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 االتجار باألطفال بين الواقع والطموح الدولي أثناء النزاعات المسلحة

Child Trafficking Reality and the International Ambition 

during Armed conflicts 
 Assist. Prof. Salwa Ahmed Midan           (1)أ.م.د. سلوى احمد ميدان 

 الملخص

 إذاحلقيقي له وصــانعوا حاضــره ومســتقبله،   األســاسبوصــفهم  األطفاليتوقف على  األمممســتقبل   إن 
ــارخاً   آمالمع والدة كل طفل تتجدد  ــر، وان انتهاك حق أو حقوق هذه الفئة يعد انتهاكاً صــــــــــ بين البشــــــــــ

 اإلنســـــــــــــانيةابلكرامة   واملتجســـــــــــــدةاملتحدة   األممميثاق    أعلنهامجعاء، منطلقني من املبادئ اليت   للبشـــــــــــــرية
ــافيةحقوقاً   كاألطفالاملتأصـــلة جلميع بين البشـــر، زايدة على منح الفئات اخلاصـــة   بوصـــفها من الفئات   إضـ

 تليســ  ااهلشــة، وان عملية االجتار وان مل تشــر إليها االتفاقات الدولية بشــكل مباشــر يف نصــوصــها، إال اهن
جديدة، لكن آلية ووســـــــيلة والغرض من االجتار هي  ةكل وحلاوله أبســـــــلوب أو بـشــــــ نتنديد كي اجلمر ألاب

مبعــاجلــة هــذه املشــــــــــــــكلــة الوطنيــة والعــابرة للحــدود  مل يكن غريبــًا على اجملتمع الــدويل البــدء إذاليت تغريت، 
ســـــــــميات ووســـــــــائلها املوحماولة منعها على صـــــــــعيد القانون الدويل، األمر الذي اســـــــــتلزم مواكبة التعاريف و 

 لة يف اجملتمع الدويل.للتطورات احلاص
ا هلا من أاثر وبذلك تعد هذه الظاهرة من اجلرائم اخلطرة واليت تقع حتت طائلة اجلرائم ضــد اإلنســانية مل
،  -االطفال-  ونتائج خميفة ألهنا متثل انتهاكاً صــــارخاً حلقوق اإلنســــان خاصــــة على هذه الفئة املســــتضــــعفة

 الســيما العوملة اجلديدة األمر الذي ذهب بنا إىل طرح وبذلك شــكلت خطراً أفرزته نتاجات التطور احيانً 
جتارة عاملية مرحبة بعد املخدرات والســــــالح؟ وما  لعديد من التســــــاؤالت منها ملاذا متثل هذه التجارة اثلثا

صـــــــور   إدخالكيف تعدت هذه الظاهرة احلدود الوطنية؟ وهل ميكن و هي وســـــــائل و صـــــــور هذه التجارة؟  
ولة إىل أخرى؟ وما هي أســـــــباب هذه التجارة طلح العنف الذي خيتلف من داالجتار حتت مضـــــــمون مـصــــــ 
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ــورها؟ وملاذا مل تعاجل واآلاثر  هذه احلالة وطنياً ودولياً، رغم وجود نصـــــوص وطنية ودولية، وما اليت ترتبها صـــ
اجهة  كان من الضروري العمل على مو   وألمهية املوضوعسبب الزايدة فيها، إذ بدأ صداها يظهر يف العراق؟  

ــكل جرمية مبعىن الكلمة، زايدة على توجيه أنظار العامل إليها للعمل على معاقبة هذه الظاهرة اليت ابتت ت شـ
رتكبيها واحلد من انتشـارها بشـكل فعال ومنع اسـتشـرائها يف اجلسـد اإلنسـاين بدعاوى ابطلة وحتت أعذار م

 خمتلفة كالفقر والبطالة واملزااي.
Abstract  
Child trafficking is one of the most dangerous crimes which is categorized 

as a crime against humanity. It represents a starking violation of human 

rights, especially for this marganalized group, namely children, This 

phenomenon came as a result of the progress and the new globalization, it 

leads us to a number of questions, mainly why this trade is ranked third in 

the world as a profilable trade after drugs and weapons? 

 المقدمة

وهي األطفال زايدة على  آالإن مســتقبل األمم الســيما األمة العربية يعتمد على تشــكيل شــرحية مهمة  
غريهم من الفئات، وان محايتهم أثناء الســـــــلم والنزاعات املســـــــلحة تقع على عاتق اجملتمع الدويل بوصـــــــفهم 

ــرية، لكن يف العقود األخرية انتشـــرت ظاهرة يندى هل ــتقبل البشـ ــرية آال وهي االجتار عماد ومسـ ا جبني البشـ
ــائل وصــــــــورة متعددة ومتنوع ــفاء الشــــــــرعية على  أن على  -ةابألطفال اليت تتم بوســــــ ال يفهم من ذلك إضــــــ

 .-ةاملصطلح أعاله بل هي تسمية جمازي
إذ على الرغم من احلماية اليت يوفرها اجملتمع الدويل هلم بوصـــــــفهم من الفئات ذوات احلماية اخلاصـــــــة، 

يا وانتشـــــــار مام الذي تبديه هيئاته احلكومية أم غري احلكومية، إال إن تطور وســـــــائل التكنولوج ســـــــواء االهت
عصــاابت اإلجرام املنظم بشــكل متزايد وضــعف الرقابة الدولية أدى ابلبعض من ذوي النفوس الضــعيفة إىل 

ــية والصــــحية واالجتماعية والثقافية لبعض الدو  ــياســ ــاع األمنية والســ ــتفادة من األوضــ ــيما النامية االســ ل الســ
ملســـــــائل األمنية إىل اســـــــتغالل هذه الفئة والفقرية أو اليت تدور هبا نزاعات مســـــــلحة النشـــــــغال حكوماهتا اب

 الضعيفة لالجتار هبا كأي سلعة تباع وتشرتى يف العامل.
إذ تشــــــكل هذه الظاهرة جرمية وطنية وجرمية منظمة عابر للحدود الوطنية اذ تتميز أبهنا شــــــكل خاص 

طورة وذلك لســهولة حمو لعبودية احلديثة، زايدة على ذلك تعد اثلثة جتارة عاملية مرحبة وخفية وقليلة اخلمن ا
ــكل واضــــح وفعال يف منو وتطور هذه اجلرمية، لذا اضــــحى من  أاثرها الن التكنولوجيا احلديثة ســــامهت بشــ

هذه اجلرمية يف تزايد مســـــتمر بعيداً الضـــــروري معاجلتها من الناحيتني التشـــــريعية الوطنية والدولية، علماً أبن  
للدراســـات الدولية الالحقة فضـــاًل عن  وضـــوع بصـــيص نورٍ وليكون تناولنا للمعن أعني اغلب احلكومات، 

الواثئق واالتفاقات اليت تناولت هذه الظاهرة بشـكل عام، وألمهية املوضـوع كان من الضـروري مواجهة هذه 
كلمة، والعمل على توجيه أنظار العامل إليها ملواجهتها بشـــــــــــــكل الظاهرة اليت ابتت تشـــــــــــــكل جرمية مبعىن ال

ا يف اجلسد اإلنساين بدعاوى ابطلة وحتت أعذار واهيه ومسميات خمتلفة، اذ تتمحور فعال ومنع استشرائه
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 25:  العدد

إشـــــكالية الدراســـــة يف قلة فاعلية االتفاقيات الدولية اخلاصـــــة حبماية األطفال من هذه املشـــــكلة وغريها من  
ة، أما لعدم انصياع دولية، او عدم قدرهتا على توفري احلماية الالزمة هلذه الفئة االجتماعية الضعيفاجلهود ال

بعض الــدول ألحكــام هــذه االتفــاقيــات، أو لعــدم فــاعليــة املواد القــانونيــة اليت حتويهــا، األمر الــذي يتطلــب 
ن اخللل والضـعف اليت تكتنف الوقوف جبدية على هذه اإلشـكاالت بغية الوصـول إىل احللول الناجعة ملواط 

 هذه االتفاقيات وغريها من اجلهود الدولية.
 همية الدراسةاواًل: أ
، ويف إلقاء الضـوء األطفالدراسـة املوضـوع يف بيان السـبب يف زايدة االنتهاكات اليت تطال    أمهيةتتمثل  

 ابألطفال االجتارعلى اجلهود الدولية يف تقنني جرائم 
 ثانيًا: أهداف الدراسة 

هبذه الشـــــرحية والعمل على مكافحتها، تتطلب منا وضـــــع إســـــرتاتيجية وإجياد احللول، من  االهتمام إن 
مبخاطر    وتوجيه اجملتمع الدويل وتبصـــريه ،األطفالخالل تشـــديد الرقابة على تنفيذ االتفاقات املعنية حبماية  

وليــة يف مكــافحــة الــدز اجلهود هــذه اجلرائم املنظمــة العــابرة للحــدود، وهــذا أهم حــافز للبحــث، ومنــه تعزي
 الظاهرة.

 ثالثًا:منهجية البحث
ــرد املواثيق الدولية ذات العالقة، حســـــب مراحل تطورها التارخيية يف  اعتمدن املنهج التارخيي وذلك بســـ

 ، زايدة على املنهج التحليلي لنصوص الواثئق الدولية.األحيان الكثري من 
 رابعًا: هيكلية البحث:

مدخل ممهد مباحث جاء األول حتت عنوان  ةوثالثالبحث إىل مقدمة   ا، فقد قســمناواتســاقاً مع قدمن
والـثاـلث حظر  صــــــــــــــور عملـية االجتـار ابألطفـال تعريف االجتـار ابألطفـال واثر النزاع علـيه، والـثاين بعنوان يف 

 توصلنا إليه.ما االجتار ابألطفال ومحايتهم، واهنينا البحث خبامتة تضمنت أهم 
  واثر النزاع عليه  ممهد في تعريف االتجار باألطفالمدخل  :  المبحث األول

إننا أثرن اإلجياز   إالذلك  إعطاء مفهوم فقهي وقانوين لالجتار ابألطفال، يستوجب علينا أن نوضح    إن 
ــر حبثنا على فئة  ــاء واألطفال والرجال، إذ اقتصـــ ــر من النســـ ــمن مفهوم البشـــ يف بيان الفئات اليت تدخل ضـــ

ختالف وســــائل وأســــاليب وغاايت االجتار بني هذه الفئات، و اليت يعد االجتار وذلك ال -األطفال فقط 
، األمر الذي يذهب بنا إىل تقســيم هذا املبحث إىل -للمجتمع أبكمله اً ابألطفال أخطرهن وأكثرهن ضــرر 

تفصـيل الووفق  هبم  عناصـر االجتار واثر النزاع عليهوالثاين يوضـح   االجتار ابلطفلمطلبني األول يبني مفهوم 
 األيت:

 بالطفل االتجار مفهوم : املطلب األول
قبل الولوج يف إعطاء مفهوم فقهي وتشـريعي لالجتار ابألطفال البد من اإلشـارة سـلفاً إىل ان حمل هذه 
ــادي، لذلك ميكن القول ان تعريف االجتار ابألطفال وان كان  التجارة خمتلف عن التجارة ابملفهوم االقتصــــ
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ه يندرج ضـمن تعريف االجتار ابلبشـر، إذ تعددت التعريفات املختلفة له واألصـل ان إال ان يتمتع خبصـوصـية
غالبيتها تعود إىل التعريف املتضـــمن ان االجتار ابلبشـــر هو" كافة التصـــرفات املشـــروعة وغري املشـــروعة، اليت  

