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تعج ضاىخة اإلتجار بالبذخ واحجة مغ أكبخ التحجيات التي تػاجو السجتسع
الجولي في العرخ الحاضخ ،وتجعل مغ حياة اإلنداف سمعة متجاولة بيغ الشاس
بتحجيج ؾيسة مالية لو ،ويعج اإلتجار بالبذخ ثالث اكبخ تجارة غيخ مذخوعة في
العالع بعج جخيستي تيخيب الدالح والسخجرات ،إذ تعج بسثابة الػجو السعاصخ لطاىخة
العبػدية ،وتقجر عػائج ىحا الشذاط االجخامي ببالييغ الجوالرات سشػيا.
كسا أنيا تعج شكال مغ اشكاؿ الجخيسة السشطسة العابخة لمحجود التي يشقل
بسقتزاىا مالييغ البذخ سشػيا مغ الحجود الجولية أو داخل حجود الجوؿ لالتجار
بيع ،عبخ مجسػعة مغ العرابات الجولية والذبكات االجخامية االحتخاؼية التي
احتخفت ىحا السجاؿ وجعمتو محػ ار لشذاشيا ومرج ار رئيدا لسجخػالتيا ،إذ تستج
خيػط ىحه الطاىخة إلى اكثخ مغ بمج مسا أدػ بجوره إلى زيادة عجد ضحاياىا الحيغ
غالبا ما يكػنػف مغ ابشاء الجوؿ الفقيخة أو الجوؿ التي تعاني مغ كػارث الحخوب
والشداعات الجاخمية.
الكمسات السفتاحية :االتػ ػػجار بالبذ ػػخ؛ االم ػػع الستحجة؛ الجسعية العامة؛ مجمذ
األمغ.

(*) ىحا البحث مدتل مؼ رسالة ماجدتيخ بعشؽان (االليات الجولية لسكافحة االتجار بالبذخ وأثخىا في
حساية حقؽق ال ندان) قجمت الى كمية الحقؽق في جامعة السؽصل.

https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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The phenomenon of human trafficking is one of the biggest
challenges facing the international community in the present era
that it makes human life as a commodity by determining a
financial value for it. Human trafficking is the third-largest
illegal trade in the world that comes after arms trade and drug
trafficking. It is considered a contemporary face of slavery; the
estimated amount of money annually of this criminal activity is
billions of dollars.
It is also a form of transnational organized crime whereby
millions of people are trafficked across international borders
annually or within the borders of states to be trafficked by
international gangs and professional criminal networks that
have professionalized this field and made it the focus of their
activities and the main source of their income. This
phenomenon extends to more than one country, which in turn
led to an increase in the number of its victims, who are often
people of poor countries or countries suffering from the
disasters of wars and internal conflicts.
Keywords: Human trafficking; the United Nations; the
General Assembly; the Security Council.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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السقجمة.:

تدايج قمق السجتسع الجولي إزاء التراعج السدتسخ لطاىخة اإلتجار بالبذخ ،إذ
باتت ىحه الطاىخة مغ أكثخ الطػاىخ الخصيخة التي تؤرؽ الزسيخ العالسي ،لسا تشصػؼ
عميو مغ انتياؾ صارخ لحقػؽ اإلنداف وحخياتو األساسية ،لتػلج بحلظ شكال ججيجا
مغ أشكاؿ الخؽ السعاصخ الحؼ تسػلو وتذخؼ عميو عرابات دولية مشطسة احتخفتو

وجعمت مغ اإلنداف سمعة تباع وتذتخػ.
وقج شكمت حساية حقػؽ اإلنداف أحج أىع األىجاؼ األساسية التي تزس ػػشيا
ميثاؽ األمع الستحجة بيغ شياتو ،إذ عيج ىحا السيثاؽ ميسة احتخاـ وتشف ػػيح قػاعج
الحساية الجولية لحقػؽ اإلنداف إلى عجد م ػػغ األجيدة الخئيدة التي حجدتيا السادة ()7
م ػػغ ميثاؽ األمع الستحجة ،وعمػ ػػى اعتبار أف مكافػػحة ضاىخة اإلتجار بالبذخ تعج ف ػػي
صمب مػضػع حساية حقػؽ اإلنداف ،فأف م ػػشطسة األمع الستحجة تبحؿ م ػػغ خالؿ
أجيدتيا الخئيدة والفخعية الكثيخ م ػػغ الجيػد لسكافػػحتيا والحج م ػػشيا م ػػغ خالؿ العجيج
م ػػغ البخامج واالليات التي تيجؼ إلى الترجؼ ليحه الطاىخة ومػاجيتيا .
ونط اخ لسا تذكمو ىحه الطاىخة مغ خصخ عمى استقخار السجتسعات البذخية،
فقج تزافخت جيػد السجتسع الجولي لسكافحة ىحه الطاىخة بإبخاـ مجسػعة مغ
االتفاؾيات الجولية ،وقج بمغت ىحه االتفاؾيات غايتيا في اعتساد بختػكػؿ اإلتجار
باألشخاص وقسعيع ومعاقبتيع والسيسا الشداء واالشفاؿ ،وقج الحق ىحا البختػكػؿ
باتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة الػششية الحؼ صجر عاـ  0222إذ
عالج وألوؿ مخة قزية اإلتجار بالبذخ معالجة شاممة.
أىسية البحث
تكسغ أىسية البحث في أف ضاىخة اإلتجار بالبذخ تعج مغ الطػاىخ التي تثيخ
قمقا وىاجدا عشج الجوؿ ،والسيسا مع ما تتسيد بو ىحه الطاىخة مغ خرائز وىي
(الدخية – التشطيع -الجولية) ،كسا تأتي أىسية ىحا السػضػع م ػػغ خالؿ كػنو محاولة
لتدميط الزػء عمػ ػػى دور األجيدة الخئيدة والفخعية لألم ػػع الستحجة ف ػػي مجاؿ م ػػشع
وقسع ومكافػػحة اإلتجار بالبذخ ،وتكسغ أىسية البحث كحلظ في بياف الق اخرات
والسؤتسخات والبخامج التي أعجتيا األمع الستحجة في مجاؿ مكافحة اإلتجار بالبذخ.
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إشكالية البحث
تكسغ اإلشكالية األساسية لجراستشا في أف ضاىخة اإلتجار بالبذخ في العرخ
الحجيث تعج ثالث أكبخ تجارة غيخ مذخوعة في العالع ،وأصبح تفاقع ىحه الطاىخة في
شكميا وثػبيا الججيج يسثل تيجيجا عالسيا مخيفا لحياة وحخية وكخامة السالييغ مغ
ضحايا ىحه الجخيسة ،وباتت اثآرىا مستجة إلى جػانب الحياة كافة في الجولة سػاء
االقترادية أو االجتساعية أو االمشية ،لحا تذكل ىحه الطاىخة تحجيا حؿيؿيا أماـ
السجتسع الجولي.
مشيجية البحث
لإلحاشة بسػضػع البحث مغ جػانبو كافة كأف البج مغ إتباع مشيج في
البحث يقتزي اإللساـ بو بجقة ،لحا فقج اتبعشا السشيج التحميمي الحؼ يقػـ عمى تحميل
نرػص االتفاؾيات الجولية والتذخيعات الػششية واآلراء الفقيية ذات الرمة سعيا
لمػقػؼ عمى أبخز األدوار التي تزصمع بيا مشطسة األمع الستحجة في إشار سعييا
الحثيث لمترجؼ ومػاجية ضاىخة اإلتجار بالبذخ لسا تذكمو تمظ الطاىخة مغ انتياؾ
كبيخ لحقػؽ اإلنداف وحخياتو األساسية ،كسا اعتسجنا عمى السشيج الػصفي في وصف
ضاىخة اإلتجار بالبذخ وما تتسيد بو مغ خرائز وما تشصػؼ عميو مغ مطاىخ.
هيكمية البحث
تقػـ ـيكمية البحث عمػ ػػى أساس تقديسو وفقا لسا يأتي:
السبحث األوؿ :مفيػـ اإلتجار بالبذخ
السصمب األوؿ :تعخيف اإلتجار بالبذخ وخرائرو
السصمب الثاني :أسباب اإلتجار بالبذخ وأشكالو
السبحث الثاني :اليات األمع الستحجة لسكافحة اإلتجار بالبذخ
السصمب األوؿ :دور األجيدة الخئيدة لألمع الستحجة ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ
السصمب الثاني :دور األجيدة الفخعية لألمع الستحجة ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ
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املبحث األول

مفهىم اإلجتار بالبشر

تسثل ضاىخة اإلتجار بالبذخ إحجػ الطػاىخ االجتساعية السػغمة في القجـ التي

ألقت بطالليا الثقيمة وانعكاساتيا الدمبية عمى دوؿ عجة مغ العالع السيسا بعج أف
اتدع نصاقيا وباتت تذكل تيجيجا خصي اخ لحياة وكخامة السالييغ مغ الزحايا ،بعج أف

