدولي أنظمة دولية وا 

ضال عف  جرائـ الحرب اف مالييف البشر ظموا يقعوف ضحايا جرائـ االستغالؿ واالتجار ف إال

 (1)وجرائـ ضد اإلنسانية .

 تخصصافي منحيا  إنشائيايتمثل اليدؼ مف   (7)نائية الدولية منظمة دولية المحكمة الجإف 

وكذلؾ في وضع حد ،  (1)ي تيـ المجتمع الدولي وتثير قمقو بالنظر في بالجرائـ األشد خطورة الت

لقتمو شخصا واحدا  يكوف فييا تقديـ شخص ما لمعدالة وىي ثقافة –في اإلفالت مف العقوبة 

 (5)."اسيل مف تقديمو ليا لقتمو مئة ألف شخص

فالمحكمة الجنائية الدولية أوؿ ىيئة قضائية دولية تحظى بوالية عالمية، لمحاكمة مجرمي 

 (4)الحرب ومرتكبي الفضائع بحق اإلنسانية وجرائـ إبادة الجنس البشري.
                                                           

، دار المنيل 1رنا احمد حجازي ، القانوف الدولي اإلنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسمحة ، ط (1)
 777، ص7114المبناني ، بيروت ، 

 مجرمي لمحاكمة أنشئتا والمتيف وطوكيو نورمبرغ محكمتي مف ابتداءً  السابقة، الدولية الجنائية المحاكـ جميع (7)
 السابقة يوغسالفيا محكمتي) األمف مجمس مف المشكمة الخاصة الدولية المحاكـ وكذلؾ الثانية، العالمية الحرب

مصميب االحمر لينظر : المحاكـ الخاص ، المجنة الدولية . مؤقتة جميعيا كانت( رواندا ومحكمة
https://www.icrc.org/ar/document/ad-hoc-tribunals 

 . لممحكمة األساسي النظاـ ديباجة: ينظر (1)

 القانوني النظاـ تعزيز الخامس، الفصل ،1443 المنظمة، أعماؿ عف المتحدة لألمـ العاـ األميف تقرير: ينظر (5)
 :الموقع عمى لممعمومات الدولية الشبكة عمى منشور الدولي،

 (www.un.org/arabic/docs/sgrbt 98 )، 131ص. 

 المستقبل مجمة وعمميو، منيجيو إلشكاالت حقوقية ؛قراءه الدولية الجنائية المحكمة شعباف، الحسيف عبد (4)
 .1ص ،7117 لعاـ ( 731) العدد العربي،
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اب العديد مف الجرائـ وبخاصة خالؿ الحروب أو خالؿ حكـ األنظمة ونظرا الرتك      

نشاء  االستبدادية، نجد أف المجتمعات البشرية أخذت تسعى إلنشاء القضاء الجنائي الدولي وا 

عمى الرغـ ، و  (1)المحاكـ الدولية التي تختص بالمحاكمات الجنائية ضد مرتكبي الجرائـ الدولية

ما بعد الحرب العالمية الثانية ، إال أف ىذه  في مدة مف إنشاء عدد مف المحاكـ الجنائية الدولية 

المحاكـ والتي بمغ عددىا أربع محاكـ دولية،  كانت جميعيا مؤقتة، وىو ما يعكس الوضع 

وع المحكمة يزاؿ يشكو نقصًا فادحًا في العدالة والنزاىة، وىذا ما جعل مشر  ماالدولي الذي 

الجنائية الدولية يتعثر في كل مره يحاوؿ فييا القياـ ، في البت في مشروع المحكمة الجنائية 

ف أالدولية الدائمة متذرعة بذريعة عدـ تعريف )العدواف(، ولكف يالحظ بأنو عمى الرغـ مف 

ف( والذي يقضي بتعريف )العدوا 15/17/1425في  1115الجمعية العامة أصدرت قرارا رقـ 

وذلؾ  1443/تموز /12إال انو يالحظ باف مشروع المحكمة الجنائية الدولية لـ يرى النور إال في 

غذية لمتحدة لألاعمى اثر انتياء المؤتمر الدبموماسي الدولي لممفوضيف في مقر منظمة األمـ 

يعمف . ل1443/تموز /12حتى  1443/حزيراف /14(المعقود لمفترة مف والزراعة في روما )ايطاليا

 ROME)بذلؾ عف والدة ما يسمى بػ) نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية

STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT  في )

12/2/1443.(7) 

                                                           
،  7111الحقوقية ،  الحمبي ، منشورات1الدولية ، ط العدالة نحو الدولية الجنائية حمد ، المحكمة نجيب فيدا (1)

 113ص 

ص     ، 7117، ،  دار النيضة العربية ، القاىرة1طالدولية دراسة تحميمية تطبيقية ،حسيف عبيد ، الجريمة  (7)
11 



في انبغاء  انجهىد اندونية وانىطنية في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفالانفصم انثانث: 

 0000وانمىاد االباحية

 

 
142 

 

،  (7)النظر في الجرائـ الواردة في المادة الخامسة (1)وتختص المحكمة الجنائية الدولية

باتفاؽ الدوؿ األطراؼ يجوز ليا أف تناقش فيما إذا كانت ىنالؾ جرائـ أخرى يجب أف  فولك

لوقت في ا اتختص المحكمة بنظرىا، وىذا متوقف عمى موافقة الدوؿ األطراؼ بالطبع،  أم

جرائـ في مقدمتيا جريمة اإلبادة الجماعية ، الجرائـ ضد اإلنسانية  الحالي فإنيا مختصة في أربع

لحرب ، وجريمة العدواف ، وتعد ىذه االتفاقية الميمة وذلؾ لتأكيدىا عمى احتراـ البشر ، جرائـ ا

دوف تمييز ، وكذلؾ تأكيدىا عمى حماية األقميات بصورة  أنتماؤهوعدـ المساس بو ميما كاف 

  (1)عامة ضد أي استغالؿ او اعتداء عمييـ .

 جرائـ :ذكرنا اف اختصاص المحكمة الجنائية يشمل اربع  بحسب ما

ويقصد بيا أي فعل يرتكب بقصد إىالؾ جماعة قومية او  : الجماعية اإلبادةأواًل: جريمة 

اثنية او عرقية او دينية إىالكًا كميا او جزئيا ، ويشمل ذلؾ قتميـ او الحاؽ الضرر بيـ جسديا 

                                                           
 المنصوص النحو عمى،  وسمطاتيا وظائفيا تمارس أف لممحكمة -7تنص المادة الرابعة مف قانوف المحكمة ) (1)

 أف،  أخرى  دولة أية مع خاص اتفاؽ وبموجب،  وليا،  طرؼ دولة أية إقميـ في األساسي النظاـ ىذا في عميو
 (.الدولة تمؾ إقميـ في تمارسيا

 موضع خطورة الجرائـ أشد عمى المحكمة اختصاص يقتصر -1تنص المادة الخامسة مف قانوف المحكمة ) (7)
( )أ: التالية الجرائـ في النظر اختصاص األساسي النظاـ ىذا بموجب ولممحكمة، بأسره الدولي المجتمع اىتماـ
 تمارس -7. العدواف(. جريمة(  د).الحرب جرائـ( ج).اإلنسانية ضد الجرائـ( ب).الجماعية اإلبادة جريمة

 جريمة يعرؼ 171 و 171 لممادتيف وفقاً  الشأف بيذا حكـ اعتمد متى العدواف جريمة عمى االختصاص المحكمة
 ىذا يكوف  أف ويجب، الجريمة بيذه يتعمق فيما اختصاصيا المحكمة تمارس بموجبيا التي الشروط ويضع العدواف
 المتحدة( األمـ ميثاؽ مف الصمة ذات األحكاـ مع متسقاً  الحكـ

 العراقي والدستور العػاـ الدولػي القانػوف  فػي والسياسيػة المدنيػة الحقػوؽ  مف األقميػات سمطاف ، تمكيػف سالـ سعد (1)
 33، ص7171والتوزيع  ، عماف ،  لمنشر األكاديميوف ، 1ط،  7114 لسنة
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او عقميا ، او فرض تدابير تستيدؼ منع االنجاب او اخضاعيـ الحواؿ معيشية صعبة او نقل 

 (1)أطفاؿ عنوة الى جماعة أخرى.

واستنادا إلى التعريف الوارد في ىذه االتفاقية لجريمة اإلبادة الجماعية، فاف نظاـ روما 

األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية قد اعتمد التعريف نفسو لجريمة اإلبادة الجماعية 

( مف النظاـ األساسي، 1بوصفيا أحدى الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة بموجب المادة )

تضى ىذه المادة ، تعني اإلبادة الجماعية، ارتكاب أي فعل مف األفعاؿ التالية .متى ارتكب وبمق

 ىذه إىالكا كميا أو جزئيا. ابقصد إىالؾ جماعة قومية أو دينية أو عرقية أو أثنية، بصفتي

حدد النظاـ األساسي  األفعاؿ التي تمثل جرائـ ضد  ثانيًا: الجرائم ضد اإلنسانية :

( والتي تعرفيا بانيا األفعاؿ التي ترتكب في إطار ىجوـ واسع النطاؽ 2في المادة ) اإلنسانية،

أو منيجي موجو ضد أي مجموعة مف السكاف المدنييف وعف عمـ باليجوـ ، وقبل ذكر األفعاؿ 

التي تعتبر جرائـ ضد اإلنسانية نالحظ باف النظاـ األساسي لـ يشر إلى ضرورة ارتباط الجرائـ 

  (7)ية مع وجود نزاع مسمح دولي أو غير دولي.ضد اإلنسان

:  ) القتل الألتيجرائـ ضد اإلنسانية فيي إحدى عشر نوعا وىي  تعدأما األفعاؿ التي 

.إبعاد السكاف وترحيميـ أو النقل ألقسري لمسكاف. السجف أو الحرماف (1)العمد. اإلبادة. االسترقاؽ

الف القواعد األساسية لمقانوف الدولي. التعذيب. الشديد عمى أي نحو مف الحرية المدنية بما يخ
                                                           

 .نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية (1)المادة  :ينظر (1)

 مدخل لدراسة احكاـ واليات االنفاذ الوطني لمنظاـ األساسي  الدولية، الجنائية المحكمة محمود شريف بسيوني، (7)
 .12، ص7113دار الشروؽ ، القاىرة ،  ،

سترقاؽ جريمة ضد اإلنسانية  وفقا لمنظاـ األساسي نصت المادة السابعة الفقرة ج ، عمى ادراج جرائـ اال (1)
لممحكمة ، متى ارتكب في إطار ىجـو واسع النطاؽ او منيجي موجو ضد أية مجموعة مف السكاف المدنييف ، 

.  وعف عمـ باليجـو
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االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه عمى البغاء أو الحمل ألقسري. ممارسة االضطياد 

ضد أية مجموعة محدده مف السكاف ألسباب سياسية أو عنصرية أو عرقية أو قومية أو دينية أو 

جريمة الفصل العنصري. األفعاؿ الالانسانية  أثنية أو ثقافية . االختفاء ألقسري لألشخاص.

ر يمحق بالجسـ دا في معاناة شديدة أو في أذى خطاألخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عم

 (1)أو بالصحة العقمية أو البدنية(.

اف الجرائـ ضد اإلنسانية الواردة في المادة السابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 

 تتطمب ارتكابيا اثناء النزاعات المسمحة ، وبمعنى اخر ، فيذه الجرائـ ال ترتكب فقط الدولية ، ال

 (7)اثناء ىذه النزعات ، بل يمكف اف ترتكب حتى في وقت السمـ .في 

عرفيا نظاـ بانيا األفعاؿ التي ترتكب وتشكل انتياكات جسيمة  ثالثًا: جريمة الحرب :

القتل ، التعذيب، المعامالت الالنسانية ، اجراء التجارب ، ومنيا)  1454التفاقيات جنيف لسنة 

اؽ سـ او الصحة ، والتدمير واسع النطالبيولوجية التي تحمق معاناة شديدة او اذى خطير بالج

بالممتمكات واالستيالء عمييا دوف اف تكوف ىناؾ ضرورة عسكرية تبرر ذلؾ  ، وارغاـ أي اسير 

الخدمة في صفوؼ قوات دولية معادية ، او تعمد  او أي شخص اخر مشموؿ بالحماية عمى

حرمانو مف حقو في اف يحاكـ محاكمة عادلة ونظامية ، وكذلؾ االبعاد او النقل غير المشروع ، 

او الحبس غير المشروع ، او اخذ الرىائف ، وتدخل في خانة جرائـ الحرب كل االنتياكات 

 (1)عة عمى النزاعات المسمحة .الخطيرة األخرى لمقوانيف واألعراؼ الدولية السار 

                                                           
 . لممحكمة األساسي النظاـ مف( 2) المادة نص: ينظر (1)

ص       بالنساء واألطفاؿ وعقوبتو ، دراسة مقارنة ، مصدر سابق ،ينظر : احمد ىاشـ العيسوي ، االتجار  (7)
475 

 ( مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 3ينظر المادة ) (1)
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ىذه المحكمة ىو ارتكاب الجرائـ االكثر خطورة التي تشكل   إلنشاءاف الدافع  ويرى الباحث    

العديد مف الجرائـ بغطاء سياسي او  تيديد لكرامة االنساف وكيانو  والسالـ والديمقراطية ،  يتـ 

عبر بعض الدوؿ، اذ يعّد نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية احد المنجزات اليامة 

 ، التي تركت اثرًا واضحًا في محاربة العديد مف الجرائـ ، ومنيا جرائـ ضد اإلنسانية مثل )اإلبادة

 االستغالؿ... (  الحرماف ، السجف. كافلمس ألقسري  البيع، االتجار ،النقل، االسترقاؽ

يوفر النظاـ  ووتعد انشاء ىذه المحكمة خطوة ميمة لوضع حد الفالت الجناة مف العقاب ، 

األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أمكانية لحماية وتعزيز مكانة األطفاؿ فيو يسمـ صراحة باف 

ف واالستغالؿ وغيرىا مف الجرائـ ىي جرائـ الجنس واالعتداء والعنف الجنسي والبيع والحرما

جرائـ ضد اإلنسانية ، ويتصدى النظاـ األساسي إلسداء المشورة بشأف االضرار والتعويض 

يتطمب  ولضحايا الجرائـ التي يتعرض ليا  األطفاؿ في العالـ جراء االعماؿ غير المشروعة ، 

مف ضحايا التي يتعرض ليا باف ترعى اإلجراءات القضائية في نوع الجنس واألطفاؿ ، لمحد 

 كبيواألطفاؿ ومعاقبة مرت
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 المبحث الثاني
في البغاء الجهود االقميمية  والوطنية في مكافحة جريمة بيع واستغالل  األطفال 

 والمواد االباحية
اذ كانت الحماية الدولية لحقوؽ االنساف في ظل األمـ المتحدة قد شيدت تطورًا ممحوظًا    

والمواثيق عمى المستوى الدولي سواء فيما يتعمق بنشاطات أجيزة المنظمة او االتفاقيات الدولية 

الدولية التي تعرضت لحقوؽ الطفل واألشخاص بيدؼ حمايتيا، ومنيا اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 

حقوؽ الطفل بشاف بيع  الممحق باتفاقية 7111الثاني لسنة  االختياري  ؿ، والبرتوكو  1434

، الذي قدـ جيودا كبيرة في مكافحة الجرائـ التي في البغاء والمواد اإلباحية واستغالؿ األطفاؿ 

يتعرض ليا األطفاؿ ، ولكف ال يمكف انكار الجيود اإلقميمية والعربية عمى الرغـ مف اف 

ة العربية تعّد المنظمة اإلقميمية الوحيدة التي تأخرت في الوصوؿ الى إقرار صيغة الجامع