نية بقصـــد ود الوط جتعل اإلنســـان جمرد ســـلعة أو ضـــحية يتم التصـــرف فيه بواســـطة وســـطاء حمرتفني عرب احلد
اسـتغالله يف أعمال ذات اجر متدن أو يف أعمال جنسـية أو ما شـابه ذلك، وسـواء مت هذا التصـرف إبرادة 

، وقيل كذلك أبنه" االســـتخدام والنقل (2)الضـــحية أم قســـراً عنه، أو أبي صـــورة أخرى من صـــور العبودية"
القوة والتحايل أو اإلجبار، أو سـتخدام واإلخفاء والتسـليم لألشـخاص من خالل التهديد أو االختطاف وا

من خالل اخذ أو إعطاء أو اخذ فوائد الكتســــاب موافقة أو قبول شــــخص يقوم ابلســــيطرة على شــــخص 
، وللوقوف عند فئة االطفال ارأتينا (3)أخر هبدف االســـــــــــــتغالل اجلنســـــــــــــي أو اإلجبار على القيام ابلعمل"

 فرع الثاين ووفق التفصيل االيت:لاتوضح معىن الطفل يف الفرع االول واالجتار يف 
 الطفل  مفهوم: األول الفرع 

، وقيل أبنه مطر (4)الطفل يف اللغة يعين الصـــــــــــــغري من كل شـــــــــــــيء، ومجعها أطفال ومؤنث طفل طفله
، أما اصــــــطالحاً اذ ال يوجد اتفاق عام بني (5)والطفل ابلتحريك بعد العصــــــر اذ طفلت الشــــــمس للغروب

حمدد ملصــــــطلح الطفل بل؛ كثرياً  عريفواالجتماعية والقانونية على إعطاء ت  ةاملتخصــــــصــــــني يف العلوم الطبي
ني من مرحلة الطفولة، والســـبب يكمن يف ئ مير هبا اإلنســـان يف حياته مبتدمايتم االعتماد على املراحل اليت

ــتثناء الدول املصـــــــــادقة على اتفاق حقوق  ةيالفوارق املوجودة يف اجملتمعات عند حتديد مرحلة الطفولة، ابســـــــ
اليت اعتمـدت على التعريف الوارد فيهـا على ان الطفـل هو" كـل إنســـــــــــــــان مل يتجـاوز  1989الطفـل لعـام 

ــد" ــغر للرشــ ــناً اصــ ــرة، ما مل حتدد القوانني الوطنية ســ ، إذ جاء عند علماء النفس مبعان خمتلفة (6)الثامنة عشــ
، (7)خيتلف من جنس إىل أخر  لممعتمدين على الفوارق املوجودة يف ســـــن النضـــــوج اجلنســـــي الن هذا العا

ــبــة لعلمــاء االجتمــاع إذ اختلفوا يف إعطــاء مفهوم دقيق ملـصـــــــــــــ  لح الطفــل وذلـك وفق طوكـذا األمر ابلنســــــــــــ
االجتاهات اليت يروهنا، منها أن مرحلة الطفولة تبدأ من حلظة امليالد إىل بلوغ ســــــن الرشــــــد، واالجتاه األخر  

وبلوغ الطفل ســـــــن الثانية عشـــــــر عاماً، واالجتاه األخري يرى  ديرى أن مرحلة الطفولة تكون بني حلظة امليال
 .(8) أن املرحلة تبدأ منذ والدة الطفل وحىت بلوغه

 
 .17، ص2005املكتبة القانونية، القاهرة،  القتصاد اخلفي واالقتصاد الرمسي،د.سوزي عديل نشد، االجتار يف البشر بني ا -2
امحد سليمان الزغاليل، اجلهود الدولية ملكافحة االجتار ابلبشر، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر مكافحة االجتار ابلبشر، وزارة الداخلية،   -3

 .7، ص2004أبو ظيب، 
 .1326، ص1993الة، بريوت، ، مؤسسة الرس3القاموس احمليط، ط جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي، -4
 .1751، ص1987إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، ابب الالم، فصل الطاء، دار العلم للماليني، بريوت،  -5
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  1املادة  -6
حلقوق الطفل، رسالة ماجستري، كلية شين، احلماية الدولية  للمزيد عن تعاريف املتخصصني يف علم االجتماع ينظر: ميلود -7

 .15، ص2015احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اجلزائر،
للمزيد عن تلك االجتاهات واملراحل ينظر:د. حممد محيد الرصيفان ألعبادي، حقوق الطفل يف التشريعات الوضعية واملواثيق  -8
وما بعدها، وكذلك امحد علي جرادات، سن البلوغ والرشد  21، ص2013وائل للنشر، عمان،  ، دار1، ط-دراسة مقارنه-الدولية

 www.farrajlawyer.com/view topic.ph? topicald=277  واهلية التقاضي وااللتزام املايل، حبث منشور على املوقع االلكرتوين
 .6/4/2018اتريخ الزايرة 
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أما الطفل يف الواثئق الدولية فقد ورد تعريفه يف العديد منها الســيما اليت تناولت بيان حقوق اإلنســان  
ــة ابلرغم من أن البعض منها   ء غافاًل التمييز بني مصـــطلح الطفولة اج بصـــورة عامة أو الطفل بصـــورة خاصـ

ــيما يف البلدان العربية منها  ــمية ملصـــــــطلح الطفل الســـــ  -الصـــــــغري-والطفل، للعلم أبنه يوجد أكثر من تســـــ
، لكنها تتفق نوعاً ما مع ما ورد يف (9)القصــــر الغلمان....اخل -اجلانح  -املراهق -الولد  -الصــــيب -احلدث

عاماً، لكننا نضــيف إليها على   ةمن مل يتجاوز ســن الثامنة عشــر   م كلهناتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق أب
ــطلح يف  ــناً اقل أو أكثر وال يربط ذلك ابلقوانني الداخلية للدول، اذ ورد املصــــــــــ اقل تقدير أن ال حيدد ســــــــــ

واتفـاقـيات جنيف  1948وكـذـلك يف اإلعالن العـاملي حلقوق اإلنســــــــــــــان لعـام  1924إعالن جنيف لعـام 
ــلح كــذلــك يف العهــدين ، 1977ربوتوكوالت امللحقــة هبــا لعــام وال 1949لعــام  وجــاء النص على املصــــــــــــ

ــادية واالجتماعية لعام   ــية واالقتصــ ــياســ ــواًل إىل اتفاقية 1966الدوليني اخلاصــــني ابحلقوق املدنية والســ ، وصــ
اء سـالفة الذكر وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشـخاص وخباصـة النسـ  1989حقوق الطفل لعام 

، وصــــواًل ابتفاقية 2000 الوطنية لعام  غريتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  املواألطفال املكمل التفاقية األمم 
وتوجيهات   2007جملس أوراب بشــــــــأن محاية األطفال من االســــــــتغالل اجلنســــــــي واالعتداء اجلنســــــــي لعام 

غالل اجلنســــــــي الصــــــــادرة يف عام وتوصــــــــيات االحتاد األوريب املتعلقة حبماية األطفال من اإلســــــــاءة واالســــــــت
2011. 
 تعريف االجتار لفرع الثاين: ا

ــدر  ــرتي، واجتار مصــ ــتق من اجتر اجتاراً، واتجر ومتاجرة، والتاجر من يبيع ويشــ أما االجتار هو فعل مشــ
، أمـا االجتـار ابألطفـال (10)اجتر، وجتـار مجع اتجر وهو من ميـارس األعمـال التجـاريـة على وجـه االحرتاف 

حداث والطرائق اليت تشـمل احلصـول على االطفال بيعاً األ  الدراسـة فيعرف على انه" سـلسـلة منوفق هذه 
ــتغالهلم يف العديد من األعمال كالتســـول أو أعمال  أو أتجرياً ونقلهم داخل الدولة او من بلد إىل أخر واسـ

اجر ابجلنس او ترويج السـخرة والعمل اإلجباري او جتنيدهم أو اسـتغالهلم عن طريق بيعهم جلهات معينة تت
، ( 11) ذا قد يكون جرباُ او طوعاً من قبل أســرة الطفل ذاته بصــورة مباشــرة او غري مباشــرة"املخدرات وكل ه

او هو" بيع طفل أو شـراؤه او عرضـه للبيع، او تسـليمه أو تسـلمه أو نقله، أو اسـتغالله جنسـياً او جتارايً أو 
، أو هو"مجيع  (12)"ةروعشــ املغري  غري ذلك من األغراض او يف  اقتصــادايً او يف األحباث والتجارب العلمية،

حمل االجتار من  -االطفال-األنشـــــــطة اإلجرامية املتعلقة بتجنيد وحيازة ونقل أو ترحيل األشـــــــخاص منهم 
دولة إىل أخرى متهيداً الســـــــتغالهلم، وإذا كانت تلك األنشـــــــطة تتم داخل دولة واحدة ال تتجاوز حدودها 

يتبني من ذلك ان مصـــــــــدر أي جتارة هو البيع  ،(13)نكون بصـــــــــدد اجتار ذا طابع داخلي"إىل دولة أخرى ف

 
-34، ص2012حداث، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  احنراف سلوك الصغار واألد.جعفر عبد األمري الياسني، التشرد و   -9

35. 
 .195د.امحد خمتار عمر وآخرون، املعجم العريب األساس، الروس، ب.ت، ص -10
 .19، ص2014د.خالد بن سليم احلريب، ضحااي التهريب البشري من األطفال، دار احلامد، األردن،  -11
ة استغالل األطفال ومحايتهم يف القانون الدويل والشريعة، املركز القومي لإلصدارات القانونية، حسن يوسف، جرمي  د.يوسف  -12
 .125، ص2013القاهرة، 
 .126، ص2014، عمان، 1، ط1د.امحد حيىي مطر، اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار ابلبشر، ج  -13
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كاالجتار ابلســلع   ةجارة مشــروعاً كانت التجارة مشــروعكان حمل الت  وإذاوالشــراء بقصــد احلصــول على ربح 
ار ابلبشر كاالجتار ابملخدرات واالجت  ةة غري مشروع فهي جتارة غري مشروعوالبضائع أما إذا كان حمل التجار 

 وكذلك فان االجتار قد يكون دولياً وقد يكون وطنياً داخل حدود دولة واحدة.  ألطفال،السيما االجتار اب
اذ تعـددت املواثيق الـدوليـة اليت تنـاولـت االجتـار ابألطفـال بـدًء من حظر االجتـار ابألطفـال يف االتفـاقيـة 

حيازته أو عليها اسـر شـخص ما أو اكتسـاب   اخلاصـة ابلرق اذ نصـت على انه " مجيع األفعال اليت ينطوي
ــد حتويـله إىل رقيق، ومجيع األفعـال اليت ينطوي عليهـا احتـياز رقيق مـا بغـية بيعـه أو  التخلي عـنه للغري بقصــــــــــــ

، يف حني عرفـته االتفـاقـية التكميلـية إللغـاء الرق (14)مـبادلـته ومجيع أفعـال التخلي بيعـاً أو مـبادـلة برقيق أخر"
ــاهبةواالجتار ابلرقيق   ــات املشــــــــــــ على انه" كل فـعل ابلقبض على أو  1956للرق لـعام    واألنظمـة واملمـارســــــــــــ

اكتســـاب أو التنازل عن شـــخص من اجل جعله رقيقاً، كل فعل اكتســـاب عبد لبيعه أو ملبادلته، كل تنازل 
كل جتارة أو نقل للعبيد   -ابلبيع أو ابلتبادل لشــــــخص يف حوزة الشــــــخص من اجل بيعه أو تبادله وكذلك

، فضال عن ذلك سبقت هاتني االتفاقيتني العديد من االتفاقات (15)مة"هما كانت وسيلة النقل املستخدم
، يف حظر االجتـار ومحـايـة االطفـال من هـذه املشــــــــــــــكلـة ً منهـا االتفـاق الـدويل جـداً  اً اليت كـان دورهـا حمـدود