أصبحت تجارة رائجة وشخيقا نحػ االستخقاؽ والعبػدية في عرخنا الحالي ،لحا

سشتشاوؿ مفيػـ اإلتجار بالبذخ في عجد مغ السعاىجات الجولية واإلقميسية وىحا ما
سشتشاولو في السصمب األوؿ ،ونتصخؽ في السصمب الثاني إلى أسباب اإلتجار بالبذخ
عمى وفق ما يأتي.:

السطمب األول :التعخيف بالتجار بالبذخ

يقتزي تعخيف اإلتجار بالبذخ التصخؽ إلى تعخيفو في الفقو واالتفاؾيات

الجولية والسشطسات الجولية في الفخع االوؿ ؼيسا نخرز الفخع الثاني لتشاوؿ

خرائز اإلتجار بالبذخ عمى وفق ما يأتي.:
الفخع األول :تعخيف التجار بالبذخ

ىشاؾ العجيج مغ التعاريف لسفيػـ اإلتجار بالبذخ ولكغ قبل البحث في

تعخيف اإلتجار بالبذخ ،وانصالقا مسا تقجـ فأنشا سشتشاوؿ تعخيف اإلتجار بالبذخ عمى
وفق البشػد االتية عمى وفق ما يأتي.:

أوالً .:السؽقف الفقيي مؼ تعخيف التجار بالبذخ.:
تعجدت التعخيفات الفقيية لإلتجار بالبذخ فعخفيا بعس الفقياء بأنيا

(الترخفات السذخوعة وغيخ السذخوعة كافة التي تحػؿ اإلنداف إلى مجخد سمعة أو
ضحية يتع الترخؼ فييا بػساشة وسصاء ومحتخفيغ بالحجود الػششية الستغاللو في

أعساؿ ذات أجخ متجف او أعساؿ جشدية أو ما شابو ذلظ)(.)1

ويعخؼ البعس االخخ اإلتجار بالبذخ بأنو ((أؼ فعل أو تعامل يتع بسقتزاه

نقل أؼ شخز أو مجسػعة مغ األشخاص سػاء كاف شفال أو رجال أو امخأة إلى

أشخاص اخخيغ نطيخ مقابل .وذلظ الستغالليع جشديا ( في كافة األنذصة الجشدية )
:
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أو استغالليع في البحػث العمسية وفي الحخوب كسختدقة واستغالليع تجاريا في بيع
أعزائيع واستغالليع في األعساؿ القدخية في الرشاعة أو الدراعة عمى نحػ يعخض
حياتيع لمخصخ ،أو استغالليع في اليجخة غيخ الذخعية والتدفيخ الػىسي ،سػاء تست
ىحه األفعاؿ بسقابل أو دوف مقابل وسػاء تست بإرادتيع الحخة أو رغسا عشيع ))(.)0

ونسيل الى ما عخفو الجكتػر دمحم الذشاوؼ بأنو ((أؼ فعل يقع عمى أنداف أو

عمى أحج اعزائو مغ دوف رضاه بأية وسيمة قدخية الستغاللو ماديا وتحقيق الخبح

مشو)) (.)3

ثانياً -تعخيف التجار بالبذخ في االتفاقيات الجولية:
تزسشت العجيج مغ االتفاؾيات والسػاثيق االقميسية والعالسية تعخيفا لإلتجار

بالبذخ ،فقج تزسغ بخوتػكػؿ مشع وقسع ومعاؾبة اإلتجار بالبذخ – بخوتػكػؿ

باليخمػ -السكسل التفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة الػششية لدشة
 0222تعخيفا لإلتجار بالبذخ ،واالتفاؾية االوربية لسكافحة اإلتجار بالبذخ لدشة
 ،0225وسشقػـ باستعخاضيا بالذكل االتي :

 .1تعخيف التجار بالبذخ في بخوتؽكؽل مشع وقسع ومعاقبة التجار بالبذخ لعام
:0222

تزسغ بخوتػكػؿ مشع وقسع ومعاؾبة اإلتجار بالبذخ – السعخوؼ ببخوتػكػؿ

باليخمػ لعاـ  0222تعخيف اإلتجار بالبذخ في السادة (/3أ) مشو التي نرت عمى

أنو (( :يقرج بتعبيخ اإلتجار بالبذخ تجشيج أشخاص أو نقميع أو تشقيميع أو إيػاءىع

أو استؿباليع بػاسصة التيجيج بالقػة أو استعساليا أو غيخ ذلظ مغ أشكاؿ القدخ أو
االختصاؼ أو االحتياؿ أو الخجاع أو إساءة استعساؿ الدمصة أو استغالؿ حالة

استزعاؼ أو بإعصاء او تمقي مبالغ مالية أو مدايا لشيل مػافقة شخز لو سيصخة

عمى شخز آخخ لغخض االستغالؿ .ويذسل االستغالؿ ،كحج أدنى ،استغالؿ دعارة

الغيخ أو سائخ أشكاؿ االستغالؿ الجشدي أو الدخخة أو الخجمة قد اخ ،أو االستخقاؽ
أو السسارسات الذبيية بالخؽ أو االستعباد أو ندع األعزاء)) ،وتزسغ البخوتػكػؿ

فزال عغ ذلظ الشز في السادة ( /3ب) عمى أنو ((ال تكػف مػافقة ضحية االتجار
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باألشخاص عمى االستغالؿ السقرػد السبيغ في الفقخة الفخعية (/3أ) مغ ىحه السادة

محل اعتبار في الحاالت التي يكػف قج استخجـ فييا أيا مغ الػسائل السبيشة في الفقخة
الفخعية (أ).

ونرت السادة (/3ج) عمى أنو ((يعج تجشيج شفل أو نقمو أو تشقيمو أو تخحيمو

أو ايػاءه أو استؿبالو لغخض االستغالؿ (اتجا ار باألشخاص) حتى إذا لع يشصػ عمى

استعساؿ أؼ مغ الػسائل السبشية في الفقخة الفخعية (أ) مغ ىحه السادة)) وأخي اخ نرت

السادة (/3د) عمى أنو(( :يقرج بتعبيخ (شفل) أؼ شخز دوف الثامشة عذخ مغ

العسخ))(.)4

وجاء ىحا التعخيف في نصاؽ تصبيق اتفاؾية مكافحة الجخيسة السشطسة

وبخوتػكػؿ اإلتجار بالبذخ السمحق بيا حتى تراغ عمى أساسو القػانيغ الجاخمية

لمجوؿ بذأف األفعاؿ اإلجخامية ،إال أف البخوتػكػؿ لع يعخؼ االستغالؿ بل عجد
اشكالو عمى سبيل السثاؿ وليذ الحرخ ،لحا يسكششا القػؿ أف بخوتػكػؿ األمع الستحجة

بأشكاؿ االتجار جسيعيا ،فزال عغ أنو يعج األشخاص جسيعا عخضة لمػقػع
كزحايا ليحه الجخيسة ولع يقترخ نصاؽ ىحه الجخيسة عمى الشداء واألشفاؿ الحيغ

يعجوف أكثخ عخضة لحلظ مغ غيخىع(.)5

 .0تعخيف التجار بالبذخ في االتفاقية األوربية لمعسل ضج التجار بالبذخ لعام

:0225

السادة (/4أ) مغ االتفاؾية األوربية لمعسل ضج اإلتجار بالبذخ 0225عخفت

اإلتجار بالبذخ عمى أنو ((تجشيج األشخاص أو نقميع أو تخحيميع أو إيػاؤىع
واستؿباليع ،بػاسصة التيجيج بالقػة او استعساليا أو غيخ ذلظ مغ أشكاؿ القدخ ،أو

االختصاؼ أو االحتياؿ  ،أو الخجاع ،أو استغالؿ الدمصة ،أو استغالؿ حالة

استزعاؼ ،أو بإعصاء أو تمقي مبالغ مالية أو مدايا لشيل مػافقة شخز لو سيصخة

عمى شخز أخخ لغخض االستغالؿ ويذسل االستغالؿ – كحج أدنى -استغالؿ

دعارة الغيخ أو سائخ أشكاؿ االستغالؿ الجشدي ،أو الدخخة أو الخجمة قد اخ ،أو

العبػدية أو السسارسات البذعة بالعبػدية أو االستعباد أو ندع األعزاء)) (.)6
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ويشصبق ىحا التعخيف تساما مع التعخيف الػارد في بخوتػكػؿ االتجار

باألشخاص ؼيسا يتعمق بعجـ االعتجاد بسػافقة ضحية اإلتجار عشج استخجاـ وسائل

القػة أو التيجيج أو االحتياؿ ،واألمخ نفدو بالشدبة التخاذ السػقف الستذجد مغ

الستاجخيغ إذا كأف الزحية شفال .وعمى الخغع مغ تأثخ اتفاؾية مجمذ أوروبا
ببختػكػؿ باليخمػ ،إال أنيا تزسشت عجدا مغ األحكاـ التي لع يشز عمييا بختػكػؿ

باليخمػ ،إذ تصبق ىحه االتفاؾية عمى أشكاؿ اإلتجار بالبذخ كافة سػاء الػششي أـ
العابخ لمحجود برخؼ الشطخ عغ ارتباشو بالجخيسة السشطسة ،وبخالؼ بخوتػكػؿ

باليخمػ الحؼ تشصبق أحكامو عشجما تكػف جخائع اإلتجار بالبذخ جخائع عابخة لمحجود أو

التي تختبط بجساعة إجخامية مشطسة ،وقج ركدت ىحه االتفاؾية عمى حقػؽ الزحايا،

في حيغ ركد بخوتػكػؿ باليخمػ عمى مػضػع مشع الجخيسة والتحخؼ عشيا ومالحقة

مختكبييا.