عندما صدر الميثاؽ العربي الذي اعتمده مجمس  1442لحماية حقوؽ االنساف حتى عاـ 

، وىذا ما سنتناولو في ىذا  1442 أيموؿ 14 في المؤرخ  4572الجامعة العربية بموجب قراره 

مكافحة بيع واستغالؿ األطفاؿ قسـ ىذا  فيالمبحث ، ولإلحاطة بموضوع الجيود اإلقميمية 

 المبحث عمى مطمبيف عمى النحو االتي:

في البغاء  بيع واستغالل األطفال مكافحة في الجهود اإلقميمية  األول: المطمب 

 والمواد االباحية

 االطفال ستغاللبيع واجريمة  مكافحة الوطنية والعربية  فيلجهود ا المطمب الثاني:

 وحماية الضحايا في البغاء والمواد االباحية
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 المطمب االول
 االباحية في البغاء والمواد الجهود اإلقميمية  لمكافحة بيع واستغالل األطفال

االختياري التفاقية حقوؽ  ؿالبرتوكو  الدور االقميمي في تنفيذ سنتناوؿ في ىذا المطمب     

الميثاؽ العربي ، و  7111الطفل بشاف بيع واستغالؿ األطفاؿ في البغاء والمواد اإلباحية لعاـ 

والتزاـ الدوؿ األعضاء ببنود  قضايا بيع واستغالؿ األطفاؿ مكافحةودوره في االنساف لحقوؽ 

 ىذا الميثاؽ ، فقد قسـ ىذا المطمب عمى فرعيف عمى النحو االتي:

الممحق  2222الثاني لسنة  توكول االختياري و البر  الدور اإلقميمي في تنفيذ الفرع االول :

 .حقوق الطفل بشان بيع واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباحية باتفاقية

 بيع واستغالل األطفال  بي لحقوق االنسان  ودوره في مكافحةالميثاق العر :  الثانيالفرع 

 الفرع االول
الممحق  2222الثاني لسنة  توكول االختياري و البر  الدور اإلقميمي في تنفيذ

 في البغاء والمواد اإلباحية حقوق الطفل بشان بيع واستغالل األطفال  باتفاقية
 

الخارجية التي يتشكل منيا النظاـ  البنيةضمف إطار  واسعاً تشكل البيئة اإلقميمية نطاقا    

فكاف لو دور فاعل ومؤثر في تنفيذ االتفاقيات الدولي، ولكوف العراؽ ىو جزء مف بيئة إقميمية، 

، الذي تعد انجاز دولي ميـ لتسد نواحي  1434اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ  وخاصةالدولية ، 

ببنود ىذه االتفاقية   االلتزاـضاء التي الزمت الدوؿ األع الضعف التي جاءت ببعض االتفاقيات

تفاقية حقوؽ الطفل بشاف بيع الممحق با7111الثاني لسنة  البرتوكوؿ االختياري  وعندما جاء، 

عالجت ظاىرة بيع  ،التي تعد مف الوثائق الميمة  لبغاء والمواد اإلباحيةواستغالؿ األطفاؿ في ا

ماية يسيـ في تعزيز القانوف الدولي لح لألطفاؿ والتي تمثل تقدما الشؾ فيو الجنسي واالستغالؿ

 األطفاؿ مف االستغالؿ والدعارة وتجنيد األطفاؿ في االعماؿ العدائية .
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التفاقية حقوؽ الطفل بشاف بيع  7111الثاني لسنة  البرتوكوؿ االختياري  كفل لقد       

كل دولة طرؼ أف تغطي، كحد أدنى، األفعاؿ غاء والمواد اإلباحية واستغالؿ األطفاؿ في الب

واألنشطة التالية تغطية كاممة بموجب قانونيا الجنائي أو قانوف العقوبات فييا سواء أكانت ىذه 

 . (1)الجرائـ ترتكب محميًا أو دوليًا أو كانت ترتكب عمى أساس فردي أو منظـ

معالجة ظاىرة االستغالؿ الجنسي التجاري لألطفاؿ سواء تـ ارتكابيا  ؿتوكو و كفل البر  و       
حموؿ بصورة  ؿويوضع البرتوكو او اإلقميمية ، عمى المستوى الوطني او عبر الحدود الدولية، 

مفيدة وىي ضرورة ممارسة الدوؿ لسمطانيا القاضي خارج حدودىا ، االمر الذي يسمح بإحضار 
ممثوؿ اما العادلة لمحاكمتيـ عمى جرائـ اقترفوىا في دوؿ أخرى، منتيكي القانوف الى دوليـ ل

 بوجود مشروطاً  المجرميف تسميـ تجعل طرؼ دولة تمقت إذا "وىذا ما نصت عميو البروتكوؿ 
 ليا يجوز المجرميف لتسميـ معاىدة بيا تربطيا ال أخػرى  رؼط ةدول مف جـرم لتسميـ طمباً  معاىدة

 يخضع أف ويجب. الجرائـ بتمؾ يتعمق فيما المجـر لتسميـ قانونياً  البروتوكوؿ ىذا تعتبر أف
 . (7) .لمطمب" المتمقية الدولة قانوف  في عمييا المنصوص لمشروط التسميـ

مف مخاطر النظر الى الدولة بوصفيا  7111الثاني لسنة  االختياري  ؿتوكو و يقمص البر و     

اف مسالة  و)مأوى آمنًا( ألولئؾ الذيف يسافروف خارج دوليـ لالنغماس في االستغالؿ الجنسي ، 

تسميـ ىؤالء المجرميف امر ميـ ، ألنو يسمح بمحاكمة أي شخص يقترؼ االستغالؿ الجنسي في 

إذا  " ؿلجريمة .اذا ينص البرتوكو دولة أخرى ، اما في وطنو او في الدولة التي اقترؼ فييا ا

تمقت دولة طرؼ تجعل تسميـ المجرميف مشروطًا بوجود معاىدة طمبًا لتسميـ مػجـر مف دولػة 

ىذا البروتوكوؿ قانونيًا  تعدطػرؼ أخػرى ال تربطيا بيا معاىدة لتسميـ المجرميف يجوز ليا أف 

                                                           
 واألنشطة األفعاؿ أدنى، كحد تغطي، أف طرؼ دولة كل ( مف البرتوكوؿ  عمى اف : "تكفل1/1تنص المادة ) (1)

 أو محمياً  ترتكب الجرائـ ىذه أكانت سواء فييا العقوبات قانوف  أو الجنائي قانونيا بموجب كاممة تغطية التالية
 منظـ". أو فردي أساس عمى ترتكب كانت أو دولياً 

 1 المصدر نفسو( 5/1المادة ) (7)
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لتسميـ لمشروط المنصوص عمييا في لتسميـ المجـر فيما يتعمق بتمؾ الجرائـ. ويجب أف يخضع ا

 (1)."قانوف الدولة المتمقية لمطمب

مرتكبي جريمة االستغالؿ الجنسي التجاري لألطفاؿ عرضو لمتسميـ في  ؿتوكو و ويعّد البر        

دوليـ ، وىذا يعني انو حيثما تـ تسميـ طمب مجرميف مف دولة  ليست طرفا في معاىدة تسميـ 

البرتوكوؿ أساسا قانونيا لمثل ىذا  تعدالمجرميف ، فاف الدولة المطالبة بالتسميـ يجوز ليا اف 

عمى الدوؿ األطراؼ التي ال تجعل تسميـ المجرميف مشروطًا بوجود )  ؿالتسميـ. وينص البرتوكو 

معاىدة أف تعامل ىذه الجرائـ بوصفيا جرائـ تستوجب تسميـ مرتكبييا لبعضيا البعض رىنًا 

  .(7)(بالشروط المنصوص عمييا في قانوف الدولة المتمقية لمطمب

 "شكمت المادة الثانية مف البرتوكوؿ عمى معالجة عمميات  بيع واستغالؿ االطفاؿ  و      

استغالؿ االطفاؿ في البغاء ىو استخداـ الطفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة او اي شكل 

استغالؿ االطفاؿ في المواد االباحية وىو تصوير اي طفل بأي  مثل،  اخر مف اشكاؿ العوض.

وسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقية او بالمحاكاة انشطة جنسية صريحة او اي تصوير لألعضاء 

 . (1)الجنسية لمطفل إلشباع الرغبة الجنسية اساسًا 

المعني بمسألة بيع األطفاؿ واستغالليـ في  7111الثاني لسنة االختياري فالبروتكوؿ        

انتباىًا خاصًا لتجريـ ىذه االنتياكات الجسيمة لحقوؽ األطفاؿ أولى البغاء وفي المواد اإلباحية 

مف   في الجيود الرامية لمكافحتياواإلقميمي ويؤكد عمى أىمية زيادة الوعي العاـ والتعاوف الدولي 

ء االستغالؿ واالنتياؾ الجنسييف لألطفاؿ، وكذلؾ لحماية تزويد الدوؿ بمتطمبات مفصمة إلنيا

                                                           
 واستغالؿ بيع بشاف الطفل حقوؽ  تفاقيةالممحق با 7111الثاني لسنة  االختياري  البرتوكوؿ( 4/7المادة ) ينظر(1)

 . 7111لعاـ اإلباحية والمواد البغاء في األطفاؿ

 . المصدر نفسو( 4/1) المادةينظر  (7)

 مصدر نفسو.ال( 7) المادة :ينظر (1)



في انبغاء  انجهىد اندونية وانىطنية في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفالانفصم انثانث: 

 0000وانمىاد االباحية

 

 
151 

 

األطفاؿ مف التعرض لمبيع ألغراض غير جنسية ، أو التبني غير القانوني أو التبرع 

 (1).باألعضاء

 فييركز عمى مسؤوليات الحكومات  لدى الدوؿ، النوعمى قيمة خاصة  ؿوينطوي البرتوكو         

 التدابيرباتخاذ في البروتكوؿ الـز الدوؿ األطراؼ وضع إجراءات قانونية صديقة لألطفاؿ ، و 

 البروتوكوؿ ىذا بموجب المحظورة الممارسات ضحايا األطفاؿ ومصالح حقوؽ  لحماية المناسبة

 األطفاؿ بضعف االعتراؼ طريق عف سيما وال الجنائية، القضائية اإلجراءات مراحل جميع في

 احتياجاتيـ ذلؾ في بما الخاصة، باحتياجاتيـ تعترؼ لجعميا اإلجراءات وتكييف الضحايا

  (7) .كشيود الخاصة

 زيادة عمى،  (1)نقطة ميمة في حماية حقوؽ الضحايا مف األطفاؿ ؿويشكل البرتوكو        

، وعمى األطراؼ اف تبمغ األطفاؿ  (5)الشيود دوف االخالؿ بحقوؽ المتيميف في محاكمة عادلة

خدمات  ، واف توفر(4)الضحايا بحقوقيـ ودورىـ ومجاالتيـ ومواقيت اإلجراءات القانونية وسيرىا 

                                                           
 151، مصدر سابق ، ص  النور عبد حطاب (1)

 والمواد البغاء في األطفاؿ واستغالؿ بيع بشاف الطفل حقوؽ  التفاقية االختياري  البرتوكوؿ/أ( 3ينظر: المادة ) (7)
 . 7111لعاـ اإلباحية

 الجرائـ ضحايا األطفاؿ لجميع األطراؼ الدوؿ تكفل :" االختياري  البرتوكوؿ مف( 4/5) المادة تنص (1)
 عف تعويض عمى تمييز، دوف  لمحصوؿ، السعي في المناسبة اإلجراءات إتاحة البروتوكوؿ ىذا في الموصوفة
 .ذلؾ" عف قانوناً  المسؤوليف األشخاص مف بيـ لحقت التي األضرار

 1المصدر نفسو( و/3) المادة تنص (5)

 1.المصدر نفسو/ب( 3تنص )المادة ) (4)
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، وينبغي أيضا وضع نصوص  (1)دعـ مالئمة لألطفاؿ الضحايا ، بما في ذلؾ خصوصياتيـ

 تكفل حماية الطفل واالسرة والشيود .

خصوصا  1434وجاء ىذا البروتكوؿ لتحقيق األىداؼ المعمنة باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة        

( والمتعمقة باالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ وقد ركزت المادة 11و  14و  15ما ورد منيا بالمواد )

( مف البروتكوؿ عمى صور عديدة ومفصمة لالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ تخرج عف اطار 1و  7)

 (7)ريف وتدخميا في سياؽ مفصل .التع

 ، اذ البروتوكوؿ مف 17 المادة مف 1 الفقرة ألحكاـ بتنفيذاً  وقد اكد العراؽ عمى التزامو       

 االختياري  بالبروتوكوؿ الخاص التقرير كتابة تتولى قطاعية لجنة بتشكيل العراقية الحكومة قامت

 وكانت والبغاء اإلباحية المواد في واستغالليـ األطفاؿ بيع بشأف الطفل حقوؽ  باتفاقية الممحق

 وزارة الداخمية، وزارة التربية، وزارة) مف كل وعضوية اإلنساف حقوؽ  وزارة برئاسة المجنة ىذه

 عف فضالً (. الطفولة رعاية ىيئة والرياضة، الشباب وزارة الصحة، وزارة العدؿ، وزارة الخارجية،

وأشار العراؽ في التقرير الى مواجية التقرير،  كتابةمتخصص في  وطني بخبير االستعانة

جممة مف التحديات والصعوبات عمى الصعيد الداخمي وفي المقدمة منيا )أطفاؿ جميورية العراؽ 

التشرد والتسرب و ، األطفاؿيتـ و الميجريف،  واألطفاؿعمالة األطفاؿ، والزواج المبكر، و الشوارع، 

، بكامل حقوقيـ  األطفاؿيتمتع  أفعمى تسعى جميورية العراؽ اف ، و  (واإلرىابمف المدارس، 

                                                           
 األطفاؿ وىوية خصوصيات عمى )حماية 7111الثاني لسنة  االختياري  البرتوكوؿ مف( ىػ/3) المادة تنص (1)

 عمى التعرؼ إلى تفضي أف يمكف معمومات نشر لتجنب الوطني لمقانوف  وفقاً  الالزمة التدابير واتخاذ الضحايا
 الضحايا( األطفاؿ ىؤالء

  15-11ينظر : دمحم ثامر السعدوف ، المفيـو الدولي لالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ ، مصدر سابق،  ، ص  (7)
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كما اكد العراؽ عمى العمل مع جميع مؤسسات والمنظمة ذات الصمة بحقوؽ االنساف وأكدت 

كافة، وتتخذ الدولة  هحظر االستغالؿ االقتصادي لألطفاؿ بصور التزاـ حكومة العراؽ عمى 

 (1).الكفيمة بحمايتيـ اإلجراءات

توكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفل بشاف و البر  الدوؿ اإلقميمية عمى تنفيذ بنود عممت و       

وحث الدوؿ عمى اف تمنع منعا  7111بيع واستغالؿ األطفاؿ في البغاء والمواد اإلباحية لعاـ 

باتا بموجب القانوف كل االعماؿ والنشاطات التي تنطوي عمى عرض طفل او تقديمو او قبولو 

 (7)مة بغية االستغالؿ الجنسي .باي وسي

 االختياري  البرتوكوؿعمى نيج سارت اغمب الدوؿ اإلقميمية االفريقية ومف بينيا مصر  و     

 اإلباحية والمواد البغاء في األطفاؿ واستغالؿ بيع بشاف الطفل حقوؽ  التفاقية 7111الثاني لسنة 

بشأف مكافحة االتجار بالبشر  15بالعدد في القانوف المرقـ إيراد صور االستغالؿ وذلؾ مف ، 