اخلـاصـــــــــــــــة مبكـافحـة االجتـار يف ، واالتفـاقـية اـلدولـية 1904اخلـاص مبكـافحـة االجتـار يف الرقيق األبيض لعـام 
، 1921، وكذلك االتفاقية اخلاصــة مبكافحة االجتار يف النســاء واألطفال لعام 1910رقيق األبيض لعام ال

ــتغالل دعارة الغري لـعام  ومرورا ابإلعالن الـعاملي  1949وكذلك اتـفاقـية حظر االجتار ابألشــــــــــــــخـاص واســــــــــــ
امللحق ابتفــاقيــة  و ابلربتوكول االختيــاري 1989 عــامواتفــاقيــة حقوق الطفــل ل 1959حلقوق الطفــل لعــام 

ومن ث صدر   2000  عامحقوق الطفل اخلاص ببيع األطفال واستخدامهم يف البغاء او يف املواد اإلابحية ل
ــاء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة  ــة النســـ برتوكول منع وقمع ومعاقبة املتاجرة ابألشـــــخاص وخاصـــ

ــادر يف ملكافحة اجلرمية عرب ال ــفه أول تعريف دويل تبنته اجلمعية العامة ، 2000/ 6/10وطنية الصــــــــ بوصــــــــ
 لألمم املتحدة والذي سيكون حمل اهتمام هذا البحث من حماور عدة إذ نص على انه " يُعد اجتاراً:

ــتعمال  -أ ــاءة اســـــ ــطة التهديد ابلقوة أو إســـــ ــتقباهلم بواســـــ جتنيد أشـــــــخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو اســـــ
أو إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزااي لنيل موافقة شـخص  إسـاءة اسـتغالل حالة اسـتضـعاف، السـلطة أو

ــتغالل دعارة الغري أو  ــتغالل كحد أدىن، اسـ ــمل االسـ ــتغالل ويشـ ــيطرة على شـــخص أخر لغرض االسـ له سـ
ة ابلرق وسـائل أشـكال االسـتغالل اجلنسـي أو السـخرة أو اخلدمة قسـراً أو االسـرتقاق أو املمارسـات الشـبيه

 األعضاء.أو االستعباد أو نزع 
ال تكون موافقة ضــــحية االجتار ابألشــــخاص على االســــتغالل املقصــــود واملبني يف الفقرة )أ( حمل  -ب

 اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل املبينة يف الفقرة )أ(.
ىت إذا مل اجتار ابألشـــــــخاص، ح االســـــــتغالل  ه أو اســـــــتقباله لغرضئيوااجتنيد طفل أو نقله أو  ديع -ج
 على استعمال أي وسيلة من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية أ. ينطوِ 

 
 .1926لرق لعام / ب من االتفاقية اخلاصة اب1ينظر: املادة  -14
 .1956من االتفاقية التكميلية إللغاء الرق واالجتار ابلرقيق واألنظمة واملمارسات املشاهبة للرق لعام  7املادة  -15
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 .(16)يقصد بتعبري الطفل أي شخص دون الثامنة عشره من العمر" -د 
أما الربوتوكول امللحق ابتفاقية حقوق الطفل الصــــــادر عن صــــــندوق األمم املتحدة للطفولة اليونســــــيف 

مبقتضـــاه نقل طفل من جانب أي شـــخص أو جمموعة أشـــخاص إىل  على أنه" أي فعل أو تعامل يتمنص  
 .(17)شخص أخر لقاء مكافأة أو شكل من أشكال العوض"

املوحد ملكافحة االجتار ابألشـــــخاص لدول جملس  -القانون   -وعرف االجتار كذلك يف مشـــــروع النظام
اســتغالله بغرض إســاءة  اق شــخص او نقله او إيواؤه اوعلى انه" اســتخدام او إحل 2006التعاون يف آذار 

ــتغالل  ــتغالل، وذلـك عن طريق اإلكراه أو التهـديـد او االحتيـال او اخلـداع او االختطـاف او ابســــــــــــ االســــــــــــ
شــكل من أشــكال االســتغالل   وأياســتعمال ســلطة ما على ذلك الشــخص   إبســاءةالوظيفة أو النفوذ أو 

ابلرق او   ةقاق او املمارســـــات الشـــــبيهعمل أو اخلدمة قســـــراً أو االســـــرت كالدعارة او االعتداء اجلنســـــي أو ال
 أشـــكالهانه مل يعرف االســـتغالل بل عدد   أعاله، ما يالحظ على التعريف (18)"األعضـــاءاالســـتعباد او نزع 

 ابإلضــافةيؤدي إىل ازدايد أشــكاله وتنوعها،  أن على ســبيل املثال ال احلصــر اتركاً ذلك للتطور الذي ميكن 
 ون متييز عرضة للوقوع كضحااي هلذه اجلرمية.عّد مجيع األشخاص بد إمكانية إىل

كاالتفاقية األوروبية املؤســــســــة للوكالة املركزية للشــــرطة اجلنائية األوروبية،   اإلقليميةزايدة على االتفاقات  
م العنف فرتى انه "يعد اجتاراً إخضـــاع شـــخص للســـيطرة الفعلية وغري القانونية ألشـــخاص آخرين ابســـتخدا

أو التهديد أو التعســــف ابســــتعمال الســــلطة، بغية اســــتغالل الشــــخص يف الدعارة، واالســــتغالل واالعتداء 
 .(19)جلنسي على القصر أو االجتار ابألطفال املتخلى عنهم"ا

ومن جهة أخرى أن املشـــــــــــــروع العريب النموذجي ملواجهة جرائم االجتار ابلبشـــــــــــــر عرفه على انه" جتنيد 
أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو اســــتقباهلم بواســــطة التهديد ابلقوة أو اســــتعماهلا أو غري ذلك   أشــــخاص أو نقلهم

االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة أو إســـاءة اســـتغالل  من أشـــكال القســـر أو
 حالة اســــــتضــــــعاف أو إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزااي لنيل موافقة شــــــخص له ســــــيطرة على شــــــخص

وان  ابألطفالتوجد دولة يف العامل خالية من االجتار  ، وتؤكد اليونيســــيف انه ال(20)أخر، لغرض اســــتغالله"
ــنوايَ وجتىن املنظمات املتاجرة ابألطفال ما 2,2 ــفها  9,5يقارب   مليون طفل يباعون ســـــــ مليار دوالر بوصـــــــ

 ، (21)واملخدرات" األسلحةاثلث جتارة مرحبة بعد 
هو انتهاك حلقوق اإلنســـان اجلســـدية والصـــحية   ابألطفالضـــح لنا ابن االجتار يت وانســـجاماً مع ما تبني

ــانية واألمن احملرم من االعتداء عليه يف مجيع  والتعليمية واحلرية واخلصــــوصــــية واالهم من ذلك الكرامة اإلنســ
 

من بروتوكول منع وقمع االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   3املادة    -16
 .2007لسنة  20، علماً ابن العراق من الدول املوقعة واملصدقة على هذا الربوتوكول ابلقانون رقم 2000لوطنية لعام املنظمة عرب ا

 .1989الربوتوكول امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  -17
 .2006 من مشروع القانون املوحد ملكافحة االجتار ابألشخاص لدول جملس التعاون العريب لعام 1املادة االوىل/ -18
، للمزيد ينظر:د.  2005، اذ وقعت االتفاقية يف مدينة فرسوفيا ببولندا عام 2005ج من اتفاقية فرسوفيا لعام -/أ 4دة املا -19

بتاريخ  www.azzaman.comأكرم عبد الرزاق املشهداين، االجتار ابلبشر عبودية القرن، مقال منشور على املوقع االلكرتوين: 
21/4/2013. 

( جمللس وزراء داخلية 21القانون العريب النموذجي ملواجهة جرائم االجتار ابلبشر الصادر يف الدورة) ألوىل من مشروعاملادة ا -20
 .2004العرب يف تونس عام 

 .2/3/2018اتريخ الزايرة  www.aljazeera.netتقرير عن ظاهرة االجتار ابألطفال متاح على املوقع االلكرتوين  -21
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ام حىت وســـيلة كانت مشـــروعة أو غري مشـــروعة وألي هدف كان االســـتخد  ةاملواثيق واالتفاقات الدولية أبي
 مبوافقة والدي الضحية أو من يوجد الطفل يف رعايته. األمرولو كان 

 تجار باألطفال واثر النزاع عليهعملية االعناصر  الثاني: املطلب
يوضــح اثر النزاع الثاين  أماعناصــر عملية االجتار ابألطفال  يبني  األول   فرعنيإىل   طلبســنقســم هذا امل

 ووفق التسلسل األيت: عليه
 عناصر عملية االجتار ابألطفال: األول الفرع 

عناصـــــــر االجتار ابألطفال عديدة ومتنوعة الســـــــيما العناصـــــــر اليت مت اســـــــتخالصـــــــها من التعريفات  إن 
ــيمـا من الربوتوكول املكمـل التفـاقـية األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة عرب الوطنـية واليت تتمـثل  الســــــــــــــابقـة ســــــــــــ

 اباليت:
 اواًل: األفعال 
 تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم. جتنيد األطفال أو نقلهم أوالستغالل أو واليت تتمثل اب

 اثنياً: الوسائل املستخدمة
التهديد ابلقوة أو اســـتعماهلا أو غري ذلك من أشـــكال القســـر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو 

ة إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية اســتعمال الســلطة أو حالة اســتضــعاف واســتغالل احلالة املادية أو االجتماعي
 أبويه مثاًل. كأحدمالية لنيل موافقة شخص له سيطرة على الطفل   أو مكافآت

 اثلثاً: الغرض أو اهلدف من االستغالل
عمال الســخرة أو اخلدمة أو االســرتقاق أو املمارســات الشــبيهة ابلرق أو االســتعباد أو التســول أبيتمثل  

كال االســتغالل اجلنســي واالابحي ألعمال اجلنســية بدعارة الغري أو ســائر أشــ أو يف األعمال اإلرهابية أو اب
 أو نزع األعضاء واالجتار هبم.