ثالثاً .:تعخيف التجار بالبذخ مؼ قبل السشعسات الجولية:
عخفت الجسعية العامة لألمع الستحجة اإلتجار بالبذخ في القخار السخقع

 166/49السؤرخ في  0224/10/02عمى أنو ((انتقاؿ األشخاص برػرة غيخ

مذخوعة وسخية عبخ الحجود الػششية بقجر كبيخ مغ البمجاف الشامية ومغ بعس البمجاف

التي يسخ اقترادىا بسخحمة انتقالية بيجؼ نيائي يتسثل في إجبار الشداء والفتيات
عمى التعخض لحاالت قيخية واستغاللية مغ الشاحية الجشدية أو االقترادية ألجل
تحقيق أرباح السدتعسميغ والستاجخيغ بيغ والسشطسات اإلجخامية وكحلظ األنذصة غيخ

القانػنية األخخػ ذات الرمة باإلتجار مثل االجبار عمى العسل في السشازؿ والدواج

الكاذب والعسالة الخؽية والتبشي))( .)7وعخفتو مشطسة العفػ الجولية بأنو(( :انتياؾ
حقػؽ اإلنداف بسا فييا الحق في الدالمة الجدجية والعقمية والحياة والحخية وأمغ
الذخز والكخامة والتحخر مغ العبػدية وحخية التشقل والرحة والخرػصية والدكغ
واألمغ)) ( .)8والسالحع أف ىحا التعخيف لع يتصخؽ إلى (الفعل) الحؼ يتسثل في
التجشيج والشقل والتشقيل وغيخىا ،كسا لع يتصخؽ التعخيف إلى (الػسائل السدتخجمة)
التي تتسثل في التيجيج بالقػة واالختصاؼ واالحتياؿ وغيخىا.

:
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رابعاً .:تعخيف التجار بالبذخ في التذخيع العخاقي لعام : 0210
عخؼ قانػف مكافحة اإلتجار بالبذخ العخاقي رقع ( )08لعاـ  0210اإلتجار

بالبذخ في السادة األولى بأنو ((تجشيج أشخاص أو نقميع أو ايػائيع أو استؿباليع
بػاسصة التيجيج بالقػة او استعساليا أو غيخ ذلظ مغ أشكاؿ القدخ أو االختصاؼ أو

االحتياؿ أو الخجاع أو استغالؿ الدمصة أو بإعصاء أو تمقي مبالغ مالية أو مدايا لشيل
مػافقة شخز لو سمصة أو والية عمى شخز آخخ بيجؼ بيعيع أو استغالليع في

اعساؿ الجعارة أو االستغالؿ الجشدي أو الدخخة أو العسل القدخؼ أو االستخقاؽ أو
التدػؿ أو الستاجخة بأعزائيع أو ألغخاض التجارب الصبية)).

ويتزح لشا أف السذخع العخاقي يتفق إلى حج كبيخ مع التعخيف الػارد في

بخوتػكػؿ االتجار باألشخاص السمحق باتفاؾية مكافحة الجخيسة السشطسة عبخ

الػششية ،إال أف السذخع العخاقي أجخػ عميو تعجيالت عجيجة وىحا ما نػجده
بالسالحطات االتية:

 .1ابتجأ التعخيف بعبارة (تجشيج أشخاص  ،)...كسا ىػ وارد في التعخيف الجولي،

وبحدب ضاىخ ىحه العبارة فإف ضحايا اإلتجار بالبذخ يجب أف يكػنػا ثالثة

أشخاص أو أكثخ ،لكي يعجوا (ضحايا) ،وإعساال بسبجأ شخعية الجخائع والعقػبات،

فميذ بإمكاف الجيات السخترة بتصبيق القانػف تصبيق ىحا الشز عمى جخيسة
اإلتجار بالبذخ إذا كاف عجد ضحايا اإلتجار شخرا واحجا أو شخريغ ،ألف السذخع

ذكخ الزحايا بريغة الجسع ،وال يشرخؼ لفع الجسع لمسفخد والسثشى.

غيخ أنشا نمحع أنو يسكغ تصبيق ىحا الشز إذا كاف عجد الزحايا أقل مغ

ثالثة أشخاص ،وذلظ باالستشاد إلى األسباب السػجبة لمقانػف ،التي تذيخ إلى أف فعل
اإلتجار بالبذخ يذكل امتياف لكخامة اإلنداف .والسيسا أف التدميع بيحا األمخ قج
يشاقس مبجأ عجـ جػاز التػسع في تفديخ الشز الجدائي ،مسا يؤدؼ إلى خمق جخيسة

أخخػ خالفا لسبجأ ال جخيسة وال عقػبة إال بشز ،فزال عغ ذلظ أف لفع (أشخاص)
ىػ لفع واضح وغيخ مبيع ،وعشجما تكػف عبارة القانػف واضحة ال لبذ فييا فإنيا

:
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يجب أف تعج تعبي اخ صادقا عغ إرادة السذخع وال يجػز االنحخاؼ عشيا بالتفديخ أو

التأويل أيا كأف الباعث عغ ذلظ .

 .0اعتسج السذخع العخاقي مرصمح (نقل األشخاص قد اخ) بجال مغ مرصمح (التشقيل)

الػارد في التعخيف الجولي مغ تعجاد األفعاؿ السكػنة لمجخيسة ،واكتفى بأفعاؿ (التجشيج
والشقل واإليػاء واالستؿباؿ) ،في حيغ أف المفع السخفػع لو معشى غيخ (الشقل) الػارديغ

في الشريغ العخاقي والجولي ،ويػاجو أنػاعا مغ األفعاؿ ال يدتػعبيا لفع (الشقل)،

التي تتعمق بسدؤولية الشاقميغ ،أو أصحاب وسائل الشقل كالدفغ والصائخات وغيخىا.

 .3لع يشز عمى ((استغالؿ حالة االستزعاؼ)) بػصفو وسيمة مغ وسائل اإلتجار

بالبذخ بل اكتفى بالتيجيج بالقػة واستعساليا أو غيخ ذلظ مغ اشكاؿ القدخ أو

االختصاؼ أو االحتياؿ أو الخجاع أو استغالؿ الدمصة أو بإعصاء أو تمقي مبالغ مالية

أو مدايا لشيل مػافقة شخز لو سيصخة عمى شخز آخخ ،ورفع السذخع مغ التعخيف
صػرتيغ ىامتيغ مغ صػر اإلتجار بالبذخ ىسا(( :االستعباد والسسارسات الذبيية
بالخؽ)).
 .4استبجؿ السذخع عبارة ((ندع األعزاء البذخية)) الػاردة في البخوتػكػؿ بعبارة

((الستاجخة باألعزاء البذخية)) في حيغ أف عبارة ((ندع األعزاء البذخية)) ذات
معشى اوسع مغ عبارة الستاجخة باألعزاء البذخية ،ألنو يسكغ أف يشدع شخز

أعزاء شخز آخخ مغ دوف الستاجخة.

 .5ذكخ السذخع العخاقي صػر االستغالؿ عمى سبيل الحرخ خالفا لسا ورد في

البخوتػكػؿ الحؼ ذكخىا عمى سبيل السثاؿ ،إال أنو نز عمى غخض آخخ لإلتجار
وىػ البيع لحا يسكغ أف يكػف غخض جخيسة اإلتجار بالبذخ عمى وفق التذخيع العخاقي

البيع أو االستغالؿ خالفا لسا ورد في البخوتػكػؿ وكثيخ مغ التذخيعات السقارنة التي
نرت عمى أف يكػف الغخض مغ جخيسة اإلتجار بالبذخ ىػ االستغالؿ.