كل مف واف االتجار بالبشر وقد بيف صور االستغالؿ واالتجار وعدىا مف جرائـ  (1) 7111لعاـ 

بما في ذلؾ البيع أو العرض لمبيع أو الشراء أو الوعد بيما أو مف ىذه الصور  ةصور  ةيتعامل بأي

أو النقل أو االيواء أو الستقباؿ أو التسميـ أو التسمـ سواء في داخل البالد أو عبر  االستعماؿ

حدودىا الوطنية اذا تـ ذلؾ بواسطة استعماؿ القوة أو العنف أو التيديد بيما ، أو بواسطة 
                                                           

 مف 17 المادة مف 1 الفقرة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير الطفل ،  حقوؽ  ينظر: لجنة (1)
اإلباحية  المواد وفي البغاء في األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ بيع بشأف الطفل حقوؽ  التفاقية االختياري  البروتوكوؿ

 .17-5( ، ص CRC/C/OPSC/IRQ/1، ) 7111لعاـ 

المتحدة والمجتمع  األمـالحماية الخاصة في إطار  األطفاؿالمخاطر التي تواجو الياـ عبد المولى حسف ،   (7)
 11ص، 7113،  اإلسكندريةمكتبة الوفاء القانونية ، ،  الدولي

في الجريدة الرسمية لجميورية مصر العربية في  7111( لسنة 15نشر قانوف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ) (1)
 .4/4/7111( في 13العدد )
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االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع ، أو استغالؿ السمطة ، أو استغالؿ حالة الضعف أو الحاجة 

لوعد بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصوؿ عمى موافقة شخص عمى ، أو ا

االستغالؿ الجنسي  اذا كاف التعامل بقصد -وذلؾ كمو - سيطرة عميو االتجار بشخص اخر لو 

واستغالؿ االطفاؿ في ذلؾ وفي المواد االباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو االسترقاؽ ، أو 

االنسجة  بيية بالرؽ أو االستعباد ، أو التسوؿ ، أو استئصاؿ االعضاء ، أوالممارسات الش

عمل عمى تنفيذ بنود البرتوكوؿ في موضوع المشرع المصري و ، . (1)البشرية ، أو جزء منيا 

توسيع نطاؽ فعل الجريمة ، مف االستغالؿ والبيع والمواد اإلباحية وعمل عمى توسيع ىذا المفيوـ 

لشراء أو الوعد بيما أو ات لـ ترد في البروتوكوؿ كالبيع أو العرض لمبيع أو استعمالو مصطمحبا

 أذوكذلؾ فإف المشرع المصري قد توسع ايضًا في مجاؿ صور االستغالؿ ليذه الجريمة التسميـ، 

ولـ يتوقف عند العضو البشري  ،أضاؼ ايضًا التسوؿ ، واستئصاؿ االنسجة البشرية أو جزء منيا

 ،(7)طاقًا مف باقي القوانيف العربية الى االنسجة أو جزء منيا ، فكاف أوسع نبل تعمق ليصل 

االختيػػػاري واخػػػذت بعػػػيف االعتبػػػار  ؿفػػػي تنفيػػػذ البرتوكػػػو فقػػػد التزمػػػت الػػػدوؿ االوربيػػػة وفػػػي       
حظػػػى حمايػػػة حقػػػوؽ  ليػػػـ، فقػػػدفعممػػػت عمػػػى تػػػوفير الحمايػػػة الالزمػػػة ، الوضػػع اإلنسػػػاني لألطفػػػاؿ

أو فػػي   او االقميمػػي الػػدولي، سػػواء عمػػى المسػػتوى الػػدوؿ االوربيػػة األطفػػاؿ بأىميػػة قصػػوى لػػدى 
فعممػػت الػػدوؿ االوربيػػة عمػػى تػػوفير ظػػروؼ حياتيػػة خاصػػة لألطفػػاؿ  ،(1)إطػػار االتحػػاد األوروبػػي

ضػمف ألمانيػا بشػكل وثيػق مػع االتحػاد األوروبػي  عممػت و، لمخطر بشكل خاصالذيف يتعرضوف 

                                                           
 النافذ.، 7111لسنة  15( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر المصري المرقـ بالعدد 7المادة ) (1)
أ. بف جيمة ىدى : ماىية جريمة االتجار بالبشر في ضوء القانوف الدولي والقانوف المقارف ومقارنتيا بجرائـ  (7)

 . 745،ص 7114، سنة  1مشابية ليا ،مجمة القانوف والعمـو السياسية، الجزائر، المجمد الخامس ، العدد 
،  والتوزيع والنشر لمطباعة األكاديمي المركز، " مقارنة دراسة"  لمطفل القانونية الحماية،  رحيـ عزيز الر( 1)

 141، ص  7171عماف ، 
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 أوضاعتدعـ الحكومة األلمانية عدًدا مف المشاريع لتحسيف  و ،آليات مختمفة تابعة لألمـ المتحدة
 (1).جديد مف طبيعية حياة عيش مف تمكنيـ أف شأنيا مف التي العالـ، حوؿ األطفاؿ

أف لكػل وقػد اكػد المجمػس عمػى بػيف أعضػائو؛  وثيػقتحقيػق اتحػاد  عمػىمجمس أوروبا عمل و      
 الػذي يتطمبػوُ إجػراءات الحمايػة عمى  ودولتومف أسرتو ومجتمعو الطفل طفل الحق في أف يحصل 

أف االستغالؿ الجنسي لألطفػاؿ، وبخاصػة اسػتغالؿ األطفػاؿ  المجمس وَعدَّ وضعو بصفتو قاصرًا؛ 
لػػؾ ، بمػػا فػػي ذكافػػة فػػي البغػػاء وفػػي المػػواد اإلباحيػػة، و أشػػكاؿ االعتػػداء الجنسػػي عمػػى األطفػػاؿ

األفعػػػاؿ المرتكبػػػة فػػػي الخػػػارج، ىػػػي أفعػػػاؿ تضػػػر بصػػػحة األطفػػػاؿ ونمػػػوىـ النفسػػػي واالجتمػػػاعي؛ 
وحيث أنيا تالحظ بأف معدؿ االستغالؿ الجنسػي واالعتػداء الجنسػي عمػى األطفػاؿ ارتفػع إلػى حػد 
مقمػػق عمػػى المسػػتوييف الػػوطني والعػػالمي، ال سػػيما فػػي مػػا يتعّمػػق باالسػػتخداـ المتزايػػد لتكنولوجيػػا 

لمعمومػػات واالتصػػاالت مػػف قبػػل األطفػػاؿ ومرتكبػػي ىػػذه األفعػػاؿ، وبػػأف منػػع ومكافحػػة االسػػتغالؿ ا
أف رفػاه إذ إنيػا تعػد ؛ مسػتمرًا بػيف الػدوؿالجنسي واالعتداء الجنسي عمػى األطفػاؿ يتطمبػاف تعاونػًا 

 األطفاؿ ومصالحيـ الفضمى ىػي قػيـ أساسػية مشػتركة بػيف الػدوؿ األعضػاء كافػة ويتعػيف تعزيزىػا
تأخػػػذ فػػػي االعتبػػار أيضػػػًا اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػدة لحقػػػوؽ الطفػػػل، وبخاصػػػة  فإنيػػػا دوف أي تمييػػز؛

حقػػوؽ الطفػػل بشػػأف  الممحػػق باتفاقيػػة7111الثػػاني لسػنة منيػػا، والبروتوكػػوؿ االختيػػاري  15المػادة 
 ( 7) .7111لعاـ  بيع األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية

ويرى الباحث اف جميع االتفاقيات الدولية ساعدت في الحد مف ارتكاب جرائـ ضد الطفولة ،       

ويجب عمينا اف نؤمف اف االىتماـ بالطفولة ىو احد ابرز الحموؿ لمخروج مف الواقع الحالي 

بمشكالتو وابعاده واالنتقاؿ الى المستقبل ، فاألطفاؿ ىـ مستقبل كل دولة ، ومف ثـ  البد مف 

كيز عمى معالجة مشكالتو واالرتقاء بو ، ويمكف اف يكوف ذلؾ مف خالؿ التركيز عمى العمل التر 

                                                           
 2/4/7177متاح عمى الرابط تاريخ الزيارة  األلمانيةلإلعالـ ، وزارة الخارجية  األلمانيالمركز  (1)

https://almania.diplo.de/ardz-ar/02-DEU-int-Diplo/-/2518166 
عبد هللا دمحم اليواري ، المحكمة االوربية الجديدة لحقوؽ االنساف ، دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع ،   (7)

 11-14، ص 7114،  اإلسكندرية
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بإصدار تشريعات لمعاقبة المجرميف وعدـ اإلفالت مف العقاب ، تنسيق الجيود والخطط بيف 

الدوؿ في القضاء عمى مشكمة استغالؿ األطفاؿ وبيعيـ واالتجار بيـ ، وتمبيو حاجات األطفاؿ ، 

 وف بيئة جاذبة ال طاردة لألطفاؿ  .عمى إعادة تصميـ بيئة المدرسة العربية لتكالعمل 

 الفرع الثاني
 بيع واستغالل األطفال  كافحةودوره في ماالنسان الميثاق العربي لحقوق 

أننا نعاني محنة  وحريتوتشير معظـ التقارير والوثائق التي تناولت أوضاع حقوؽ اإلنساف        

تتزيف بنصوص وعبارات تشيد بحقوؽ اإلنساف، وتتعيد  العربيةكبرى، رغـ أف معظـ الدساتير 

رة مة انتياؾ حقوؽ اإلنساف مشكمة خطعمى أرض الواقع تمثل مشك عمى حيف أنيابرعايتيا ، 

دنا ىي ف إشكالية حقوؽ اإلنساف عنأمة، وكءمواجية باألساليب والوسائل المالتحتاج إلى ال

إشكالية النصوص، ال الممارسات، وأغفمت معظـ معالجات ىذه الظاىرة دور التربية والتعميـ 

بتكويف اإلنساف وثقافتو بحيث يجسد ويبمور حقوؽ اإلنساف في  اتفي مواجية األزم الفاعمة

تعاممو مع اآلخريف، ويتخذ مف ىذه المبادئ أسموب حياة وطريقة عيش، ويممؾ الوعى الحقيقي 

يذه الحقوؽ وتصبح ىذه الحقوؽ جزء ال يتجزأ مف تفكير اإلنساف وثقافتو وممارستو وتغدو ب

 (1).مبادئ تسير عمييا حياتو طفلحقوؽ 

 مجمسعميو  صادؽخطوة  باالتجاه الصحيح اذ  االنساف الميثاؽ العربي لحقوؽ ويعد     

 العادية دورتو في المجمس عف الصادر4512 عدد القرار بواسطة وذلؾ (7) العربية الدوؿ جامعة

 أخيرا الصادر اإلنساف لحقوؽ  العربي الميثاؽ وجاء. 1445لعاـ  ايموؿ  4 ( بتاريخ117رقـ ) 
                                                           

خالد صالح حنفي محمود ، حقوؽ الطفل وسبل تحقيقيا ، بيف الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ، مكتبة  (1)
 145، ص  7114رية ، الوفاء القانونية ، اإلسكند

 7115 أيار/مايو 71تونس  استضافتيا التي عشرة السادسة العربية القمة قبل مف اعتمد (7)
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 الحقوقية الحركة تزامنت فقد الوقت ونفس وفي وتعزيزىا اإلنساف حقوؽ  تطوير حركة سياؽ في

، وقد اإلنساف لحقوؽ  األساسية المبادئ بتكريس نفسو االتجاه في اإلقميمية الحركة مع(1) الدولية

تأكيدًا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعالف ىذا الميثاؽ يعّد  جاء في ديباجة ىذا الميثاؽ،

العالمي لحقوؽ اإلنساف وأحكاـ العيديف الدولييف لألمـ المتحدة بشأف الحقوؽ المدنية والسياسية 

في االعتبار إعالف القاىرة بشأف حقوؽ  والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومع األخذ

 (7).وبناء عمى ما تقدـ اتفقت األطراؼ في ىذا الميثاؽ .اإلنساف في اإلسالـ

وذىب الميثاؽ الى النص عمى جممة مف الحقوؽ والحريات التي سبق ذكرىا في اإلعالنات     

ويتضمف  (1)ىذه الحقوؽ . أشار الميثاؽ الى وجود لجنة عربية تتولى حماية ووالمواثيق الدولية ، 

مادة وثالثة مالحق ، وما يعاب عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف ىو  عشريفالميثاؽ ديباجة 

انو جاء خاليا مف اإلشارة الى حقوؽ االنساف بشكل واضح وصريح ، باستثناء اإلشارة الى بعض 

، إال اف ثمار الجامعة العربية في ميداف  (5)المسائل االقتصادية واالجتماعية والمالية والصحية

حقوؽ االنساف بدأت واضحة مف انشاء لجنة إقميمو عربية دائمة لحقوؽ االنساف بقرارىا ذي العدد 

الذي صدر اباف احتفاؿ الجامعة باليوـ العالمي لحقوؽ االنساف الذي  1/4/1413في  7551

                                                           
ىي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوؽ اإلنساف تدخل تحت مظمتيا  :( FIDHالحركة الحقوقية الدولية ) (1)

، دأبت الفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف عمى الدفاع عف جميع 1477دولة. منذ عاـ  112منظمة مف  147
 .الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كما وردت في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف

 /https://www.fidh.org/ar .ينظر الموقع الرسمي لمحركة عمى الرابط االتي 

  الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافينظر ديباجة  (7)

، 7114د. عمي عبد الرزاؽ الزبيدي ، د.حساف دمحم شفيق ، حقوؽ االنساف ، دار اليازوري ، عماف ،  (1)
 174ص

وؽ االنساف والطفل والديمقراطية ، العاتؾ لصناعة الكتاب ، ماىر صالح عالوي الجبوري واخروف ، حق (5)
 114، ص7114بيروت ، 
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، وقد اكدت المادة األولى عمى  (1)1413اـنساف التابعة لألمـ المتحدة عأعمنتو لجنة حقوؽ اال

أشار الميثاؽ عمى وجوب  وحق الشعوب في تقرير مصيرىا والسيطرة عمى ثرواتيا الطبيعية ، 

 (7)التمتع بالحقوؽ والحريات كافة دوف تمييز بسبب الموف او العنصر او المعتقد .