( يف الفقرة)ج( قد بينت انه ال تكون موافقة الضـــــــــــــحية يف 3فضـــــــــــــاًل عن ذلك ميكن القول ان املادة)
ــتخدام أي 3الفقرة )أ( من املادة) ــر ( حمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون فيها اســـــــــــ ــائل كالقســـــــــــ من الوســـــــــــ

 واالختطاف.... برضا الطفل الضحية خصوصا وذلك لقلة الوعي واإلدراك لديه.
 لثاين: اثر النزاع على عملية االجتار ابألطفالالفرع ا

ــلحـة على االجتـار  أمـا ــلح  ابألطفـالاثر النزاعـات املســــــــــــ يتبني أبن االجتـار مسـة من مسـات النزاع املســــــــــــ
ة واألزمات اإلنسـانية ظاهرة االجتار ابألشـخاص، فتفشـي  ذي النزاعات العنيفوحاالت ما بعد النزاع، إذ تغ

من قبيل اضــطهاد األقليات، واالحتجاز التعســفي، والتعذيب، واالغتصــاب، واخلطف واالختفاء   أألوضــاع
ــول إىل املياه، يؤدي  ــح التدرجيي يف إمكانت الوصــ ــعار األغذية، والشــ ــري، وهدم املنازل، وارتفاع أســ القســ

ويل وإىل اهلجرة راض واجملاعة وإىل تشــــــرد الســــــكان قســــــراً على الصــــــعيدين الوطين والد تفاقم خماطر األمإىل
 .(22)من هؤالء يقعون فريسة االجتار واالستغالل يف سعيهم وراء حياة أفضل وأكثر أمناً  القسرية، وكثري

 
ابألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ماراي   ابالجتار، اجلمعية العامة، تقرير املقررة اخلاصة املعنية  A/HRC/29/38الوثيقة    -22

 .8، ص 2015غراتسيا جيامارينارو، 
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 25:  العدد

هبم بشـــكل أخر،  لالجتارد املســـلحة ابختطاف أفرا  أوو أثناء النزاعات قد تقوم اجملموعات العســـكرية  
من اجل توفري األيدي العاملة واخلدمات العســــــــــــكرية واجلنســــــــــــية، وحىت بعد توقف أعمال القتال قد يقع 

لذلك جيدون  الســــــكان املدنيون حتت ضــــــغوط اقتصــــــادية او ضــــــغوط أخرى هائلة لالنتقال من أماكنهم، و 
اخلداع، ويف كثري من األحيان تقوم  أنفســـــهم يف موقف ضـــــعيف بصـــــورة خاصـــــة أمام التهديدات واإلكراه و 

أنشـــطة إجرامية ميكن أن تتســـع بســـرعة لتشـــمل االجتار، وكثريا ما اقتصـــادايت احلرب وما بعد احلرب على 
 .(23)او مقصدا لضحااي االجتارتصبح مناطق احلرب العنيفة واخلارجة عن القانون مصدرا او نقاط عبور 

ملا كافة  ب االجتماعية  االجتار ابلبشــر مما يؤثر ســلبا على اجلوانوكثريا ما تدفع النزاعات املســلحة ابجتاه  
سـتجره من فقر والتمسـك ابلعروض اليت سـرعان ما يتبني عدم مصـداقيتها كالوعود الكاذبة ابلعمل والشـراء 

تجار فالبعض منهم مت حجزهم وخطفهم وإجبارهم ولكن هناك حيث يدفع البشـــــــــر أنفســـــــــهم إىل هؤالء ال
ــذا النوع من األنواع قرارٌ جيــــد أن الــــدخ الكثري منهم من  ــة  وحــــلٌ  ول يف هــ ــيــ ملشــــــــــــــكالهتم الشــــــــــــــخصــــــــــــ

من جـانـب أخر قـد تؤدي النزاعـات الـداخليـة إىل نزوح مجـاعي للســــــــــــــكـان وترك األيتـام   ،(24)واالجتمـاعيـة
وُتظهر االجتاهات احلديثة أن   ،(25)خطار االجتار ابلبشــــــــــــروأطفال الشــــــــــــوارع عرضــــــــــــة إىل أقصــــــــــــى حد أل

ء يف بلد آخر ابتوا يعرضــــــــــــون حياهتم ني من النزاعات وحاالت الطوارئ اللتماس اللجو األشــــــــــــخاص اهلارب
ــفر غري آمنـة يف الرب والبحر، ومن ينجو منهم من هـذه الرحلـة احملفوفـة ابملخـاطر  أكثر فـأكثر لظروف ســــــــــــ

من  ونظراً ملا يتعرض له األطفال ،ر بســــــــبب أيســــــــهم وافتقارهم إىل بدائل جمديةيكون أكثر عرضــــــــة لالجتا
يق االسـتقرار املايل ألسـرهم أثناء األزمات اإلنسـانية، فإن هؤالء األطفال قد ضـغط هائل للمسـاعدة يف حتق

نظراً   ال يكونون عرضـة لإلجتار فحسـب، وإمنا تزداد كذلك فرص عملهم يف القطاع غري الرمسي وغري املنظم
 .(26)حلرماهنم من فرص التعليم

 باألطفال عملية االتجار المبحث الثاني: صور

على ســــــبيل املثال ال ما ذكر تنوعت صــــــور وأمناط االجتار ابألطفال منها   ما ســــــبق ذكرهواتســــــاقاً مع 
لكن ما ميكن اجلزم به هو ان هذه األشـــــــــكال تتطور وتتغري بســـــــــرعة فائقة ويف اجتاه تصـــــــــاعدي  ،احلصـــــــــر

ت اإلجرام املنظم، وعلى خميف، ألهنا ظهرت كجرمية منظمة تتســم ابلعنف وعابرة للحدود وحترتفها عصــااب
الجتـار الكرتونيـاً قـدر من الـدقـة يف التنظيم والقـدرة على التوســــــــــــــع وإمكـانيـة حمو أاثر اجلرميـة حينمـا يكون ا

األمر الذي يعكس أثره على أمن وسـلم البشـرية مجعاء، خصـوصـاً يف الدول النامية شـرق أسـيا وإفريقيا مثاًل 
لشـوارع أو املشـردين هبدف التسـول زايدة على االسـتغالل اجلنسـي أو ابإلضـافة إىل الصـور التقليدية أطفال ا

يدي وااللكرتوين وبيع األعضـــــاء البشـــــرية أو املمارســـــات لقســـــري والتجنيد القســـــري التقلااخلدمة أو العمل 

 
 .51-50واالجتار ابألشخاص، مرجع سابق، ص اإلنساناملتحدة، حقوق  األمم -23
، 2، جملة رسالة احلقوق، كربالء، السنة الرابعة، ع  اإلسالميةالشريعة    وأحكامبشر يف القانون  حممد امحد عيسى، االجتار ابل  -24
 .، ص2102

ملكافحة االجتار ابلبشر، الربنمج العاملي  أدواتاملتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، جمموعة  األمماملتحدة، مكتب  األمم -25
 .519-518تحدة، دون سنة نشر، ص امل األممة االجتار ابلبشر، منشورات ملكافح

 .9-8، مرجع سابق، ص A/HRC/29/38الوثيقة  -26
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الشــــــــــــبيه ابلرق ظهرت فئة جديدة يتاجر ويغرر هبم من خالل وســــــــــــائل التواصــــــــــــل االجتماعي من خالل 
 صور اإلابحية واايً كان املستفاد من الطفل...اخل.اختاذهم كمروجي لل

 االستغالل االقتصادي ظاهرة أطفال الشوارع املطلب االول: 
ن طفلهما عن طريق نقله االوضعيات اليت يستغل فيها الوالددرج حتت تعريف بروتوكول ابلريمو مجيع  ين

املراحل اليت ميكن استغالهلا السيما أو تنقيله لغرض االستغالل يف التسول اذ ابت سن الطفولة من أفضل  
 :(27)وبصورة متعددة منها  واهم وسيلة للتسول من خالل زجهم يف الشوارع    كأحدأثناء النزاعات املسلحة  

الذين يتم نقلهم وتســـــــــــــفريهم من قبل عوائلهم إىل مناطق أخرى غري مناطق ســـــــــــــكناهم  اواًل: األطفال
ــتخدام هذه الظاهرة كغطاء للدعار  ة اليت تدر على الوالدين دخاًل كثريا، او إجبارهم للعمل يف للتســـول ابسـ

ن اخلاصـة للعمل هذا، ابلرغم من حترمي الواثئق الدولية القوادة عن طريق اصـطيادهم للزابئن او جتهيز األماك
أقســــــــام ابألصــــــــل أما أن تكون شــــــــبه علنية تعتمد على الســــــــياحة   ة، وهذه الظاهرة هلا ثالث(28)هلذا العمل

تم بواســـــطة منظمات أو ن، أو تكون خفية الســـــيما يف الدول اليت تضـــــع هلا عقوابت صـــــارمة او توالوافدي
 ة.مافيات تكون كشركات رحبي

حلديثي الوالدة إىل ســـنة واحدة ســـواء من قبل أســـرهم مباشـــرة أو اســـتئجارهم ا األطفالاســـتغالل  اثنياً:  
لعطف احملســــــنني الســــــيما يف املواســــــم  منها لغرض اســــــتخدامهم كوســــــائل الســــــيما املعاقني منهم اســــــتدرارا

 الدينية.
احللوايت او ابملخدرات يف الشـــــوارع وابتفاق  -زهور -لعب -يف بيع مناديل  األطفالاســـــتغالل  اثلثاً:  

 املتاجر هبم مع غريه على استغالل أماكن حمددة بشكل يومي لذات األشخاص.
الســرقة والنهب من   االشــرتاك بعصــاابتأو إجبارهم على   همحتريضــ رابعاً: اســتغالل األطفال عن طريق 

ــرة على   املنازل واحملالت....اخل، كل ذلك ــبابه عجز األســــــ راجع إىل الفقر املدقع الذي يكون من أهم أســــــ
و اإلنفاق على أطفاهلا أما لكثرة عددهم او بسـبب النزاعات املسـلحة وما يرافقها من جلوء ونزوح لألسـر، ا

ما بناء منهم وينزلون الشــــوارع ابإلضــــافة إىل العوامل االجتماعية الســــياألم أســــوء معاملة اآلابء لألبناء فيســــ 
الزواج املتأخر لألب وبعد فرتة من الزمن يعجز عن تلبية متطلباهتم فينزلون إىل الشوارع، وكذا األمر ابلنسبة 

ألمر الذي برجل يطمع ببناهتا، ا  املرأةلالنقســـــام األســـــري وتعرض األســـــرة إىل االحنراف الســـــيما عند زواج 
ــاابت  أدى إىل ان  ــهلة لعصــ ــة ســ ــوارع فريســ ــبح أطفال الشــ ــياً والدعارة  ماإلجرايصــ ــتغالهلم جنســ املنظم الســ

ورد يف احد  إذولنشـــــــر الصـــــــور اإلابحية او الزواج ابإلكراه، إذ يعد االســـــــتغالل اجلنســـــــي أكثرهن شـــــــيوعاً 
 .(29)س يف العامل السيما البنات منهممليون طفل مت استعبادهم يف االجتار ابجلن 2التقارير أن ما يقارب 

 
، و زهراء 30، ص2014د.يوسف حسن يوسف، جرمية الرق واالجتار ابلبشر، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  -27

 .40، ص2012شر، عمان، ، دار وائل للن1اثمر سلمان، املتاجرة ابألشخاص، ط
من اتفاقية حقوق الطفل   34، واملادة  1949من اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام    17و   2املادة    -28

 .1989لعام 
 .2009مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، التقرير العاملي عن االجتار ابلبشر لعام  -29
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 ماعي القسري لألطفالاالستغالل االجتاملطلب الثاني:  
لقسـري أو ما يسـمى عمالة القسـري لألطفال تتخذ أشـكال متنوعة أمهها العمل  اإن ظاهرة االسـتغالل 

يصة، وابتت ظاهرة األطفال السيما يف دول العامل الثالث ودول ما بعد النزاع اليت حتتاج فيها إىل عمالة رخ 
ــاً يف ا ــاد، وكذلك تشــــكل مصــــدر قلق كبري لألنظمة واحلكومات خصــــوصــ ــتشــــرى فيها الفســ لدول اليت اســ

ــتخدامهم للخ ــوأ  ذمة يف املنازل واحلقول، ادالسـ نصـــت اتفاقية منظمة العمل الدولية على انه" ان تعبري أسـ
رق كبيع االطفال واالجتار هبم كافة أشــــــــــكال الرق واملمارســــــــــات الشــــــــــبيهة ابل  -أشــــــــــكال عمل االطفال:أ

أو اإلجباري مبا يف ذلك التجنيد القســـــــري أو اإلجباري لألطفال  وعبودية الدين والقنانه والعمل القســـــــري
دعارة أو إلنتاج أعمال لل م طفل أو تشـــغيله أو عرضـــهااســـتخد -الســـتخدامهم يف صـــراعات مســـلحة، ب