 .6ىشاؾ خمل في التعخيف ؼيسا يتعمق بػ(االتجار باألشفاؿ) ،إذ أوجب الشز الجولي

بسػجب السادة (/3ج) مغ البختػكػؿ ،أف تجشيج شفل ،أو نقمو أو تشقيمو ،أو إيػائو ،أو

استؿبالو ،ألغخاض االستغالؿ يعج اتجا ار باألشخاص حتى إذا أنصػػ عمى استعساؿ

:
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وسائل اإلكخاه أو االحتياؿ ،في حيغ أف القانػف العخاقي أغفل ذلظ مسا يعشي أف

جخيسة اإلتجار باألشفاؿ ال تتحقق  -عمى وفق الشز العخاقي  -إال إذا كاف ىشالظ
تيجيج بالقػة ،أو استعساليا ،أو اختصاؼ أو احتياؿ  ،...في حيغ يتػجب عجـ اشتخاط

ذلظ في اإلتجار باألشفاؿ ،السيسا الخضع مشيع ،الحؼ يترػر وقػع الجخيسة بيع
دونسا أية حاجة إلى المجػء ليحه الػسائل.
الفخع الثاني :خرائز التجار بالبذخ

يتسيد اإلتجار بالبذخ بخرائز عجيجة لعل أىسيا أنيا جخيسة مشطسة

(السقرج األوؿ) ،وىي مغ الطػاىخ الػاقعة عمى األشخاص (السقرج الثاني) ،وىي
ضاىخة مخكبة ومدتسخة (السقرج الثالث) ،وىي ضاىخة عسجية (السقرج الخابع) ،فزال

عغ أنيا جخيسة ضج اإلندانية (السقرج الخامذ) وأخي اخ اإلتجار بالبذخ جخيسة عابخة
لمحجود (السقرج الدادس) وىحا ما سيتع التصخؽ إليو تباعا وكسا يأتي.:
السقرج األول :التجار بالبذخ جخيسة مشعسة

لقج تػافقت اراء الفقياء السختمفة في السيجاف القانػني عمى صعػبة إيجاد

تعخيف مػحج لمجخيسة السشطسة لتعجد أنػاع وأشكاؿ الجخيسة السشطسة ،ولقج عخفيا

الجكتػر مرصفى شاىخ بقػلو(:الجخيسة السشطسة جخيسة متشػعة ومعقجة [وىي] مغ

األنذصة اإلجخامية والعسميات الدخيعة واسعة الشصاؽ تتعمق بالعجيج مغ الدمع

والخجمات غيخ السذخوعة تييسغ عمييا عرابات بالغة القػة والتشطيع ،وتزع االؼ
السجخميغ مغ الجشديات السختمفة ،وتتع بقجر كبيخ مغ االحتخاؼ واالستس اخرية وقػة

البصر ،وتدتيجؼ تحقيق الخبح السالي واكتداب القػة والشفػذ باستخجاـ أساليب عجيجة
(. )9

ومختمفة)

ويزع االتجاه الغالب في الفقو اإلتجار بالبذخ ضسغ الجخائع السشطسة لؿياـ

العرابات اإلجخامية التي تستمظ درجة عالية مغ التشطيع بارتكاب اإلتجار بالبذخ

وتعجىا عسال وميشة تيجؼ مغ ورائيا تػليج تجفقات نقجية ضخسة وسخيعة الحخكة تقبل
التشقل بػسائط مختمفة( ،)12وقج يختكب اإلتجار بالبذخ مغ شخز أو شخريغ مغ

دوف أف يرل ىحا الشذاط اإلجخامي إلى مدتػػ الجخيسة السشطسة(.)11

:

53

السقرج الثاني :ظاىخة التجار بالبذخ مؼ األفعال الؽاقعة عمى األشخاص

مغ أىع خرائز اإلتجار بالبذخ أف الدمعة محل االتجار ىع البذخ أنفديع

وال تقترخ عمى جشذ معيغ أو سغ معيغ ،بل تذسل األشفاؿ والشداء والخجاؿ في

أعسار مختمفة فزال عغ الجشديات السختمفة(.)10

ومغ يعتقج بأف اليجؼ الخئيذ لمجاني مغ ىحه الجخيسة ىػ الحرػؿ عمى

الساؿ مغ وراء االتجار باإلنداف عشج استغاللو في الجعارة أو العسل القدخؼ أو

العبػدية ،فإف اعتقاده ىحا غيخ دقيق ألف العبخة في تحجيج نػع الجخيسة ىي بتحجيج

الحقػؽ السعتجػ عمييا ،وأف الحقػؽ السعتجػ عمييا في جخيسة اإلتجار بالبذخ ىػ
حق اإلنداف في الحياة والكخامة اإلندانية وسالمة الجدع وغيخىا مغ الحقػؽ(.)13
السقرج الثالث :التجار بالبذخ جخيسة مخكبة ومدتسخة

الجخيسة السخكبة ىي الجخيسة التي يتكػف الشذاط الجخمي السكػف لخكشيا

السادؼ مغ أكثخ مغ فعل( ،)14أو ىي الجخيسة التي تقع مغ أفعاؿ مادية عجيجة ذات
شبيعة مختمفة يرمح كل مشيسا لؿياـ الجخيسة مشفخدا ،ومثاليا الخصف السقتخف
باالغتراب( .)15وكقاعجة عامة أف التيجيج أو االختصاؼ أو االحتياؿ إذا لع يقتخف
بفعل آخخ فإنو يذكل جخيسة مدتقمة بحج ذاتيا وىي جخيسة التيجيج أو الخصف أو
االحتياؿ السشرػص عمييا في القدع الخاص مغ قانػف العقػبات ،ولكغ بالشدبة

لإلتجار بالبذخ فإف التيجيج أو االختصاؼ أو االحتياؿ يربح وسيمة تدخخ الرتكاب

اقتخف أفعاؿ
أفعاؿ أخخػ وىي الشقل أو التجشيج أو اإليػاء أو االستؿباؿ ومغ ثع عشج ا

الشقل أو التجشيج أو اإليػاء أو االستؿباؿ بفعل (أو باألحخػ وسيمة) التيجيج أو

االختصاؼ أو االحتياؿ نكػف أماـ ضاىخة واحجة وىي ضاىخة اإلتجار بالبذخ السخكبة،
أما الجخيسة السدتسخة فيي التي مغ شأنيا أف يكػف تشفيحىا قابال بصبيعتو لالمتجاد في

الدمغ كمسا أراد فاعميا ذلظ أو ىي التي يغمب استسخار الشذاط اإلرادؼ السكػف ليا
فعال فتخة زمشية تصػؿ أو تقترخ()16؛ ؼبالشدبة لإلتجار بالبذخ قج يدتغخؽ وقتا
شػيال ،وأف الستاجخ عشجما يقػـ بشقل الزحية أو إيػائو أو استؿبالو أو تجشيجه

:
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الستغاللو في العسل القدخؼ أو استغاللو جشديا ...الخ .فإنو يحتاج إلكساؿ فعمو إلى
بعس الػقت ؼيكػف الدمغ عشر اخ جػىخيا في ضاىخة اإلتجار بالبذخ.
السقرج الخابع :التجار بالبذخ مؼ األفعال العسجية

تقدع الجخائع بحدب ركشيا السعشػؼ الى جخائع عسجية وجخائع غيخ عسجية،

والؽيرل بيغ الجخيسة العسجية والجخيسة غيخ العسجية ىػ التعسج ،ولكي تكػف الجخيسة

عسجية يجب أف يتػفخ فييا القرج الجخمي لجػ الفاعل ،أما الجخيسة غيخ العسجية

ؼيكفى أف يتػفخ فييا اإلىساؿ أو الخصأ في سمػؾ الجاني( ،)17إذ تتع أفعاؿ الشقل أو
التجشيج أو اإليػاء أو االستؿباؿ بػساشة القػة أو التيجيج أو الخجاع أو االختصاؼ،

ويتػفخ في ىحه الػسائل جسيعيا القرج الجخمي أو التعسج ومغ ثع ال يسكغ أف يكػف

اإلتجار بالبذخ إال مغ الجخائع العسجية( ،)18وعمى ذلظ ال يسكغ اعتبار جخيسة اإلتجار
بالبذخ إال مغ الجخائع العسجية الػاقعة عمى األشخاص ،اذ يتصمب ؾياـ ىحه الجخيسة

تػافخ الخكغ السادؼ الستسثل بالؿياـ باألفعاؿ العسجية السذار إلييا سابقا (الشقل،
الخجاع ،الخصف ،التيجيج وغيخىا) الى جانب تػافخ الخكغ السعشػؼ والحؼ يتسثل بػجػد
القرج اإلجخامي وتحقيق السرمحة غيخ السذخوعة ،فزال عغ تػافخ الخكغ الجولي

في حالة ارتكابيا عبخ الحجود الجولية.

