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 والقوانين اإلسالمي الفقه بين مقارنة دراسة بالبشر االتجار ضحايا األطفال حماية

 الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام ضوء في العربي الوطن في الوضعية

 والتشريع السياسي لالقتصاد المصرية الجمعية عضو  -حلوان بجامعة منتدب محاضر/   أحمد صادق عفيفي طارق .د

 

 

 كالقوانُت اإلسبلمي الفقو بُت مقارنة دراسة يف بالبشر االذبار ضحايا األطفاؿ ضباية آلية بالدراسة أتناكؿ الورقة ىذه يف

 يف االذبار صور كأبرز باألطفاؿ، االذبار جرائم كخصائص بالبشر االذبار ظاىرة تعريف متناكال الدكلية كاألنظمة العريب الوطن يف الوضعية
 يف كاستغبلذلم ؛ القسرم العمل يف األطفاؿ استغبلؿ:  الصور ىذه أبرز كمن منها؛ األطفاؿ ضباية ككسائل عريباؿ الوطن يف األطفاؿ
 األعماؿ يف األطفاؿ كاستغبلؿ ،(الطفل بأعضاء االذبار)  بشرم غيار كقطع الطفل كاستخداـ التجنيد؛ يف كاستغبلذلم التسوؿ؛

 الصغَتة؛ اإلجرامية األنشطة كيف ، التبٍت يف األطفاؿ استغبلؿ كأخَتا احليوانات؛ باؽس يف األطفاؿ استغبلؿ الشرعية؛ غَت اجلنسية

 كاالتفاقيات العربية كالقوانُت اإلسبلمية الشريعة لو تكفلها كاليت الضحية الطفل حقوؽ أبرز إِف إشاراتنا جانب إِف ىذا .ادلخدرات كتوزيع

.    الدكلية

 

Abstract: 

In this paper, I take the study a mechanism to protect children who are victims of human trafficking in a comparative 
study between Islamic jurisprudence and ordinances in the Arab and international regulations , addressing the definition of 
the phenomenon of trafficking in human beings and the characteristics of crimes of trafficking in children , the most 
prominent images of trafficking in children in the Arab world and means of protecting children , including ; Notable 
among these pictures: the exploitation of children in forced labor; , child begging ; , child recruitment; and use of a child 
for spare parts human (trafficking in organs of the child) , and the exploitation of children in Erotica illegal ; exploitation 
of children in the race animals; Finally exploitation of children in adoption, and in criminal activities small ; and 
distribution of drugs. This along with our brands to the most fundamental rights of the child victim and guaranteed by his 
Islamic and Arab laws and international conventions. 
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 مقدمة

 البشرية، بتاريخ كاقًتنت الزمن أعماؽ يف الضاربة الظواىر من ىي بل ادلستحدثة، الظواىر من ليست بالبشر االذبار ظاىرة

 الغاية أك ادلنفعة حبسب شبنها يتحدد سلعة باعتباره كبيعو البشر، من غَته الستغبلؿ كسعي الرؽ اإلنساف عرؼ األكِف البشرية فجر فمنذ

 إِف 1558 من بريطانيا حكمت) األكُف إليزابيث ادللكة كانت فقد ، ادللوؾ فيو تورط احلديث العصر يف كحيت ادلشًتم، هناـ يبغيها اليت

 الرقيق، جللب أساطيلها بعض التجار كأعارت النببلء، مرتبة إُف رفعتو كقد, التاريخ يف طلاس أعظم ىوبكنز جلوف شريكة كانت( ـ1603

 ( ).احلديثة التقنية الوسائل من مرتكبيها الستفادة كذلك دلناىضتو احلثيثة اجلهود برغم ماضي عما اتساعا راالذبا ظاىرة زادت لقد بل

 القانونية البيئة خلصوصية مراعاهتا مدم علي يتوقف بالبشر االذبار جلرائم كضحايا الوقوع من األطفاؿ ضباية يف آلية أم صلاح إف كحيث

:   التاِف النحو علي الدراسة ىذه نقسم فسوؼ لذلك الصلة؛ ذات الدكلية األنظمة مع كطنية كانُتؽ من هبا ما كتوافق هبا ادلطبقة

. الضحية كالطفل بالبشر االذبار مفهـو: األكؿ ادلبحث

. العريب الوطن يف الشائعة باألطفاؿ االذبار كصور باألطفاؿ، االذبار من الدكِف القانوف موقف: الثاين ادلبحث

. بالبشر االلكًتكين االذبار لعمليات ضحية الوقوع من احلماية يف كحقو الضحية الطفل حقوؽ :الثالث ادلبحث

 الضحية والطفل بالبشر االتجار مفهوم  :األول المبحث

 ادلشرع من كل نظر كجهة من بالبشر االذبار مفهـو البند ىذا يف نتناكؿ لذلك ؛البشر االذبار لظاىرة زلدد تعريف يوجد ال

 قبل من ادلقًتحة التعريفات ككذلك العربية؛ الدكؿ يف ادلقارنة كالقوانُت مصر يف الوطٍت كادلشرع( الدكلية االتفاقيات إطار يف) الدكِف

.  الفقو من البعض

 :الدولي القانون في بالبشر االتجار مفهوم -أ

 التفاقية ادلكمل الربكتوكوؿ من الثالثة ادةاَف يف الوارد التعريف ىو بالبشر، لبلذبار كاسع دكِف نطاؽ على بو ادلعموؿ التعريف

 كمعاقبة كقمع دبنع اخلاص ادلتحدة األمم بركتوكوؿ عرؼ ( )ـ2000 لعاـ الوطنية للحدكد العابرة ادلنظمة اجلرؽلة ضد ادلتحدة األمم

 نقل أك ذبنيد"  بأنو: البشر يف االذبار للحدكد العابرة ادلنظمة اجلرؽلة ضد ادلتحدة األمم التفاقية ادلكمل بالبشر يتاجركف الذين األشخاص

                                                           
 النظاـ ضوء يف الوضعية، كاألنظمة اإلسبلمي الفقو بُت مقارنة دراسة بالبشر، االذبار ضحايا حقوؽ حلماية القانوين النظاـ مؤلفنا،: راجع للمزيد ( )

 بالبشر االذبار مكافحة قانوف: زلمد حسُت زلمد فايز /د ؛13 ص ،2014 الصلة، ذات كالقوانُت كاالتفاقيات الدكلية اجلنائية للمحكمة األساسي

 احلقوؽ رللة مصر، يف بالبشر االذبار مكافحة بشأف ـ،2010 لسنة 64 القانوف أحكاـ أساسيات ألىم مقارنة قراءة اإلنساف حقوؽ كضباية مصر يف

 إشارة مع بالبشر االذبار ظاىرة: نعمة ىاشم ؛355 ص ـ،2010 الثاين، العدد اإلسكندرية، جامعة  -احلقوؽ كلية كاالقتصادية، القانونية للبحوث

: الرابط علي متاح ،1ص ـ،2011/ 19/8 ، ،3461 عدد ادلتمدف، احلوار موقع العراؽ، إُف خاصة

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=272071 
 االذبار مكافحة بشأف ـ2008 لسنة( 1) رقم البحريٍت القانوف على ؽبالتطيب"بالبشر االذبار ماىية: مبارؾ العزيز عبد ىشاـ. د : راجع ( )

 جورجى، فتحي ىاين / ادلستشار إعداد ، عليها القضاء ك دلكافحتها ادلصرية كاجلهود...  باألشخاص االذبار جرؽلة ؛6ص ـ،2009"  باألشخاص

 الدراسات دبركز كاألمومة للطفولة القومي اجمللس رعاية ربت ؿباألطفا االذبار دلناىضة األسرة زلكمة قضاة الجتماع إِف مقدمة عمل كرقة

 . 5 ص ـ،2008 يناير 22 القاىرة، -القضائية
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 أك اخلداع أك االحتياؿ أك االختطاؼ أك اإلكراه أنواع من نوع أم أك القوة استخداـ أك التهديد طريق عن األشخاص استبلـ أك ربويل أك

 علي بالسيطرة يتمتع شخص موافقة علي للحصوؿ فوائد أك دفعات تلقي أك إعطاء أك ضعف موقف استغبلؿ أك القوة استخداـ إساءة

 من األخرل كاألشكاؿ الدعارة يف اآلخرين استغبلؿ علي األدىن حده يف االستغبلؿ كيشمل.  االستغبلؿ هبدؼ آخر شخص

".  األعضاء نقل أك باإلكراه العمل أك للعبودية مشاهبة شلارسات أك العبودية أك القسرية اخلدمة أك العمالة أك اجلنسي االستغبلؿ

: واإلقليمية المتخصصة المنظمات نظر وجهة من بالبشر التجارا مفهوم  -ب

 للسيطرة شخص إخضاع: " بأنو بالبشر االذبار األكركبية اجلنائية للشرطة ادلركزية للوكالة ادلؤسسة األكركبية االتفاقية عرفت

 يف الشخص استغبلؿ بغية السلطة، استعماؿ يف التعسف أك التهديد أك العنف باستخداـ آخرين ألشخاص القانونية كغَت الفعلية
 ( ) ."عنهم ادلتخلى باألطفاؿ االذبار أك القصر على اجلنسي كاالعتداء كاالستغبلؿ الدعارة،

 كالنقل، كاالختطاؼ، التوظيف، يف ادلدرجة األعماؿ صبيع: "  أنو على بالبشر االذبار األكركيب كالتعاكف األمن منظمة كعرفتو

 على غلربكف أك االستغبلؿ ألغراض القسر أك اخلداع أك القوة استخداـ أك التهديد طريق عن أشخاص، باؿاستق أك كإيواء كنقل كبيع

 ( )". قبل من الشخص فيو عاش الذم غَت آخر رلتمع يف لدائن، العمل

 البيع باخلطف، رعيةش بصورة يستخدـ مهاجر:  "  التالية احلاالت يف يتم بالبشر االذبار أف فًتل للهجرة، الدكلية ادلنظمة أما 

 أك اخلداع بواسطة آخر، أك بشكل أك اقتصاديا ادلهاجرين كاستغبلؿ. خارجها أك الوطنية احلدكد داخل سواء النقل، أك  التوظيف رلرد أك

 ( )".األساسية اإلنساف حلقوؽ انتهاكا يعد  فائدة غلنوف( ذبار) كسطاء طريق عن اإلكراه

 :بمكافحته المعنية الوطنية وانينالق في بالبشر االتجار مفهوم -ج 

: بأنو بالبشر، االذبار( ـ2010 لسنة 64 رقم) ادلصرم بالبشر االذبار مكافحة قانوف التنفيذية البلئحة من األكِف ادلادة عرفت 

 أك التسليم أك ؿالنق أك االستخداـ أك هبما الوعد أك الشراء أك للبيع العرض أك البيع ذلك يف دبا طبيعي شخص يف صورة بأم التعامل

 التهديد أك العنف أك القوة استعماؿ بواسطة ذلك مت إذا  –الوطنية حدكدىا عرب أك الببلد داخل يف سواء التسلم أك االستقباؿ أك اإليواء

 أك اءبإعط الوعد أك احلاجة، أك الضعف حالة استغبلؿ أك السلطة، استغبلؿ أك اخلداع، أك االحتياؿ أك االختطاؼ بواسطة أك هبما،

 التعامل كاف إذا  –كلو كذلك  –عليو سيطرة لو آخر بشخص االذبار علي شخص موافقة علي احلصوؿ مقابل مزايا أك مالية مبالغ تلقي

 كاستغبلؿ اجلنسي، االستغبلؿ أشكاؿ كسائر الدعارة أعماؿ يف االستغبلؿ ادلثاؿ سبيل علي صوره، كانت أيا االستغبلؿ بقصد

 أك التسوؿ، أك االستعباد، أك بالرؽ الشبيهة ادلمارسات أك االسًتقاؽ أك قسرا، اخلدمة أك السخرة أك اإلباحية دلوادا كيف ذلك يف األطفاؿ

 ".  منها جزء أك البشرية، األنسجة أك األعضاء استئصاؿ

"  األكِف مادهتا يف اخلليجي التعاكف رللس لدكؿ باألشخاص االذبار دلكافحة ادلوحد( القانوف) للنظاـ ظيب أبو كثيقة عرفت

 اإلكراه طريق عن كذلك االستغبلؿ، إساءة بغرض استقبالو أك إيوائو أك نقلو أك شخص إحلاؽ أك استخداـ: " بأنو"  باألشخاص االذبار

                                                           
( ) Europol، أنظر ،26/7/1995 بتاريخ برككسل يف الصادرة :www.europol.eu.int 
 Trafficking in Human Beings : implications for OSCE ",www.osce.org " بعنواف  ادلنظمة عن الصادر التقرير أنظر ( )
 أنظر -كالتسعُت السادسة الدكرة  --للهجرة الدكلية ادلنظمة من القدرات كبناء السياسات كضع:  بادلهاجرين االذبار ( )

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp. 