ــتخدام طفل أو ت -إابحية أو أداء عروض إابحية، ج ــطاســــ ــه ملزاولة أنشــــ ــغيله أو عرضــــ ــروعة،   ةشــــ غري مشــــ
  -والســـــيما إنتاج املخدرات ابلشـــــكل الذي حددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات الصـــــلة واالجتار هبا، د

األعمال اليت يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها إىل األضـرار بصـحة االطفال 
 .(30)"أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

تتوفر إحصـائيات دقيقة عن حجم عمالة األطفال املنخرطني أبسـواق العمل على مسـتوى علماً أبنه ال 
، واملنظمات (31)يف قاريت أسيا وأفريقيا  %90مليون طفل ورمبا أكثر من بينهم من    300العمل بقدر بنحو  

ة اليونســــــــــــــكو بيــة والعلوم والثقــافــ املعنيــة بعمــالــة األطفــال منظمــة العمــل الــدوليــة ومنظمــة األمم املتحــدة للرت 
ومنظمة الصـحة العاملية اليت هلا جهد حمدود على األرض الواقع بسـبب التزايد احلاصـل يف معدالت البطالة 

ن هناك تقديرات واســعة حول نطاق وضــخامة االســتعباد ان صــح القول يف اواهنيار الظروف املعيشــية، إذ 
ــتويني اـلدويل واـلداخل ( الوكـاـلة الـتابـعة لألمم ILOمـل اـلدولـية)ي، إذ ـقدرت منظمـة العيومـنا هـذا على املســــــــــــ

( 12,3املتحدة املناط هبا معاجلة املســـــــــائل املتعلقة مبعايري العمل والتوظيف واحلماية االجتماعية إن حوايل)
 .(32)مليون إنسان يعمل بصورة قسرية أو يف العمل املقيد ومنهم بصورة خاصة النساء

ــملذلك نرى أن العبودية  ن االجتار ابألطفال من خالل وضـــع أي مشـــروع أو أو االســـرتقاق يدخل ضـ
ــاط أو العمـل أو  خطـة أو هنج يهـدف إىل جـعل الطـفل بـعد بيـعه أو هبـته يعتـقد اـنه إذا مل يقم بتنفـيذ النشــــــــــــ
بصـورة عكسـية اسـتمر بفعله فسـوف يعاين من أذى مادي أو معنوي خطري بشـخصـه أو أبهله أو التهديد 

 عملية قانونية لضـــمان الدين الذي قد يكتب عليه أو على حاضـــنه به عن طرق اللجوء إىل إبحلاق األذى
ــية أو قيام أشـــخاص  ــندات مشـــروعة أو غري مشـــروعة، فتتعهد الضـــحية بتقدمي خدمات شـــخصـ مبوجب سـ

 حتت سيطرته أبعمال خدمة للدين وضمان له.
اســتخدموا  له مظاهر متعددة ســواءابإلضــافة إىل ذلك قيد يتعرض األطفال لالســتغالل اجلنســي الذي  

ــباع الرغبات اجلنســـــية منهم أو اســـــتخدامهم يف األفالم  ــية أو للبغاء إلشـــ بشـــــكل مباشـــــر للممارســـــة اجلنســـ
اإلابحية والرتوجيية أي االســـــــتغالل اإلعالين من خالل اســـــــتخدام احلاســـــــب اآليل أو االنرتنت أو الرســـــــوم 

 
 .182فاقية منظمة العمل الدولية رقم من ات 3املادة  -30
، 155، ص30د.مسرية عبد احلسني كاظم، حبث منشور عن عمالة األطفال يف العراق، جملة البحوث الرتبوية والنفسية، العدد    -31

 .5/3/2018اتريخ الزايرة   www.repositoryعلى الرابط: 
 .75يخلي، مرجع سابق، صد.عبد القادر الش -32
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لآلداب، أو االســـــتغالل اإلجرامي  لقيام بتصـــــرفات منافيةاملتحركة، أو لغرض التحريض على االحنراف أو ا
من خالل العمل يف تصـــــنيع املخدرات وتروجيها ونقلها بني الدول، كل ذلك مقابل مكافأة أو أي شـــــكل 
أخر من أشـــــــــــــكال العوض، أو تزويج االطفال الســـــــــــــيما الفتيات ابختاذهن زجيات من خالل تزوير جواز 

 السفر أو تغري إثبات السن.
 العسكري لألطفال االستغالللثالث: لب ااملط

ــر، والذي  ــمنها جرمية اإلجتار ابلبشــــــ ــكال اليت تتضــــــ نظراُ لكون جتنيد األشــــــــخاص، يعّد من بني األشــــــ
يتحقق أبي وســــيلة ســــواء أكان اســــتدراج أم حتريض أم اســــتخدام اخلداع، القوة، التهديد، الســــلطة أم أي 

إلجتار ابلبشــــــــــــر أبنه "تطويع تجنيد كصــــــــــــورة من صــــــــــــور اطريقة أخرى من طرق اإلكراه، وميكن تعريف ال
األشـــــخاص داخل احلدود الوطنية أو اخلارجية ســـــواء أمت ذلك عن طريق اســـــتخدام وســـــائل قســـــرية أم غري 

ــتهدفون يف ذلك بغية جتنيدهم خلوض  (33)قســـــــــرية بقصـــــــــد اإلجتار هبم" وغالباً ما يكون األطفال هم املســـــــ
، ويعّد جتنيد األطفال حروابً مقابل تقدمي قروض للضحااي تشهد توترا أو  النزاعات املسلحة يف األقاليم اليت

ــر ــكال اإلجتار ابلبشـــــ ــكاًل فريداً وحاداً من أشـــــ ــتغل األط   ،(34)شـــــ فال ومظهراً للتجنيد غري القانوين، إذ يســـــ
ـــية ضـــــــــــــــد عـائالهتم ووطنهم األم،   ــتخـدامهم كمقـاتلني أو للقـيام أبعمـال وحشــــــــــــ ابلقوة أو االحتـيال الســــــــــــ

 .(35)ضون للقتل واإلصابة جبروح خطرية أو التعرض لصدمات نفسيةويتعر 
تعد ظاهرة عســـــــكرة األطفال أو جتنيدهم يف الصـــــــراعات من الظواهر املرافقة للحروب، ســـــــواء أكانت 

طائفية أو قبلية أو عرقية، يلتحق األطفال ابلقوات واجملموعات املســــــلحة ألســــــباب خمتلفة، حروابً أهلية أو  
االت جيندون قســــــــــــرًا أو خيتطفون من قبل عناصــــــــــــر مســــــــــــلحة أو يتم إكراههم وترهيبهم فهم يف بعض احل

ا يف ســـــياقات الفقر والتمييز وأعمال االنتقام والوالء جمللالنضـــــمام إليها، وجيند األ موعة اثنية أو طفال أيضـــــً
ما أولئك الذين دينية أو قبلية، وغالًبا ما يكون انعدام األمن والتشـــــــــــرد عاملني يدفعان األطفال، وال ســـــــــــي

ويتضــــمن توظيف  ،(36)انفصــــلوا عن ذويهم، إىل االنضــــمام طوًعا جملموعة مســــلحة ألغراض احلماية والبقاء
ن مباشـــــرة يف اجلبهات األمامية، أو يقومون األطفال يف النزاعات املســـــلحة أشـــــكااًل عدة، فبعضـــــهم يقاتلو 

ــة، أو يف معاجلة اجل ــاحات املعارك، كما يقوم أبعمال التجســــــس على قوات العدو، أو كقناصــــ رحى يف ســــ
و قيـامهم بتعـذيـب ســــــــــــــجنـاء بعضــــــــــــــهم بنقـل الـذخـائر وغريهـا من اإلمـدادات خلطوط املعـارك األمـاميـة، أ

 
، 2015، دار األايم للنشر والتوزيع، األردن، 1مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود يف التشريع الدويل، ط  قارة وليد، -33

 .172ص 
، 2، ج 24، حبث منشور يف حوليات جامعة اجلزائر، ع -النموذج املعاصر للرق-دحية عبد اللطيف، اإلجتار ابلبشر  -34

 .197، ص 2013ئر، اجلزا
ة اإلجتار ابلبشر وفقا للواثئق الدولية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر كزونة صفاء، جرمي  -35

 .9، ص1014، قسم احلقوق، -بسكرة-
طفال األمم املتحدة، اجلمعية العامة، التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابأل A/HRC/21/38التقرير  -36

 .12، ص2012املسلحة، راديكا كوماراسوامي، والنزاعات 
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ــبق اســــــــــــتخدامهم يف العمليات االنتحارية، كما ال وحمتجزين يف مراكز االعتقال، واألخطر من كل   ما ســــــــــ
 .(37)الصراعات املسلحةجيب إغفال استغالل الفتيات الصغريات جنسياً أثناء 

ومع شــيوع ظاهرة اســتخدام األطفال يف احلروب خاصــة غري الدولية منها، تبنّي أن مســبباهتا ترجع إىل 
 :(38)ثالثة أقسام رئيسية

ــببات االجتماعي ــائري والقبلي وتقدمي الوالء للقبيلة على االنتماء للوطن اواًل: املسـ ة: مثل االنتماء العشـ
ــائر مع ضــــــعف التســــــوايت واإلحســــــاس ابلفوارق االج  ــألة الثأر يف ثقافة العشــــ تماعية، وكذلك تعميق مســــ

 انتشار األمية.واملالحقات احلكومية، إضافة إىل 
يف الثروات بني القبائل وهيمنة عناصـر قبلية على اثنياً: املسـببات االقتصـادية: وهي تكمن يف التفاوت 

لقبائل والعشــائر الصــغرية ابللعبة االقتصــادية، وانتشــار مفاتيح اقتصــادية مؤثرة، وســيطرهتا ابلتايل على ابقي ا
 يها.جتارة األسلحة األوتوماتيكية وسهولة احلصول عل

فال من خالل جعلهم وســائل تســتغلها إما اثلثاً: املســببات الســياســية: وتؤدي دوراً ابرزاً يف جتنيد األط 
ة إىل ضـــــــعف الوازع األخالقي اجلماعات املســـــــلحة من جهة أو حركات التمرد من جهة أخرى، ابإلضـــــــاف

يل اإلنســـــــــــــاين وأخالقيات لدى احلركات املتمردة واجلماعات املســـــــــــــلحة وعدم تقيدها بقواعد القانون الدو 
 طفال.القتال، وصعوبة مالحقة مرتكيب اجلرائم ضد األ

 كذلك أّدى تنوّع اجلماعات املســـلحة وانتشـــار األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة وتوافرها بســـهولة
ويف الوقت احلاضـــر توجد   ،(39)إىل جتنيد واســـتخدام مئات اآلالف من األطفال اجلنود يف شـــىّت أحناء العامل

األطفال أو تســــــــــــــتخدمهم أو  ( حالة ٌقطرية مدرجة كأطراف جتند14( جهة فاعلة غري حكومية يف )46)
 .(40)ترتكب انتهاكات جسيمة أخرى ضدهم

كومية واجلماعات ن الدويل حلقوق اإلنســــــــــان على القوات احلوحيظر القانون الدويل اإلنســــــــــاين والقانو 
ــتخـدام األطفـال كمقـاتلني أو يف أدوار معـاونـة أخرى، وحيظر  ــلحـة غري التـابعـة للـدول جتنيـد أو اســــــــــــ املســــــــــــ

 18ياري التفاقية حقوق الطفل على اجليوش غري التابعة للدول جتنيد األطفال حتت ســن الربوتوكول االخت
ــرة، وجتنيــد األطفــال حتــت ســــــــــــــن  عــامــًا يف أيــة أعمــال عــامــًا مبــا يف ذلــك يف األدوار  15عــدائيــة مبــاشــــــــــــ