مة وحقوؽ الطفل خاصة اذا كبير لدعـ حقوؽ االنساف عا إنجازويعد اصدار ىذا الميثاؽ      

حياة الخاصة ال، واكد عمى حرمة  (1)أشار عمى حق االنساف في الحرية والسالمة الشخصية 

أشار الميثاؽ عمى حماية األشخاص مف التعذيب البدني او النفسي واكد عمى عدـ  و،  (4)لإلفراد

 و التصرفات أو اإلسياـ فييا جريمة يعاقب عنيا، و اتممارسىذه ال وَعدَّ ،  (4)المعاممة القاسية 

إجراء تجارب طبية أو عممية عمى أي إنساف دوف رضائو أشار الى عدـ استغالؿ األشخاص في 

                                                           
بمشاركة سبع دوؿ  1455بدأت فكرة انشاء جامعة الدوؿ العربية بعقد مؤتمر عربي  في اإلسكندرية عاـ  (1)

ة الى عقد ىذا عربية )مصر ، العراؽ ، سوريا ، األردف ، السعودية ، لبناف ، اليمف ( ودعت الحكومة المصري
سييل المؤتمر وتـ تشكيل لجنة تحضيرية مف جميع الدوؿ العربية ورشح اليمف وفمسطيف بصفة نراقب . ينظر :

، دار الحامد 1ج جامعة الدوؿ العربية في مواجية تحديات العولمة: إنشاء الجامعة وأىدافيا،  حسيف الفتالوي 
 13، ص 7111لمطباعة والنشر ، عماف ، 

 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافمادة األولى مف ينظر ال (7)

لكل إنساف الحق في الحرية والسالمة : " 1445لعاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف مف  3المادة ينظر:  (1)
الشخصية فال يجوز القبض عميو أو حجزه أو إيقافو بغير سند مف القانوف ويجب أف يقدـ إلى القضاء دوف 

 ." إبطاء

لمحياة الخاصة حرمتيا، المساس بيا : "1445لعاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف مف  12المادة ينظر:  (5)
جريمة وتشمل ىذه الحياة الخاصة خصوصيات األسرة وحرمة المسكف وسرية المراسالت وغيرىا مف وسائل 

 ."االتصاالت الخاصة

تحمى الدوؿ األطراؼ كل إنساف  : "1445لعاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف /أ(  مف 11)المادة ينظر:  (4)
عمى إقميميا مف أف يعذب بدنيا أو نفسيا أو أف يعامل معاممة قاسية أو ال إنسانية أو ميينة أو حاطة بالكرامة 

 "وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلؾ وتعتبر ممارسة ىذه التصرفات أو اإلسياـ فييا جريمة يعاقب عنيا
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(1)، وىي إشارة الى االتجار باألعضاء البشرية  الحر
أشار الميثاؽ الى تجريـ السخرة صراحًا  و .

تكفل الدولة لألسرة  ، وحث الدوؿ عمى اف (7)مل .وعدـ ارغاـ الشخص او استغاللو عمى أداء ع

 (3).واألمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة

، وذلؾ  1445صدر الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف المتمـ لميثاؽ سنة  7115وفي عاـ     

لـ يوقع عميو سوى دولة واحدة وىي )العراؽ( ولـ يصادؽ  1445الف الميثاؽ الذي اعمف سنة 

، (5)مادة  41في تونس ويتألف مف  7115عميو ايو دولة كذلؾ جاءت النسخة المتممة لو عاـ 

 71يثاؽ مؤشر عمى ميـ في مجاؿ حقوؽ االنساف ، دخل ىذا الميثاؽ حيز التنفيذ ويعد ىذا الم

وصادقت عميو عشر دوؿ عربية ، ويعد الميثاؽ مراجعة لموثيقة التي  7115عاـ  /أيار 

، وقد أشار ىذا الميثاؽ الى إشارة واضحة الى حقوؽ الطفل ، وقد عالج  1445وضعت عاـ 

 :عدة قضايا تخص األطفاؿ منيا  7115لعاـ  الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف

لألطفاؿ  7115اشارت المادة التاسعة مف الميثاؽ العربي لعاـ  أوال: االستغالل الطبي :

 يع أعضائيـ والمتاجرةيتعرضوف لالستغالؿ الطبي: كاستغالليـ في نزع اعضائيـ أو بالذيف 

                                                           
ال يجوز إجراء تجارب طبية أو "  1445لعاـ  الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ( مف ب/ 11 ) المادةينظر:  (1)

 ."عممية عمى أي إنساف دوف رضائو الحر

حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة :"  1445لعاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ( مف 11 )المادة (7)
 ."داء عمل تنفيذا الحكـ قضائيوال يعد مف قبل السخرة إرغاـ الشخص عمى أ

تكفل الدولة لألسرة واألمومة  :" 1445لعاـ / ب( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف 13المادة )  :ينظر (1)
 ."والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة

دخل حّيز التنفيذ ، و  7115أيار  71اعتمد مف قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضافتيا تونس في  (5)
 .7113في آذار/مارس 
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األحواؿ االتجار باألعضاء  وال يجوز بأي حاؿ مف أو اجراء التجارب الطبية عمييـ،ابي

 (1).البشرية

مية مف االىو  ، واليجوز باي حاؿ مف األحواؿ االسترقاؽ واالستبعاد ثانيا: الرق واالستعباد :

 (7)والنساء.يشمل الرجاؿ بل  االطفاؿفي المادة ليس فقط االشارة الى اف المقصود 

وقد اشارت منظمة ماف الشخص مف حقوقو االساسية حر السخرة ىي  ثالثا :السخرة واالتجار:

و الخدمات التي تفرض عنوة عمى أي شخص أعماؿ ألتعني جميع االعمل الدولية اف السخرة 

جر ألكاختياره أالتي ال يكوف ىذا الشخص قد تطوع بإدائيا بمحض  تحت التيديد بأي عقاب

وقد ،  (1)مقابل ما يؤديو مف عملت العمل وظروؼ العمل المناسبة والحد االقصى مف ساعا

 .حظر السخرة واالتجار باألفرادعمى (5) أشار الميثاؽ في المادة العاشرة 

                                                           
ال يجوز إجراء تجارب طبية أو عممية : "  7115لعاـ  اإلنساف لحقوؽ  العربي الميثاؽ ( مف4ينظر المادة ) (1)

دراكو الكامل لممضاعفات التي قد تنجـ عنيا، مع  عمى أي شخص أو استغالؿ أعضائو مف دوف رضائو الحر وا 
خالقية واإلنسانية والمينية والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيمة بضماف سالمتو مراعاة الضوابط والقواعد األ

الشخصية وفقا لمتشريعات النافذة في كل دولة طرؼ. وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ االتجار باألعضاء 
 ".البشرية

 واالقميمي الدولي الصعيديف عمى مكافحتيا واستراتيجيات بالبشر االتجار جرائـ ، النقبي احمد بف ابراىيـ سالـ (7)
 11ص ، 7117 المتحدة، العربية ،االمارات لمطباعة المتحدة دار ،1 ط  ،

 ،المتحدة العربية االمارات لدولة الوطني والقانوف  الدولية االتفاقيات في بالبشر االتجار مكافحة، ماجد عادؿ (1)
 154ص ،العربية االمارات، القضائية والدراسات التدريب معيد،1ط

 اجل مف باألفراد واالتجار السخرة : "تحظر  7115 لعاـ اإلنساف لحقوؽ  العربي الميثاؽ ( مف11/7المادة ) (5)
 النزاعات في األطفاؿ استغالؿ أو آخر شكل أي أو الغير دعارة استغالؿ أو الجنسي االستغالؿ أو الدعارة

 .المسمحة"
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مف اىـ المواضيع التي عالجيا  : الغير دعارة استغالل أو الجنسي رابعا: االستغالل

االستغالؿ ، الف (1)ميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف جرائـ االستغالؿ الجنسي في المادة العاشرة 

الجنسي أصبحت جريمة عابرة لمحدود التي اليمكف حصرىا في مكاف معيف او منطقة معينة ، 

 1444وقد حظر المجتمع الدولي واالتفاقيات الدولية مرورا باإلعالف العالمي لحقوؽ الطفل عاـ 

تغالليـ وصوال الى البروتكوؿ االختيار بشاف بيع األطفاؿ واس 1434واتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ 

وبروتكوؿ منع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة  7117في المواد اإلباحية والبغاء لعاـ 

ة الجريمة عبر الوطنية النساء وخاصة النساء واألطفاؿ المكمل ال اتفاقية األمـ المتحدة لمكافح

(7)7111لسنة 
المينية الصحة والسالمة وصواًل الى الميثاؽ العربي ، الذي  اكد عمى توفير ،  

نشر الوعي والتثقيف ، و  أثناء العمل في وحماية النساء واألطفاؿ واألشخاص ذوي اإلعاقات

تتخذ طبقًا إلجراءاتيا الدستورية وألحكاـ ىذا  اف الـز الدوؿ االطراؼ بالتعيد عمى و (1).الصح

الميثاؽ ما يكوف ضروريًا ألعماؿ الحقوؽ المنصوص عمييا مف تدابير تشريعية أو غير 

 .تشريعية

ويمكف القوؿ اف ىذه االتفاقيات والبروتكوالت التي رعتيا منظمة األمـ المتحدة تعّد منظومة   

خص ضحايا االستغالؿ واالعتداءات الجنسية متكاممة مف الحقوؽ لحماية األطفاؿ وباأل

واستغالؿ دعارة الغير ، فضاًل عف النصوص والتشريعات القانونية التي أصدرتيا الدوؿ لمعالجة 

 ىذه الجرائـ المنظمة الخطيرة .

                                                           
 .7115 لعاـ اإلنساف لحقوؽ  العربي الميثاؽ مف( 11/7)ينظر  (1)

 4دمحم ثامر السعدوف ، مصدر سابق ،ص  (7)

   7115 لعاـ اإلنساف لحقوؽ  العربي الميثاؽ /ج ( مف 14) ينظر: المادة (1)
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 المطمب الثاني
في البغاء والمواد  االطفال جريمة بيع واالستغالل مكافحةالجهود العربية  في 

 االباحية
مف األطفاؿ في البمداف العربية وغيرىا مف ظروؼ وأوضاع إنسانية غاية في  كثيريعاني       

الصعوبة في ظل ما تمر بو المنطقة مف ظروؼ سياسية واقتصادية وحروب مقارنة بنظرائيـ في 

باقي دوؿ العالـ فيناؾ العديد مف األطفاؿ يعيشوف ظروؼ صعبة ، لذا قامت الدوؿ العربية 

اسة عقابية خاصة مف اجل الحد مف بيع واستغالؿ األطفاؿ ولمتصدي لمجريمة بوضع سي

المنظمة ، وقد اختمفت ىذا النظـ والتشريعات التي عالجت ىذه الجرائـ مف دولة الى أخرى ، 

 واالستغالؿ  البيع جريمة ضحايا االطفاؿ حماية في والعربية الوطنية ولإلحاطة بموضوع الجيود

باألطفاؿ ىو احد ابرز الحموؿ لمخروج مف الواقع الحالي بمشكالتو وابعاده واالنتقاؿ اف االىتماـ 
الى مستقبل افضل لألطفاؿ ، وقد عممت العديد مف الدوؿ العربية عمى المصادقة عمى 
االتفاقيات والمواثيق والصكوؾ الدولية ، فضاًل عف اصدار التشريعات والقرارات التي تجـر بيع 

 . وىذا سنتناولو تباعاً  فاؿواستغالؿ األط

 المصرية التشريعات في األطفال واستغالل بيع جرائم مكافحة  لياتآأوال: 

 مكافحةتعد مصر مف الدوؿ التي أدت دورًا بارزًا في مشاركة المجتمع الدولي جيوده في       
مل الحاسـ جرائـ االتجار بالبشر وبخاصة األطفاؿ والنساء ، وساىمت بصورة إيجابية في التعا

، فقد  (1)مع جرائـ البيع واالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ عمى كل المستويات لتقويض ىذه الجرائـ
 1441صادؽ مصر عمى االتفاقية الدولية لمكافحة االتجار بالبشر واستغالؿ دعارة الغير لعاـ 

انضمت مصر الى العديد مف  و،  (7) 1444مايو  11في  1444لعاـ  335وصدر القرار رقـ 

                                                           
 171زينة يونس حسيف ، جريمة االتجار بالبشر في القانوف المقارف / مصدر سابق ، ص  (1)

  1444مايو عاـ  71في  114تـ نشر المصادقة في الجريدة الرسمية ، العدد  (7)
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تبنت فكرة عقد اتفاقية دولية لحقوؽ الطفل ، واستضافت  و،  (1)االتفاقيات والمواثيق الدولية
، كما انضمت مصر الى العديد مف (7) 1433اجتماعًا لمقمة العربية في اإلسكندرية عاـ 

حاربة أي ظاىرة إجرامية االتفاقيات والبروتكوالت الدولية التي تعمل عمى حماية حقوؽ الطفل وم
، وصادقت مصر عمى اتفاقية حقوؽ الطفل والبروتكوالف  (1)تمس كرامة وحرية االنساف واألطفاؿ

( مف الدستور الحالي التي 114جزءًا مف تشريعيا الوطني وذلؾ وفقًا لممادة )ييف بوصفو االختيار 
عمييا ونشرىا وفقا لمقواعد تنص عمى اف يكوف لممعاىدات قوة القانوف بعد ابراميا والتصديق 

، ويعني ذلؾ اف المحاكـ في مصر عمييا اف تطبق نصوص االتفاقية بوصفيا جزءًا  (5)المقررة
مف المعالجات التي جاءت في مصر لحماية األطفاؿ اصدار قانوف  ومف التشريع الداخمي ، 

في المادة األولى  171، وأشارت في قانوف  (4)1441لعاـ  17المعدؿ لقانوف الطفولة رقـ  171
و ،  (1)اف الدولة تكفل كحد ادنى الحقوؽ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفل وغيرىا مف االتفاقيات

أشار القانوف في مصر الى عدد مف المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصمة بحماية األطفاؿ 
اشكاؿ عمل  وأسأف حظر أ، بش 1444لسنة  137ومنيا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـ 

وأصدرت مصر العديد مف التشريعات لمعالجة  (2)األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا .
                                                           

 471احمد ىاشـ العيسوي ، االتجار بالنساء واألطفاؿ وعقوبتو ، مصدر سابق ، ص (1)

 111الياـ عبد المولى حسف ، المخاطر التي تواجو األطفاؿ ، مصدر سابق ، ص (7)

 الرؤى  التداعيات، االسباب، بيف لمحدود عابرة منظمة كجريمة رالبش في حامد ،اإلتجار دمحم سيد حامد (1)
 141االستراتيجية ، ص 

 117ص ، سابق مصدر ، األطفاؿ تواجو التي المخاطر ، حسف المولى عبد الياـ (5)

 لسنة 171 رقـ بالقانوف  عدؿ وقد ، 1441 سنة مارس 73 في تابع( 11) العدد الرسمية صدر في الجريدة (4)
 .7113 سنة تموز 11 في 73 والعدد ، 7113 سنة حزيراف 14 في مكرراً  75 العدد الرسمية الجريدة 7113

 لسنة 171 رقـ بالقانوف  والمعدؿ الطفل قانوف  بإصدار 1441 لسنة 17 رقـ مف قانوف ( 1) تنص المادة (1)
 المناسبة الظروؼ تييئة عمى تعمل و ، األطفاؿ ترعى و األمومة، و الطفولة حماية الدولة تكفل ":7113
 كحد ، الدولة تكفل كما. اإلنسانية الكرامة و الحرية مف إطار في النواحي كافة مف الصحيحة التنشئة لتنشئتيـ

 .مصر" في النافذة الصمة ذات الدولية المواثيق مف غيرىا و الطفل حقوؽ  باتفاقية الواردة الطفل حقوؽ  ، أدنى

 في الطفل مركز ، زيداف احمد شحاتو فاطمةفاطمة شحاتو احمد زيداف ، مركز الطفل في القانوف الدولي ،  (2)
 753، ص7113 ، اإلسكندرية ، لمنشر الجديدة الجامعة دار ،1ط ، الدولي القانوف 



في انبغاء  انجهىد اندونية وانىطنية في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفالانفصم انثانث: 

 0000وانمىاد االباحية

 

 
163 

 

( لعاـ 43قضايا البيع واالستغالؿ األطفاؿ وحمايتيـ ومنيا قانوف العقوبات المصري رقـ )
لبشر رقـ ، وقانوف مكافحة االتجار با 1411(1)( لسنة 11، وقانوف مكافحة الدعارة رقـ )1421

بشأف  7111( لسنة 1173اصدر رئيس مجمس الوزراء قرار رقـ ) و،  7111( لعاـ 15)
بشاف  7111( لسنة 7141، والقرار رقـ ) (7)الالئحة التنفيذية لقانوف مكافحة االتجار بالبشر