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
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 كأ الشخص، ذلك على ما سلطة استعماؿ بإساءة أك النفوذ أك الوظيفة باستغبلؿ أك االختطاؼ أك اخلداع أك االحتياؿ أك التهديد أك
 االستغبلؿ أشكاؿ من شكل أم يف الشخص ذلك استغبلؿ أك مباشرة، غَت أك مباشرة كانت سواء مشركعة، غَت أخرل كسيلة بأم

".  األعضاء نزع أك االستعباد أك بالرؽ، الشبيهة ادلمارسات أك االسًتقاؽ أك قسران، اخلدمة أك العمل أك اجلنسي، االعتداء أك كالدعارة

 إيوائهم أك نقلهم أك أشخاص استقطاب: ".... بأنو ( )ـ2009  لسنة 9 رقم األردين بالبشر االذبار منع قانوف ثةالثاؿ ادلادة كعرفت

 أك االحتياؿ أك االختطاؼ أك القسر أشكاؿ من ذلك غَت أك استعماذلا أك بالقوة التهديد طريق عن استغبلذلم بغرض استقباذلم أك

 ىؤالء على سيطرة لو شخص موافقة لنيل مزايا أك مالية مبالغ تلقي أك بإعطاء أك ضعف، حالة استغبلؿ أك السلطة استغبلؿ أك اخلداع

 ىذا يقًتف َف كلو استغبلذلم بغرض ذلك كاف مىت عشرة الثامنة دكف ىم من استقباؿ أك إيواء أك نقل أك استقطاب -2 أك األشخاص،

..."  الفقرة ىذه من( 1) البند يف الواردة طرؽاؿ من ذلك غَت أك استعماذلا اك بالقوة بالتهديد االستغبلؿ

:  الفقه قبل من بالبشر لالتجار المقترحة التعريفات -د

 فيها التصرؼ يتم ضحية أك سلعة رلرد إِف اإلنساف ربيل اليت ادلشركعة كغَت ادلشركعة التصرفات كافة: " بأنو البعض عرفو

 مت كسواء ، ذلك شابو ما أك جنسية أعماؿ يف أك متدف أجر ذات أعماؿ يف تغبللواس بقصد الوطنية احلدكد عرب كزلًتفُت كسطاء بواسطة
 ( ).العبودية صور من أخرم صورة بأم أك عنو قسرا أك الضحية بإرادة التصرؼ ىذا

 ستغبلؿاال إساءة بغرض استقبالو أك إيوائو أك تنقيلو أك نقلو أك شخص ذبنيد: "بأنو بالبشر االذبار جرؽلة اآلخر البعض كعرؼ

 بأية أك الشخص ذلك على ما سلطة استعماؿ بإساءة أك النفوذ أك الوظيفة باستغبلؿ أك احليلة أك التهديد أك اإلكراه طريق عن كذلك ،

 ( )".مباشرة غَت أك مباشرة كانت سواء مشركعة غَت أخرل كسيلة

 ( ).استغبلذلم بغرض ألناس ذمبل تقدًن أك نقل انتقاؿ، توظيف، عملية: " بأنو الفقو من آخر جانب كعرفو

:  :  باألطفالباألطفال  االتجاراالتجار  تعريفتعريف  --هـهـ  

 أك ذباريان  أك جنسيان  استغبللو أك نقلو، أك تسلمو أك تسليمو أك للبيع، عرضو أك شراءه أك طفل بيع: باألطفاؿ باالذبار يقصد

  ( ).اخلارج يف اجلرؽلة كقعت لوك ادلشركعة، غَت األغراض من ذلك غَت يف أك العلمية، كالتجارب األحباث يف أك اقتصاديا،

 كطبيعة تتناسب خاصة دبعاملة إفراده مت حيث بالبشر، االذبار قوانُت يف كضعو سبيز فقد الطفل يعانيو الذم للضعف كنظرا

 .بالبشر االذبار جرائم ضحايا كأحد للسقوط اصطياده فيها يسهل كاليت هبا ؽلر اليت العمرية ادلرحلة

 

 

                                                           

 . 920 ص ،4952 عدد ـ،2009/ 3/ 1 يةالرسم اجلريدة يف نشر ( )
. 17 ص ـ،2005 القاىرة، القانونية، ادلكتبة ، الرمسي كاالقتصاد اخلفي االقتصاد بُت بالبشر االذبار ناشد، عدؿ سوزم ( )
. 6ص سابق، مرجع: مبارؾ العزيز عبد ىشاـ/ د ( )
 .مساءن  3:48 الساعة 2010 يناير 30: السبت اجلزيرة" جريدة السويداف، فهد/ د بالبشر، االذبار جرؽلة ( )
 لعاـ (128) رقم بالقانوف ادلعدؿ 1996 لعاـ (12) رقم الطفل قانوف دبوجب ادلضافة العقوبات قانوف من (291) ادلادة يف الوارد للتعريف طبقا كذلك ( )

 .ـ2008
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: : باألطفالباألطفال  اراراالتجاالتج  جرائمجرائم  خصائصخصائص  --وو

" "   باعتبارىاباعتبارىا  اجلرؽلةاجلرؽلة  ىذهىذه  سبييزسبييز  حيثحيث  بالبشر؛بالبشر؛  االذباراالذبار  جرائمجرائم  أبرزأبرز  إحدلإحدل  اخلصائص،اخلصائص،  منمن  عددعدد  طفاؿطفاؿباأل االذبار جرؽلة تكتسب

 عليو ادلعاقب القانوين قالبها بتحديد الوطٍت ادلشرع ؼلتص  اليتاليت  االتفاقية اجلرائم منمن  اجلرؽلةاجلرؽلة  ىذهىذه  تعدتعد  كماكما  دكلية،دكلية،  جرؽلةجرؽلة  بأهنابأهنا" " منظمةمنظمة  جرؽلةجرؽلة

 أكِف باب كمن اجلرائم ىذه علي ادلًتتبة اجلنائية ادلسئولية تقادـتت  الال  كماكما  ؛؛الدكلة حدكد خارج ارتكاهبا عند عليو ادلعاقب كالنموذج كطنيا

  (  (    )).ادلدنية ادلسئولية

 باألطفال االتجار وصور باألطفال، االتجار من الدولي القانون موقف  :الثاني المبحث

 ادلطلبُت إطار يف العملي الواقع يف االذبار ىذا  كصور باألطفاؿ، االذبار من الدكِف القانوف كقفـ ادلبحث ىذا يف أتناكؿ

: التاليُت

 باألطفاؿ االذبار من الدكِف القانوف موقف: األكؿ ادلطلب

 .باألطفاؿ االذبار صور: الثاين ادلطلب

 

 باألطفال االتجار من الدولي القانون موقف  :األول المطلب

 من عدد كتوقيع إبراـ يف  -احلكومية كغَت احلكومية  –الدكلية ادلنظمات أـ الدكؿ بذلتها اليت سواء الدكلية جلهودا أشبرت

 ذلذه احملتملُت الضحايا األطفالاألطفال  حمايةحماية  الرئيسةالرئيسة  أهدافهاأهدافها  بينبين  منمن  يعديعد  والتيوالتي بالبشربالبشر  االتجاراالتجار دبناىضة تعٍت اليت الدكلية؛ االتفاقيات

 األصلية؛ ألكطاهنم عودهتم ككفالة كالبدين النفسي تأىيلهم كإعادة اجملرمُت براثن من كإنقاذىم الضحايا األطفاؿ عن كالذكد اجلرائم

 إِف -خاص بوجو باألطفاؿ كاالذبار عاـ بوجو بالبشر االذبار ظاىرة دبعاجلة اختصاصها مدم حبسب -االتفاقيات ىذه تقسيم كؽلكن

: نوعُت

 فيتمثل الثاين النوع أما توقيعها؛ من اذلدؼ أنو باعتبار هبا كأساسية مباشرة، بصورة قكحظر الرؽ دبناىضة كيعٍت األول؛ النوع

 اتفاقيات أمثلة أىم كتتمثل احلقوؽ؛ ىذه إىدار أسباب أحد باعتباره الرؽ دبحاربة اىتمت كاليت اإلنساف، حلقوؽ العامة االتفاقيات يف

: يلي فيما األكؿ النوع

 الّرقيق وتجارة الرق إلبطال التكميلية واالتّفاقّية ؛1926 سبتمبر 25 في جنيف في الموقعة رقبال الخاصة االتّفاقّية: أوال

 لمعاقبةكا بالرقيق رالتجاا دبنع عليهما ادلوقعة الدكؿ تعهدت االتفاقيتُت ىذين كألغراض بالرق؛ الشبيهة والممارسات واألعراف

 ةلسخرا عمل أك ملقسرا لعملا ؿتحو كمنع ،هرصو بجميع ؽلرا على لياكػ ءلقضاا على ،لممكنةا بالسرعةك يجيارتد ،لعملكا عليو؛
  ( ).ؽلرا كؼظر تماثل كؼظر لىإ

                                                           

 البشر، يف االذبار:  زلمد سيد حامد/ د ؛42: 38 ص السابق، رجعاَف بالبشر، االذبار ضحايا حقوؽ حلماية القانوين النظاـ كتابنا، راجع للمزيد  

 السابق، ادلرجع: العاقل حسُت اهلل عبد زلمد/ د ؛17: 16 ص ،2010 ،1ط القانونية، لئلصدارات القومي ادلركز للحدكد، عابرة منظمة كجرؽلة

 .83 ص ،4 رقم ىامش

. ـ1926 سبتمرب 25 يف جنيف يف ادلوقعة بالرؽ اخلاصة االتّفاقّية من (5 ،2) ادلادتُت راجع ( )
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 رساإ علي للقضاء كالضركرية البلزمة -لعمليا للتنفيذ لقابلةا -لتشريعيةا غيرك لتشريعيةا بيرالتدا كل ازباذ إِف باإلضافة ىذا
 أك ؛عيني أك مالي ؿبد ءلقا -بذلك لوعدا أك -أةمرا يجكتزكػ: إنساف اسًتقاؽ علي تنطوم أخرم اؼعرأ أك تسارمما أية ككذا لدينا

  .آخر شخص ليإ ينتقل ثاإر -جهازك ةفاك ملد -أةلمرا جعل فمكاإ ككذا ؛آخر لشخص جتوزك عن زؿلتناا حق سرتوأ أك كجلزا منح

 عيالو من آخر شخصا ؿيحو أك نفسو وػق ؿيتحو فبأ هاؤغرإ أك ،آخر شخص ؽسترقاا يشكل أف غلب األحواؿ كل كيف   

 نقل يشكل كما. لقصدا اذق علي ةمرامؤ في اؾالشترا أك لتدخلا أك لةكلمحاا حالة في نفسو ألمرا ينطبقك جنائيا جرما ،قيقر ليإ

 ( ).جنائيا جرما ، اؾرػشتاال أك لنقلا اذىػ لةكمحا أك كانت، سيلةك بأية آخر ليإ بلد من لرقيقا

 المتحدة األمم التفاقية المكمل واألطفال، النساء وبخاصة باألشخــاص، االتجـار ومعاقبة وقمـع منـع بروتوكول: ثانيا

 كقمع مناىضة بأف األطراؼ الدكؿ إلؽلاف -ديباجتو يف كرد دلا كفقا  –الربكتوكوؿ ىذا كقع كقد: الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة

 ضحايا كضباية ادلّتجرين كمعاقبة االذبار ذلك دلنع تدابَت يشمل كادلقصد، كالعبور ادلنشأ بلداف يف شامبل دكليا هنجا يتطلب"  اجلرؽلة ىذه

 ىذا من" األغراض بياف" بػ كاخلاصة (2/1) ادلادة نصت كرد كقد". دكليا هبا ادلعًتؼ اإلنسانية حقوقهم ضباية منها بوسائل االذبار ذلك

 ؛...." كاألطفاؿ للنساء خاص اىتماـ إببلء مع باألشخاص، االذبار كمكافحة منع (أ): ىي ؿالربكتوكو ىذا أغراض:" أف علي الربكتوكوؿ
 بواسطة استقباذلم أك إيواؤىم أك تنقيلهم أك نقلهم أك أشخاص ذبنيد: " بأنو”  باألشخاص االذبار“ (أ/3) ادلادة عرفت الغرض كذلذا

 إساءة أك السلطة استعماؿ إساءة أك اخلداع أك االحتياؿ أك االختطاؼ أك رالقس أشكاؿ من ذلك غَت أك استعماذلا أك بالقوة التهديد

. االستغبلؿ لغرض آخر شخص على سيطرة لو شخص موافقة لنيل مزايا أك مالية مبالغ تلقي أك بإعطاء أك استضعاؼ، حالة استغبلؿ

 أك االسًتقاؽ أك قسرا، اخلدمة أك السخرة أك نسي،اًف االستغبلؿ أشكاؿ سائر أك الغَت دعارة استغبلؿ أدىن، كحد االستغبلؿ، كيشمل

" األعضاء نزع أك االستعباد أك بالرؽ، الشبيهة ادلمارسات

 المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول: ثالثا

 الرابعة الدكرة 263 ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية قرار دبوجب كاالنضماـ تصديقكاؿ للتوقيع كعرض الربكتوكوؿ ىذا اعتمد كقد: اإلباحية

 ضباية لكفالة البلزمة التدابَت كافة ازباذ أجل من كذلك ـ؛2002 يناير 18 يف النفاذ حيز دخل ـ،2000 مايو/أيار 25 يف ادلؤرخ كاخلمسوف

 األطفاؿ ذلا يتعرض اليت اجلنسية السياحة انتشار بعد خاصة اإلباحية، كاداَف كيف البغاء يف األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ بيع من الطفل

 الوسائل من كغَتىا االنًتنت عرب تبث اليت اإلباحية، ادلواد إنتاج كيف البغاء يف األطفاؿ استغبلؿ إِف تؤدم كاليت كمباشر، خاص بشكل

. باألطفاؿ االذبار صور عن حديثنا عند تفصيبل ذكره التاِف النحو علي التقنية

 كيف البغاء يف األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ بيع األطراؼ الدكؿ ربظر: " علي الربكتوكوؿ ىذا من (1) ادلادة نصت فقد لذلك 