 .(42)إذ يعد ذلك جرمية حرب حبسب تعريف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، (41)الداعمة

 
مروة صبحي، عسكرة الطفولة: أسباب وأبعاد جتنيد صغار السن يف الصراعات العربية، دراسة منشورة يف دورية اجتاهات  -37

 .36، ص2015ظيب،  األحداث، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، أبو
القانون الدويل اإلنساين، حبث منشور يف جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة  فال اجلنود يف ظلحممد النادي، األط -38

 .31، ص2015، 437العربية، بريوت، ع 
مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابألطفال والنزاع املسلح، األطفال والعدالة أثناء النزاع املسلح ويف أعقابه، منشورات   -39

 .9، ص2011ورك، املتحدة، نيوي مماأل
العامة، التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال  املتحدة،اجلمعية األمم، A/HRC/25/46التقرير  -40

 .10، ص2013والنزاع املسلح، ليلى زروقي، 
 .2000من الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  1املادة  -41
 .1998ية لعام للمحكمة اجلناية الدول األساسيمن نظام روما  7/ه /8واملادة  26/ب/8املادة  -42
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كافة وطين ابألطفال ومحايتهم من املمارســـــات   الوحىت  ؛لقد تزايد االهتمام الدويل العاملي واإلقليمي بل
اليت تنتهك حقوقهم وتؤدي إىل اســـتغالهلم الســـيما االجتار هبم، لذلك تعددت املواثيق الدولية اليت تناولت 

هم االطفال، وتلك اليت خصـــــصـــــت حصـــــراً لالجتار ابألطفال، عليه نابألشـــــخاص بصـــــورة عامة وماالجتار 
ــنتوىل بيـان أهم القواعـد ال تلـك املواثيق لتحظر االجتـار هبـذه الفئـة وحتميهم مـنه، يف قـانونيـة اليت جـاءت ســــــــــــ

فيه عند احلماية اخلاصـة مطلبني األول نتناول فيه احلماية العامة هلم من االجتار، أما الثاين فنقف  يفوذلك 
 وكااليت:

 الحماية العامة لألطفال من االتجار : املطلب األول
ابري الكفيـلة مبنع وحظر االجتـار ابألشــــــــــــــخـاص، ومـعاقـبة  تلزم اـلدول ابختـاذ الـتدتتـعد الواثئق اـلدولـية اليت

وحقوق  أي شــــــــخص أو شــــــــبكة إجرامية تقوم مبثل هذه األعمال اليت تشــــــــكل انتهاكاً حلقوق اإلنســــــــان،
والصــــــــــــادرة يف عهد عصــــــــــــبة األمم، واليت  1926الطفل وأتيت يف مقدمتها االتفاقية اخلاصــــــــــــة ابلرق لعام  

طياهتا نصــــوصــــاً تكفل املنع واملعاقبة على االجتار ابألشــــخاص، اذ تتعهد الدول األطراف فيها ضــــمنت يف 
ــبة من واملعاقبة عليه، كما وتعهد كل طرف فيها أبن يتخ  مبنع االجتار ابلرقيق ذ مجيع التدابري الالزمة واملناســ

 .(43)ع السفن اليت ترفع علمهاجل منع وقمع شحن األرقاء وإنزاهلم ونقلهم يف مياهه اإلقليمية وعلى مجي
كذلك جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان ليؤكد على خطورة االجتار وأثره السـيئ يف انتهاك احلقوق 
املكفولة لكل شـــــخص، حيث نص على"ال جيوز اســـــرتقاق احد أو اســـــتعباده وحيظر الرق واالجتار ابلرقيق 

الجتار ابألشــــــخاص عالن العاملي قد اقر حبظر ا، يتبني من خالل هذا النص أن اإل(44)بكافة أوضــــــاعهما"
 جبميع صوره وذلك احرتاماً للمبادئ املتعلقة بكرامة اإلنسان وحريته.

ــتغال دعارة غري الدول األطراف فيها ابن يتخذوا   لكما ألزمت اتفاقية حظر االجتار ابألشــــــخاص واســــ
ــني وعلى  ــن ما يتوجب من تدابري ملكافحة االجتار ابألشـــــــخاص من اجلنســـــ ــوص يتعهدون بســـــ وجه اخلصـــــ

ـــبة األن ــيمـا النســــــــــــــاء واألطفـال، وتنظيم..... مـناســــــــــــ ظمـة الالزمـة حلمـاـية املهـاجرين من واىل بـلداهنم الســــــــــــ
لتحـذيرهم من أخطـار االجتـار، مع أمهـية اختـاذ ـتدابري رـقابـية يف احملطـات واملطـارات واملوانئ البحرـية بغـية منع 

 (46)ايب يف ردع االجتار واحلد منهية اجلانب العقفاقية على أمه، وأكدت االت(45)االجتار الدويل ابألشخاص
ويف هذا الســـياق جاءت االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارســـات الشـــبيهة 
ابلرق لتؤكـــد على اعتبـــار جتـــارة الرقيق جرمـــًا جنـــائيـــاً، وتلزم األطراف فيهـــا ابختـــاذ مـــا يلزم ملنع نقـــل الرقيق 

ــتخدام أوا ــيق فيما بني ملعاقبة عليه ومنع اســــــــــ ــيها يف نقلهم، كما وأكدت على أمهية التعاون والتنســــــــــ راضــــــــــ
 .(47)األطراف ملنع هذه التجارة

 
 .1926من االتفاقية اخلاصة ابلرق لعام  2املادة  -43
 .1948من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  4املادة  -44
 .1949من اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام  17املادة  -45
 .1949لغري لعام من اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة ا 1املادة  -46
 .1956من االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق لعام  3املادة  -47
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 25:  العدد

محاية الطـفل من كافة أشــــــــــــــكـال  الـتأكـيد على انه"جيب 1959وقد حرص إعالن حقوق الطـفل لـعام  
من  8/1، وتنص املادة  (48)لة من الوسـائل"اإلمهال والقسـوة وعلى األخص ينبغي عدم االجتار به أبية وسـي

على انه" ال جيوز اســـــــــــــرتقاق احد، وحيظر الرق   1969العهد الدويل للحقوق املدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية لعام 
د الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية واالجتار ابلرقيق جبميع أشـكاهلا" بينما أكد العه

ة ومســـــــــاعدة خاصـــــــــة لصـــــــــاحل مجع االطفال واملراهقني واوجب محايتهم من على وجوب اختاذ تدابري محائي
، وكان  (49)الجتماعي واوجب العقاب على اســـتخدامهم يف أي عمل ضـــار هبم"االســـتغالل االقتصـــادي وا

رز يف حماربة الســخرة والعمل القســري والقضــاء عليها تدرجيياً، إذ أقرت العديد ملنظمة العمل الدولية دور اب
ــدد أوهلا اتفاقية الســــخرة لعام من االتفا ل اليت هدفت إىل حترمي الســــخرة أو العم 1930قيات يف هذا الصــ
اليت أوجبـــت على الـــدول  105بتبين االتفـــاقيـــة رقم  1957، كمـــا قـــامـــت املنظمـــة يف عـــام (50)اإلجبـــاري

ألطراف حظر أي شــــكل من أشــــكال عمل الســــخرة أو العمل القســــري، ودعت إىل وجوب اختاذ تدابري ا
 .(51)اعلة لكفالة اإللغاء الفوري والكامل للسخرة والعمل القسري"ف

كــذلــك أقرت األمم املتحــدة العــديــد من القرارات والواثئق الــدوليــة اليت هلــا أمهيــة كبرية يف منع االجتــار  
لضـــــــحااي ومنها قرار اجلمعية العامة حول خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة ابألشـــــــخاص وحقوق ا

، واليت أدانت االجتار ابألشــــــــــــخاص وأكدت على ضــــــــــــمان تعزيز ومحاية حقوق  (52)ابألشــــــــــــخاص االجتار
ية قاتفنع االجتار من خالل التصــــــدي للعوامل االجتماعية واالقتصــــــادية واالماإلنســــــان لضــــــحااي االجتار، و 

ـــية وغريهـا من العوامـل اليت تســــــــــــــهم يف ذـلك، وأكـدت على اختـاذ ـتدابري عـاجـلة ملنع االجتـاوال ـــياســــــــــــ ر ســــــــــــ
 شـكاله، كذلك التعهد ابلتصـدي لالجتار ابألشـخاص اب(53)ابألشـخاص ومحاية ضـحاايه ومقاضـاة مرتكبيه

 .(54)وإدراجه يف سياسات وبرامج األمم املتحدة هكاف
ما يتعلق حبقوق اإلنســان واالجتار ابلبشــر، أوصــت مفوضــية األمم ويف املبادئ التوجيهية املوصــى هبا في

نســـــــــــــــان مبجموعـة من املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة لتكون حقوق اإلنســـــــــــــــان املتحـدة الســـــــــــــــاميـة حلقوق اإل
ع اجلهود الرامية إىل منع االجتار ومكافحته، ومحاية ضـــــحاايه ومســـــاعدهتم يور مجلألشـــــخاص املتجر هبم حم

لوثيقة توصــيات حمددة بشــأن التصــدي للطلب كجزء من اســرتاتيجيات الوقاية، وينص وإنصــافهم، وتقدم ا
ع االجتار ين فيها على انه" يقع على الدول مبوجب القانون الدويل مســؤولية بذل العناية الواجبة ملناملبدأ الثا

 .(55)ابلبشر والتحقيق مع مرتكبيه ومقاضاهتم، ومساعدة األشخاص املتجر هبم ومحايتهم
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 .7، ص2010
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 .2010من خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار ابألشخاص لعام  14و 13و  12املواد  -54
عنية ابالجتار ابألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، جوي ، اجلمعية العامة، تقرير املقررة اخلاصة املA/HRC/23/48التقرير    -55

 . 9، ص2013نغوزي ايزيلو، 
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ته لعام وجتدر اإلشــــارة إىل إن تقرير االجتار ابلبشــــر الصــــادر عن مكتب مراقبة االجتار ابلبشــــر ومكافح
فعالة يف حماربة االجتار ابلبشـــــــــــر واليت جيب ان تســـــــــــتهدف ثالثة  دحدد االســـــــــــرتاتيجيات اليت تع 2004

 :(56)جوانب فيها
 اواًل: العرض

جتار ابلبشــــــــــــــر من خالل برامج هتدف إىل توعية إذ يتعني معاجلة الظروف اليت تؤدي إىل انتشــــــــــــــار اال
ف التعليم ونظام املدارس وخلق فرص عمل، والرتويج اجملتمعات ألخطار االجتار ابلبشـــــــــــر، وحتســـــــــــني ظرو 

 ستهدفة حبقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وأفضل.للمساواة يف احلقوق، وتثقيف اجملمعات امل
 اثنياً" الطلب

يســــتغلون ضــــحااي االجتار ابلبشــــر ومالحقتهم وتقدميهم للعدالة، وجيب نشــــر   جيب التعرف على الذين
ون عمالة جمربة أو يســــتغلون االجتار ابلبشــــر ألغراض جنســــية وإحلاق اخلزي هبم، مع أمساء الذين يســــتخدم

 م محالت توعية يف البلد املقصود.ضرورة تنظي
 اثلثاً: جتار البشر

ــطلحات القانونية، إذ جيب على برامج تطبيق القانون أن ت ــيح املصــــــ عرف طرق االجتار ومنعها، وتوضــــــ
ون، كذلك حماكمة املتاجرين ابلبشـــــــر ومن يقدم املســـــــاعدة هلم وتنســـــــيق مســـــــؤوليات ســـــــلطات تنفيذ القان

د العام الذي يســــــــــهل هذه التجارة ويســــــــــتفيد منها متجاهاًل حكم وحيرضــــــــــهم، مع أمهية مكافحة الفســــــــــا
 القانون.