اتخذت الحكومة  (1)إعادة تشكيل المجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع االتجار بالبشر .
لمعالجة جريمة بيع واستغالؿ االطفاؿ في البغاء  والمواد االباحية ،وتولت  تالمصرية إجراءا
ذات ابعاد سياسية  ذه القضايا باعتبارىا مف المشاكل االساسية في المجتمع واىتماما كبيرا بي

تـ انشاء وحدة مناىضة االتجار  المصرية، ودولية متشابكة، مف اىـ االجراءاتواقتصادية 
،ورفع الوعي بجرائـ كافة لحماية الطفل مف اشكاؿ العنف واالستغالؿ  7112لعاـ  ألطفاؿبا

ودعـ دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ىذا المجاؿ ،وتنظيـ دورات  باألطفاؿاالتجار 
السياحية ببعض المناطق السياحية لمنع كل  المنشآتتدريبية لدعـ قدرات المشرفيف عمى 

لمتعمقة باستغالؿ االطفاؿ مف دعارة وممارسات شاذة او أي شكل مف اشكاؿ الممارسات ا
النفسييف في مكاتب تسوية االجتماعييف و ،تدريب القضاة والخبراء  لألطفاؿاالساءة او االستغالؿ 

قدمت مصر دراسة عف المعاير الدولية بشاف مكافحة االستغالؿ الجنسي  و النزعات االسرية ،
 1االباحية عمى شبكة االنترنت ومدى اتساؽ النظاـ القانوني المصري معيا  في المواد لألطفاؿ

منيا المؤتمر العالمي  ،اما عمى المستوى الدولي تشارؾ مصر في كافة المؤتمرات الدولية (5)
ويوكوىاما ، وريودي ، 1441الثالثي لمكافحة االستغالؿ الجنسي التي عقدت في استكيولـ عاـ 

وىي وثيقة لحماية االطفاؿ ،لوقف االستغالؿ الجنسي لمطفاؿ والمراىقيف ، 7113جاننيرو عاـ 
 لألطفاؿالجنسي  ؿاالستغالالدوؿ مستقبال بسبل وقف  إلرشادتتضمف خطة عمل  ،والدفاع عنيـ

                                                           
 والرذيمة والفجور الفسق مكافحة 1411 لسنة 11 رقـ القانوف ..  1411 لسنة 11 رقـ الدعارة مكافحة قانوف  (1)

 ىػ، 1511 سنة الحجة ذى 75والخمسوف  الثالثة السنة -( مكرر) 52 العدد - الرسمية صدرت في الجريدة (7)
 ـ 7111 سنة تشريف الثاني 11 الموافق

 171زينة يونس حسيف ، جريمة االتجار بالبشر في القانوف المقارف ، مصدر سابق ، ص  (1)

 11، 73المخاطر التي تواجو األطفاؿ ، مصدر سابق ، صالياـ عبد المولى حسف ،  (5)
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شاركت في منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة االتجار في االفراد عاـ  و، والمراىقيف
 FACEاالطفاؿ الضحايا بالتعاوف مع الجمعيات الدولية االىمية  لتأىيل،وتـ انشاء مركز  7113

(1)  

في قضايا  طميعة الدوؿ العربية المساىمة بصورة إيجابية في التعامل بحـز تعد مصر في     
واالتجار وغيرىا مف الجرائـ مف ،والدعارة والبيع  ،وخاصة جرائـ االستغالؿ الجنسي ،فولةالط

عمى رغـ مف  في المؤتمرات الدولية،الفعالة والمشاركة ، اصدار التشريعات والقوانيف والقرارات
تعد مصر حسب تقارير الدولية ضمف الفئة الثانية مف الدوؿ  نتشارىا بشكل كبير في مصر ، وا

لتأىيل ،وانشاء مراكز ىذه الجرائـ  لمنع وقوع اإلجراءات القانونية منية و التدابير األالتي تتخذ 
المناطق  حماية في االشخاص المعنييفتدريب ايضا ، و  لألطفاؿ ، ورفع الوعي االضحاي االطفاؿ

   ، واالباحية ل مف اشكاؿ االستغالؿ وخاصة الممارسات الجنسيةالسياحية لمنع وقوع أي شك

 الجزائريةجرائم بيع واستغالل األطفال في التشريعات مكافحة  الياتثانياً:

في اطار الجيود التي تبذليا الجزائر لحماية ومكافحة جرائـ بيع واالستغالؿ وجرائـ االتجار      
االتفاقيات الدولية والمواثيق والصكوؾ الدولية ، ذات الصمة بالبشر صادقت عمى مجموعة مف 

بحماية ومكافحة جرائـ االعتداء عمى األطفاؿ ، ووفاء منيا بالتزاماتيا الدولية في اطار مشاركة 
المجتمع الدولي في جيوده الحثيثة لمكافحة جرائـ المنظمة ومف اىـ االتفاقيات التي صادقت 

 و،  (7)1441ديسمبر لعاـ  12بالبروتكوؿ المؤرخ في  1471رؽ عمييا  الجزائر اتفاقية ال
صادقت عمى اتفاقية منع االتجار باألشخاص واستغالؿ دعارة الغير السارية المفعوؿ بتاريخ 

المتعمقة بإلغاء العمل الجبري  114، وانضمت الجزائر الى منظمة العمل رقـ  (1)74/4/1441

                                                           
 11، 11الياـ عبد المولى حسف ، المخاطر التي تواجو األطفاؿ ، مصدر سابق ، ص (1)

ولـ تتحفظ عمى أي مف احكاميا . ونشرت  1411عاـ  ايموؿ 11صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية بتاريخ  (7)
 1411سنة  تشريف الثاني 15في  11بالجريدة الرسمية العدد 

ونشرا في الجريدة الرسمية رقـ  ايموؿ 11المؤرخ في  151 – 11اضمت الجزائر الييا بموجب المرسـو رقـ  (1)
 مف االتفاقية  77وتحفظت الجزائر عمى المادة  15/4/1411بتاريخ  11
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 511-47، واتفاقية حقوؽ الطفل بموجب المرسوـ رقـ  1442(1)/74/1التي اعتمدتيا بتاريخ 
 1434، والبروتكوليف االختيارييف الممحق باتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ  1447(7)ديسمبر  14في 

وغيرىا مف  (1).7111سبتمبر لعاـ  1في  744-1بالمرسوـ الرئاسي رقـ  7111في عاـ 
االتفاقيات األخرى ، وقامت بسف العديد مف التشريعات والقرارات التي تجـر فييا ىذه الجرائـ. 
ومنيا قانوف العقوبات الجزائري النافذ الذي عالج ظاىرة استغالؿ األطفاؿ في االعماؿ القتصادية 

وأشار الى  (4)،  خاصباألشعالج المشرع الجزائري في القسـ الخامس االتجار  كما، (5)والتسوؿ 
جرائـ االستغالؿ والدعارة والبيع وتجارة األعضاء البشرية واصدر المشرع الجزائري عقوبات 

عممت الجزائر الى التصدي الى ىذه الجرائـ الى تفعيل  و،  (1)مشددة عمى مرتكبي ىذه الجرائـ .
نحراؼ والعنف برنامج وطني لمتصدي لتوعية األطفاؿ في التعميـ ، ومقاومة ظاىرة اال

واالعتداءات في المجتمع مف خالؿ تشكيل لجاف لمتحري واالستدالؿ وتفعيل دور الضبطية 
 (2)القضائية بمعاينة الجرائـ الخاصة بالطفل.

 جرائم بيع واستغالل األطفال في التشريعات المبنانيةمكافحة  الياتثالثًا: 

لبناف مف الدوؿ المتأخرة في معالجة جرائـ البيع واالستغالؿ الجنسي والدعارة حتى عاـ  تعد
اف لبناف مف الدوؿ التي  (3)حيف انتقدت وزارة الخارجية االمريكية  في تقريرىا السنوي  7114

                                                           
ونشرت بالجريدة  ، 1414ماي لعاـ  77المؤرخ في  1-14صادقت عمييا الجزائر بموجب االمر رقـ  (1)

 .1414لعاـ  54الرسمية رقـ 

  1447لعاـ   41نشرت في الجريدة الرسمية العدد  (7)

 .7111سبتمبر  1في  44نشر بالجريدة الرسمية رقـ  (1)

 44، ص  7117ينظر القسـ الرابع باب التسوؿ مف قانوف العقوبات الجزائري لعاـ  (5)

 قوبات الجزائري مف قانوف الع 171 – 111ينظر المادة  (4)

 774ينظر : حطاب عبد النور ، مصدر سابق ، ص  (1)

رفعت رشواف ، التحري واالستدالؿ عف جرائـ االتجار في البشر ، بحث منشور في ندوة مكافحة االتجار في  (2)
 11، ص 7114البشر ، االمارات العربية المتحدة ، 

 . 7114حزيراف لعاـ  1عف االتجار باألشخاص ، ينظر : تقرير وزارة الخارجية االمريكية السنوي  (3)
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شكمت ادنى مقاييس معالجة جرائـ االتجار بالبشر وبخاصة األطفاؿ والنساء ، وفي اب مف العاـ 
سو صادؽ مجمس النواب عمى البرتوكوؿ الخاص بحماية النساء واألطفاؿ بموجب القانوف رقـ نف

، فاصبح ممتزما بو وبتجريـ كل اعماؿ االتجار واعتماد تدابير شاممة لمنع جرائـ  37/7114
البيع واالستغالؿ واالتجار والدعارة وغيرىا مف االعماؿ الغير قانونية ، اذا عممت الحكومة 

نية عمى اتخاذ عدة تدابير واغالؽ بعض بيوت دعارة والنشاطات غير الشرعية الرامية الى المبنا
، وأصدرت مشروع مكافحة االتجار باألشخاص لتكوف منسجمة مع المجتمع  (1)استغالؿ األطفاؿ

أصدرت بعض المعالجات الجديدة  7111الدولي وبروتكوالت األمـ المتحدة لمطفولة ، وفي عاـ 
لباب الثامف مف الكتاب الثاني مف قانوف العقوبات المبناني فصال كاممة " الفصل في إضافة ا

نصت مقدمة الدستور  و (7)الثالث االتجار باألشخاص" وحدد فيو عقوبة مرتكب ىذه الجرائـ .
عمى التزاـ لبناف في جميع مواثيق األمـ المتحدة واالعالف العالمي لحقوؽ  (1)المبناني صراحة

والبرتوكوؿ االختياري .عمى الرغـ مف تشريع  1434لؾ اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ االنساف وكذ
في أجيزة الرقابة المبنانية في تطبيق القوانيف  اً وتعديل في القوانيف المحمية إال اف ىناؾ ضعف

االنتياكات لحماية األطفاؿ ، إضافة الى عدـ وجود آليات رصد مستقمة مف شانيا التعرؼ عمى 
 1مى األطفاؿ الحاصمة ع

 جرائم بيع واستغالل األطفال في تشريعات مممكة البحرين مكافحة الياترابعًا:

 رقـ بقانوف  مرسوـ صادقت حكومة مممكة البحريف عمى العديد مف االتفاقيات الدولية ومنيا
 المشروع غير اإلتجار لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية عمى التصديق بشأف 1434 لسنة( 12)

 إلى البحريف دولة انضماـ عمى بالموافقة 7111 لسنة( 17) رقـ بقانوف  مرسوـ .1433 لعاـ
                                                           

 التجريـ ومدى المفيـو في لمحدود العابرة المنظمة والجرائـ الدولية االقتصادية جناف فايز الخوري ، الجرائـ (1)
 727، ص7114زيف الحقوقية ،  والعقاب  ، منشورات

 711، ص سمر بشير خيري ، الجريمة المنظمة العابرة لمحدود ، مصدر سابق (7)

 الدوؿ جامعة في وعامل مؤسس عضو وىو واالنتماء اليوية عربي ينظر مقدمة الدستور المبناني  النافذ ) (1)
 العالمي واإلعالف مواثيقيا وممتـز المتحدة األمـ منظمة في وعامل مؤسس عضو كما ىو مواثيقيا، وممتـز العربية
 استثناء( دوف  والمجاالت الحقوؽ  جميع في المبادئ ىذه الدولة اإلنساف وتجسد لحقوؽ 
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 األطفاؿ عمل أشكاؿ أسوأ حظر بشأف 1444 لسنة( 137) رقـ الدولية العمل منظمة اتفاقية
 مممكة انضماـ عمى بالموافقة 7115 لسنة( 5) رقـ عمييا ، وقانوف  لمقضاء الفورية واإلجراءات

صادقت عمى  و  الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية إلى البحريف
فاقية حقوؽ الطفل المتعمق ببيع واستغالؿ الممحق بات 7111الثاني لسنة  البروتوكوؿ االختياري 

قدمت البحريف العديد مف المعالجات التي وردت  و،  (1)بغاء وفي المواد اإلباحية األطفاؿ في ال
 والجياتممثمي الوزارات  مف مكونةمف تشكيل لجنة توجييية  ،تقرير المجنة الوطنية لمطفولة في

احكاـ البروتوكوؿ االختياري، وىي: وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وزارة  بتنفيذاألكثر ارتباطًا 
 ىيئة ،سوؽ العمل العامة، وزارة الداخمية، ىيئة تنظيـ النيابة واألوقاؼ،العدؿ والشئوف اإلسالمية 

جامعة البحريف، معيد البحريف لمتنمية السياسية، ومؤسسات المجتمع  القانوني، والرأي التشريع
 (7).اإلنساف لحقوؽ  التنسيقية والمجنة الخارجية وزارة مع وبالتشارؾالمدني المعنية، 

الجنسية منو، عمى جرائـ  154 ،155 المادتيف بموجب البحريني العقوبات قانوف  جـر و
 عف فضالً  ،152 ،151 المادتيف بموجب الرضا بغير العرض الجنسي عمى االعتداء وجرائـ
 جرائـ عفأصدرت العديد مف التشريعات  كذلؾ الجرائـ، تمؾ عف المقررة العقوبة تشديد أحواؿ

جراءات ممارستيا إلى يدفعو ممف أو ممارستيا مف والتكسب والدعارة الفجور عمى التحريض  وا 
 عالنية غير أو عالنية أنثى مع بالحياء المخمة األفعاؿ إتياف وجرائـ بضبطيا، المتعمقة حفظالت

في  الفسق عمى التحريض أصدرت عقوبات مشددة عمى جرائـ و (1)عقوبات. (141)في المادة
 أو الرسوـ أو الصور أو الكتابات التوزيع أو االستغالؿ بقصد عرض أو وحيازة ،(145)المادة

                                                           
 ،7115 لسنة( 14) رقـ القانوف  بصفتو 7115 سبتمبر 14 بتاريخ 7147 رقـ الرسمية الجريدة نشر في  (1)

 .البروتوكوؿ ضمف المدرجة المواد عمى تحفظات أية تقدـ لـ البحريف مممكة أف إلى إضافة

 البروتوكوؿ وبنود أحكاـ وا عماؿ لتنفيذ المممكة اتخذتيا التي التدابير حوؿ األولي البحريف مممكة ينظر : تقرير (7)
 المواد في األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ وبغاء األطفاؿ ببيع المتعمق الطفل حقوؽ  باتفاقية الممحق االختياري 

 1اإلباحية ، ص

 113، ص  7117العاـ  ، البحريف ،  القسـ - البحريني العقوبات شنو ،  قانوف  ينظر: دمحم (1)



في انبغاء  انجهىد اندونية وانىطنية في مكافحة جريمة بيع واستغالل األطفالانفصم انثانث: 

 0000وانمىاد االباحية
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وقدمت مممكة البحريف  (1)مف قانوف العقوبات . (744ـ)في المادة  العامة باآلداب المخمة األفالـ
القانوف رقـ حماية األطفاؿ مف جرائـ االستغالؿ وغيرىا مف الصور الغير مشروعة ، بعد صدور 

 (7).بشأف مكافحة االتجار باألشخاص 7113لسنة  1

                                                           
 وتعديالتو 1421لسنة  14ينظر قانوف العقوبات البحريني رقـ  (1)

 باألشخاص البحريني . االتجار مكافحة بشأف 7113 لسنة 1 رقـ ينظر : نصوص القانوف  (7)
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 الخاتمة

وفق البروتوكول   من دراستنا  حظر بيع واستغالل األطفال في العراق اإلنهاءبعد 
 مقترحات و توصلنا إلى عدة استنتاجات9191االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل لعام 

 أهمها:                     

 االستنتاجاتأوال: 

التعي تتنعامى بلع ل  و المنظمعة العالميعة تعد جريمة بيعع واسعتغالل األطفعال معن المعرا   -9

 متعددة. صوركبير وملحوظ ، ولها 

تقعدما  الملحعق باتفاقيعة حقعوق الطفعل  2222البروتوكعول االختيعاري النعاني ل عنة  عدي -2

 ي ععه  فععي تعحيععح حمايععة األطفععال مععن االسععتغالل العع يكبيععرا فععي ممععال حقععوق االن ععا  

 2دعارةوال المن ي والمواد االباحية 

البروتكول الدول األعضاء على تمعري  االسعتغالل المن عي التمعاري للطفعال سعواء  يلحم -3

ي ععمب بضحضععار  ممععا ارتكابهععا علععى الم ععتون الععوطني او عبععر الحععدود الدوليععة ،  كععا 

 منته ي القانو  الى دوله  ومنوله  امام العدالة لمحاكمته .