 يتم تعامل أك فعل أم"  -(أ/2) للمادة كفقا " - األطفاؿ بيع"  بػ كيقصد". الربكتوكوؿ ىذا يف عليو منصوص ىو كما اإلباحية ادلواد

 أشكاؿ من آخر شكل أم أك مكافأة لقاء آخر شخص إُف األشخاص من رلموعة أك شخص أم جانب من طفل نقل دبقتضاه

   ؛"العوض

 كانوف 3 يف (4-د) 317 بقرارىا العامة اجلمعية أقرهتا كاليت :الغير دعارة واستغالل باألشخاص االتجار حظر اتفاقية: ثالثا 

 بالبشر كاالذبار الرؽ االتفاقية ىذه حاربت كقد منها؛ 24 للمادة كفقا 1951 يوليو/سبوز 35 يف النفاذ يف كبدأت ؛1949 ديسمرب/ األكؿ

                                                           

   بالرؽ الشبيهة كادلمارسات كاألعراؼ الّرقيق كذبارة الرؽ إلبطاؿ التكميلية االتّفاقّية من (6 ،3 ،1) ادلواد راجع ( )
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 كاألسرة الفرد رفاه كيعرض اإلنسانية، الكرامة مع يتناىف ككبلعلا باألشخاص، االذبار آفة يصحبها ما غالبا الدعارة، أعماؿ أف باعتبار

 ( ).للخطر كاجلماعة

 كالصادرة 105 رقم ، السخرة ربرًن كاتّفاقّية ـ؛1930 يف كالصادرة 29 رقم ، السخرة اتّفاقّية من كل سبق ما إِف يضاؼ كأخَتا

 .ـ1957 يف

: يلي فيما فتتمثل الثاني النوع اتفاقيات أهم أما

 بارةع كيف باحلظر االسًتقاؽ مسألة منو (4) ادلادة يف الدكِف ادلشرع تناكؿ الذم ( ):اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن :أوال

 كػلظر شخص، أم استعباد أك اسًتقاؽ غلوز ال: " التاِف النحو علي ادلادة ىذه صيغة كردت حيث اجلرؽلة ىذه صور صبيع تشمل عامة

".  أكضاعهما بكافة الرقيق كذبارة االسًتقاؽ

 اجلمعية قرار كجبمب كاالنضماـ كالتصديق للتوقيع كعرض اعتمد :والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد: ثانيا

 كالذم ـ؛1976 مارس/آذار 23 يف النفاذ يف بدء كالذم ـ،1966 ديسمرب/كانوف 16 يف ادلؤرخ (21-د) ألف 2200 ادلتحدة لؤلمم العامة

 : "علي منو الثامنة ادلادة نصت

 .صورعلا جبميع بالرقيق كاالذبار الرؽ كػلظر أحد، اسًتقاؽ غلوز ال -1

 .عبوديةلل أحد إخضاع غلوز ال -2

 اإللزامي، العمل أك السخرة على أحد إكراه غلوز ال (أ) -3

 تنفيذ سبنع الشاقة، األشغاؿ مع بالسجن اجلرائم بعض على ادلعاقبة ذبيز اليت البلداف يف غلعلها، ضلو على (أ) 3 الفقرة تأكيل غلوز ال (ب(

 سلتصة، زلكمة قبل من هبا احملكـو الشاقة األشغاؿ عقوبة

: "اإللزامي العمل أك السخرة" تعبَت يشمل ال الفقرة، ىذه ألغراض (ج)

 الذم أك قانوين أك قضائي قرار نتيجة ادلعتقل الشخص على عادة تفرض كاليت (ب) الفرعية بالفقرة ادلقصودة غَت كاخلدمات األعماؿ: 1

 مشركطة، بصورة عنو أفرج مث القرار ىذا مثل حبقو صدر

 قومية خدمة أية العسكرية، اخلدمة عن الضمَتم االستنكاؼ حبق تعًتؼ اليت البلداف يف كذلك،ك عسكرم، طابع ذات خدمة أية: 2

 ضمَتيا، ادلستنكفُت على القانوف يفرضها

 رفاىيتها، أك اجلماعة حياة هتدد اليت النكبات أك الطوارئ حاالت يف تفرض خدمة أية: 3

 ."العادية ةادلدين االلتزامات من جزءا تشكل خدمات أك أعماؿ أية: 4

                                                           

  . االتفاقية ىذه ديباجة من األكِف الفقرة راجع ( )
. ـ1948 ديسمرب/ األكؿ كانوف 10 يف رخادلؤ (3-د) ألف 217 العامة اجلمعية قرار دبوجب اعُتمد ( )
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 رقم العادية بدكرتو األفارقة الرؤساء رللس قبل من أجيز -اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من (5) المادة يف كردت: ثالثا

 أشكاؿ كافة كحظر القانونية بشخصيتو كاالعًتاؼ كرامتو احًتاـ ىف احلق فرد لكل: " يلي ما  -ـ1981 يونيو (كينيا) نَتكيب يف (18)

".  ادلذلة أك البلإنسانية أك الوحشية كادلعاملة كالعقوبات أنواعو بكافة كالتعذيب االسًتقاؽ خاصة كاستعباده كامتهانو استغبللو

 ركما يف اعتمد - الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام من اإلنسانية ضد باجلرائم كاخلاصة (7) ادلػػادة نصت: رابعا 

  :"أف معل -ـ1998 يوليو/ سبوز 17 يف

 أك النطاؽ كاسع ىجـو إطار يف ارتكب مىت"  اإلنسانية ضد جرؽلة"  التالية األفعاؿ من فعل أم يشكل,  األساسي النظاـ ىذا لغرض -1

..........  .االسًتقاؽ ( ج.....  :باذلجـو علم كعن, ادلدنيُت السكاف من رلموعة أية ضد موجو منهجي

 على, صبيعها السلطات ىذه أك, ادللكية حق على ادلًتتبة السلطات من أم شلارسة"  االسًتقاؽ"  يعٍت ( ج: ..... 1 الفقرة لغرض -2

 ."كاألطفاؿ النساء كالسيما, باألشخاص االذبار سبيل يف السلطات ىذه شلارسة ذلك يف دبا, ما شخص

 باألطفال االتجار صور : الثاني المطلب

 حملدكدية الطفل، عليها يكوف اليت الضعف حلالة نظرا كذلك للنظر، كملفتة ملحوظة بصورة باألطفاؿ، االذبار صور تتعدد 

 أنثي؛ كاف أك معاقا كاف أك فقَتة، بيئة يف كاف لو كما اصطياده عملية تسهل خاصة ظركؼ يف لوجوده أك سنو، بصغر ادلرتبطة مداركو

 ىنا؛ البحث رلاؿ من نستبعدىا فإننا لذلك بالطفل، االلكًتكين االذبار إِف باستفاضة أشرنا أف سبق كقد

 أك قانونا الطفل رعاية عن ادلسئولُت احد قبل من فيها التورط أك ارتكاهبا ادلتصور من اجلرؽلة ىذه صور أف بالذكر كاجلدير 

  ( ).اتفاقا

: يلي ما باألطفاؿ، االذبار صور أبرز من كيعد

 :  القسري العمل في األطفال استغالل:  أوالًال  

 خاصة قسوة، كاألكثر الظهور حيث من األقدـ الطفل حق يف اإلجرامية الصورة ، القسرم العمل يف ألطفاؿا استغبلؿ يعد

 ادلنزلية اخلدمة يف للعمل خارجها أك (ادلدف يف كالعمل) الدكلة داخل أخرم أماكن إِف كترحيلو األصلي مواطنو من الطفل نقل يتم أف بعد

.  إليها ادلنقولُت الدكؿ ناءأب عنها ػلجم اليت الدكنية األعماؿ أك

 من الكثَت يف العمل أماكن خطورة رغم األجور، بأقل الصناعة يف كعمالة األطفاؿ استغبلؿ الصورة ىذه إطار يف كيدخل

. اليدكية كالورش كادلناجم كادلصانع يف كاستخدامهم فيها هبم الزج يتم اليت الصناعات

 من أك منو كاحلصوؿ األطفاؿ استغبلؿ عن ادلسئوؿ زلاسبة ؽلكن اليت الصور أيسر من الصورة ىذه تعد سبق ما كبرغم

 أماكن علي البسيطة احلكومية الرقابة أحكم بواسطة اكتشافها ؽلكن لبلذبار الصورة فهذه ادلناسبة؛ التعويضات علي العمل من ادلستفيد

.  فيها األطفاؿ الستغبلؿ موضعا تكوف أف احملتمل العمل

                                                           
 .91 ص السابق، ادلرجع بالبشر، االذبار ضحايا حقوؽ حلماية القانوين النظاـ راجع  
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 أم يف للقبوؿ سنة 18 احلدث لسن األدىن احلد يقل أف 1973 لسنة 138 رقم االستخداـ لسن األدىن حلدا اتفاقية حظرت كقد

 اليت الظركؼ أك طبيعتو بسبب األحداث أخبلؽ أك سبلمة أك صحة للخطر يعرض أف ػلتمل اليت العمل أك االستخداـ أنواع من نوع

    )االتفاقية من 3 للمادة كفقا). فيها يؤدم

 ( ).ادلاضي القرف من األخَت العقد يف إال العربية الدكؿ بعض يف يظهر َف العامل بالطفل االىتماـ أف بالذكر كاجلدير

 : ( )التسول في األطفال استغالل :ثانياًال 

 الشفقة تثَت ىيئة يف هتيئتهم مع العامة األماكن يف األطفاؿ بوضع التسوؿ يف األطفاؿ استغبلؿ يكوف أف مصر يف الغالب

 ما علي باالستيبلء األفعاؿ ذلذه ادلنظم يقـو مث الثياب، أردل إلباسهم أك باخلداع أك حقيقة أجسادىم تشويو أك أطرافهم كقطع ىمذباه
 موطنهم من األطفاؿ بنقل تقـو منظمة عصابات األفعاؿ ىذه تنظيم عن ادلسئوؿ يكوف أف كالغالب. كىبات تربعات من جبمعو قاموا

 جبانب باالغًتاب كشعوره الصورة ىذه ضحية بالطفل يلحق الذم النفسي األَف من يزيد شلا لغاهتا، ىلوفيج أخرم دكؿ إِف األصلي

.  ادلهانة

 زيادة يف الرغبة أك ادلاؿ حب يغلبهم حُت الطفل، عائلة من األفراد بعض الطفل، استغبلؿ صور من الصورة ىذه يف يتورط كقد

 كبالتاِف إقامتهم زلاؿ خارج يكوف عندما خاصة الدكر هبذا أنفسهم القياـ أك التسوؿ أعماؿ كزلًتيف دلنظمي أطفاذلم تأجَت يف الدخل

 .    بو بادلطالبة احلق اإلدعاء جلهة يكوف َف ما القضاء، أماـ التعويض يف الطفل ىذا حق عن احلديث يثور أف نتصور كيف

 يكوف قد كما ذلا، مصاحبان  نشاطا كونو أك الدعارة يف ثبلن ـ الفتيات الستغبلؿ ستاران  التسوؿ يف األطفاؿ استغبلؿ يكوف كقد

.  بتوزيعها يقوموف اليت ادلخدرة اجلواىر خلطورة منهم إدراؾ دكف اإلدماف خلطر األطفاؿ يعرض شلا ادلخدرات لتوزيع ستارا

 كادلياه ؛ الفل كزىور ؛ ادلناديلؾ القيمة تافهة الصغَتة األشياء بيع يف األطفاؿ استغبلؿ بالبشر لبلذبار الصورة ىذه يف كيدخل

.  ادلركر كإشارات األرصفة كعلى الشوارع يف ، ادلعدنية

:   التجنيد في األطفال استغالل :ثالثاًال 

 اجليوش صفوؼ يف كمرتزقة للعمل األطفاؿ ذبنيد يتم ، كالعسكرية السياسية بالصراعات الساخنة ادلناطق من الكثَت يف

 توصيل يف أك كاالستكشاؼ األلغاـ حقوؿ عن كالكشف: األعماؿ أخطر يف منهم االستفادة ليتم ة؛ادلسلح ادلليشيات أك الرمسية

 باجلهود تتعلق األعماؿ ىذه كانت مىت كغَتىا اجلنسية كاخلدمات كالتجسس كالطبخ النظافة مثل أخرل مهاـ يؤدكف كما اإلمدادات؛

  ( ).احلريب

                                                           
 299 ص.104 س ،506 ع ،2012 ابريل ، ادلعاصرة مصر زللة اجلزائر، يف القاصر للعامل القانونية احلماية مكي، خالدية/ د (  )

: فبلنا كتسوؿ ، الصدقة طلب:  كالسؤاؿ الفقَت،: كالسائل ، إياه استعطاه: الشيء فبلنا كسألو الصدقة، منهم طلب:اسالن احملتاج سأؿ:  للغة ( ( 

 ككبلعلا كالشحاث الشحاذ:  لفظ أيضان  ادلتسوؿ علي كيطلق. ( 330 ص ،299 ص ساؿ مادة ك سأؿ مادة الوجيز العجم: راجع ) كاستعطي سأؿ

 كمادة شحذ مادة الوجيز العجم: راجع ). شحاذ فهو ملحا سأذلم: الناس كشحذ. شحاث فهو السؤاؿ يف كأٌف أؿس: فشحث ، ادللح السائل يعٍت

 .     (بعدىا كما 336 ص شحث
 الطفل مركز: زيداف أضبد شحاتة فاطمة/ د: أيضا كراجع ادلسلحة؛ النزاعات يف األطفاؿ شأف يف (تاكف كيب) الصاٌف الرجاء رأس مبادئ: راجع ( )