التفاقيات الدولية اليت تناولت موضــــــوع االجتار ابألشــــــخاص حضــــــرت هذا ا إن من ذلك نتوصــــــل إىل 
لالزمة لتحقيق لضــــــــحاايه وإنصــــــــافهم، كما وضــــــــمنت احلماية اليات واإلجراءات االجتار ومنعته وبينت اآل

للضـحااي وإنصـافهم، إذ أن هذه الواثئق رغم إهنا مل تشـكل رادعاً كافياً السـتئصـال آفة االجتار ابألشـخاص 
ا ســـــامهت وبشـــــكل كبري يف حتجيم هذه الظاهرة ووضـــــع األســـــس القانونية للدول إلتباعها من اجل إال إهن

امة نع ومكافحة االجتار ابألشــــــخاص على أراضــــــيها، ونظراً لكون هذه الواثئق الدولية جاءت بصــــــورة عم
ن القانون من االجتار، فإهنا محت بذلك االطفال كذلك كوهنا تسري عليهم، إال إ  هكافلتحمي األشخاص  

ــعفهم لذلك جاءت العديد من اال ــفتهم وضـــــ ــة راجعة إىل صـــــ تفاقيات الدويل خص االطفال حبماية خاصـــــ
انون الــدويل وهو  الــدوليــة لتحمي االطفــال من االجتــار هبم كوهنم من الفئــات اهلشــــــــــــــــة احملميــة مبوجــب القــ 

 ماسنبينه يف املطلب الثاين.
 الحماية الخاصة لألطفال من االتجار : املطلب الثاني

معرضــون لالجتار، يســلم القانون الدويل أبن االطفال نظراً العتمادهم على اآلخرين يف أمنهم ورفاهتهم 
يف الرعاية واحلماية، إذ إن من اشــــد وما يرتبط به من اســــتغالل لذلك يويل هذا القانون هلم حقوقاً خاصــــة  

ــتت ــبب هول النزاعات أو  املعانة اليت ختلفها احلروب تشــــ ــاً منها عن أطفاهلا أما بســــ ــر أو ختلي بعضــــ األســــ

 
 .19-18، ص2014تقرير االجتار ابلبشر الصادر عن مكتب مراقبة االجتار ابلبشر ومكافحته،  -56
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 25:  العدد

ن القانون الدويل اإلنســـاين يعرتف حبق األســـرة بســـبب اللجوء والنزوح من مناطق ســـكناها األصـــلية، ومبا إ 
ت، إذ أكدت اتفاقية جنيف وحق الطفل يف البقاء أبحضــان أســرته ال املتاجرة به واســتغالل أوضــاع النزاعا

ك الســـيما يف حالة قيام دولة االحتالل إبخالء جزئي ملنطقة معينة فعليها أن تضـــمن عدم التفريق على ذل
على اـنه"   1977كمـا أكـد الربوتوكول األول امللحق ابتفـاقـيات جنيف لعـام   ،(57)بني أفراد العـائلـة الواحـدة

الســــامية املتعاقدة حق كل أســــرة يف معرفة مصــــري أفرادها وهو احلافز األســــاســــي لنشــــاط كل من األطراف 
 .(58) وأطراف النزاع واملنظمات الدولية اإلنسانية،....."

، إذ أكـد على وجوب محـايـة 1959ق الطفـل لعـام ولعـل ابرز صــــــــــــــور احلمـايـة مـا جـاء ـبه إعالن حقو 
والقســوة واالســتغالل وعلى األخص ينبغي عدم االجتار به أبية وســيلة من كافة  الطفل من أشــكال اإلمهال  

 .(59)الوسائل
ــع القواعــد اليت تكفــل لألطفــال احلمــايــة من االجتــار هبم، فقــد  ث جــاءت اتفــاقيــة حقوق الطفــل لتضــــــــــــ

يعهم أو االجتار هبم ألي غرض من األغراض، أو أبي شكل من األشكال، حظرت اختطاف االطفال أو ب
ر األطفال جنســــــــيا الذي يعد صــــــــورة من صــــــــو اســــــــتغالل   1989كما ومنعت اتفاقية حقوق الطفل لعام  

االجتار إذ نصـــــــــــــت على انه"منع اســـــــــــــتغالل الطفل يف مجع أشـــــــــــــكال االســـــــــــــتغالل اجلنســـــــــــــي واالنتهاك 
التدابري على املســتوى الوطين والدويل حلظر هذه راف إىل اختاذ مجيع كما دعت الدول األط   ،(60)اجلســمي"

ــرفـات طفـال إىل اخلـارج ، كمـا ألزمـت االتفـاقيـة األطراف ابختـاذ التـدابري الالزمـة ملكـافحـة نقـل اال(61)التصــــــــــــ
 .(62)وعدم عودهتم بصورة غري مشروعه

بشـــــــــأن  182االتفاقية رقم ومل يقتصـــــــــر حظر االجتار ابألطفال على اتفاقية حقوق الطفل، إذ جاءت 
فورية للقضــاء عليها واليت عدت االجتار ابألطفال شــكل حظر أســوء أشــكال عمل االطفال واإلجراءات ال

حضــــرهتا وأوجبت على الدول األعضــــاء اختاذ تدابري ســــريعة وفورية  من أســــوأ أشــــكال عمل االطفال الذي
 .(63)عليها وفعالة تكفل مبوجبها حظر أسوأ أشكال عمل االطفال والقضاء

ومن االتفاقيات الدولية املهمة األخرى ذات الصلة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن  
واد اإلابحية الذي جاء ليحظر األفعال وجيرمها ويلزم الدول حبماية بيع االطفال واستغالهلم يف البغاء ويف امل

الـتأهـيل والتعـاون اـلدويل هبـدف أتمني محـاـية  حقوق ومصــــــــــــــاحل االطفـال الضــــــــــــــحـااي وتطوير الوـقاـية وإعـادة
، وقد عرف الربوتوكول املقصــــــــود ببيع االطفال واحتوى على بعض (64)االطفال من االســــــــتغالل اجلنســــــــي

 
 .1977من اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  49املادة  -57
 .1977يات جنيف لعام من الربتوكول األول امللحق ابتفاق 32املادة  -58
 .1959من إعالن حقوق الطفل لعام  19املبدأ  -59
 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  34املادة  -60
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  35املادة  -61
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  11املادة  -62
 .1999ل األطفال لعام بشأن حظر أسوأ أشكال عم 182ن االتفاقية رقم م 1املادة  -63
سيبوكر عبد النور، جرمية االجتار ابلبشر واليات مكافحتها، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي   -64

 .56، ص2017، اجلزائر، -ورقله-مرابح
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ــار الربوتوكول يف مقدمته  (65)حلماية االطفال من البيع واالختطاف واملتاجرة هبم  األحكام املهمة ، كما أشـــــــ
ج  لى بيع االطفال واســــــــتغالهلم يف البغاء واملواد اإلابحية ابعتماد هنإىل ســــــــعي الدول األطراف للقضــــــــاء ع

 .(66)جامع يتصدى للعوامل املسامهة يف ذلك
الكفـاح للحـد من االجتـار ابألشــــــــــــــخـاص، اتفـاقيـة األمم املتحـدة ولعـل من االجنـازات الـدوليـة يف اتريخ 

ــة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنـية، والربوتوكول امللحق هبـا اخلـ  اص مبنع االجتـار ابألشــــــــــــــخـاص وخـاصــــــــــــ
وقد جرمت النســــــــــاء واألطفال، إذ تعد هذه االتفاقية من االتفاقيات املهمة يف مكافحة االجتار ابلبشــــــــــر، 

، ونظراً لكون جرائم االجتار ابلبشـــــــــــر من األنشـــــــــــطة (67)املشـــــــــــاركة يف مجاعة إجرامية منظمة  هذه االتفاقية
ــتـفادة من ـهذا التجرمي يف منع وحظر اجلمـاعـات   اإلجرامـية للجمـاعـة اإلجرامـية املنظمـة، ـلذـلك ميكن االســــــــــــ

 اجر ابألطفال.اإلجرامية املنظمة اليت تت
مبنع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشـــــــخاص وخباصـــــــة النســـــــاء أما الربوتوكول امللحق هبذه االتفاقية اخلاص 

اع بتنفيذ أنشــــطة على الصــــعيد  واألطفال فأنه يعد أهم اتفاق دويل يف هذا اجملال ســــاعد اعتماده يف اإلســــر 
هتم الوطين والدويل ملواجهة جرائم االجتار ابلبشـــــــــــر من منع هذه اجلرائم ومحاية ضـــــــــــحااي االجتار ومســـــــــــاعد

ــيما االطفال وجت ، وحدد الربوتوكول غرضــــه وعرف جرمية االجتار ابلبشــــر (68)رمي ســــلوك االجتار ابلبشــــرالســ
 .(69)تعريفاً شاماًل، كما حدد نطاق انطباقه

، لذلك يتعني هكاف  شــــــــــكالها ألزم الربوتوكول الدول األطراف بتجرمي أفعال االجتار ابألشــــــــــخاص ابمك
، كذلك ألزم الدول (70)الضــــــــــــــرورية لتجرمي هذه األفعالعلى كل دولة أن تضــــــــــــــع اإلجراءات التشــــــــــــــريعية  

لك ابلتعاون مع األطراف ابختاذ التدابري الالزمة حلماية ضــحااي جرائم االجتار ابألشــخاص ومســاعدهتم، وذ
ــة ومنظمات اجملتمع املدين ــصـــــــــ ــياق منع االجتار (71)املنظمات غري احلكومية واملنظمات املتخصـــــــــ ، ويف ســـــــــ

طراف ابن تضع سياسات وبرامج وتدابري أخرى شاملة من اجل منع ومكافحة ابألشخاص إلزام الدول األ
رة التعاون مع املنظمات ذات االجتار ابألشــــــــخاص ومحاية ضــــــــحااي االجتار من معاودة إيذائهم، مع ضــــــــرو 

ــة  ــر اجملتمع املدين، واختاذ تدابري لتخفيف وطأة العوامل اليت جتعل األشــــخاص وخباصــ ــائر عناصــ ــلة وســ الصــ
واألطفال مســــــــتضــــــــعفني أمام االجتار مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافئ الفرص، مع أمهية تعزيز النســــــــاء  
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دراسة يف ضوء الية التشريعات الدولية والوطنية ملكافحتها، حبث منشور على موقع احلوار -جرائم االجتار ابلبشر  ليلى اجلنايب،  -68
 . .www.M.ahewar.orgاملتمدن 
  من بروتوكول منع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة 4و3و 2املواد  -69

 .2000ة املنظمة عرب الوطنية لعام ملكافحة اجلرمي
/أ من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة  5املادة  -70

 .2000ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
ة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ابألشخاص وخباص  من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار  6املادة    -71

 .2000اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
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من اجل صـــــد الطلب الذي حيفز ه كافة أو الثقافية ابلوســـــائل  التدابري التشـــــريعية أو التعليمية أو االجتماعي 
 .(72)مجيع أشكال استغالل األشخاص وخباصة النساء واألطفال اليت تفضي إىل االجتار

ويســــــعى الربوتوكول كذلك إىل منع االجتار ابقتضــــــائه اختاذ تدابري يقصــــــد منها زايدة الصــــــعوابت على 
يدية يف الدخول إىل الدول، وذلك مبا يقتضـيه من الدول األطراف املتجرين يف اسـتخدام وسـائل النقل التقل