السقرج الخامذ :التجار بالبذخ جخيسة ضج الندانية

يعج اإلتجار بالبذخ مغ الطػاىخ التي تشتيظ حقػؽ اإلنداف ،بعج أف حػلت

اإلنداف الحؼ كخمو هللا سبحانو وتعالى إلى سمعة تباع وتدتغل ادميتو أسػأ استغالؿ،
واألسػأ مغ ذلظ أف ىحه التجارة تحتل السختبة الثالثة بعج تجارة السخجرات والدالح،

ويتع استجراج عجيج مغ الزحايا إما باإلكخاه أو الخجاع ،إذ تشتفي حخيتيع وتدمب

إرادتيع في التجػؿ واالختيار ،ويتعخضػف ألقرى اشكاؿ اإلساءة الجدجية والشفدية

الحاشة بكخامتيع اإلندانية التي تعج مغ الحقػؽ الستفق عمى حسايتيا( .)19وتعج
جخيسة اإلتجار جخيسة ضج اإلندانية في نز السادة (/1/7ج) مغ نطاـ روما
األساس لمسحكسة الجشائية الجولية ((يعج االستخقاؽ جخيسة ضج اإلندانية ويقرج

باالستخقاؽ مسارسة أؼ مغ الدمصات الستختبة عمى حق السمكية ،أو ىحه الدمصات

:
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جسيعيا ،عمى شخز ،بسا في ذلظ مسارسة ىحه الدمصات في سبيل اإلتجار

باألشخاص ،والسيسا األشفاؿ والشداء))(.)02

السقرج الدادس :التجار بالبذخ جخيسة عابخة لمحجود

يتسيد اإلتجار بالبذخ بصابع الدخية ،لؿياـ عرابات االجخاـ السشطع

بسباشختيا ،وما يراحب ذلظ مغ محاوالت إلخفاء ىحه األنذصة خذية اكتذافيا مغ

أجيدة إنقاذ القانػف ،ويتختب عمى ىحا الصابع اثآ ار جديسة ،تتسثل أىسيا في غياب
رصج احرائيات ومعمػمات دؾيقة عغ ىحه األنذصة غيخ السذخوعة ،لتخػؼ السجشي
عمييع مغ االبالغ عغ ىؤالء السجخميغ ،بدبب التيجيج الحؼ يػاجيػنو مغ شخفيع،

وتخجع صعػبة تحجيج حجع ضاىخة االتجار في البذخ إلى أسباب عجيجة نحكخ مشيا:

وجػد قرػر في جسع البيانات واالحرائيات – عمى السدتػػ الجولي – لالختالفات

السػجػدة في تحجيج ىحه الطاىخة مغ دولة ألخخػ(.)01

أما بخرػص الصابع الجولي ،فيثار التداؤؿ عغ شبيعة اإلتجار بالبذخ،

وىل ىي جخيسة وششية أـ جخيسة عبخ وششية يذتخط لسكافحتيا ضخورة تطافخ جيػد

عجيج مغ الجوؿ؟ والػاقع أف التصػر التكشػلػجي وثػرة السعمػمات واالتراالت سػاء

في استخجاـ شبكة األنتخنت أو غيخ ذلظ مغ وسائل االتراؿ الحجيثة أدت إلى نذػء

ضاىخة العػلسة( .)00فقج أصبح العالع اليػـ قخية صغيخة ،وقج أنعكذ ىحا األمخ بجوره
عمى شكل الجخيسة ،إذ لع تربح الجخيسة ذات شابع وششي ،وإنسا يسكغ في حاالت

كثيخة أف تستج ىحه الجخائع عبخ الحجود الػششية ،وتعج جخائع اإلتجار بالبذخ مغ ىحه

الجخائع ذات الصابع عبخ الػششي ،فزال عغ اضصالع عرابات االجخاـ السشطع

بسباشخة مثل ىحه التجارة السخبحة ،مسا أدػ إلى اضفاء شابع دولي عمى مثل ىحا
الشػع مغ االجخاـ إذ تتدع ضاىخة اإلتجار بالبذخ بأنيا جخيسة عابخة لمحجود ،وال
يقترخ تشفيح الدمػؾ االجخامي ليحه الجخيسة عمى الحجود الػششية فحدب ،وإنسا يسكغ

تشفيحه بحجود الجوؿ(.)03

فزال عغ الخرائز التي ذكخناىا ىشالظ خرائز أخخػ ،وىي الديػلة

الشدبية ومحجودية التكاليف وانخفاض السخاشخة ،فال تكمف التجارة في البذخ تجارىا

:
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كثي اخ ،بل تجر ليع أرباحا ىائمة غيخ مذخوعة مغ تمظ التجارة ،إذ أف ما يتع صخفو

في عسمية نقل الستاجخ بيع مغ دولتيع إلى إحجػ الجوؿ األخخػ يتع دائسا بتكمفة

زىيجة ،وفي حاالت كثيخة قج تقػـ الزحية برخؼ أمػاليا بحثا عغ أرباح وىسية

لتحديغ مدتػاىا السادؼ ،ؼيقػـ التاجخ أو الػسيط أيزا باستغالؿ الزحية ويحرل
عمى سشجات مجيػنية مسا يؤدؼ إلى إرىاقو بالجيػف ويزسغ ارتباشو بيع(.)04
السطمب الثاني :أسباب التجار بالبذخ وأشكالو

تتعجد األسباب التي تقف وراء ضاىخة اإلتجار ،كسا تتشػع األشكاؿ التي
تتخحىا ىحه الطاىخة وىحا ما ستشصخؽ إليو في ىحا السصمب وكسا يأتي.:
الفخع األول :أسباب التجار بالبذخ

تتعجد األسباب والجوافع وراء تفاقع ضاىخة اإلتجار بالبذخ ،وىحه األسباب في

مجسميا معقجة وأحيانا يعدز بعزيا البعس اآلخخ ،وبالشطخ إلى ىحه الطاىخة فإف
تفاقسيا وانتذارىا يختبط بصخفيغ ىسا :الزحايا الحيغ يسثمػف العخض مغ ناحية،

وأرباب العسل ومدتغمػ الجشذ البذخؼ الحيغ يسثمػف الصمب مغ ناحية أخخػ ،ويسكششا
تقديع أسباب اإلتجار بالبذخ إلى ثالثة أسباب رئيدة سشتشاوليا عمى وفق ثالثة

مقاصج متتالية وكسا يأتي.:

السقرج األول :األسباب االقترادية

تؤدؼ األوضاع االقترادية السدرية دو ار بار از في ضيػر اإلتجار بالبذخ

وتفاقسو وعمى رأسيا الفقخ السشتذخ في كثيخ مغ السشاشق الحؼ يعج مغ أىع أسباب

وقػع اإلتجار بالبذخ فزال عغ األسباب األخخػ وىػ ما سشػضحو عمى وفق البشػد

االتية_:

أوالً -الفقخ والبطالة وّقمة فخص العسل :

يعج الفقخ بحدب الجراسات السختمفة العامل األوؿ األكثخ تأثي اخ في انتذار

اإلتجار بالبذخ ،ففقخ الجوؿ السيسا ذات االقتراد الحداس السػجػد تحت ثقل الجيػف
وكحلظ الفػارؽ االقترادية بيغ مشاشق الجولة الػاحجة أو بيغ الجوؿ يؤثخ عمى فقخ

رعاياىا الحؼ يسذ بجرجة أكبخ الشداء واألشفاؿ( ،)05إذ يعير أكثخ مغ ()125

:
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مميػف ندسة عمى دخل يقل عغ دوالر واحج في اليػـ ،ويفتقخ ( )%62مغ الدكاف

إلى وسائل الرحة العامة األساسية ،وأف مغ  18-13مميػف شخز معطسيع مغ

األشفاؿ يسػتػف كل عاـ بدبب الجػع واألمخاض ذات العالقة بالفقخ(.)06

إف تفذي الفقخ وتشامي السراعب االقترادية في عجيج مغ الجوؿ ،والخغبة

في الحرػؿ عمى مدتػػ معيذي افزل عػامل أوججت تفتتا لمشديج االجتساعي،
مسا ساعج بجوره عمى تدايج حخكة اإلتجار بالبذخ في تمظ الجوؿ ،فغالبية ضحايا

اإلتجار ىع مسغ يعانػف مغ أوضاع اقترادية متجنية ويفتقخوف إلى مػارد مالية وال
يسمكػف دخال ثابتا ولع تتػفخ ليع الحساية الالزمة ووسائل الجفاع عغ أنفديع ولع
يحرمػا عمى التعميع ،ويقػـ التجار باستغالؿ ىؤالء الزحايا وقصع الػعػد الكاذبة
ليع لتػفيخ سبل العير والخفاـية ،ولكغ نجج في حؿيقة األمخ أنيع يخجعػنيع بحلظ إذ