  ـ؛2003 اإلسكندرية، جامعة  –احلقوؽ كلية ، للدكتوراه رسالتها الدكِف، القانوف يف
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 كافة يف العاملة اإلجرامية اجملموعات يف للعمل لبلنضماـ كترىيبا رغيبات أشخاص أك شخص صبع: " بأنو التجنيد كيعرؼ

  ( )".بالبشر االذبار كمنها اجملاالت

 77/2 ادلادة كخاصة األربعة، جنيف لبلتفاقيات ـ1977 لعاـ اإلضافيُت الربكتوكُت يف الصورة ىذه ذبرًن كرد أنو القوؿ نافلة كمن 

 أـ مباشرة بصورة سواء العسكرية العمليات يف األطفاؿ اشًتاؾ حظر ككبلعلا الثاين، الربكتوكوؿ من ج/4/3 كادلادة األكؿ، الربكتوكوؿ من
 ىذه يف سنة 15 عن عمره يزيد الذم الطفل اشًتاؾ ادلخالفة دبفهـو أجاز أهنما النصُت ىذين علي نعيب كنا كإف ؛ مباشرة غَت بصورة

.  العمليات

 ينتج الذم األمر ، مدنيُت كليس ادلقاتلُت بصفة ػلظوا أف األخَت الفرض يف ادلسلحة عملياتاؿ يف الطفل اشًتاؾ علي كيًتتب

 ( )القانونية؛ اآلثار من العديد عنو

 الذم اجليش أك الدكؿ من لضحاياىا التعويضات علي احلصوؿ ؽلكن أنو االذبار، عمليات من الصورة ىذه ظاىر كاف كإذا 

 يف األطفاؿ ىؤالء أمساء إدراج عدـ أف إال التجنيد، عملية تسهل اليت اجلهة أك السمسار تضامن بجاف إِف ىذا باستغبلذلم، يقـو
 إِف ىذا منها؛ التعويضات اقتضاء أك الدكؿ ىذه زلاسبة سبيل يف العقبات أكرب يعد باستغبلذلم، اجليوش اعًتاؼ كعدـ رمسية، كشوؼ

 لسلطاف رمسيا ؼلضعوف ال من كادلتمردين االنفصالية اجلماعات ىي األطفاؿ، ؿباستغبل تقـو اليت ادلسلحة اجلماعات أكثر أف جانب

. كالقضاء التحقيق جهات عمل فيو ادلتورطوف ادلسلح النزاع يعيق ما كغالبا هبا معًتؼ دكلة

 رلند، طفل ألف 40ضلو تسريح مت كسَتاليوف كأصلوال أفغانستاف يف احلركب انتهاء بعد أنو إِف الدكلية اإلحصاءات أشارت كقد 

 ىؤالء ذبنيد عن ادلسئولُت كزلاكمة ادلسلحة، الصراعات مناطق يف اجملندين األطفاؿ لتسريح برامج ككضع عن احلديث يثَت الذم األمر

  ( ).القتل أك هبم اجلسدم التنكيل أك العسكرية للمحاكمات الضحايا األطفاؿ بعض تعرض بعد خاصة األطفاؿ،

 : بشري غيار كقطع الاألطف استخدام: رابعاًال 

, األعضاء من غَتىا أك كالكلى أعضائهم بيع بغرض متخصصة صباعات قبل من الغالب يف األطفاؿ اختطاؼ يتم ما غالبا

 نصيب من يكوف كالباقي القليل أقل إال الطفل نصيب يكوف فبل ادلتشردين من الشوارع أطفاؿ خداع فيها يتم كاليت احلاالت يف أما

.  العمليات ىذه أثناء حتفو الطفل يبلقي َف ذاإ ىذا التاجر،

 

                                                           
 أكتوبر ،40 عدد كالقانوف، الشرطة رللة اإلمارايت، القانوف يف مقارنة دراسة ، بالبشر االذبار جلرائم اجلنائية ادلواجهة: قوارم زلمد فتيحة/ د ( )

  -احلقوؽ كلية للماجستَت، رسالتو الوطٍت، كالقانوف الدكِف القانوف بُت بالبشر االذبار جرائم:  شحاتة احلميد عبد مصطفي ؛191 ص ـ،2009

.  138 ص ـ،2011 حلواف، جامعة

 للصليب الدكلية اجمللة ، األسرم ادلقاتلوف األطفاؿ: دكتلي تَتيزا ماريا بعدىا؛ كما 213 ص السابقة، رسالتها: زيداف أضبد شحاتة فاطمة/ د ( )

.  400 ص ،15 العدد ـ،1990 أكتوبر/  سبتمرب الثالثة، السنة ، راألحم
 الهتامهم" حرب رلالس" أماـ للمثوؿ -معارضة صباعة  -الكولومبية الثورية ادلسلحة القوات من كفتيات فتياف تعرض ذلك يف الشهَتة الوقائع كمن (1)

 صباعات أقدمت الدؽلقراطية، الكونغو صبهورية شرؽ كيف. إعدامهم على آخركف أطفاؿ ُأجرب احلاالت بعض كيف نظامية، سلالفات بارتكاب

 : راجع للمزيد. ذلم أقارب قتل على أطفاالن  أجربت كما جنسيان، كإيذائهن فتيات اغتصاب على مسلحة

www.child-soldiers.org; http://www.anhri.net/yemen/ych/2009/pr0418.shtml. 
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 نعتد أف ؽلكن حىت مالو، يف للتصرؼ القانونية األىلية لديو تتوافر َف طفل رضاء عن -السابق العرض بعد  -احلديث ؽلكن كال

 االذبار منظمي غلهايست كاليت كنفها، يف يعيش اليت السيئة ادلعيشية الظركؼ جانب إِف ىذا ( ).جسده علي كقع لو التصرؼ هبذا

 .      الضحايا الصطياد كزلًتفيو، باألعضاء

 : الشرعية غير الجنسية األعمال في األطفال استغالل: خامسا

 إدراؾ اكتماؿ كعدـ الديٍت الوازع غياب باستغبلؿ التحايل طريق عن أك اإلكراه باستخداـ أما الغالب يف االستغبلؿ ىذا يتم

 اجلنسي بالعنف يعرؼ ما االستغبلؿ من النوع ىذا عن كينتج. اجملتمع كتقاليد الدين من النابعة اجلنسية الثقافة اـكانعد األمور هبذه الطفل

:  الصورة ىذه تطبيقات كمن ( ).األطفاؿ ضد

 األطفاؿ بيع بشأف الطفل حقوؽ التفاقية االختيارم الربكتوكوؿ من ب فقرة الثانية ادلادة عرفتو الذم :البغاء في األطفال استغالل  -أ

 أشكاؿ من آخر شكل أم أك مكافأة لقاء جنسية أنشطة لغرض طفل استخداـ:"  بأنو ( )اإلباحية ادلواد كيف البغاء يف األطفاؿ كاستغبلؿ

".  العوض

 بأم طفل، أم صويرت:"   بأنو السابق الربكتوكوؿ من ج فقرة الثانية ادلادة يف عرفتو الذم : اإلباحية المواد في األطفال استغالل -ب

 اجلنسية الرغبة إلشباع للطفل اجلنسية لؤلعضاء تصوير أم أك صرػلة جنسية أنشطة باحملاكاة أك حقيقية شلارسة ؽلارس كانت، كسيلة

 ىاعن ينتج فيو عقلية لعاىة أك األعماؿ ىذه خلطورة الطفل إدراؾ لعدـ ، اإلباحية كادلنشورات األفبلـ يف األطفاؿ فاستغبلؿ." أساسا
 حياتو مسَتة استكماؿ عن القاصرات حالة يف كخاصة تعوقو ، الطفل ذلذا دكنية كنظرة اجملتمع من كاستهجاف لعائلتو كبَت نفسي آذل

 ادلتحركة الرسـو أك اإلنًتنت أك اآلِف احلاسب استخداـ من اجلرؽلة ىذه كتتم.  األعماؿ هبذه صلتو انقطاع للمجتمع ثبت كلو حيت

 أك ، بيعهم أك هبم التشهَت أك اإلباحية األعماؿ ك الدعارة يف األطفاؿ باستغبلؿ تتعلق اليت إباحية األعماؿ تركيج أك لعرض أك إلعداد

 لعاـ 126 رقم الطفل قانوف أ مكرران  116 ادلادة ) فعبلن  اجلرؽلة تقع َف لو ك ، لآلداب منافية بأنشطة القياـ أك االضلراؼ على لتحريضهم

. التاِف ادلبحث يف التفصيل من بشئ الصورة ىذه ؿنتناك كسوؼ. (2008

 : الجنسية السياحة في األطفال استغالل -ج

 يف مقيم غَت أك أجنبيا شخصا الزكاج كاف إذا القاصرات، بزكاج يسمي فيما بالفتيات االذبار صورة مع الصورة ىذه تتداخل 
 تغليف يتم حيث لآلداب ادلنافية األعماؿ تناىض اليت البلداف يف يةاجلنس للسياحة الصورة ىذه كتنتشر. دائمة إقامة القاصر دكلة

                                                           
 كمضاعفة اجلنائي العقاب تشديد نرم كنا كإف البحث؛ ىذا يف البشرية األعضاء يف باالذبار اخلاص لفصلا إِف الصورة ىذه بشأف كضليل (1)

. األعضاء يف االذبار عمليات يف الضحية ىو الطفل يكوف عندما كعقوبة ادلدين التعويض
 يستوعبو أك يفهمو ال جنسي نشاط يف طفل اندراج:  بأنو تقريرىا يف عرفتو الذم لؤلطفاؿ اجلنسي اإليذاءب العادلية الصحة منظمة أمستو ما أك ( )

 على قادر كغَت ظلائيا مستعدا ليس الطفل أف أك اإلدراؾ، على قائم اجلنسي النشاط على رضا إعطاء على قادر غَت الطفل كيكوف كاملة، بصورة

: اجعر ".كزلرماتو اجملتمع قوانُت ؼلرؽ اجلنسي النشاط أف أك النشاط، ذلذا الرضا إعطاء

Guidelines for Medico-legal care for victims of sexual violence. WHO. 2003 -
 مايو/أيار 25 يف ادلؤرخ كاخلمسوف، الرابعة الدكرة 263 ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية قرار دبوجب كاالنضماـ كالتصديق للتوقيع كعرض اعتمد ( )

. ـ2002 يناير 18 يف النفاذ حيز كدخل ـ،2000
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 زكاج ظاىرة التاِف الغصن يف نتناكؿ كسوؼ. شرعية صورة يف اجلنسية العبلقة إظهار شأهنا من رمسية أك عرفية زكاج بعقود احملرمة العبلقات

.   العربية معاتباجملت اتصاال بالبشر االذبار جرؽلة صور أكثر من باعتبارىا القاصرات

:  الحيوانات سباق في األطفال استغالل : سادساًال 

 غَت االستغبلؿ من نوع احليوانات سباقات يف منها االستفادة ؽلكن كأداة الطفل استخداـ أف ادلتحضرة الدكؿ بعض اعتربت

 (آسيا شرؽ دكؿ من استقدامهم يتم لبالغا كيف ) األجانب األطفاؿ استخداـ ذلك كمن ؛ بالبشر االذبار صور كإحدل للطفل ادلشركع

 لغَت أك السباؽ يف ادلشاركة احليوانات حظائر تنظيف يف للعمل أك لئلبل (جوكي) ركيبة أك كفرساف اخلليج، دكؿ يف اذلجن سباقات يف

 اخلليج دكؿ بعض متقا كاسعة دكلية النتقادات التعرض كبعض. اٍف... صباؿ كتربية كرعي للمتسابقُت، ادلاء كتقدًن األعماؿ من ذلك

.  أسرية ألسباب مشاركتهم يكن َف ما احليوانات سباقات يف األطفاؿ استخداـ حبظر (كقطر العربية اإلمارات كدكلة)

 رلاؿ يف عملهم أك سباقات أك رياضة يف منهم مشاركة تكن َف األطفاؿ مشاركات أف باألطفاؿ لبلذبار الصورة ىذه فجوىر

 خطَت عمل رلاؿ الدكلية العمل منظمة اعتربهتا كاليت ، السباقات ىذه يف هبم كاذبار كمعيقة مستغلة عمالة يف باألطفاؿ زج بل اذلجن

. األطفاؿ عمل أشكاؿ أسوأ حدأؾ كيعد األطفاؿ علي

 التعويض يستوجب تقصَتم خطأ اعتبارىا أك الصورة ىذه ذبرًن يف األساس ىو ، للطفل الفضلى ادلصلحة مبدأ كاف كإذا

 دكلة يف اذلجن سباقات يف هبم االستعانة يتم الذين األطفاؿ إدراج استنكر الذم الفقو رأم نؤيد فإف هبا ادلرتبطة العمل عقود كبطبلف

 بدالت علي كحصوذلم رمسية، دفاتر يف كتسجيلهم مبينة حقوؽ ذلم عماؿ كاعتبارىم ذلم ادلتميز القانوين للوضع نظرا العربية اإلمارات

 ادلبالغة من يكوف بالتاِف ك. الواحد للطفل شهريا دكالرا ٦ٓٓ قدرىا منتظمة مرتبات علي كحصوذلم خدمة، ايةنو كمكافآت عطبلت،

 أقل على لبلسًتقاؽ ادلبلمس االستغبلؿ" ىي لبلذبار اجلوىرية اخلصيصة ألف ذلك. اذبار ضحايا أهنم على األطفاؿ ىؤالء إدراج