الكفيلة مبنع إســــــــــاءة اســــــــــتخدام  من العناية بضــــــــــمان فعالية الضــــــــــوابط الرقابية على احلدود واختاذ التدابري
 .(73)جوازات السفر أو غريها من واثئق السفر أو اهلوية

 :(74)جمموعة من اإلجراءات وهيوبغرض احلد من تعرض االطفال لالجتار هبم ينبغي اختاذ 
 كفالة وجود وتوفري الواثئق القانونية املالئمة مبا فيها الواثئق اخلاصة ابملولد واجلنسية والزواج. .1
د اللوائح اخلاصـــة جبوازات الســـفر والتأشـــريات فيما يتعلق ابألطفال وخاصـــة القصـــر املصـــحوبني تشـــدي .2

 أبشخاص من غري أفراد األسرة املباشرين.
حصـــــــول االطفال على فرص التعليم وزايدة مســـــــتوى احلضـــــــور يف املدارس وخباصـــــــة مكانية  حتســـــــني إ .3

 للفتيات.
 زيل والعنف اجلنسي.محاية االطفال من العنف مبا يف ذلك العنف املن .4
 مكافحة التمييز ضد الفتيات. .5
 واستغالهلم.إاثرة الوعي اجلماهريي ابلطبيعة غري القانونية واآلاثر املرتتبة على االجتار ابألطفال  .6

 الخاتمة

بعد االنتهاء من عرض املوضــــــــوع توصــــــــلنا يف هناية املطاف اىل العديد من االســــــــتنتاجات واملقرتحات 
 منها:

 االستنتاجاتاواًل: 
على    إنسانيةكرامة  احلق يف احلياة ب  هي ضمان حلماية االطفال قبل كل شيء  اآللية الصحيحة  ان    -1

 .ابلتقوى ل ألحد منهم على األخر إالّ أساس ان اخللق كلهم عباد هلل وال فض
هبدف لألطفال ،  واالجتماعية والصـــحية  قيام شـــبكات اإلجرام املنظم ابســـتغالل احلاجة املاديةان  -2

فيظــل األمر خمفيــًا عن أعني النــاس  االجتــار هبم يعــد جرميــة وطنيــة ويف الكثري من األحيــان عــابرة للحــدود
 االنتقام منهم ابلقتل.ن اإلبالغ خشية املشرعني فضاًل عن امتناع الكثريات ع

 2005واتفاقية خطر االجتار ابلبشر يف عام    2000أوضحت توصيات بروتوكول ابلريمو يف عام    -3
وتزداد بشــكل كبري اثناء النزاعات   تنامي االعرتاف الدويل ابتســاع ظاهرة االجتار ابلبشــر وبضــرورة معاجلتها

 املسلحة واالاثر اليت ترتتب عليها.

 
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   9املادة    -72

 .2000لعام  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم   13و  12و    11املادة    -73

 .2000املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
 .50، ص2014ورك وجنيف، ، نيوي36األمم املتحدة، حقوق اإلنسان واالجتار ابألشخاص، صحيفة الوقائع رقم  -74
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 نيًا: املقرتحاتاث
ــواء مت ارتكاهبا عمداً ام   -1 ــريعي خاص لتجرمي االجتار ابألطفال ســـــــــــ العمل على وضـــــــــــــع إطار تشـــــــــــ

 تعليمات ألشخاص آخرين الرتكاهبا.ابالشرتاك أو إعطاء ال
العمل على القضــاء بشــكل اتم على األســباب اليت تقف وراء اتســاع وانتشــار انتهاك حقوق هذه  -2

 ن خالل حث حكومات الدول على مضاعفة جهودها للحد من هذه املشكلة.الفئة املستضعفة، م
ــتل -3 زم األمر األخذ ابجلانب االجيايب ملا له للتطور العلمي والتكنولوجي اثر ســـليب واجيايب فبالتايل يسـ

 من اثر يف احلد من النتائج السلبية اليت تصاحب عملية االجتار ابألعضاء من األطفال.
على املسـتويني الوطين والدويل السـيما يف إطار املسـؤولية املشـرتكة يخ مبدأ التعاون العمل على ترسـ  -4

 لألجهزة واجلهات املعنية ابحلماية.
تضـافر جهود اجملتمع الدويل للعمل على مسـاعدة الدول النامية والفقرية لتشـجيع مؤسـسـاهتا املعنية  -5

 مبساعدة وتوعية وتعليم الطفولة للحد من هذه الظاهرة.
تفعيل دور القضــــــــــاء اجلنائي الدويل والوطين للتصــــــــــدي لالنتهاكات اليت تطال األطفال حتت أي  -6

 سلم أو النزاعات املسلحة.مسمى كانت ويف أي وقت أثناء ال
 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكرمي 
 اواًل:املعاجم والقواميس

 ب.ت. د. امحد خمتار عمر واخرون، املعجم العريب األساس، الروس، .1
 .1987إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، ابب الالم، فصل الطاء، دار العلم للماليني، بريوت،   .2
ــاـلة، بريوت،  3يعقوب الفريوز أابدي، الـقاموس احمليط، طجمـد اـلدين حممـد بن  .3 ــة الرســــــــــــ ــســــــــــــ ، مؤســــــــــــ

1993. 
 ثانيًا: الكتب

 .2014، عمان، 1، ط1د. امحد حيىي مطر، اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار ابلبشر، ج .1
ملكـــافحـــة االجتـــار   أدواتاملتحـــدة املعين ابملخـــدرات واجلرميـــة، جمموعـــة  األمماملتحـــدة، مكتـــب  األمم .2

 .املتحدة، دون سنة نشر األممشر، الربنمج العاملي ملكافحة االجتار ابلبشر، منشورات ابلب
، منشـورات احلليب احلقوقية، د. جعفر عبد األمري الياسـني، التشـرد واحنراف سـلوك الصـغار واألحداث .3

 .2012بريوت، 
 .2014ردن، د. خالد بن سليم احلريب، ضحااي التهريب البشري من األطفال، دار احلامد، األ .4
 .2012، دار وائل للنشر، عمان، 1زهراء اثمر سلمان، املتاجرة ابألشخاص، ط .5
ــاد  .6 ــاد اخلفي واالقتصـــ ــر بني االقتصـــ ــد، االجتار يف البشـــ الرمسي، املكتبة القانونية، د.ســـــوزي عديل نشـــ

 .2005القاهرة، 
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ــريع الـدويل، ط  .7  ــر 1قـارة وليـد، مكـافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود يف التشــــــــــــ ، دار األايم للنشــــــــــــ
 .2015والتوزيع، األردن، 

دراســـــــة -د. حممد محيد الرصـــــــيفان ألعبادي، حقوق الطفل يف التشـــــــريعات الوضـــــــعية واملواثيق الدولية .8
 .2013دار وائل للنشر، عمان، ، 1، ط-مقارنه

لقومي د.يوسف حسن يوسف، جرمية استغالل األطفال ومحايتهم يف القانون الدويل والشريعة، املركز ا .9
 .2013لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

د. يوســــــف حســــــن يوســــــف، جرمية الرق واالجتار ابلبشــــــر، املكتب اجلامعي احلديث، اإلســــــكندرية،  .10
2014. 

 معيةواالطاريح الجا ثالثًا: الرسائل
عبد النور، جرمية االجتار ابلبشـــــر واليات مكافحتها، رســـــالة ماجســـــتري، كلية احلقوق والعلوم  ســـــيبوكر .1

 .2017، اجلزائر، -ورقله-السياسية، جامعة قاصدي مرابح
ــتري، كلية احلقوق والعلوم  .2 ــالة ماجســــــ ــر وفقا للواثئق الدولية، رســــــ ــفاء، جرمية اإلجتار ابلبشــــــ كزونة صــــــ

 .1014، قسم احلقوق، -كرة بس -اسية، جامعة حممد خيضر السي
ميلود شــين، احلماية الدولية حلقوق الطفل، رســالة ماجســتري، كلية احلقوق والعلوم الســياســية، جامعة  .3

 .2015بسكرة، اجلزائر،
 رابعًا: البحوث والدوريات والتقارير 

ــليمان الزغاليل، اجلهود الدولية ملكافحة االجتار ابلبـشـــــــــــ  .1 كافحة ر، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر مامحد ســــــــــ
 .2004االجتار ابلبشر، وزارة الداخلية، أبو ظيب، 

، حبث منشـــــــور يف حوليات جامعة -النموذج املعاصـــــــر للرق  -دحية عبد اللطيف، اإلجتار ابلبشـــــــر   .2
 .2013، اجلزائر، 2، ج 24اجلزائر، ع 

ل العريب،  حبث منشـور يف جملة املسـتقب حممد النادي، األطفال اجلنود يف ظل القانون الدويل اإلنسـاين، .3
 .2015، 437مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ع 

، جملة رســـــــالة احلقوق،  اإلســـــــالميةالشـــــــريعة  وأحكامحممد امحد عيســـــــى، االجتار ابلبشـــــــر يف القانون  .4
 .2102، 2كربالء، السنة الرابعة، ع 

راســـــة لســـــن يف الصـــــراعات العربية، دمروة صـــــبحي، عســـــكرة الطفولة: أســـــباب وأبعاد جتنيد صـــــغار ا .5
ظيب،  منشــــــــــــــورة يف دورية اجتاهات األحداث، مركز املســــــــــــــتقبل لألحباث والدراســــــــــــــات املتقدمة، أبو

2015. 
ــلح، األطفــال والعــدالــة أثنــاء النزاع  .6 مكتــب املمثــل اخلــاص لألمني العــام املعين ابألطفــال والنزاع املســــــــــــ

 .2011نيويورك، املتحدة،  األمماملسلح ويف أعقابه، منشورات 
األمم املتحدة، اجلمعية العامة، التقرير الســــــــــــنوي للممثلة اخلاصــــــــــــة لألمني   A/HRC/21/38التقرير  .7

 .2012العام املعنية ابألطفال والنزاعات املسلحة، راديكا كوماراسوامي، 
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ني املتحدة،اجلمعية العامة، التقرير الســــــــــــنوي للممثلة اخلاصــــــــــــة لألم األمم،  A/HRC/25/46التقرير  .8
 .2013والنزاع املسلح، ليلى زروقي، العام املعنية ابألطفال 

، اجلمعية العامة، تقرير املقررة اخلاصــة املعنية ابالجتار ابألشــخاص، وخباصــة A/HRC/23/48التقرير  .9
 .2013النساء واألطفال، جوي نغوزي ايزيلو، 

 .2014حته، تقرير االجتار ابلبشر الصادر عن مكتب مراقبة االجتار ابلبشر ومكاف .10
 الوثائق واالتفاقات الدوليةخامسًا: 

 .1926االتفاقية اخلاصة ابلرق لعام  .1
 .1930اتفاقية السخرة لعام  .2
 .1948االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  .3
 .1949اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام  .4
 .1977نيف لعام امللحق ابتفاقيات ج  والربتوكول األول 1977اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  .5
 .1956االتفاقية التكميلية إللغاء الرق واالجتار ابلرقيق واألنظمة واملمارسات املشاهبة للرق لعام  .6
 .105رقم  1957اتفاقية حترمي السخرة لعام  .7
 .1959اعالن حقوق الطفل لعام  .8
 .1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية لعام  .9

 .1989الطفل لعام اتفاقية حقوق  .10
 .1989الربوتوكول امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  .11
 .182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .12
 .1998للمحكمة اجلناية الدولية لعام  األساسينظام روما  .13
 .1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام  182االتفاقية رقم  .14
صـــــــــة النســـــــــاء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ابألشـــــــــخاص وخبا بروتوكول منع وقمع االجتار .15

 .2000ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
 .2000الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  .16
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