يتع تجشيجىع وبيعيع مغ دولة ألخخػ لإلتجار بيع وتحقيق الخبح مغ ورائيع( ،)07وتعج

البصالة وقمة فخص العسل كحلظ عامال يؤثخ بذكل كبيخ في دعع عسميات اإلتجار

بالبذخ ألف البشية االقترادية اليذة وانتذار البصالة إنسا تعج عامال جاذبا لمحرػؿ

عمى عسل ومغ ثع مدتػػ معيذي أفزل في بمج آخخ ،فغالبا ما يتع جحب الشداء
بعقػد عسل مديفة ومغخية ليججف أنفديغ أسيخات االستغالؿ الجشدي بتذغيميع في

الجعارة واألعساؿ اإلباحية(.)08

ثانياً  -تحقيق الثخاء الدخيع:
يعج اإلتجار بالبذخ ثالث أكبخ نذاط إجخامي في العالع بعج تجارة الدالح

والسخجرات وىػ أيزا أسخعيع نسػا ،إذ يػفخ اإلتجار بالبذخ أرباحا وفيخة معفاة مغ
الزخيبة في وقت قريخ بتكمفة إنذاء بديصة ،فاتجيت شبكات مغ العرابات

اإلجخامية إلى الجوؿ الفقيخة في آسيا وأفخيؿيا الستغالؿ أوضاع تمظ األسخ الفقيخة

واالحتياؿ عمييع بػسائل متشػعة ومغ ثع بيعيع في سػؽ الشخاسة عبيجا(.)09

ثالثاً -تشامي الطمب عمى العسالة :
ازداد ازدىار تجارة البذخ في الدشػات الساضية باألساس لديادة الصمب
العالسي عمى العسالة غيخ القانػنية الخخيرة والسدتزعفة( .)32وتعج دوؿ شخؽ آسيا

:
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األكثخ ترجي اخ لسثل ىحه العسالة إلى دوؿ الخميج العخبي ،وكثي اخ ما يتع استغالؿ

الزحايا أو استعبادىع باألعساؿ الذاقة ،لحا تطيخ أحج أشكاؿ اإلتجار بالبذخ الحادة
السدسى بػ ((العبػدية القدخية)) إذ يتعخض ىؤالء العساؿ ألشكاؿ األذػ المفطي
والجدجؼ مغ رب العسل أو تأخيخ دفع األجػر أو عجـ مشح العصمة لمخاحة أو أكثخ

مغ ذلظ كحجد جػاز سفخ العامل(.)31

رابعاً -تؽسع استخجام شبكة السعمؽمات الجولية في تدييل التجار بالبذخ:

نذصت ىحه التجارة وتػسع انتذارىا في كثيخ مغ الجوؿ لمتصػر الدخيع

لمػسائل والتقشيات الحجيثة لمسعمػمات واالتراؿ ،لحا سيل األنتخنيت مغ تفاقع حجع

ىحه الطاىخة ،واستغالليا مغ الجساعات اإلجخامية السشطسة استغالال مشقصع الشطيخ

في تيديخ شؤوف اإلتجار في البذخ ،ؼيسكغ مغ فييا إبخاـ كثيخ مغ الرفقات غيخ
السذخوعة بيغ العرابات وضحايا اإلتجار بالبذخ ،إذ أصبح األنتخنيت سػقا تعخض

ؼيو الدمع بػضع إعالنات تطيخ عمى بعس السػاقع الخاصة ببيع األشفاؿ بالسدادات

العمشية(.)30

سادساً -االثار الدمبية الشاتجة عؼ العؽلسة :

أسيست العػلسة في انتذار اإلتجار بالبذخ ،إذ أف فتح الحجود الػششية

واألسػاؽ السحمية والجولية مسا أدػ إلى زيادة تجفقات رأس الساؿ والدمع واليج العاممة

عمى الرعيج الجولي فزال عغ عػلسة الجخيسة السشطسة ،وقج استغمت الجساعات
اإلجخامية العػلسة وحالة الفقخ والفػضى واالضصخاب في كثيخ مغ السجتسعات لشذخ

جخائسيا وتػزيع عسالئيا ،وحرج مئات السميارات مغ الجوالرات في الجخائع السختمفة
بسا فييا جخائع اإلتجار بالبذخ التي أصبحت العػلسة عامل رئيذ في حجوثيا بفعل

مجاخالتيا مسا بدصت نفػذىا السادؼ عمى البذخ متجاوزة بحلظ األعخاؼ والسبادغ

والقػانيغ التي تشطع سمػؾ البذخية .ومع انجماج العػلسة مع الثػرة اليائمة في مجاؿ

االتراالت والسعمػمات ،فقج ازدىخت تجارة الخقيق ونقل الشداء واالشفاؿ بيغ الجوؿ

السختمفة الستغالليع في الجعارة والعسل القدخؼ وتجارة األعزاء البذخية وغيخىا(.)33

:
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السقرج الثاني :األسباب االجتساعية

وتسثل األسباب االجتساعية ىي األخخػ سببا مغ اسباب وقػع اإلتجار

بالبذخ ومشيا التفكظ األسخؼ ،الحؼ يعج مغ األسباب السيسة لػقػع اإلتجار بالبذخ،

وتأتي أىسيتيا في بعس األحياف قبل الفقخ ،فزال عغ األسباب األخخػ التسييد بيغ
الجشديغ وتقاليج العبػدية وىػ ما سشتصخؽ إليو في البشػد االتية:
أوالً -تفكغ وضعف الخوابط االجتساعية:
يؤدؼ تفدخ الشطاـ األسخؼ وضعف العالقات والخوابط االجتساعية إلى

ضعف دور األسخة في تأميغ الحساية والخعاية ألفخادىا ،ووفاة رب األسخة ،والسدؤولية

السمقاة عمى عاتق بعس األشفاؿ لجعع أسخىع ،وتدايج حاالت الصالؽ واالنفراؿ بيغ

الدوجيغ ،وتذخيج األشفاؿ مسا يجعميع فخيدة سيمة لمعرابات اإلجخامية ،وتخمي

السجتسع عغ مداعجة السخأة السعيمة التي ليذ ليا دخل شيخؼ مسا يجفع بيا أف تكػف

سمعة تباع وتذتخػ.

ثانياً -التسييد بيؼ الجشديؼ :

يعج عجـ السداواة بيغ الجشديغ والسسارسات التسييدية الشاتجة عغ العادات

والتقاليج التي تسيد بيغ الجشديغ بسا في ذلظ الدواج القدخؼ شكال مغ أشكاؿ اإلتجار

لسا تسثمو مغ عبػدية واستخقاؽ لمسخأة بسػجبيا يبيح العخؼ أو القانػف لألب أو الػلي
حق الترخؼ بالسخأة وبيعيا لسغ يجفع الثسغ السصمػب وما عمى السخأة إال القبػؿ
والصاعة مغ دوف أف يكػف ليا حق االعتخاض عمى ىحا الدواج أو عمى شبيعية
الحياة الدوجية وعالقتيا فتشتقل السخأة إلى مكاف إقامة ججيج تعير ؼيو حياة ضاىخىا

زوجة وأـ وباششيا قيخ وضعف وخدؼ بل وكثي اخ ما تتعخض لمزخب أو االغتراب
مثميا مثل أية ضحية مغ ضحايا اإلتجار بالبذخ(.)34

ثالثاً -تقاليج العبؽدية :

إف ضاىخة العبػدية ما زالت قائسة في كثيخ مغ السشاشق في العالع ،إذ تقػـ

األسخة بإرساؿ أحج اشفاليا إلى إحجػ السجف لمعير والتعخيف بأسذ التجارة،

وسخعاف ما يتع استغالؿ ىؤالء األشفاؿ مغ الستاجخوف بالبذخ عمى أنيع وكالء

:
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تػضيف ،إذ يقػمػف بحث األىل عمى فخاؽ الصفل ومغ ثع يتاجخوف بو ليعسل في
البغاء والخجمة السشدلية أو في مذاريع تجارية مقابل مبمغ مغ الساؿ يتع إعصاؤه

لألىل(.)35

السقرج الثالث :األسباب الدياسية والعدكخية

يديع تفاقع الفداد الحكػمي وكثخة الحخوب وانذغاؿ الجولة بيا بذكل كبيخ

في ازدياد ضاىخة اإلتجار بالبذخ مسا يؤدؼ إلى كػارث بذخية فزال عغ األسباب

األخخػ:

أوالً -الفداد الحكؽمي :
يعج الفداد الحكػمي مغ األسباب الخئيدة السعدزة لإلتجار بالبذخ ،إذ تدتغل

السشطسات اإلجخامية حالة الفداد الحكػمي في دولة ما وتتعاوف مع اإلدارة الفاسجة في

الشذاشات اإلجخامية الستعمقة بالبذخ ،سػاء أيكػف االتجار بصخيق مباشخ مغ خالؿ
الجوائخ االدارية في الجولة ،أـ مغ خالؿ التختيب بػساشة نذاط االتجار بالسخجرات