 ( ).تقدير

   :( )لتبنيا في األطفال استغالل:  سابعاًال 

 بيع مت كلو حىت اذبارا التبٍت يعد ال ذلك عدا. للطفل استغبلؿ فيها يرافقو اليت احلالة يف االذبار حاالت من حالة التبٍت كيعد

 بيج اذبار فعل نعتربه ادلاؿ مقابل الطفل عن التخلي رلرد ألف نرفضو أمر كىو ( )البعض لرأم طبقا قانوين غَت التبٍت يصبح حينها الطفل
 زلقق الضرر ىذا فإف كإال إدراؾ ذا كاف إذا بادلهانة الطفل يشعر الذم األمر كاضحة االستغبلؿ شبهة ألف.كجنائيا مدنيا عليو العقاب

 . مستقببلن  الوقوع

 

 

 

                                                           
 خبلؿ باألطفاؿ، االذبار مكافحة العلمية احللقة الربنارلية، كاألطر الدكلية كادلعايَت التعريف :االذبار كضعيات يف األطفاؿ: خليل عشارم/ د (( 

 . 6 ص ـ، ٦ٕٓٓ/ ىػ ٧ٕٗٔ ،الرياض األمنية للعلـو العربية نايف جامعة التدريب كلية ، 2006/ 22/2 -8ٔ ادلوافق ىػ 1/1427/ 23 -٩ٔ من الفًتة
.    64 ص بٍت، مادة الوجيز ادلعجم.  ابنة كاألنثى الذكر الولد كاالبن. ابنان  ازبذه: فبلنان  تبٍت ( )
. 11 ص مقارف، دكِف منظور من ، باألشخاص االذبار دلكافحة عامة قانونية أحكاـ: مطر زلمد/ د ( )
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: المخدرات توزيع و الصغيرة؛ اإلجرامية األنشطة في األطفال استغالل: ثامنا

 الغالب يف كاليت النسيب بالتنظيم ربظي كاليت ادلخدرات، كتوزيع الصغَتة؛ إلجراميةا األنشطة يف األطفاؿ استخدـ يتم ما عادة

 كاجلنوح اجلرؽلة الحًتاؼ ادلستقبل يف تدفعو كصحية، نفسية دلخاطر يتعرض حُت يف. اإلجرامي النشاط ىذا دلنظم طائلة أرباحا ربقق ما

. اإلدماف خلطر كالتعرض

 ةالضحي الطفل حقوق : الثالث المبحث

  بالبشر االلكتروني االتجار لعمليات ضحية الوقوع من الحماية في وحقه

 الدكلية كاالتفاقيات العربية كالقوانُت اإلسبلمية الشريعة لو تكفلها كاليت الضحية الطفل حقوؽ أىم ادلبحث ىذا يف نتناكؿ

 يف الطفل حلق دراستنا جانب اِف ىذا. التميز من بنوع الدراسة ىذه ربظي لكي الدكلية اجلنائية للمحكمة األساسي النظاـ كخاصة
. (بالبشر االلكًتكين االذبار) جنسيا استغبللوك كاختطافو  االنًتنت عرب بالبشر االذبار لعمليات ضحية الوقوع من ضبايتو

 . بالبشر االلكًتكين االذبار لعمليات ضحية الوقوع من ضبايتو يف الطفل حق: األكؿ ادلطلب

.  الوضعية كاألنظمة اإلسبلمي الفقو بُت الضحية الطفل حقوؽ :الثاين ادلطلب

 .بالبشر االلكتروني االتجار لعمليات ضحية الوقوع من حمايته في الطفل حق : األول المطلب

 أف ادلبلحظ من أصبح كقد اإلباحية، األنشطة كمركجي بالبشر االذبار لسماسرة االنًتنت صفحات عرب سهبل صيدا األطفاؿ

 ذلا ادلستخدمُت قائمة إُف اجملتمع فئات صبيع كدخوؿ االنًتنت، شبكة استخداـ توسع مع زادت قد بالبشر، االذبار جرائم خطورة
 عمل فرص على سيحصل بأنو أىلو، أك الطفل توىم أبرزىا سلتلفة، طرؽ عرب للعمل، كذبنيدىم هبم، التغرير يتم الذين األطفاؿ؛ كخاصة

 سيئة أكضاع يف احُتجزكا قد أنفسهم ليجدكا ادلشركعة، غَت األنشطة من غَتىا أك الدعارة بغرض نيدىمتج يتم مث ما، مكاف يف جيدة

 يتم كقد الصحية، الرعاية من كاحلرماف بل كاجلنسي، البدين اإليذاء أشكاؿ من كغَتعلا كالضرب لبلغتصاب تعرضوا كقد آدمية، كغَت

 بالبشر، االلكًتكنية التجارة ماىية الفرع ىذا يف نتناكؿ لذلك .استخدامهم من الغرض انتهاء بعد الشوارع، يف بإلقائهم منهم التخلص

.  كصوره الطفل جلسد اجلنسي االستغبلؿ تعريفك كصورىا؛

 : بالبشر االلكترونية التجارة ماهية: أ

 بيع اجملرموف خلفها من يبغي اليت يةالتجار الصفقات إبراـ يف االلكًتكنية الوسائل باستخداـ بالبشر االلكًتكنية التجارة ترتبط

 كادلريح فيو، كالطلب العرض لقانوف زبضع بشرية منتجات لعرض مفتوحة سوؽ االلكًتكين الفضاء أصبح فلقد اإلنساف؛ يف تتمثل سلعة

 ائتماف، بطاقات كاسطةب كالدفع لقاء، كدكف الوقت، كربح كالتنقل السفر عناء التكنولوجية عليهما كفرت كالبائع الشارم أف العملية يف

 بشأهنا، األدلة كصبع اجلرائم، ىذه إثبات يصعب كبالتاِف ادلمارسات، ىذه يف ادلنظم اإلجراـ لصاٌف تبلشت كالزماف ادلكاف فحواجز

 يقـو الذم ادلوقع تأكم اليت تلك غَت أخرم دكلة يف مقيم يكوف كقد مستعارة شخصية ينتحل الغالب يف  -ادلتورط أف باعتبار

 ( ).ستخداموبا

                                                           
 حوؿ األكؿ ادلغاريب ادلؤسبر إِف مقدمة العمل كرقة "ادلعلوماتية كالثورة لؤلكطاف رةالعاب اجلرؽلة ظاىرة ربديات: مليكة زكاكم عودة بن أخاـ/ د  

. 17ص ،2009 أكتوبر 30-27 ليبيا/طرابلسب العليا الدراسات أكادؽلية -القانوف ك ادلعلوماتية
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 غَت االذبار عمليات لتسهيل ادلعلومايت اجملاؿ يف ادلتطورة التقنية الوسائل استخداـ: " بأنو بالبشر االلكًتكين االذبار كنعرؼ

 ( )".فيها التوسط يف أك بالبشر ادلشركع

: باألطفال االلكتروني االتجار صور: ب

 استخدـ الدكلية ادلواثيق تشًتط َف لذلك كالقاصرات األطفاؿ يتهاضح يكوف اليت تلك ىي بالبشر االذبار صور أخطر من 

 24 ـ ك 4 ادلادةؾ  -مشددة عقوبة يستدعي بالبشر لبلذبار مشددا ظرفا اعتربهتا كما قانونية غَت األساليب من ألم اجلرؽلة ىذه مرتكيب

 عاـ يف احلكومية غَت ادلنظمات بعض إحدل أكدت فقد -ـ2005 لسنة باألشخاص االذبار ضد للعمل األكركيب اجمللس اتفاقية.  من

 منظمة قدرت ٖٕٓٓ عاـ كيف الزراعية، احلقوؿ يف أك ادلنزلية اخلدمة رلاؿ يف سنويان  كشراؤىم بيعهم يتم طفل ألف ٓٗ ضلو أف ـ٩90ٔ

 االستغبلؿ يف باألطفاؿ االلكًتكين اراالتج صور أىم كتتمثل ( ).سنويان  هبم ادلتاجرة تتم العاَف يف طفل مليوف٫ٕٔ ىناؾ أف الدكلية العمل

 كاستغبلؿ فيها التوسط أك التقليدية باألطفاؿ االذبار عقود إبراـ تسهيل يف الدكلية ادلعلومات شبكة كاستخداـ الطفل جلسد اجلنسي

 يف استغبلذلم أك م،بشر غيار كقطع استخدامهم أك التجنيد يف استغبلذلم أك التسوؿ، يف استغبلذلم أك القسرم، العمل يف األطفاؿ
. التاِف البند يف بالتفصيل نتناكذلا فسوؼ ( )لؤلطفاؿ اجلنسي االستغبلؿ ألعلية كنظرا ادلخدرات؛ توزيع ك الصغَتة؛ اإلجرامية األنشطة

 :الطفل لجسد الجنسي االستغالل تعريف: ج

 كالسيطرة القوة مستخدمان  األخَت ندع جنسية رغبات إرضاء أجل من مراىق أك بالغ كشخص طفل بُت جنسي اتصاؿ: " ىو 

 أكاف سواء األخرل، احلياة أساسيات من ذلك غَت أك كاحلماية كادلأكل كالغذاء األدكية أك/  ك ادلاؿ علي الطفل حصوؿ مقابل أك"  عليو

  ". ال أـ ذبارم الطفل مع اجلنس شلارسة من اذلدؼ

 :الطفل لجسد الجنسي االستغالل صور: د

 استدراج أك ،فاضحة بألفاظ التلفظ على الطفل إجبار ذلك كمن طرقو؛ كتتعدد الطفل جلسد اجلنسي ستغبلؿاال صور تتنوع

 الدردشة -التحاكر أثناء زائفة ذلوية البالغُت أحد انتحاؿ خبلؿ من الصورة ىذه كتكوف (االستمالة) كالدعارة الفسق على كربريضو الطفل

                                                           
 من الثالثة ادلادة يف الوارد التعريف ىو كاسع نطاؽ على بو ادلعموؿ التعريف أف إال البشر يف االذبار لظاىرة زلدد تعريف يوجد ال أنو بالذكر كاجلدير  

"  بأنو بالبشر االذبار عرؼ كالذم ـ،2000 لعاـ الوطنية للحدكد العابرة ادلنظمة اجلرؽلة ضد ادلتحدة األمم التفاقية ادلكمل ادلتحدة األمم بركتوكوؿ

 اخلداع أك االحتياؿ أك االختطاؼ أك اإلكراه أنواع من نوع أم أك القوة اـاستخد أك التهديد طريق عن األشخاص استبلـ أك ربويل أك نقل أك ذبنيد

 شخص علي بالسيطرة يتمتع شخص موافقة علي للحصوؿ فوائد أك دفعات تلقي أك إعطاء أك ضعف موقف استغبلؿ أك القوة استخداـ إساءة أك

 أك اجلنسي االستغبلؿ من األخرل كاألشكاؿ الدعارة يف خريناآل استغبلؿ علي األدىن حده يف االستغبلؿ كيشمل.  االستغبلؿ هبدؼ آخر

  " األعضاء نقل أك باإلكراه العمل أك للعبودية مشاهبة شلارسات أك العبودية أك القسرية اخلدمة أك العمالة
 قسرية عمالة:  بعنواف مقاؿ 28 ص  2009/ 4/  25 السبت عدد األسبوعي العرب جريدة  
 300 من أكثر أف لؤلطفاؿ صورة 400 تتضمن كاليت ـ،2004 عاـ خبلؿ لؤلطفاؿ اجلنسي االستغبلؿ لصور إلنًتبوؿا بيانات قاعدة أكضحت  

 ).األمر ىذا يف لةن دك21 تعاكف رغم ـ،2004 عاـ يف فقط طفبلن  68 إال إنقاذ يتم َف البيانات قاعدة إنشاء منذ رمسية بصفة ضحية يعد مستغبل طفل

 البياف يف احملدد النحو على كمجرمُت، منهم اجلنسي االستغبلؿ ضحايا معاملة يتم ما كغالبا (7ص ـ،2008 لعاـ بوؿلئلنًت العاـ النشاط تقرير

. ـ1996 عاـ ستوكهوَف يف عقد ذبارية، ألغراض لؤلطفاؿ اجلنسي االستغبلؿ ضد األكؿ العادلي ادلؤسبر عن الصادر
 http://www.unicef.org/french/protection/files/L_exploitation_sexuelle.pdf. 
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 مشركع، غَت جنسي نشاط شلارسة علي حلثو سنة؛ 13: 10 بُت ما الغالب يف عمره يًتاكح الذم ادلعلومات، شبكات عرب الطفل مع -

 توزيع أك الطرفُت بُت مادم التقاء إُف تتطور قد كاليت اإلنًتنت على صداقة عبلقة تكوين يف برغبتهم ضحاياىم اجملرموف يوىم حيث

 التغرير زلًتيف لقدرة كنظرا للطفل؛ كاجلنسي البدين النضج مدم دلعرفة ضلوىم؛ صرػلة جنسية لغة استخداـ أك عليهم إباحية صور

 ككذلك. آخر بلد يف كالضحية بلد يف اجملـر يكوف قد حيث للدكؿ، اجلغرافية احلدكد ذباكز علي اإلنًتنت، عرب كاستدراجهم باألطفاؿ

 ( ).هبم غرر قد أهنم الضحايا من كثَت يدرؾ ال حيث عنها، اإلببلغ يتم ال جرائهم من الكثَت فإف السن، صغار من الضحايا معظم كوف

 ادلواد تعريف يف التوسع غلب أنو اعتقادم كيف ( )اإلباحية ادلواد إنتاج يف استخدامو الطفل الستغبلؿ األخرل الصور أبرز كمن