ت الح ومعات ععن و عع ينطوي البروتكول على قيمة خاصة ، ل لك يركح على م ؤوليا -4

 إجراءات قانونية لحماية األطفال من جرا   االستغالل .

االتصعاالت فعي إتاحعة الفرصعة امعام العصعابات المنظمعة لممارسعة نلعاطها ساه  تطعور  -5

 أرباح طا لة . ورا هفي بيع األطفال على نطاق واسع لتحقيق من 

من الواجب تضافر كل المهود الدولية للحد من مخاطر العصعابات المنظمعة  التعي تععد   -6

  2الدولآثارها مدمرة على التعايش اإلن اني وال ل  الممتمعي لكل 
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تعععد جععرا   بيععع واسعععتغالل األطفععال اعع الت مععن ااععع ال انتهععاه حرمععة االن ععا  وكرامتعععه  -7

 ة بين الناس .وحريته وحقوقه ، فهي تمعل االن ا  سلعة متداول

على الرغ  من وجود العديد من المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تمنع منعل هع    -9

سععوء تطبيععق وتنفيعع  القععوانين والف ععاد الم تلععري بععين أجهععحة العديععد مععن  إ الحععاالت 

 الدول هي التي ت مب بتفلي ه   المريمة وعدم إم ا  القضاء عليها.

لدول قد حظرت كل سلوه يفضي العى الضعرر بحقعوق االطفعال القوانين المحا ية لمميع ا -1

، وحرمعععذ هععع   األفععععال معععن العععدول والمنظمعععات وعاقبعععذ عليهعععا ، النهعععا تخعععل بالنظعععام 

االجتمعاعي للممتمعع ، وا  جعرا   البيعع واالتمععار واسعتغالل االطفعال فعي اعمعال الععدعارة 

انية أذ معن المم عن أ  واالنلعطة المن عية واالعمعال االقتصعادية  هعي جعرا    عد اإلن ع

تخضعع الختصععال المح مععة المنا يععة الدوليععة وفقععات لنظععام رومععا االساسععي وفععق اععرو  

 /ج( منه. 7/9محددة طبقات لنص المادة )

على الرغ  من وجود عنصر االلعحام لكعل معن الدولعة المصعادقة علعى االتفاقيعات الدوليعة  -92

حيعععح هعع   الحقعععوق واتخعععاذ التععي تنضععع  فععي قواععععدها حمايععة لحقعععوق الطفعععل والفععرد بتع

التععدابير كافععة مععن أجععل تحطيقهععا للطفععل وحمايتهععا وكعع لك تمععري  االفعععال التععي تلعع ل 

 انتهاكات له   الحقوق.

تععد التلععريعات المصععرية األفضعل بععين التلععريعات العربيععة بحمايعة الضععحايا وذلععك عبععر  -99

االتمعار يمعة نصه على عدم تحقيق الم ؤولية المنا يعة والمدنيعة للممنعي عليعه فعي جر 

بالبلععر، أمععا بالن ععبة إلععى حمايععة اللععهود فقععد الحظنععا ايضععات قععانو  م افحععة االتمععار 
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بالبلععر المصععري فضععالت عععن تمععري  مععن ي ععتعمل القععوة والتهديععد مععن أجععل التعع ثير علععى 

     اللاهد ، وعاقب ايضات من يفصب عن هوية الممني عليه واللاهد.

  تالمقترحا ثانيا:

يحتاج الطفل في ممتمعاتنا الى الكنير من المهد والعمل سواء في اطار العمل الح ومي      
او الممتمع المدني او افراد الممتمع او من سن القوانين ، ومن غير الال ق ا  تظل أطفالنا 

 في اللوارع ويتعر و  للذن والفقر واالستغالل المن ي واالقتصادي ، ل ا نوصي :

منل تمري  تكنولوجيا  باألطفالالمرتبطة  الوطنية تطوير التلريعاتاجعة و مر العمل على  -9
 لالتي ت تخدم من اجل االستغالل المن ي للطفا )االنترنيذ(المعلومات واالتصاالت
االلتحام بالتدابير  و، واحترام حقوقه  داخل الممتمع  ألنصافه ،والتي تحداد وتيرتها 

 التطورات يبما يماا الوقا ية التي من خاللها تت  حماية االطفال من ه   المرا  .
 2حقوق الطفل وتقرر لها أاد العقوبات لحماية الدولية  القانونية

 والحماية من العنف الم دي واالهمال والعنف العا ليمنة للضحايا مؤس ات ا انلاء -2
جه  في الممتمع والمالحقة القضا ية لمرتكبي المرا   ادماواعادة  وتقدي  الم اعدة

   2 د االطفال 

الملاركة في التعاو  الدولي في الم ا ل المنا ية الخاصة باإلتمار بالبلر و  -3
قاعدة بيانات ، وانلاء المؤتمرات الدولية المعنية بم افحة االستغالل المن ي للطفال

 2االنتهاكات في ه ا الممالبالغ عن الوالرصد لمركح تن يق وطني و وطنية 

في   واستعمالهاالتطورات التكنولوجية والحد من ظاهرة ت خيرها  العمل على مراقبة  -4
سن القوانين الخاصة خالل ، وذلك من   للطفالاالعتداء المن ي واالبتحاز المن ي 

 ي تعملهابوسا ل التكنولوجيا واالتصاالت الحدينة ، وتحدد عقوبات ملددة على من 
 .جن يا اوبيعه  األطفالاستغالل  ألغراض

والتركيح  العمل على انلاء مراكح لت هيل االطفال  حايا البيع واالستغالل المن ي، -5
ير يوفق المعا على على المناطق ال ياحية من تدريب العاملين في ممال ال ياحة
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رة وممارسات ااذة من دعا باألطفالواالراادات الخاصة بمنع كل الممارسات المتعلقة 
  ،او أي ا ل من اا ال االستغالل منها المن ي

العمل على حث الدول غير المصادقة على االتفاقيات الدولية التي تتناول حقوق  -6
والبروتوكول  9191اتفاقية حقوق لطفل لعام  والسيما – خاصة او عامة –الطفل 

بلا  بيع األطفال واستغالله   9191االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل لعام 
بالتنظي  والحماية على المصادقة عليها  2222في المواد اإلباحية والبغاء لعام 

وااللتحام بتنفي  بنودها ، ك لك حنها على اتخاذ التدابير التلريعية واالجتماعية 
واالقتصادية وال ياسية كافة للحد من ه   االنتهاكات وفرض العقوبات المحا ية 

 ارمة على كل من ينتهك حقوق الطفل .الص

 

ية حقوق االعمل مع المهات المختصة لتضمين المناهج الدراسة مفاهي  تتعلق بحم -7
تتضمن قي  الم اواة  حتى، كافة األطفال واالهتمام والتوعية برعايته  في المماالت 

 والعدالة .
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 المصادر

 القران الكريم

 : الكتب العربيةأولا 

، مكتبة النهضة العربية ، 3ط،  أحمد سلطان عثمان، المسؤولية الجنائية لألطفال المنحرفين .3
 2002القاهرة،

، العائك لصناعة 3احمد عبد القادر خلف العيثاوي ،  جريمة االتجار بالبشر )دراسة مقارنة( ،ط .2
 .2032القانونية ، بغداد ، الكتاب ، بيروت ، المكتبة 

دار ، 3طاحمد لطفي السيد مرعي ، استراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر دراسة مقارنة ،  .1
 . 2032الكتاب الجامعي للنشر ، الرياض ، 

اشرف الدعدع، مرتكزات الوقاية من جرائم االتجار بالبشر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، دار  .4
 2032للنشر والتوزيع ، القاهرة، النهضة العربية 

نظرة في ابعادها القانونية واالجتماعية  –اكرم عبد الرزاق المشهداني ، جرائم االتجار بالبشر  .5
 . 2034 ،المنظمة العربية للتنمية االدارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة، 3طواالقتصادية ، 

،  دار المطبوعات الجامعية، 3ط ة للحدود،االتجار في البشر كجريمة منظمة عابر  أمير يوسف، .2
 . 2002،االسكندرية 

، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 3، دمحم حامد ، جرائم البغاء ،ط إيمان دمحم الجابري  .7
2032. 

القانونية ، القاهرة  تلإلصداراالمركز القومي  ، 3طايناس دمحم البهجي ، جرائم االتجار بالبشر ، .2
 ،2031. 

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3شوقي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي الحديث ، ط داحم. 9
3995. 
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، عمان ، والتوزيعدار الثقافة للنشر ، 3طنشأت إبراهيم ، السياسية الجنائية دراسة مقارنة ،  مأكر . 30
2002. 

بغداد ، مطبعة الفتيان، ، 3طأكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،  0 33
3992. 

 ، القانونية الوفاء مكتبة، 3ط، مقارنة دراسة واألطفال بالنساء االتجار ، العيسوي  هاشم احمد0 32
 .2039 ، اإلسكندرية

 المتحدة األمم إطار في الخاصة الحماية األطفال تواجه التي المخاطر ، حسن المولى عبد الهام0 31
 ، اإلسكندرية ، القانونية الوفاء مكتبة ، الدولي والمجتمع

، جامعة نايف العربية 3الزغابيل احمد سليمان ، الظواهر االجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها ، ط0 34
 .3999للعلوم األمنية ، الرياض ، 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 3بسام عاطف المهتار، إستغالل األطفال تحديات وحلول، ط0 35
،2002 . 
حسن العبيدي، االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل ، منشورات الحلبي بشرى سليمان 0 32

 .2009، 3الحقوقية ، ط
أحكام التجارب الطبية على اإلنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية )دراسة  ،بلحاج العربي0 37

 .2032دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، 3طمقارنة(، 
 البصرة استئناف محكمة ، قراراتالسادة شهاب العبادي المحامي عبد،  يجعفر كاظم المالك0 32

 .2033 العاتك لصناعة الكتاب ، المكتبة القانونية ، بغداد ، التمييزية ، بصفتها
 ومدى المفهوم في للحدود العابرة المنظمة والجرائم الدولية االقتصادية جنان فايز الخوري ، الجرائم0 39

 .2009زين الحقوقية ،  منشوراتوالعقاب  ،  التجريم

مقارنة  دراسة: الدولية العمل منظمة في الدولي اإلداري  الحصموتي ، القضاء السادة عبد عبيد حسن 20
 2032العلمية ، القاهرة ،  والبحوث للدراسات العربي ، المركز
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يعة اإلسالمية بالبشر بين الشر  لإلتجارحسني عبد السميع إبراهيم ، المعالجة الفقهية واالجتماعية 0 23
والقوانين الوضعية ، دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ، منشأة المعارف 

 .2031، اإلسكندرية ، 
اإلسكندرية ،  المعارف،  ، منشاة1الطفل، ط الطفولة، حقوق  حماية نصار، تشريعات حسني0 22

2002 

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1تحليلية تطبيقية ، طحسين عبيد ، الجريمة الدولية دراسة 0 21
2002. 

حطاب عبد النور ، المعايير الدولية لمكافحة االتجار باالشخاص ومدى اتساق القوانين الوطنية 0 24
  2032، مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ، 3معها ، ط

بين االسباب، التداعيات،  اإلتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة الحدود ،سيد دمحم حامد دد. حام0 25
 .2031، القاهرة  ، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 3طالرؤى االستراتيجية، 

خالد صالح حنفي محمود ، حقوق الطفل وسبل تحقيقها ، بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية 0 22
 . 2039ونية ، اإلسكندرية ، ، مكتبة الوفاء القان3، ط

لسنة  24القانون  وءخالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ض0 27
دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، ، 3ط، واالتفاقيات الدولية والتشريعات العربية دراسة مقارنة ،  2030
2033. 

دار الكتاب الجامعي ، اإلسكندرية ، 3طجريمة االتجار بالبشر،  -راشد إبراهيم ، الجرائم المنظمة  0 22
 ،2020. 

منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، 3طدمحم شاعر، االتجار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية،  راميا 0 29
 ،2032. 