واالتجار بالدالح ،أو عسميات غدل األمػاؿ ،وشيػع مغ مثل ىحا الشذاط مغ شأنو

في الشياية أف يؤثخ عمى أمغ الجولة القػمي(.)36
ثانياً -ضعف الخقابة عمى أصحاب األعسال:

تعج مذكمة ضعف الخقابة أو غيابيا عمى أصحاب األعساؿ وأنذصتيع مغ

العػامل الجاعسة لطاىخة اإلتجار بالبذخ ،وأدػ غياب ىحا الجور الفعاؿ ألجيدة

الحكػمة عمى أنػاعو السختمفة في دوؿ كثيخة مغ العالع إلى ادراج تجارة البذخ ضسغ

قائسة أن ذصة كثيخ مغ رجاؿ األعساؿ حػؿ العالع بعقػد عسل وىسية يتع بيا إغخاء
كثيخ مغ الزحايا الباحثيغ عغ فخص عسل مالئسة ليرصجمػا بػاقع اليع وعيذة

معيشة عشجما يتع كذف شابع ىحه األعساؿ التي ال تحسل سػػ االستغالؿ في الجعارة
واألعساؿ الجشدية اإلباحية واالستخقاؽ وألػاف العبػدية السختمفة ،ىحا أف سمسػا مغ

االجبار عمى بيع أعزائيع بالغرب أو االنتياء بيع بالسػت األكيج(.)37

:
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ثالثاً -الشداعات السدمحة:

تدبب الشداعات السدمحة الخخاب والجمار واالضخار بالبذخية بذكل كبيخ،

فعشج انجالع اؼ نداع مدمح سػاء أكاف دوليا أـ داخميا ،فالسجنيػف واألبخياء ىع أكثخ
الفئات عخضة لمخصخ وخاصة الفئات الزعيفة ( كالشداء واألشفاؿ وكبار الدغ)

فيؤالء ال يدتصيعػف الجفاع عغ أنفديع أو درء الخصخ الحؼ يتعخضػف لو ،مسا
يجعميع عخضة لسخاشخ التخحيل القدخؼ أو الخصف أو االستغالؿ الجشدي وكافة

األعساؿ غيخ اإلندانية التي تتشافى مع مبادغ القانػف الجولي اإلنداني ،ؼيديل ذلظ
عسميات اإلتجار بالبذخ والستاجخة بيع واستغالليع لتحقيق أغخاض غيخ مذخوعة،

وعمى ذلظ عسمت االتفاؾيات الجولية ( اتفاؾيات جشيف  1949والبختػكػالت السمحقة

بيا العاـ  )1977عمى حطخ األفعاؿ السػجية ضج األشخاص السجنييغ واألبخياء
كأعساؿ القتل والتخىيب واالختصاؼ واالعتجاء عمى الدالمة البجنية والعقمية

واالغتراب واإلكخاه وكافة صػر السعاممة القاسية والسييشة والتي تتشافى مع الكخامة

اإلندانية

(.)38

رابعاً -العشرخية:
تعج العشرخية وعقجة الخػؼ مغ األجانب مغ عػامل انتذار ضاىخة االتجار

في البذخ ،والتسييد بيغ أبشاء الػشغ الػاحج( ،)39ويعج الشطاـ السعسػؿ بو في بعس

الجوؿ العخبية شكال واضحا مغ أشكاؿ تمظ العشرخية مسا تعج مغ العػامل السيسة
التي تغحؼ حخكة اإلتجار في العسالة غيخ السذخوعة ،فالعامل األجشبي حتى يدتسخ

في العسل يجب أف يكػف لو كفيل يأخح مشو مبالغ برفة مدتسخة لمدساح لو
باالستسخار في العسل ،وإذا رفس أو تقاعذ يكػف مريخه الصخد وعجـ العػدة لمبمج

الحؼ يعسل ؼيو مخة أخخػ ،ومغ ثع استغالؿ العسالة سػاء السذخوعة أـ غيخ

السذخوعة ألغخاض غيخ شخعية ،ويحسج لبعس الجوؿ العخبية أنيا أسقصت مغ

صاحبيا ىحا الشطاـ وتخكت الحخية لمعامل في الجخػؿ والعسل مغ دوف وجػد ىحا

الخباط غيخ الذخعي(.)42

:
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الفخع الثاني :أشكال التجار بالبذخ

لإلتجار بالبذخ أشكاؿ شتى ال يسكغ حرخىا ،لحا قدسشا ىحا الفخع إلى أربعة
مقاصج ،نتشاوؿ في السقرج األوؿ العبػدية والسسارسات الذبيية بيا ،ونتصخؽ في

السقرج الثاني إلى االستغالؿ الجشدي ونذخ السػاد االباحية ،أما السقرج الثالث
فدشبحث ؼيو العسل القدخؼ والدخخة والتجشيج الجبخؼ ،أما السقرج الخابع فدشخررو
لشدع األعزاء البذخية وبيعيا وكسا يأتي:

السقرج األول :العبؽدية والسسارسات الذبيية بيا

تؤثخ العبػدية عمى حياة شخيحة كبيخة في العالع ،لحا يكػف العبج مسمػكا أو

متحكسا ؼيو مغ صاحب العسل بإيحائو بجنيا أو نفديا ،ويعام ػ ػ ػ ػل معامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

الدم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع فيباع ويذتػ ػ ػخؼ ويكػف محال لمعصايا والتبخعات ،ويخزع لقيػد بجنية

قاسية(.)41

وتبخز ىشالظ عبػدية بالػراثة ،وىي الحالة التي يػلج فييا الصفل في وسط

شبقة عبيج ومغ ثع يتعخض لالستعباد مشح والدتو ،وعمى وفق اتفاؾية العبػدية والخجمة
القدخية والعسل بالدخخة واألعخاؼ والسسارسات الذبيية بيا لدشة  ،1906فالعبػدية

ىي الحالة أو الػضعية التي تسارس فييا حقػؽ السمكية جسيعيا عمى شخز ما،

وعمى الخغع مغ أنيا محطػرة في السادة الخابعة مغ اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف
لدشة  1948التي تشز عمى أنو ((ال يجػز استخقاؽ احج أو استعباده ،ويحطخ الخؽ
واالتجار بالخقيق بجسيع صػرىسا))( .)40أما السسارسات الذبيية بالعبػدية فيي الفعل

الخامي إلى نقل ،أو الذخوع في نقل أو محاولة نقل ،العبيج مغ دولة ألخخػ بأية

وسيمة نقل كانت ،أو تدييل ذلظ ،كحلظ أية عسميات تتزسغ محاولة تذػييو أو كي

أو وسع عبج ما أو شخز ما ضعيف السشدلة ،سػاء لمجاللة عمى وضعو أو لعقابو أو

ألؼ سبب أخخ كأف أو السداعجة عمى الؿياـ بحلظ( .)43ومغ ضسغ السسارسات

الذبيية بالعبػدية إسار الجيغ والقشانة ،أما إسار الجيغ فيػ الػضع الحؼ يشجع عغ

ارتياف مجيغ بتقجيع خجماتو الذخرية أو خجمات شخز تابع لو ضسانا لجيغ عميو،
إف كانت الؿيسة السشرفة ليحه الخجمات ال تدتخجـ لترؽية ىحا الجيغ أو لع تكغ مجة

:
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ىحه الخجمات أو شبيعتيا محجدة ،والقشانة ىي الػضع الحؼ يكػف ؼيو الذخز ممدما

عمى وفق عخؼ أو قانػف أو اتفاؽ بأف يعير ويعسل عمى ارض شخز أخخ وأف
يقجـ خجمات معيشة لو بعػض أو مغ دوف عػض ،ومغ دوف أف يسمظ حخية تغيخ

وضعو(.)44

السقرج الثاني :االستلال الجشدي ونذخ السؽاد الباحية

يعج االستغالؿ الجشدي مغ أىع أشكاؿ اإلتجار بالبذخ وأخصخىا وأكثخىا

انتذار عمى مدتػػ العالع ،إذ تسثل الستاجخة بالجشذ القدع األكبخ مغ إجسالي
ا

الستاجخة بالبذخ ،وتقجر احراءات و ازرة الخارجية االمخيكية لعاـ  0211بػ ()%53

وندبة الشداء والفتيات بػ ( )%98ويسثل الخجاؿ بػ( )%0مغ إجسالي االستغالؿ

الجشدي( .)45وتقجر مشطسة ()ILO

(*)

أنو يذغل أكثخ مغ  1.0مميػف شفل في العالع

في تجارة الجشذ ،وقجرت األرباح مغ ىحا االتجار بػ  08مميار دوالر سشػيا ،مسا يديج

مغ انغساس العرابات اإلجخامية العالسية اإلتجار بالبذخ لمغايات الجشدية وتػرشيا

في ذلظ( .)46ويقرج باالستغالؿ الجشدي ىػ (أف يسارس مختكب الجخيسة سمصة أو

أكثخ تترل بالحق في ممكية شخز أو أكثخ ،كالبيع والذخاء أو اإلعارة أو السقايزة
أو غيخىا مغ معامالت سالبة لمحخية وأف يخغع ذلظ الذخز عمى مسارسة افعاؿ