 كل" ليشمل ؽلتد بل صريح، جنسي نشاط يف يشاركوف ألطفاؿ فعلي تصوير علي ربتوم اليت ادلواد علي يقتصر ال حبيث اإلباحية

:  ذلك كمن". معُت جنسي سياؽ يف أك جنسي نشاط شلارسة يف طفل كصف أك تصوير إُف ضمنية أك صرػلة إشارة علي ينطوم مصنف

 التناسلية، األعضاء فيها يظهر اليت الصور كخاصة فيها، ذلم مثَتة جنسية أكضاع أم كجود عدـ مع عرايا األطفاؿ كلوحات صور (1)

  برضائهم أك علمهم دكف لؤلطفاؿ سرا التقطت سواء

 . منفردا األطفاؿ احد قبل من السرية العادة شلارسة تصوير أك األطفاؿ، بُت اجلنسي النشاط تصوير (2)

 . صريح جنسي نشاط يف الدخوؿ دكف كأطفاؿ بالغُت بُت مثَتة مواقف تصوير (3)

 كبالغُت أطفاؿ بُت اجلنسي النشاط تصوير (4)

 عند أك اجلنس، شلارسة أثناء لؤلَف يتعرضوف الذين األطفاؿ تصوير يتم عندما كذلك البهيمية؛ أك السادية اجلنسية ادلشاىد يرتصو (5)

 .حيواف مع جنسي نشاط يف االطلراط

. ذلك عن رضائهم دكف -ادلختلفة بأشكالو  -اجلنسي لبلعتداء تعرضهم أثناء األطفاؿ تصوير (6)

 العادلية الشبكة عرب بثها كمت اٍف.. الطبية كالدكريات كالفهارس كاجملبلت، مشركعة، مصادر من صبعها مت اليت كادلشاىد الصور (7)

 ( ).فيها احلق أصحاب أذف بدكف للمعلومات

                                                           
 قانوف يف كاخلصوصية ادلعلومات ضباية حوؿ الثاين الدكِف للمؤسبر  مقدـ حبث لؤلطفاؿ، اجلنسي كاالستغبلؿ البشر يف االذبار: صلم السيد/ د   

 11 ص 2008 يونيو  -القاىرة االنًتنت

- Karolina Frischkopf: Corporate contribution to ensure the rights of children online, WCIII, 27.November 2008, p.5. 
 ماىية ربديد آلف كذلك اإلباحية، ادلواد أك العركض معٍت تعرؼ َف أهنا صلد الذكر سالفة الدكلية كالقوانُت الدكلية االتفاقيات مراجعة خبلؿ من  

 كل يف تطبيقها يتم اليت ادلعايَت، حبسب كبَتا، اختبلفا ؼلتلف كما خر؛آ إِف زبصص من مفهومها ؼلتلف حيث للغاية؛ معقد أمر اإلباحية ادلواد

 قانوين تعريف يف حصرىا يصعب كاليت حده، علي رلتمع لكل كالدينية كاالجتماعية كاجلنسية كالثقافية األخبلقية للمعتقدات طبقا بلد؛ أك رلتمع

 : راجع. مانع جامع

http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/289C584B88554BCBCA2574B400125787/$File/Child%20po
rnography%20law%20and%20index.pdf 
3 - Gareth Griffith and Kathryn Simon,Child Pornography Law , NSW PARLIAMENTARY LIBRARY,Briefing Paper No 
9/08August 2008 p.2 
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 حالة كل عليها تنطوم اليت اخلطورة درجة حبسب ألكليائو أك للطفل ادلستحق ادلدين التعويض يتوقف السابقة، احلاالت كيف

 -زلتشمة كانت كلو حىت  -لطفل صورة أم بنشر يقـو الذم الشخص ػلاسب أف غلب أنو نرم األحواؿ كل كيف. ضرر من هبا تبطير كما

 الضحية للطفل ادلستحق التعويض تقدير عند القاضي يراعي أف علي. كلعائلتو للطفل يسئ ذلك آلف للرزيلة، تركج اليت ادلواقع أحد علي

. آخر إِف موقع كمن لشخص شخص من تبادذلا يتم اإلنًتنت، صفحات علي داألب إُف تبقى قد صورتو أف

 إِف أيضا ؽلتد كلكن األخرل، الدرامية كاألعماؿ كاألفبلـ الصور علي فقط يقتصر ال" اإلباحية ادلواد" مصطلح فإف لذلك

 .النشاط  ىذا مثل تصف اليت يةالصوت التسجيبلت ككذلك ؛بالغ كشخص طفل ينب لنشاط كصف علي ربتوم اليت ادلكتوبة ادلواد

 ادلواد كنقل كتوزع لنشر ادلقررة اجلنائية للعقوبة األدىن احلد رفع غلب الفضلى  الطفل دلصلحة كربقيقا ادلواد ىذه خلطورة كنظرا

 ثبلثة أك يوما عشر أربعة عن تقل ال دلدة للسجن احلد هبذا ينزلوف ادلشرعُت بعض أف نبلحظ إننا حيث الغرض، ذلذا سبلكها أك اإلباحية

 . الكندم اجلنائي القانوف يف كما-أشهر

 ىؤالء غلنيها اليت ادلكاسب حجم أبدا توازم لن اليت األنشطة، ىذه زلًتيف علي ادلقررة الغرامات تشديد نرم ككذلك

 فقط األمريكية كاليفورنيا مدينة يف اإلباحية ادلواد يف التعامل حجم يبلغ ادلثاؿ سبيل فعلي مشركعة الغَت أنشطتهم كراء من األشخاص

 العقوبات من نوع فرض نرم فنجن لذلك إنتاجها، زيادة إِف يؤدم ادلواد ىذه علي الطلب زيادة إف كحيث ( ).سنويا دكالر مليار 25 مبلغ

 ( ).مستهلكيها علي التعزيرية

 :لألطفال الجنسي االستغالل من الدولية واالتفاقيات اإلسالم موقف: هـ

 اليت كبراءهتا كرامتها للطفولة ػلفظ أف خبلذلا من أراد صارمة كقفة ادلنحرفة اجلنسية ادلمارسات ضد اإلسبلـ ؼكؽ لقد

 ىذا بفعل الطفل يصبح حيث عليو، ادلتجرئ لدل اإلنسانية الكرامة معاين أدىن على يدؿ ال الذم اجلنسي االستغبلؿ يسلبهما

 سواءه  اإلنساف بكرامة ؼلل ما كل ضد كقف فاإلسبلـ ؛كاحلياء كالعفة الرضبة قلوهبم من زعتف أُناس هبا يلعب لعبةن  أك آلةن  االستغبلؿ

                                                                                                                                                                                     

- Richard Wortley, Stephen Smallbone; Child Pornography on the Internet, Problem-Oriented Guides for Police, Guide No. 41, US 
Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2006 p. 20.  

 www.cops.usdoj.gov :التاِف الرابط علي االنًتنت شبكة من البحث ىذا علي احلصوؿ كؽلكن
   - Karolina Frischkopf:Corporate contribution to ensure the rights of children online, WCIII, 27.November 2008,p.1 

 مع لتعاكفبا ،" االنًتنت على األطفاؿ سبلمة" مؤسبر نظم ، اللبنانية االجتماعية الشؤكف كزارة يف للطفولة األعلى اجمللس أف بالذكر كاجلدير  

 يف التشريع جلنة توصيات) اآلتية توصياتاؿ إِف انتهي كالذم ادلريسة عُت -مارتينيز – بلو راديسوف فندؽ ،يف 25/11/2010 بتاريخ ادلايكركسوفت
 :536 بادلادة تتعلق اليت  ادلقًتحات بعض إضافة مت اإلباحية ادلواد يف القاصرين استغبلؿ جبرائم يتعلق قانوف  مشركع  مقًتح مناقشة بعد (االنًتنت

. نشر أك بث  أك تاجر من لكل سنة إُف أشهر ستة من العقوبة تشديد -

  أفبلـ أك صور أك رسـو أية سجل أك أنتج أك اعد من لكل سنوات 3 إُف أشهر ستة من العقوبة زيادة -

 .اخللوم باذلاتف يتعلق بند إضافة

.  مثبل ادلؤسسة كإقفاؿ معنويا شخصا مرتكبها يكوف عندما جناية القضية لتصبح العقوبة يف  بالتشدد تتعلق  فقرة إضافة-
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َا ُقلْ  }: تعاُف فقاؿ كاخلاص، العاـ احلياء خدش يف كالتعزيرات األعراض على التعدم حدكد فيها شرع كقفةن  غَته أـ طفبلن  أكاف  َحرمـَ  ِإظلم

َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َريبَيِّبَ  . ( ){ َبَطنَ  َكَما ِمنػْ

 طريق لو َفَمهمدَ  كاجلنسية، األخبلقية االضلرافات على يساعد ما كل ضد كالطفولة الطفل حق حفظ على اإلسبلـ عمل لذا

 دخوؿاؿ إرادة عند باالستئذاف األطفاؿ كأمر ادلضاجع، يف األطفاؿ بُت بالتفريق الوالدين فأمر احلياة، دلعٌت إدراكو أكؿ من كاحلياء العفة

 الفواحش ارتكاب من ؽلنع فاإلسبلـ. ادلبكرة السن ىذه مثل يف العورات على االطبلع مفسدة األطفاؿ غلنب لكي كاألىل الوالدين على

 أف كالشك. النـو أماكن يف األطفاؿ من أمثاذلم كمفارقة باالستئذاف فيأمرىم األطفاؿ حق يف االحًتاز كيزيد يأيت مث فعلها، كغلرَيِّبـ بعامة

 ( ).منحرفان  أك جنسيان  استغبلالن  استغبلذلم قطعيان   منعان  ؽلنع فإنو التامة الرعاية هبذه األطفاؿ ػليط كىو سبلـاإل

 الدكلية االتفاقية من كالثبلثُت الرابعة كادلادة احلكيم، اإلسبلمي التشريع مع الشأف ىذا يف الدكلية االتفاقيات التقت كلقد

 النفاذ حيز دخل كالذم الطفل كرفاىية حلقوؽ األفريقي ادليثاؽ من كالعشركف السابعة كادلادة ،( )ـ1990 لسنة (260) رقم الطفل حلقوؽ

 كعلى اجلنسي، كاالعتداء االستغبلؿ أشكاؿ صبيع من الطفل حبماية ادليثاؽ ىذا يف األطراؼ الدكؿ ألزمت كاليت ـ،1999 نوفمرب 29يف

:  اآلتية األحواؿ يف عليهم اجلنسي عتداءاال دلنع البلزمة التدابَت ازباذ اخلصوص كجو

.  جنسي نشاط أم يف االطلراط على الطفل تشجيع أك إكراه أك إغراء: أ

. األخرل اجلنسية ادلمارسات أك الدعارة يف األطفاؿ استخداـ: ب

. اإلباحية كادلواد كاألنشطة العركض يف األطفاؿ استخداـ: ج

 

 
                                                           

 .33 اآلية األعراؼ، سورة ( )

 كخطواتو حركاتو كمراقبة سلوكو يف الطفل رعاية علي الوالدين كحث كاآلفات، ادلخاطر من الطفل حبماية اإلسبلـ لعناية األخرل الشواىد كمن ( )

 األطفاؿ عن كاألذل الضرر دفع اهلل سبيل يف القتاؿ مقاصد من جعل الكرًن القرآف أف كيؤذيو، يضره اـ إُف بو يفضي تصرؼ كل من كمنعو

 اآلية النساء، سورة ){...كالولداف كالنساء الرجاؿ من كادلستضعفُت اهلل سبيل يف تقاتلوف ال كمالكم}: تعاِف قولو يف كما ادلستضعفُت، من كغَتىم

 شرار كالشياطُت (كمسلم البخارم ركاه)« حينئذ تنتشر الشياطُت فإف صبيانكم فلفوا الليل استجنح إذا»: سلم ك ليوع اهلل صلى النيب يقوؿ ك (75

 اإلسبلـ حرص شدة كمن اجلن، شرار من األطفاؿ على ضررا أشد اإلنس شرار ك الليل، أظلم إذا الطرؽ يف ينتشركف ككلهم كاجلن اإلنس من اخللق

 فقاؿ أمو، بطن يف نطفة يقذؼ أف قبل الشيطاف من لولده يتعوذ أف الرجل سلم ك عليو اهلل صلى النيب أمر الشياطُت شركر من الطفل ربصُت على

 شيطاف يضره َف كلد بينهما فقدر رزقتنا ما الشيطاف كجنب الشيطاف جنبنا اللهم اهلل باسم قاؿ أىلو أتى إذا أحدكم أف لو»: سلم ك عليو اهلل صلى

 .(مسلم ك ارمالبخ ركاه)« أبدا
 الدكؿ تتخذ األغراض كذلذه, اجلنسي كاالنتهاؾ اجلنسي االستغبلؿ أشكاؿ صبيع من الطفل حبماية األطراؼ الدكؿ تتعهد" علي تنص كاليت  

: دلنع األطراؼ كادلتعددة كالثنائية الوطنية ادلبلئمة التدابَت صبيع, خاص بوجو, األطراؼ

 .مشركع غَت جنسي شاطف أم تعاطي على الطفل كإكراه ضبل: (أ

 .ادلشركعة غَت اجلنسية ادلمارسات من غَتىا أك الدعارة يف لؤلطفاؿ االستغبلِف االستخداـ: (ب

 ". الداعرة كادلواد العركض يف لؤلطفاؿ االستغبلِف االستخداـ: (ج
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 الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه نبي الضحية الطفل حقوق  :الثاني المطلب