، 3، طالعقاب من االفالت مجابهة في الدولية الجنائية المحكمة،  لدغش سليمة لدغش، رحيمة 0 10
 .2023، عمان ،  والتوزيع للنشر الحامد دار
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،  جريمة االتجار بالبشر: في التشريعات العربية واالتفاقيات الدوليةالعاطي ،  عبد السيد رضا 0 13
 2032، القاهرة ،  دار محمود للنشر والتوزيع، 3ط

في البشر ، ندوة مكافحة االتجار في البشر  رفعت رشوان ، التحري واالستدالل عن جرائم االتجار 0 12
 .2009، االمارات العربية المتحدة ، 

، 3رنا احمد حجازي ، القانون الدولي اإلنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، ط 0 11
 .2009دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 

 .2032،  عمانباعة ، دار وائل للط، 3ط،  باألشخاصزهراء ثامر سلمان ، المتاجرة  0 14
منشورات الحلبي الحقوقية ، ، 3طزينة يونس حسين ، جريمة االتجار بالبشر في القانون المقارن ، 0 15

 . 2032، بيروت 
جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة: إنشاء الجامعة ،  سهيل حسين الفتالوي  0 12

 .2030 ، عمان ، والنشر للطباعة الحامد دار ، 3، طوأهدافها

منشورات الحلبي  ،3،طسوزي عدلي ناشد، االتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي 0 17
 .2002الحقوقية، 

 الصعيدين على مكافحتها واستراتيجيات بالبشر االتجار جرائم ، النقبي احمد بن ابراهيم سالم 0 12
 . 2032 المتحدة، العربية ،االمارات للطباعة المتحدة دار ،3 ط  ، واالقليمي الدولي

 العـام الدولـي القانـون  فـي والسياسيـة المدنيـة الحقـوق  من األقليـات سلطان ، تمكيـن سالم سعد0 19
 .2020والتوزيع ، عمان ،  للنشر ، األكاديميون 3، ط 2005 لسنة العراقي والدستور

، 3نموذجًا" ، ط واألطفال" االتجار بالنساء  للحدود العابرة المنظمة الجريمةسمر بشير خيري ، 0 40
 .2037منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

 الشرطة لقادة العشرين المؤتمر وثائق ، معها التعامل وكيفية بالقاصرين المتعلقة ،الجرائم عيد سعيد0 43
 .3992الجزائر، االعمال، جدول من الخامس البند العرب، واالمن

، منشورات 3عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين القانون والشريعة، طد. سميرة عايد ديات، 0 42
 .2004الحلبي الحقوقية، بيروت، 



 .....................................................................................................المصادر

 

 

377 

 

دار الثقافة ، ، 2طشاكر إبراهيم العموش ، المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر دراسة مقارنة ، 0 41
 .2033عمان ، 

دار المعتز ، عمان ، ، 3طشفيق السامرائي ، حقوق االنسان في المواثيق واالتفاقيات الدولية ،  0 44
 .2035األردن ، 

دار وائل للطباعة والنشر ، 3ططالل ارفيفان الشرفات ، جرائم االتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ،  0 45
 .2032والتوزيع ، عمان ، 

الطفل، المؤتمر السنوي لرعاية الطفولة وزارة العمل عادل سعد، إشكالية تطبيق اتفاقية حقوق 0 42
 )بال تاريخ(.والشؤون االجتماعية، هيئة رعاية الطفولة واالتحاد العام لشباب العراق،

عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديالته القسم الخاص جرائم االعتداء على 0 47
 .3974،مطبعة العاني، بغداد، 3طاألشخاص أو األموال ،

عبد الرحمن عسيري ، وضعيات االتجار باألطفال ، جامعة نايف للعلوم االمنية ، الرياض ، 0 42
2002  

 .3977، القاهرة ، دار النهضة العربية،7عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، ط0 49
المصرية ، ، القاهرة ، مكتبة النهضة 3، ط2عز الدين عبد هللا ، القانون الدولي الخاص ،ج0 50

3955. 
، دار اليازوري ، عمان ، 3علي عبد الرزاق الزبيدي ، د.حسان دمحم شفيق ، حقوق االنسان ، ط053

2009. 

دار الثقافة ، 3طعبد الباسط دمحم سيف الحكيمي ، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ، 0 53
 .2002للنشر ، عمان ، 

باالشخاص واالعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين عبد القادر الشيخلي ، جرائم االتجار 0 52
 . 2009منشورا الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  ،3طالعربية والقانون الدولي ،

 تنظيم باب ،2039 ،، اللبناني الكتاب ، دار3قانون العمل ، ط ، الياس يوسف.د ، العابد عدنان0 51
 .ومابعدها 304 ص ، االحداث
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، المكتبة القانونية 3د.سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، طعلي حسين خلف ، 0 54
 .2032، بغداد ، 

، جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة االنترنت وطرق  عادل عبد العال إبراهيم خراشي0 55
 2035، ية ، اإلسكندر  دار الجامعة الجديدة، 3، طمكافحتها في الشريعة الجنائية والفقه اإلسالمي

عادل ماجد، مكافحة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون الوطني لدولة االمارات العربية 0 52
 2007،معهد التدريب والدراسات القضائية، االمارات العربية،3ط المتحدة،

 المكتب، 3، ط " مقارنة دراسة"  تحقيقها وسبل الطفل حقوق ،  شريف أحمد جبر دمحم عادل0 57
 .2023، اإلسكندرية،  الحديث الجامعي

، المكتبة 3ط عبد الستار البزركان، شرح قانون العقوبات  القسم العام بين التشريع  والفقه والقضاء،0 52
 .2005 القانونية ، بغداد 

 .3979الكويت، عالم المعرفة، الرق ماضيه وحاضره، عبد السالم الترمانيني، 59
الشثري، التسول في نظام االتجار باألشخاص السعودي ، دراسة عبد العزيز بن حمود بن عبدهللا 0 20

   .2030، منشورات جامعة نايف للعلوم األمنية ، 3مقارنة، ط

دراسة     الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة :، العزيز مندوه عبدالعزيز أبو خزيمة  عبد0 23
 2030اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،، 3ط،  م العا الدولياالسالمي والقانون  الفقهمقارنة بين 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ، 3طعبد اللطيف دمحم عامر ، التبني بين التاريخ والشرائع ، 0 22
2002.  

عبد هللا عبد المنعم حسن علي ، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم االتجار بالبشر دراسة تحليلية 0 21
 .2037العربية ، القاهرة ، ، دار النهضة 3، ط

دار الفكر ، 3طعبد الهادي هاشم دمحم ، االتجار بالبشر بين الفقه االسالمي والقانون الوضعي، 0 24
 .2035الجامعي، االسكندرية، 

 اإلتجار جرائم من الخاصة االحتياجات لذوي  الجنائية العصيمي ، الحماية جزاء بن علي0 25
 .2035القانون واالقتصاد ، الرياض ،  ، مكتبة3مقارنة ، ط دراسة: باألشخاص
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ريادة اإلسالم في تفهم خصوصية األطفال وفي تقرير وتطبيق حقوقهم الخاصة  الجراجرة، ىعيس0 22
 .3922، عمان دار ابن رشد، ، في الرعاية والتربية

 اإلسكندريةعبد هللا دمحم الهواري ، المحكمة االوربية الجديدة لحقوق االنسان ، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ،   27
 12-15، ص 2009، 

دار الفكر والقانون للنشر ، 3طتجار بالبشر، إلالمواجهة الجنائية ل ،غازي احمد مبارك بن سميدع  0 22
 .2039، المنصورة، 

،  للنشر الجديدة الجامعة دار، 3فاطمة شحاته احمد زيدان ، مركز الطفل في القانون الدولي ، ط 0 29
 .2032،  اإلسكندرية

الحقوقية ،  الحلبي ، منشورات3الدولية ، ط العدالة نحو الدولية الجنائية حمد ، المحكمة نجيب فيدا0 70
2002 . 

االتجار بالبشر في القانون االماراتي المقارن، مجلة فتحية دمحم قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم 00 73
 .2009الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد اربعون،

 .2030،العاتك،القاهرة،2فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات القسم الخاص،ط0 72
 . 2039، المكتبة القانونية ، بغداد ، قيس لطيف التميمي ، شرح قانون العقوبات العراقي0 71
 للطباعة األكاديمي المركز، 3ط ،" مقارنة دراسة"  للطفل القانونية الحماية ، رحيم عزيز الر 0 74

 . 2023 ، عمان ، والتوزيع والنشر
في النظرية العامة  تحليليهدراسة  -نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات ؛ القسم العام 0 75

 .2020دار الثقافة للنشر ، عمان ، ، 3طللجريمة والمسؤولية الجزائية ، 
، العدد 22نوال طارق، جريمة االتجار باألشخاص، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد ، المجلد 0 72

 .2033،لسنة  3
، 3طاسة مقارنة ، مازن خلف ناصر ، الحماية الجنائية لألشخاص من االختفاء القسري ، در  0 77

 . 2037المركز العربي للنشر ، القاهرة ، 
صدارات إلالمركز القومي ل  ،3استراتيجية مكافحة جرائم االتجار في البشر، ط، دمحم الشناوي 0 72

 .2034القانونية،القاهرة،
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 . 2037د. دمحم ثامر السعدون ، االستغالل الجنسي لألطفال ، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 0 79
،   2سعيد نمور،  شرح قانون العقوبات  القسم الخاص : الجرائم الواقعة على األشخاص، ج دمحم 0 20

 .2031، دار الثقافة للنشر ، عمان ، 5ط
دار الجامعة ، 3طدمحم علي العربان ، عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها ، دراسة مقارنة ، 0 23

 .2033الجديدة ، االسكندرية ، 
،جامعة نايف العربية للعلوم 3مكافحة االتجار بالبشر واألعضاء البشرية، طدمحم فتحي عيد، 0 22

 .2005االمنية، الرياض، السعودية،
 2031  ،القاهرة دار المعرفة الجامعية، ، 3طدمحم مختار القاضي، اإلتجار بالبشر، 0 21
 .3923مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، ، 3طدمحم نيازي حتاتة، جرائم البغاء، 0 24
 للعلوم العربية نايف جامعة ،3ج بالبشر، االتجار مكافحة في الدولية الجهود ،مطر يحيى دمحم0 25

 .2030الرياض، االمنية،
محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 0 22

 .3999الرياض، 
 والفقه العام الدولي القانون  في بالنساء االتجار لمكافحة الدولية التدابير داود، حسن السيد محمود0 27

 .2030القاهرة، القانونية، الكتب دار، 3ط اإلسالمي،

، دار النهضة  1محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي في الجرام العمدية ،ط0 22
 .2002العربية ، القاهرة، 

والدولية للطفل من مخاطر النزاعات المسلحة منال رفعت ، الطفولة والقهر الحماية العربية 0 29
 .2032، 3واالعتداء الجنسي والعمالة والقهر ، مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ، ط

ماهر صالح عالوي الجبوري واخرون ، حقوق االنسان والطفل والديمقراطية ، العاتك لصناعة 0 90
 .2009الكتاب ، بيروت ، 
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سير الدعوى الجنائية  -اءات الجنائية،  مرحلة جمع االستدالالت دمحم زكي أبو عامر ، اإلجر 0 93
والطعن في الحكم الصادر في الدعوى  -والحكم  -والتحقيق  -والدعوى المدنية المرتبطة بها 

 .  2030منشورات الحلبي الحقوقية ، بيرت ،، 3طالجنائية، 
دار النهضة العربية ،  ، 2طابية ،دمحم سامي الشوا ، الجريمة المنظمة وصداها على األنظمة العق0 92

  .2002القاهرة ، 
دار المعرفة الجامعية ، ، 2طدمحم عاطف غيث ،المشاكل االجتماعية والسلوك االنحرافي ، 0 91

 .2000االسكندرية ، 
مدخل لدراسة احكام واليات االنفاذ الوطني  الدولية، الجنائية المحكمة محمود شريف بسيوني،0 94

 .2002دار الشروق ، القاهرة ،  ،3،ط للنظام األساسي 

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1القسم العام ، ط –محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات 0 95
3972. 

تقنياته ، إرتباطه بالتربية المدنية ،مؤسسة نوفل  –مقوماته  طفى العوجي ،األمن االجتماعي ،صم0 92
 .3921للنشر ، بيروت ، لبنان ، 

 .3999المؤلفين ، دراسات في المجتمع العربي المعاصر ، دار االهالي ، القاهرة  ،  مجموعة من0 97
 . 2032العام  ، جامعة البحرين ،  القسم - البحريني العقوبات شنه ،  قانون  دمحم0 92

 .3992، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 2دمحم نيازي حتاته ، جرائم البغاء دراسة مقارنة ، ط0 99
مشاعل هالل الحارثي ، جريمة االتجار باألطفال في ضوء نظام مكافحة االتجار 0 300

 .2037، مكتبة القانون واالقتصاد للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 3،  ط باألشخاص
، 3مظهر غايب علي ، الجرائم الماسة باألخالق واآلداب العامة عبر الوسائل االلكترونية ، ط0300

 .2023 مكتبة الجزيرة ، بغداد ،
 القانون  أحكام- الدولية للجريمة العامة النظرية" الدولية الجنائية المحكمة ، حمودة سعيد منتصر0302
 .2009 اإلسكندرية، ، الجامعي الفكر ، دار3ط ، تحليلية دراسة" الجنائي الدولي
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لسنة  3رقم  هشام عبد العزيز مبارك ، ماهية االتجار بالبشر ، بالتطبيق على القانون البحريني0301
 .2009" بشأن مكافحة االتجار بالبشر ، المركز األمني ، 2002
دار الثقافة ،  3وجدان سليمان ارتيمه ، االحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر )دراسة مقارنة ( ، ط0304

 .2034للنشر ، عمان ،  
منشورات ، 3طوسيم حسام الدين االحمد ، االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان الخاصة ، 0305

 . 2035الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
بيروت ، لبنان  ،وفاء مرزوق ، حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي 0302

 ،2030. 
دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،  ، 3طالتبني في اإلسالم ،يحيى أحمد زكريا الشامي ، فقه 0307
2032. 
 

 الكتب المترجمة :اا ثاني
دراسات في القانون الدولي االنساني  ساندرا سنجر، حماية االطفال في حاالت النزاع المسلح، .3

 .3922،  3دار المستقبل العربي ، بيروت ، ط، " اللجنة الدولية للصليب األحمر ، "
بينينج ، بودل وآن ، العنف ضد المرأة ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، جنيف  كارين .2

 .3999، سويسرا ، 
 

 والطاريحالرسائل  :ثالثاا 
، رسالة  ةالعمل المبكر وجنوح االحداث ، دراسة ميدانية في جريمة السرق دمحم رحيم ، ءاال .3

 .3999،جامعة بغداد ،  اآلدابكلية  ، (غير منشورة)ماجستير 
بشرى سلمان العبيد ، االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل ، رسالة ماجستير ، جامعة  .2

 .2004بغداد ، كلية القانون ، 
( ، )غير منشورة، ماجستير حيدر خلف جودة، تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة، رسالة  .1

 .2000،  جامعة بغداد 
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 لمكافحة المتِحدة االمم التفاقية وفقا بالبشر اإلتجار مردان ، جريمة ال كاظم جواد خالد .4
، جامعة القادسية ، كلية  ر، رسالة ماجستي 2000 لعام الوطنية عبر المنظمة الجريمة

 2023القانون ، 
خالد دمحم سليمان المرزوق، جريمة االتجار بالنساء واالطفال وعقوباتها في الشريعة  .5

دراسة تأصيلية  مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم  االسالمية والقانون،
 .2005الرياض، االمنية،

 حقوق  حماية في(  اليونيسيف)  المتحدة األمم دور ، الرحيم عبد حسن احمد فتحي سماح .2
 والعلوم االقتصاد كلية ، ماجستير رسالة ،(  2007 الى 3929)  من الفترة في الطفل

 . 2030 القاهرة ، السياسية

غصن مناحي خيون الحسناوي ، جريمة االتجار بالبشر في التشريع العراقي والمقارن ،  .7
 .2034رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كلية القانون ، 

ين صادق ، جريمة االتجار بالبشر وبخاصة النساء كجريمة عابرة للحدود سليلى علي ح .2
رسالة ماجستير ، جامعة الشرق األوسط ، كلية دراسة مقارنة لمنطقة الخليج العربي ، 

 .2033الحقوق ، 
 والمقالت  األبحاث: رابعاا 
احمد جالل عز الدين ، المالمح العامة للجريمة المنظمة ، المجلة العربية للدراسات االمنية  .3

 . 3994 ،37 العدد، 9 لد مجال ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
مكافحة االتجار بالنساء في القانون الدولي والتشريع االماراتي ، مجلة احمد دمحم الجسمي ،  .2

 .2020،  3، العدد 37جامعة الشارقة ، للعلوم القانونية ، المجلد 
الحماية الجزائية للطفل المعرض للخطر دراسة مقارنة في ضوء  أسامة أحمد دمحم النعيمي، .1

 ، لسنة52، العدد32المجلد  للحقوق، مجلة الرافدين مشروع قانون حماية الطفل العراقي،
2031. 
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المركز العربي للبحوث  ،مجلة الباحث العربي د. أحمد أبو زيد، أطفال العالم في خطر،  .4
 .2000/الثاني تشرين، 504العدد  القانونية ، القاهرة ، 