 يف كيدخل بالبشر، االذبار جرؽلة جراء من بضرر أصيب طفل كل ىو -البحث نطاؽ يف  -الضحية أك عليو اجملٍت الطفل
 ركالضر شهده، أك قاساه دبا الطفل عقل تأثر يعٍت الذم النفسي، كالضرر الطفل، ىذا جبسد يلحق الذم البدين، الضرر الضرر؛ مفهـو

.   ادلمتلكات زبريب أك فقداف على يًتتب الذم ادلادم،

 األنظمة كل اإلسبلـ سبق فقد العصر؛ ذلذا ككليدان  مستحدثا أمران  ليس الضحايا، حبقوؽ االىتماـ أف بالقوؿ احلرم كمن

. عليهم كفرضت هبا كجدكا اليت للظركؼ نظرا بالرعاية، األكِف الفئات من كغَتىم اجلرؽلة بضحايا االىتماـ يف ادلعاصرة

 كبشر ذلم ضماهنا ينبغي اليت تلك أـ عاـ بوجو اإلنسانية بصفتهم ادلرتبطة سواء  –الضحايا حقوؽ أف إِف اإلشارة ذبدر كما

 يف ادلشركعة مصلحتو انتهاؾ إحداىا، من الفرد حرماف علي يًتتب حيث بينها؛ فيما عضوية بعبلقة تتميز -استثنائية ظركؼ يف كضعوا
 ذاؾ أك احلق هبذا التمتع

 من عدد ككفالة التدابَت من عدد ازباذ ضماف بالطفل، الضارة آثارىا كمعاجلة باألطفاؿ االذبار جرائم مناىضة كتقتضي

 ( ):يلي ما كمنها الضحية للطفل التبعية أك األصلية احلقوؽ

                                                           
 اجلرؽلة منع شأف يف ادلتحدة األمم جلنة أجازهتا اليت اعليو كالشهود اجلرؽلة ضحايا لؤلطفاؿ العدالة توفَت بشأف التوجيهية ادلبادئ: راجع للمزيد  

 يف الطفل حلقوؽ الدكِف ادلكتب قبل من اقًتحت قد كانت التوجيهية ادلبادئ كىذه) ،2005 مايو 27-23 عشرة، الرابعة جلستها يف اجلنائية كالعدالة
 ادلواد كيف البغاء يف األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ بيع بشأف الطفل حقوؽ يةالتفاؽ االختيارم الربكتوكوؿ ؛(دكلية ىيئات عدة أجازهتا مث كطورهتا كندا

 25 يف ادلؤرخ كاخلمسوف الرابعة الدكرة 263 ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية قرار دبوجب كاالنضماـ كالتصديق للتوقيع كعرض اعتمد اإلباحية؛

  ؛ـ2002 يناير 18 يف النفاذ حيز دخل ـ؛2000مايو/أيار
 كقمع منع بركتوكوؿ من السادسة ادلادة نص: ذلك كمن إصباال احلقوؽ ىذه مشلت اليت الدكلية النصوص من عدد ىناؾ أف إِف إلشارةا كذبدر

:  " اآليت تضمن كالذم الوطنية؛ عرب ادلنظمة اجلرؽلة دلكافحة ادلتحدة األمم التفاقية ادلكمل كاألطفاؿ، النساء كخباصة باألشخاص، االذبار كمعاقبة

 على الداخلي، قانوهنا يتيحو ما كبقدر ذلك تقتضي اليت احلاالت يف طرؼ، دكلة كل ربرص -1: كضبايتهم باألشخاص االذبار ضحايا ساعدةـ

 كل تكفل -2. سرية االذبار بذلك ادلتعلقة القانونية اإلجراءات جعل منها بوسائل كىويتهم، باألشخاص االذبار لضحايا الشخصية احلرمة صوف

 (أ:  يلي ما ذلك، تقتضي اليت احلاالت يف باألشخاص، االذبار لضحايا توفر تدابَت على الداخلي اإلدارم أك القانوين نظامها احتواء ؼطر دكلة
 ادلراحل يف االعتبار بعُت كأخذىا كشواغلهم آرائهم عرض من لتمكينهم مساعدات (ب الصلة؛ ذات كاإلدارية القضائية اإلجراءات عن معلومات

 كالنفساين اجلسدم التعايف تتيح تدابَت تنفيذ يف طرؼ دكلة كل تنظر -3. الدفاع حبقوؽ ؽلس ال دبا اجلناة، ضد اجلنائية اإلجراءات من بةادلناس

 ذات ادلنظمات كسائر احلكومية غَت ادلنظمات مع التعاكف ذلك، تقتضي اليت احلاالت يف يشمل، دبا باألشخاص، االذبار لضحايا كاالجتماعي

 حبقوقهم يتعلق فيما خصوصا كادلعلومات، ادلشورة (ب البلئق؛ السكن (أ: يلي ما توفَت كخصوصا ادلدين، اجملتمع عناصر من كغَتىا ةالصل

 كل تأخذ -4. كالتدريب كالتعليم العمل فرص (د كادلادية؛ كالنفسانية الطبية ادلساعدة (ج فهمها؛ باألشخاص االذبار لضحايا ؽلكن بلغة القانونية،

 احتياجات كالسيما اخلاصة، كاحتياجاهتم باألشخاص االذبار ضحايا جنس كنوع سن ادلادة، ىذه أحكاـ تطبيق لدل االعتبار، بعُت طرؼ كلةد

 باألشخاص االذبار لضحايا البدنية السبلمة توفَت على طرؼ دكلة كل ربرص -5. كالرعاية كالتعليم البلئق السكن ذلك يف دبا اخلاصة، األطفاؿ

 إمكانية باألشخاص االذبار لضحايا تتيح تدابَت على الداخلي القانوين نظامها احتواء طرؼ دكلة كل تكفل -6. إقليمها داخل كجودىم ءأثنا

". هبم حلقت قد تكوف اليت األضرار عن تعويض على احلصوؿ
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 ذلم؛ كالقانونية كالنفسانية الطبية كادلساعدات كليةاأل احلماية كتوفَت اإليذائية االذبارية الوضعية من األطفاؿ كانتشاؿ إنقاذ: 1

 عن كادلسئولُت اجلناة معاقبة خبلؿ من ذلم؛ كاالنتصاؼ الدكلة؛ كمع كاجملتمع كاألسرة الذات مع كدرلهم األطفاؿ تأىيل إعادة: 2

 عثرة حجر تقف اليت العقبات من لعديدا ىناؾ كانت كإف. للجرؽلة السلبية اآلثار زبطي يف ذلم العوف يد كتقدًن هبم، االذبار عمليات

 بعملية للقياـ األزمة كالكوادر اإلمكانيات كغياب الفقر انتشار: أبرزىا لعل ، العربية الدكؿ بعض يف احلق هبذا ادلضركر الطفل سبتع أماـ

 ( ).ناجحة بصورة التأىيل

. كاحملاكمة التحقيق مرحلة خبلؿ خاصة كرضبة بكرامة ادلعاملة يف احلق: 3

. اٍف..األصل أك الدين أك اجلنس أساس علي ضده التمييز من احلماية يف احلق: 4

 ( ).الصلة ذات ادلعلومات على احلصوؿ يف الطفل حق: 5

. إليو يستمع أف كيف كآرائو شواغلو عن التعبَت يف الطفل حق: 6

. هبم ادلتجر األطفاؿ شأف يف إتباعها البلـز الدكلية ادلعايَت مع كادلتسقة حلالتو ادلبلئمة احللوؿ كابتكار اخلصوصية؛ يف الطفل حق كفالة: 7

 كألسرتو، لو القانونية ادلساعدات تقدًن ذلك يف دبا الدفاع، حقو ككفالة العدالة؛ رلريات أثناء ادلشقة من احلماية يف الطفل حق كفالة: 8

 ( ).كاذلجرة تاجلوازا لقانوف كمنتهك ترحيلو أك احتجازه، كعدـ كضحية، دائما كمعاملتهم

. الشهود أحد باعتباره كضبايتو األماف يف احلق: 9

 سبييز دكف إليو، للوصوؿ ادلناسبة اإلجراءات إتاحة خبلؿ من ضرر، من بو حلق دلا اجلابر التعويض علي احلصوؿ يف الطفل حق كفالة: 10

 اجملٍت عليو ػلصل تعويض أم الغالب يف يزيلها ال ياتوحر أك اإلنساف حقوؽ انتهاكات علي ادلًتتب األثر أف مراعاة مع. كآخر طفل بُت

 اسًتدادىا ؽلكن ال اليت األشياء من ىنا احلق أف باعتبار ألسرتو أك للمجٍت بالنسبة عليو كاف ما إِف احلاؿ إعادة لصعوبة نظرا عليو

 ( ).بالكامل

                                                                                                                                                                                     

 ؛38 ص ـ، 2006/  ىػ1427الرياض، الربنارلية، كاألطر يةالدكؿ كادلعايَت التعريف: االذبار كضعيات يف األطفاؿ: خليل زلمود عشارم/د: أيضا كراجع
 األساسي النظاـ ضوء يف الوضعية، كاألنظمة اإلسبلمي الفقو بُت مقارنة دراسة بالبشر، االذبار ضحايا حقوؽ حلماية القانوين النظاـ: مؤلفنا كراجع

.  2013.الطبع ربت القانونية، للكتب صرماَف ادلكتب الصلة، ذات كالقوانُت كاالتفاقيات الدكلية اجلنائية للمحكمة
 إجرائية، موضوعية دراسة الدكلية اجلنائية احملكمة: الرحيم عبد ثابت أضبد/ د: راجع الدكلية اجلنائية احملكمة أماـ الضحايا حقوؽ عن للمزيد ( )

 .315: 309 ص ،215: 211 بند السابقة، الدكتوراه رسالة
 الوطنية اللجنة منشورات أحد ـ،2010ديسمرب 2 القاىرة ـ،2013 يناير حىت ـ2011 يناير من الفًتة خبلؿ بالبشر، االذبار دلكافحة الوطنية اخلطة  

 .13 ص بالبشر، االذبار كمنع دلكافحة التنسيقية
 .11 ص سابق، مرجع التحقيق، مرحلة أثناء (عليهم اجملٍت) الضحايا حلقوؽ الدنيا ادلعايَت: العاقل قاسم سعيد/ القاضي  
 47/133 رقم ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية بقرار الصادر 1992 لعاـ القسرم، االختفاء ضد األشخاص حبماية اخلاص اإلعبلف من 19 ادلادة انظر ( )

 ركما نظاـ من 75 دلادةكا ؛1984 لعاـ ادلهينة أك البلإنسانية أك القاسية ادلعاملة ضركب من كغَته التعذيب مناىضة اتفاقية من 14 كادلادة ـ؛1992 لعاـ

 صبيع حبماية ادلتعلقة ادلبادئ رلموعة من 35 رقم كادلبدأ ـ؛1996/ 35 رقم اإلنساف حقوؽ جلنة قرار ككذا الدكلية؛ اجلنائية للمحكمة األساسي

: راجع .ـ1988 لعاـ 173 /43 رقم ادلتحدة لؤلمم العمومية اجلمعية قرار من السجن أك االحتجاز أشكاؿ من شكل ألم يتعرضوف الذين األشخاص



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

20 

 

. األخرل الرعاية مؤسسات أك الدكلة قبل من سواء كاالىتماـ بالرعاية الطفل مشوؿ خبلؿ من االنتهاكات، تكرار من الوقاية يف احلق: 11

. األصلية ألكطاهنم االذبار جرائم ضحايا األجانب األطفاؿ إعادة: 12

 أك التصاحلية العدالة: مثل اجلنائية، غَت البدائل فيها دبا كضحية، لو االنتصاؼ أنواع اختيار يف للطفل الفضلى ادلصلحة مبدأ اعتماد: 13

 من ذلك كغَت الطرفُت، بُت ادلتهدمة العبلقة كترميم كقبولو، كاالعتذار بالطفل، حلق الذم الضرر إزالة أك زبفيف على ادلنطوية ةالتعويضي

  ( ).عليها يتفق تدابَت

 التجارية اخلدمات استخداـ يف أك باألطفاؿ االذبار يف ضالعُت كوهنم يف ادلشتبو األشخاص عن االستخبارية ادلعلومات كافة توفَت: 14

. ادلتاجرين كمعاقبة باألطفاؿ االذبار كقمع دلنع الصلة ذات األخرل الدكؿ مع كتبادذلا ادلعلومات ىذه استخداـ مث كمن

 إنفاذ سلتصي تدريب يتطلب كىذا. باألشخاص لبلذبار زلتملُت ضحايا أذبارية كضعية يف األطفاؿ فيها يكوف اليت احلاالت ربديد: 15

 ربت مندرجة تكوف أف ؽلكن حاالت الكتشاؼ األطفاؿ؛ مع ادلتعاملُت كل عاـ كبوجو كالنفسانيُت االجتماعيُت ينكاألخصائي القانوف

. كمساعدهتم األطفاؿ ضباية يسهل شلا الوطٍت القانوف يف كادلهَعرنفة بو ادلتصلة اجلرائم ربت أك باألطفاؿ لبلذبار الدكِف التعريف

 التقدمية ادلظاىر أحد البعض اعتربىا كاليت الدكلية، اجلنائية للمحكمة األساسي النظاـ شليزات أبرز من أف بالذكر كاجلدير

 الدعول يف التحقيق مرحلة خبلؿ سواء بالبشر، االذبار جرائم يف كالشهود عليهم اجملٍت ضباية ىو الدكلية اجلنائية للمحكمة األخرل