ارنتها بجرائم بن جيمة هدى ، ماهية جريمة االتجار بالبشر في ضوء القانون الدولي والقانون المقارن ومق .5
 . 2039، سنة  3مشابهة لها ، مجلة القانون والعلوم السياسية، الجزائر، المجلد الخامس ، العدد 

د. فواز صالح، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى )دراسة  .2
، المجلد قانونية ومقارنة(، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 .2009، العدد الثاني، 25
د.شبل بدران ، حقوق االنسان وحقوق الطفل ، مجلة الطفولة والتنمية ، جامعة القاهرة ،  .7

 . 2037لسنة  22العدد 
د.غريبي فاطمة الزهراء ، غريبي يحي ، جهود األمم المتحدة في مكافحة االتجار باألطفال ،  .2

 .2020،  29 العدد ، 37 المجلد، مجلة المستنصرية للدراسات العربية 
 وعملية، منهجيه إلشكاالت حقوقية ؛قراءه الدولية الجنائية المحكمة شعبان، الحسين عبد .9

 .2002لعام ( 223) العدد العربي، المستقبل مجلة

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم ، آالء ناصر أحمد باكير، جريمة االتجار بالبشر: دراسة  .30
تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية ،  مجلة جيل األبحاث القانونية 

 . 12المعمقة ، العدد 
لدولي عبد المؤمن بن صغير ، اآلليات القانونية لحماية حقوق الطفل في ظل التشريع ا .33

، مظاهر الحماية وقصور الميثاق ،  3929دراسة حالة االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 
  2034كانون اول  5مجلة جيل حقوق االنسان ، مركز جيل البحث العلمي ، العدد 

جعفر كاظم المالكي ، عبد السادة شهاب العبادي، جريمة االتجار باألشخاص وموقف  .32
 .2033مجلة الحقيقة القانونية، العدد الخامس والثالثون،المشرع العراقي منها، 

دمحم حمود ، معزوز ربيع ، اليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون  .31
 .2023، السنة 03، العدد5الجزائري ، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد 
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مكافحة جريمة االتجار بالبشر ، مجلة كلية هند مطاري ، التعاون الدولي في  .34
 . 2032لعام  37العدد الجزائر،الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة دمحم خضير بسكرة ،

 

 واألنظمة: الدساتير والقوانين خامساا 
 الدساتير . أ

 .2004المعدل ، 3922دستور جمهورية لبنان  -3

 2005دستور جمهورية العراق لعام  -2

  واألنظمةالقوانين  . ب
 . المعدل 3917 لسنة 52 رقم المصري  العقوبات قانون  -3
 . 3923 لسنة 30 رقم  الدعارة مكافحة قانون  -2
 3929 لسنة 333 رقم العراقي العقوبات قانون  -1
  3973لسنة( 331) رقم  العراقي العيون  مصارف قانون  -4
 وتعديالته  3972 لسنة 35 رقم البحريني العقوبات قانون  -5
 .3922  لعام( 25) رقم العراقي البشرية االعضاء زرع عمليات قانون  -2
 . 3922  لسنة( 2) رقم  العراقي البغاء مكافحة قانون  -7
  2005 لسنة( 30) رقم العليا العراقية الجنائية المحكمة قانون  -2
 بالقانون  المعدل 2002 لسنة( 53) رقم االتحادي االماراتي بالبشر االتجار مكافحة قانون  -9

  2035 لسنة 3 رقم
 .2007 لعام الجزائري  المدني القانون  -30
 . 2002 لسنة 24 رقم العامة الصحة قانون  -33
 . 2002 لسنة 3 رقم البحريني باألشخاص االتجار مكافحة قانون  -32
 .2002 لسنة 322 رقم بالقانون  المعدل الطفل قانون  -31
  األردني 2009 لعام 9 رقم بالبشر االتجار قانون  -34
 . 2030 لسنة( 24) رقم قانون  المصري  بالبشر االتجار مكافحة قانون  -35
 2032( لسنة 22رقم )العراقي قانون االتجار بالبشر  -32
 . 2032قانون العقوبات الجزائري لعام  -37
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 .2035 لسنة 71 رقمالعراقي  العمل قانون  -32
 الجريدة الرسمية : سادساا 

 .3959 لسنة 301 العدد العراقية الوقائع -3

  3959 لسنة 305 الوقائع المصرية العدد -2

 3921 لسنة  22 العدد الجزائرية الرسمية الجريدة -1
 .3929 لسنة 49الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  -4

  3992لعام   93الجريدة الرسمية العدد  -5

 . 3992 لسنة  22 الوقائع المصرية العدد -2
 . 2004 لسنة ، 2252 رقمالبحرينية  الرسمية الجريدة -7
 .2002 لسنة 55رقم الجزائرية الجريدة الرسمية  -2

 2007لسنة  4042، العددالوقائع العراقية  -9
 . 2002 لسنة 24 العددالجزائرية  الرسمية الجريدة -30
 .2002 لعام 22 العدد الرسمية الجريدة -33

 ؟ 2030 ، لسنة 47 العدد الجزائرية  الرسمية الجريدة -32

 الدولية. والتقارير الوثائقكولت و و التفاقيات والبروت: سابعاا 

  والعالنات كولتو التفاقيات والبروت . أ
 .  3910 لسنة( 29) رقم الجبري  العمل اتفاقية -3
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  -2

 3949آب/أغسطس 32

 3949الغير لعام  دعارة واستغالل باألشخاص االتجار حظر اتفاقية -1

اتفاقية األمم المتحدة التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة التي  -4
نيسان  10( في 23-/د202صدرت عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراره المرقم )

3952 . 
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 3977 جنيف، اتفاقيات إلى اإلضافي األول( البروتوكول) الملحق -5
 3977 جنيف، اتفاقيات إلى اإلضافي الثاني( البروتوكول) الملحق -2
 مع ورعايتهم األطفال بحماية المتصلة والقانونية االجتماعية بالمبادئ المتعلق االعالن -7

 الجمعية قبل من المعتمد والدولي الوطني الصعيدين على والتبني بالحضانة الخاص االهتمام
 3922 ديسمبر/األول كانون  1 في المؤرخ 43/25 رقم  المتحدة لألمم العامة

   3929الطفل عام  حقوق  اتفاقية -8
 .3990 الطفل ورفاهية لحقوق  األفريقي الميثاق -9

  3994 لعام اإلنسان لحقوق  العربي الميثاق -30
 3999 عليها، للقضاء الفورية واإلجراءات األطفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن اتفاقية -33

 (322 رقم)
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال الملحق با 2000الثاني لسنة  لبروتوكول االختياري ا -32

 .اإلباحيةواستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 
بروتوكول منع وقمع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمل إلتفاقية األمم  -31

   2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة
 2004 لعام االنسان لحقوق  العربي الميثاق -34
 لألمم العامة الجمعية قرار بموجب ونشر اعتمد البشر استنساخ بشأن المتحدة األمم إعالن -35

 .2005/  آذار/ 2 في( 59/220) رقم المتحدة

 2005اتفاقية مجلس اوروبا بشان مكافحة االتجار بالبشر لعام  -32
 .نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية -37
 التقاريرب.

الملحق  2000الثاني لسنة  االختياري  البروتوكول من االعضاء األطراف الدول : تقرير .3
 .اإلباحية  المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق  اتفاقيةبا

 2030 -2004العراقية عن واقع الطفل في العراق للعام  وزارة الداخلية تقرير: .2

 ال باألشخاص، االتجار ، االنسان حقوق  مجلس ، المتحدةلألمم  العامة الجمعية :تقرير  .1
 2009 لعام A/HRC/11/L.6 رقم  واألطفال النساء سيما
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 االنسان حقوق  مجلس ، المتحدة لألممالمقررة أوفيليا كالسيتاس سانتوس الخاصة : تقرير  .4
 .2003فبراير  2االباحي لألطفال ، المعنية بمسألة بيع األطفال وبغاء األطفال والتصوير 

الجمعية الدولية لمكافحة الرق في تشرين األول/أكتوبر الى مايك كـي وأيدان ماكيد تقرير :  .5
2007. 

تقرير : مكتب هيئة رعاية الطفولة لواقع حماية الطفل في العراق ورسم سياسة حماية الطفل  .2
 . 2033، بغداد ، 

المملكة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود مملكة البحرين حول التدابير التي اتخذتها : تقرير  .7
البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

 .2000لعام  واستغالل األطفال في المواد اإلباحية
 .3992 المنظمة العمل الدولية لعام أعمال عن المتحدة لألمم العام :األمين تقرير .2

 الدورة الدولي، العمل مؤتمر الجبري، للعمل حد لوضع االجراءات لتعزيز : الرابع التقرير .9
 .2034 لعام ،301

 . 2005حزيران لعام  1وزارة الخارجية االمريكية السنوي عن االتجار باألشخاص ،  :تقرير .30

  -لجنة حقوق اإلنسان  -المتحدة لألممالمقررة الخاصة  -A.C.Santoseالسيدة  :تقرير .33
 . 2000فينا عام 

  المرأة  ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية لجنة الى أوهارد لتحالف الظل تقرير: .32
  2039 سيداو -عن جمهورية العراق 

 المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال ببيع المعنية الخاصة المقررة :تقرير .31
 . 2034 ديسمبر 22 في A/HRC/28/56 رقم ، بوكيتشيو – بور دي مود اإلباحية،

تعزيز ل االنسان حقوق  مجلس ، المتحدة لألمم العامة الجمعيةالى غولنارا شاهينيان ،  :تقرير .34
لعام وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

2009   
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الدولية، التقرير الثالث حول تنفيذ برنامج العمل المعتمد في  ECPATتقرير: منظمة  .35
 3999المؤتمر العالمي، بانكوك ، تايلند، 

 لألطفال . األفالم والصور اإلباحية عن  3992 لعام منظمة اليونسيف  :تقرير .32
عن انهاء العمل واالساءة واالستغالل الجنسيين  2020تقرير منظمة اليونسيف لعام  .37

 لالطفال
 المتعلقة للهجرة الدولية المنظمة استجابات خالل الحماية تعميم كيفية : بشأن توجيهية مذكرة .32

 . 2032الهجرة، لعام  ألزمات التنفيذي لإلطار التابعة المساعدة قطاعات أو) باألزمات
 وثائقج.

 اإلنسان حقوق  لجنة واالجتماعي، االقتصادي المجلس –وثيقة االمم المتحدة  .3
E/CN.4/1998 /101-1998-p.20 & Mr.Justice David Watt and Michelle 

Fuerst – Termeear’s Criminal Code –Carswell –1997  . 
المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة ،     E/CN.4/2003/79 وثيقة األمم المتحدة .2

 , 1999حقوق الطفل ، لسنة –حقوق اإلنسان 
ومنع االتجار  األطفال حقوق  الخاصة في  A/59/499وثيقة األمم المتحدة رقم   .1

 .2004لعام   األولكانون   20باألشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه 
 حقوق  لجنة واالجتماعي، االقتصادي المجلس ، A/57/41رقم  وثيقة األمم المتحدة،  .4

 .2003لسنة   الطفل حقوق – اإلنسان
 
 المؤتمراتد.

 2000 نيسان37-30 فينا المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع العاشر المتحدة االمم مؤتمر .3
 ايمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فين .2

  2033تشرين األول / أكتوبر  30-32
 : الحكام القضائيةثامناا 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/59/499&Lang=A&Area=UNDOC
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/ القادسية جنايات محكمة ،2023/ج/ 717/،العدد االتحادية القادسية استئناف محكمةقرار  -3
 0منشور غير قرار ، 2023/ 2/ 32/التاريخ - االولى الهيئة

/ القادسية جنايــات محكمة 2032/ج/ 230/العدد ، االتحادية القادسية اســتئناف محكمةقرار  -2
 0منشور غير قرار ، 2032/ 2/ 35/ الثانية الهيئة

،قرار 20/5/2039/بتاريخ 2039/ج/492قادسية /الهيئة الثانية/العدد/لمحكمة جنايات اقرار  -1
 0غير منشور

 : شبكة النترنتتاسعاا 
 

عنان يأمر بالتحقيق في فضائح منظمات خيرية، جريدة األمين العام لألمم المتحدة كوفي  .3
  http://www.albayan.co.ae:  2002/أذار/3البيان اإلماراتية 

، ،: 2000/أيار/39تجارة الرقيق في اسرائيل، صحيفة القدس، الجمعة  .2
http://www.alaqsa.b3.un  

: اإلنترنت، عبر األطفال لدعارة الترويج لمكافحة جديد دولي مركز البدراني، حمد. د .1
http://www.suhuf.net.sa/2000Jaz/feb  

المبادئ اإلرشادية بخصوص زرع األعضاء البشرية. المبدأ اإلرشادي الخامس، منظمة  .4
-www.searo.who.net/linkfiles/bct-who-guidingالصحة العالمية، 

principles-orgen-transpantion.pdf  
-http://www.enotes.com/medicalدليل دراسة التجارب الطبية،  .5

experimentation-reference/medical-experimentation. 
التقرير السنوي التاسع حول االتجار بالبشر  .2

http://rabat.usembassy.gov\policy\key\-key-reports\introduction\by-
sertary-hillary-linton-on-trafficking-in-persons-repot-arabic.html 

http://www.albayan.co.ae/
http://www.alaqsa.b3.un/
http://www.alaqsa.b3.un/
http://www.searo.who.net/linkfiles/bct-who-guiding-principles-orgen-transpantion.pdf
http://www.searo.who.net/linkfiles/bct-who-guiding-principles-orgen-transpantion.pdf
http://www.searo.who.net/linkfiles/bct-who-guiding-principles-orgen-transpantion.pdf
http://www.enotes.com/medical-experimentation-reference/medical-experimentation
http://www.enotes.com/medical-experimentation-reference/medical-experimentation
http://www.enotes.com/medical-experimentation-reference/medical-experimentation
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 ، اليونيسف منظمة ،تقرير 2002 العالم في االطفال وضع أبراهيم،  غرايبة .7
http://www.rezgar.com/debat/show_cat.asp. 

 

األردنية الهاشمية على قائمة المسائل الخاصة بالبروتوكول االختياري الملحق رد المملكة  .2
 باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال والمواد اإلباحية عن األطفال:

https://tbinternet.ohchr.org 
االتجار باألشخاص لغرض نزع أعضاءهم،  منشور صادر عن مؤتمر الدول األطراف في  .9

، 2033فاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فينا: ات
www.un.org/documents  

-https://www.ilo.org/beirut/aboutus/lang الدولية العمل منظمة مكتب .30

-ar/index.htm 
المساعدة التابعة لالطار التنفيذي الزمات مكتب منظمة الهجرة الدولية ، قطاعات  .33

 https://www.iom.int/sitesالهجرة .
، منظمة انقاذ الطفل ،  لالمعايير الدنيا لحماية الطفل، قسم تعميم حماية الطف  .32

-https://spherestandards.org/wpة ارض االنسان ومنظم

content/uploads/CPMS-AR.pdf 
العراق ،  في الدولية العمل ، منظمة بطهيش نسرين .31

https://www.ilo.org/beirut/media-

centre/news/WCMS_832426/lang--ar/index.htm 

  األلمانيةلإلعالم ، وزارة الخارجية  األلمانيالمركز  0 .34

https://almania.diplo.de/ardz-ar/02-DEU-int-Diplo/-/2518166 
 

 /https://www.fidh.org/ar (.FIDHالحركة الحقوقية الدولية )مكتب  .35
 تقارير األمم المتحدة مكتب المفوض السامي ، .32

i. https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/Decisions.a 

http://www.un.org/documents
http://www.un.org/documents
https://www.iom.int/sites
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