. ذلم البلـز النفسي كالدعم بدنية، ضباية كللشهود عليهم للمجٍت احملكمة زةأجو صبيع تكفل كما. القضائية الدعول أثناء أك اجلنائية

 فيما حبقوقهم الضحايا ىؤالء بإعبلـ يقـو كالذم احملكمة؛ بقلم كالشهود، الضحايا ككحدة الضحايا كتعويض مشاركة قسم كخاصة

 أك التعويض، على للحصوؿ أك اإلجراءات يف ادلشاركة طلبات تقدًن يف كيساعدىم التعويضات، علي كاحلصوؿ بادلشاركة يتصل

 قيامو جانب إِف ىذا. القانوين التمثيل كتدبَت سبق دلا البلزمة القانونية النصائح على احلصوؿ يف ادلساعدة خدمات يقدـ كما. لكبلعلا

 احمللية ادلنظمات من كغَتىا يةاحلكـو غَت كادلنظمات الضحايا جبماعات كاتصالو إليهم، كالوصوؿ الضحايا ىوية ربديد  يف فعاؿ بدكر

.  هبا نشاطها احملكمة سبارس اليت الببلد يف خاصة كالدكلية،

 كالراحة السبلمة ضماف رلاؿ يف احملكمة أجزاء لباقي كالدعم كالتدريب النصيحة بتقدًن كالشهود الضحايا كحدة تقـو كما

 أف باعتبار ؛(ادلهمشة الفئات (النساء أك ككبار كادلعاقُت األطفاؿ من األشخاص ىؤالء أحد كاف لو كخاصة. كالشهود اجلرائم لضحايا

 ( ).الشهود ضباية برامج عن مسئولة الوحدة

 

                                                                                                                                                                                     

 للقانوف ادلصرية اجمللة الوطنية، كالتشريعات بالقوانُت كعبلقتو الدكلية، اجلنائية للمحكمة األساسي للنظاـ األساسية ادلبلمح: الوفا أبو أضبد/ د

 كالنظاـ اجلنائي الدكِف القضاء نظاـ كرلتط دراسة الدكلية، اجلنائية احملكمة: احلميد عبد زلمد احلميد عبد/د ؛45 ص ،58 رللد ـ،2002 الدكِف،

. 727 ص ـ،2010 ،1ط القاىرة، العربية النهضة دار ، ادلعاصر الدكِف القانوف ضوء يف للمحكمة األساسي

 .38 ص السابق، ادلرجع: االذبار كضعيات يف األطفاؿ: خليل زلمود عشارم/ د ( )
 :الدكلية اجلنائية للمحكمة مرجعية مبلحظة ؛9 ص سابق، مصدر ،كالسوداف الدكلية اجلنائية احملكمة الدكلية، اجلنائية احملكمة برنامج: راجع ( )

. ICC2005.028-EN : الرقم ،20 أغسطس 11 الىام، ،األضرار كجرب الضحايا مشاركة"
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 بأقواذلم باإلدالء يقوموف عندما للضحايا كلوجيستيا إداريا دعما تقدًن يف دكرىا الضحايا، ضباية يف احملكمة مهاـ أبرز كمن

. لو إضافية صدمة أك معاناة أك ضرر يف الشهادة ذبربة تسبيب كعدـ الشاىد الضحية احًتاـ يكفل كضع إطار يف احملكمة، أماـ كشهود

.  للشاىد ادلصاحبُت لؤلفراد كغَتىا كاالجتماعية النفسية الرعاية بتوفَت احملكمة أجهزة تقـو كما

 كعدـ أمامها؛ للضحايا القانوين مثيلالت كفالة: يف الدكلية اجلنائية احملكمة أماـ كحقوقو عليو اجملٍت ضمانات أىم كتتمثل

 من بعدد سبتعهم جانب إِف ىذا التأىيل؛ يف باحلق كسبتعهم ذلم؛ ادلستحق التعويضات علي حصوذلم ككفالة أمامها؛ باحلصانة االعتداد

 ( ).احملكمة أماـ اجلزائية الدعول إجراءات يف مشاركتهم عند كاحلصانات االمتيازات

 

 

: الخاتمة

 كخصائص الضحية، كالطفل بالبشر االذبار مفهـو"  األكؿ ادلبحث يف تناكلنا رئيسة مباحث ثبلث إِف لدراسةا ىذه قسمنا

 يف الشائعة باألطفاؿ االذبار كصور باألطفاؿ، االذبار من الدكِف القانوف موقف استعرضنا الثاين، ادلبحث كيف. بالبشر االذبار جرائم
 االذبار لعمليات ضحية الوقوع من احلماية يف كحقو الضحية الطفل حقوؽ إِف أشرنا فقد الثالث، ادلبحث يف أما. العريب الوطن

:   كالتوصيات النتائج من عدد إِف ختامها يف توصلنا كقد. بالبشر االلكًتكين

:  النتائج: أوال

 جسد قدسية اتفقوا قد كليهما كاف كإف البشرية، كالقوانُت االتفاقيات إليو خلصت ما تفوؽ بصورة اإلنساف اإلسبلـ كرـ -1

 .  كاألموات األحياء بُت التوازف ربقيق عن عجزت قد الوضعية القوانُت كانت كإف كإنساف، حقوقو احًتاـ كضركرة اإلنساف

 الدكِف التعاكف خبلؿ من إال ذلا التصدم ؽلكن كال الوطنية للحدكد العابرة اجلرائم من ىي البشرية باألعضاء االذبار جرؽلة -2

 يدعم دبا كالدكلية الوطنية القوانُت دكر تعزيز يف تسهم كاليت ادلشًتكة التعاكنية االتفاقيات عقد من مزيدان  بيتطل كىذا

 .القانونية الثوابت حلكم ادلبدئي االعتماد

 امم مرات، عدة كبيعهم شراؤىم يتم ما غالبان  الضحايا صبيع أف: للضحايا ادلستحق ادلدين التعويض ربديد عند يراعي أف غلب -3
 .التعويض يف كتضامنهم األفعاؿ، ىذه يف كادلتدخلُت الوسطاء مسئولية عن للبحث يدفع

                                                           
 -ىػ1433 احلقوؽ، كلية  -القاىرة جامعة ، راهدكتو رسالة إجرائية، موضوعية دراسة الدكلية اجلنائية احملكمة: الرحيم عبد ثابت أضبد/ د  -انظر للمزيد  

 األكادؽلية يف القانوف كلية  -ماجستَت رسالة اجلنائية، الدكلية احملكمة أماـ القادة أك الرؤساء مسؤكلية: خالد زلمد خالد -309 ص ،211 بند ـ،2012

 القضاء نظاـ لتطور دراسة الدكلية، اجلنائية احملكمة: احلميد عبد زلمد احلميد عبد/د -69: 68 ص ـ،2008  -ىػ1429 الداظلارؾ، يف ادلفتوحة العربية

 أيضا كارجع  -727 ص ـ،2010 ،1ط القاىرة، العربية النهضة دار ، ادلعاصر الدكِف القانوف ضوء يف للمحكمة األساسي كالنظاـ اجلنائي الدكِف

 ضوء يف الوضعية، كاألنظمة اإلسبلمي الفقو بُت مقارنة دراسة بالبشر ذباراال ضحايا حقوؽ حلماية القانوين النظاـ" إليو اإلشارة السابق مؤلفنا

"  الصلة ذات كالقوانُت كاالتفاقيات الدكلية اجلنائية للمحكمة األساسي النظاـ
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 النقل لعملية الكامل التنظيم ينقصها تامة غَت قوانُت ىي فيها االذبار أك األعضاء لنقل منظمة جاءت اليت العربية القوانُت -4

 يستغل ال حيت ادلعضلة ذلذه ادلتكامل التنظيم ضركرة العربية ؿالدك يف بادلشرعُت هنيب لذلك أطرافها علي تقع اليت كادلسئولية

 . العاـ كنظامو اجملتمع قيم مع تتعرض اليت الشخصية ادلأرب ربقيق يف ادلسألة ذلذه التشريعي التكامل عدـ النفوس ضعاؼ

 

: التالية التوصيات إِف انتهينا فقد السابق العرض كبعد

 للقضاة تدريبية دكرات عقد طريق عن مثبل كذلك العريب الوطن ىف بالبشر االذبار دبكافحة صلتت قوانُت من صدر ما تفعيل ضركرة -

 ضحيتها كاف إذا خاصة ادلمارسات ذلذه الرادعة كالقواعد القوانُت من ادلزيد إصدار ضركرة مع اجلرائم؛ ىذه بشأف العاـ النائب كككبلء

 ضحية السقوط من كالوقاية اإلنساف استغبلؿ ربرًن يف كأحكامها اإلسبلمية الشريعة دببادئ االلتزاـ ضركرة مع. النساء أك األطفاؿ أحد

. صورىا بكافة للجرائم

 القومية كالسمات الوطنية، اخلصوصيات يراعي باألشخاص، االذبار جرائم دلواجهة ظلوذجي عريب قانوف مشركع كضع على العمل -

. كالنساء باألطفاؿ االذبار دلواجهة كعملية قانونية اعدقو تبٌت على العربية الدكؿ كحث العريب، للمجتمع

 اإلنساف، حقوؽ كمعايَت الدكِف القانوف مع متسقة تكوف كأف االنًتنت علي الطفل حلماية ادلتخذة األمنية التدابَت صبيع توافق ضركرة -

. االستثنائية الظركؼ عدا فيما آخر؛ إنساين حق تقيد حُت قانونية غَت ستكوف التدابَت ىذه أف دبعٍت العادلي؛ القانوف دبثابة تعد كاليت

 حقيقية حاجة لتلبية الضركرم األدىن احلد إطار كيف بدقة، كزلددة دقيقة التدابَت ىذه تفرضها اليت القيود صبيع تكوف أف غلب كما

. احلاجة لتلك كمبلئمة -الدكِف أـ الدكِف، القانوف أكاف سواء  -القانوف هبا يعًتؼ

 إعماؿ إعاقة شأهنا من اليت التحديات علي القضاء غلببالبشر االتجار ضحايا حماية في الجنائية الدولية المحكمة لدور بالنسبة -

 ضلو علي الدراسة إطار يف إليها اإلشارة سبق كاليت بالبشر، االذبار جرائم مرتكيب تعقب يف الوالئي، الختصاصها اجلنائية الدكلية احملكمة

. كالتطوير البحث من للمزيد اجلنائية احملكمة إطار يف للضحايا ادلمنوحة الضمانات ضلظي أف غلب كما. مفصل

 .البشر بتجارة اخلاصة كادلعاىدات لبلتفاقات كاالنضماـ اإلذعاف ترفض اليت احلكومات مواجهة يف رادعة إجراءات ازباذ -

 من كالوطنية الدكلية كادلؤسبرات الدراسات إليو انتهت ما تفعيل ةضركر نرل لهم؛ الواجبة والمعاملة الضحايا وتعويض لحماية بالنسبة -

 يف كاالجتماع النفس علم علماء عليو استقر كما األخرل، عن االذبار صور من صورة كل خصوصية تراعي كاليت الصلة، ذات توصيات
 بالبشر، االذبار ضحايا معاقبة أك اؿاعتق عدـ لضماف جدية خبطوات تقـو أف الوطنية احلكومات علي غلب :ذلك كمن الشأف؛ ىذا

 اجلنسى االذبار جرائم ضحايا تأىيل كيفية على الًتكيز ضركرة مع. كبشر كحقوقهم االنسانية كرامتهم مع تتفق بطريقة كمعاملتهم

 . عبلجها بعد أخرل مرة الضحية ىذه تقبل بكيفية اجملتمع توعية ككذلك

 من نوع خلق مع ؛الفتيات على خطَتة آثار من ذلا دلا الظاىرة ىذه خبطورة الكاملة توعيةاؿ فيجب القاصرات زكاج دلناىضة بالنسبة -

 مثل على كالقضاء الزكاج ىذا دبخاطر الوعي لنشر األىلية اجلمعيات خاصة احلكومية كغَت احلكومية ادلؤسسات بُت كالتكامل التعاكف

 ىى اجلمعيات ىذه تعد حيث أكال، هبا العاملُت توعية يتطلب ما كىو ،خاص بشكل األىلية اجلمعيات دكر على الًتكيز ؛الظاىرة ىذه

 بأف علمان  معقدة، دلشاكل نتاج باعتبارىا القاصرات، زكاج مشكلة حل يف التدرج مع الريفية، اجملتمعات ىف خاصة للمواطن األقرب

 النظاـ قدرات كدعم اإلصلابية، حقوقهن عن للفتيات معلومات توفَت جانب إِف ىذا. باألساس معقد نظاـ ىو االجتماعي النظاـ



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

23 

 

 من للحد لؤلجانب التأشَتات منح معايَت ربدد ضوابط كضع إِف باإلضافة ادلبكر؛ الزكاج عن الناذبة الصحية ادلشاكل دلواجهة الصحى

 على للمواطنُت فزحا خلق ادلشرع علي غلب كاخَتا السائحُت؛ جذب سياسات االعتبار يف األخذ مع السياحية أغراض لغَت دخوذلم

 . خاص بنص القاصرات تزكيج ذبرًن ضركرة مع ادلبكر؛ الزكاج حاالت عن اإلببلغ

 يف احلاؿ ىو كما  -ادلستقبلة الدكلة يف البقاء أك األـ الوطن إُف العودة على الضحايا كمساعدة بالبشر االذبار دلكافحة ىيئة إنشاء غلب -
 .ادلختلفة الدكؿ يف إقليمية فركع ذلاك دكِف طابع ذات تكوف -السعودم القانوف

 