جشدية) (.)47

وتتعجد أوجو االستغالؿ الجشدي إذ يتع استغالؿ الشداء بأشكاؿ عجيجة وكحلظ

بالشدبة لألشفاؿ ويسكششا أف نػجدىا عمى وفق ما يأتي:

أوالً -التجار الجشدي بالشداء :
يسثل االتجار بالشداء لغخض الجشذ قدسا ميسا مغ االتجار االجسالي
بالبذخ ،إذ يتع االجبار عمى مسارسة الجشذ التجارؼ باالختصاؼ واالغتراب
والحبذ والتيجيج واجبارىغ عمى تعاشي السخجرات ،أو بسسارسة الدمصة والتأثيخ عمى

شخز ،ب عقػد العسل السغخية في الجوؿ االجشبية ومغ األمثمة عمى ىحا الشػع مغ
االتجار ،االجبار عمى البغاء واالجبار عمى العسل في الشػادؼ الميمية أو نػادؼ

التعخؼ واالجبار عمى البغاء العدكخؼ واالجبار عمى تجارة الدياحة الجشدية ويذسل

:
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االستخقاؽ لمخجمة في السشازؿ باستغالؿ الشداء جشديا( ،)48ويعج البغاء مغ أخصخ

انتذار عمى مدتػػ العالع سػاء في الجوؿ الستخمفة أو
ا
صػر اإلتجار بالبذخ واألكثخ

الستقجمة ،ومغ أكثخ األنذصة التي تجر امػاال ضخسة وثخوات ىائمة لمعامميغ بيا(.)49

ويتع عادة استجراج الشداء لمعسل في البغاء بالعخوض والػعػد بالحرػؿ

عمى حياة افزل واعساؿ مخبحة خارج وششيع األصمي وتجحب ىحه العخوض

االشخاص الحيغ يعانػف مغ ضائقة العير ويكافحػف مغ أجل البقاء عمى قيج

الحياة .ويتع استغالؿ الشداء جشديا واجبارىغ عمى العسل في البغاء بأنساط عجة ،فقج
يتع استخجاـ السخأة بسحس ارادتيا لمعسل عاممة مشدلية وتتعخض لالستغالؿ الجشدي
بعج مباشختيا بالعسل أو قج تياجخ السخأة لمعسل مسخضة أو عاممة أو مجرسة أو نادلة

غيخ أف وكيل االستخجاـ السدتقبل يخصفيا عشج وصػليا ويخغسيا عمى أداء خجمات
جشدية لدبائشو في شقق ومشازؿ خاصة بعيجة عغ األنطار وغيخىا مغ الحاالت .أما

األساليب السدتعسمة إلرغاـ الزحية عمى مسارسة الجشذ فيي :احتجاز الزحية
واالمتشاع عغ دفع بجؿ الخجمات التي تؤدييا واحتجاز األجخ ،واستغالؿ مجيػنيتيا،

فال يتخدد أصحاب ومجيخو السؤسدات التخفييية والدساسخة في مجاؿ الجشذ في تيجيج
العاممة بإبالغ الدمصات واخزاعيا لمعشف المفطي والبجني والجشدي أو تيجيجىا

بالصالؽ أو حتى القتل مغ أسختيا إلخافتيا ،ويرعب التحخر مغ االستغالؿ خاصة

وتعج السخأة التي تداوؿ العسل في مجاؿ الجشذ غيخ قابمة لمتػضيف في سائخ

القصاعات االقترادية.

ثانياً -التجار الجشدي باألطفال :

يعج االتجار الجشدي مغ أبذع صػر االتجار باألشفاؿ إذ لع يقترخ

استغالؿ االشفاؿ جشديا عمى الذػاذ فحدب بل اصبح ىحا الشػع مغ االستغالؿ
جخيسة عالسية يعاني مشيا السجتسع الجولي ،إذ يتعخض مالييغ االشفاؿ في العالع الى
ىحا الشػع مغ االستغالؿ واصبحت ىحه الجخيسة في الػقت الحاضخ وسيمة مغ وسائل

الجحب الدياحي إذ تحرل بعس البمجاف عمى مالييغ الجوالرات نتيجة ىحا االستغالؿ

:
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وتجار ىحه الجخيسة مغ جساعات اجخامية مشطسة تقػـ باإلتجار باألشفاؿ الستغالليع

جشديا(.)52

السؽاد الباحية  :تعشي اإلباحية التحمل مغ القيػد القانػنية واالخالؾية وال

يػجج تعخيف جامع لإلباحية الجشدية الختالؼ الثقافات والتخاث ومفيػـ االخالؽ

واختالؼ القػانيغ في العالع مسا يرعب معو تحجيج محتػػ االباحية بذكل يكػف

محجدا قاشعا ،إذ أف ما يعج اباحيا بذكل واضح في بمج ما قج ال يعج كحلظ في بمج

آخخ(.)51

وتتعجد صػر السػاد االباحية فقج تكػف كتبا ،أو مجالت ،وأفالـ أو اشخشة

فيجيػ ،أو قشػات اباحية فزائية ،أو مػاقع اباحية عمى شبكة األنتخنت التي تيجؼ

جسيعيا إلى أغخاض جشدية وتكػف ذات محتػػ جشدي غايتو األساسية ىي الحرػؿ

عمى الخبح السادؼ.

ووجج التجار في ضيػر األنتخنت والتكشػلػجيات الحجيثة الػسيمة األكثخ

فعالية لمؿياـ بشذاشاتيع فييا لمصبيعة العالسية لذبكة األنتخنت والخرائز التي تتسيد

بيا التي تديل مغ عسميات الشذخ بدخعة فائقة ،مع احتفاظ الجشاة بيػياتيع س اخ،

باستخجاـ تقشية التذفيخ(.)50

السقرج الثالث :التذليل القدخي

يقرج بالتذغيل القدخؼ أو العسل االجبارؼ ،كسا نرت عميو السادة الثانية

مغ اتفاؾية العسل الجولية والخاصة بالدخخة السػقعة في جشيف عاـ  ،1932ما يأتي:

(( كل عسل أو خجمة تؤخح عشػة مغ أؼ شخز تحت التيجيج بأية عقػبة والتي لع
يتصػع ىحا الذخز بأدائيا بسحس اختياره)) ،وسعيا إلى وضع تحجيج دقيق ليحا

السرصمح فقج نرت الفقخة ذاتيا عمى أف اصصالح الدخخة ال يتزسغ ما يأتي(:)53

 -يؤدؼ عسال أو خجمة بسػجب قػانيغ الخجمة العدكخية االجبارية بخرػص العسل

ذؼ الريغة العدكخية البحتة.

 -يكػف عسال أو خجمة تكػف جدءا مغ االلتدامات السجنية الصبيعية لمسػاشغ في

الجوؿ الستستعة بالحكع الحاتي الكامل.

:

66

 -يحتع عسال أو خجمة عمى أؼ شخز بشاء عمى حكع قزائي بذخط أف يشفح ىحا

العسل أو الخجمة تحت إشخاؼ سمصة عامة وعمى أال يؤجخ ىحا الذخز ألفخاد أو
شخكات او جسعيات خاصة أو يػضع تحت ترخفيا.

 -يعخض عسال أو خجمة حاالت الصػارغ كحالة الشكبات أو ما ييجد بػقػعيا مغ

مثل :الحخائق او الؽيزانات أو الجساعات أو الدالزؿ أو األوبئة العشيفة أو األعخاض
الػبائية التي تتفذى في الحيػانات أو الحذخات ،أو آفات الخز اخوات وبرفة عامة
أية حالة تيجد بقاء أو رضاء الدكاف كميع أو بعزيع ويعج ىحا الشسط مغ اشكاؿ

اإلتجار بالبذخ الحادة ال ػ ػ ػ ػحؼ ترعب معخفتو ،ألف عػ ػجيجا م ػ ػغ السػ ػ ػ ػياجخيػ ػ ػ ػغ-
ألسباب اقترادية -مسغ يتخكػف بيػتيع في مجتسعات نامية ،ويدافخوف مدافات
بعيجة أو قخيبة إلى السخاكد الحزخية لمعسل ،يربحػف عخضة ألوضاع العبػدية

القدخية ويخجع ذلظ إلى أف غالبيتيع مسغ يستمكػف ميارات ضئيمة ،بسا يتعخضػف لو
مغ أذػ مغ أرباب اعساليع ،لفطيا أو جدجيا ،بسا يؤدؼ أحيانا إلى خخؽ عقج العسل
الحؼ يحكع العالقة بيغ االثشيغ الحؼ قج يتخح شكل تأخيخ األجػر ،أو عجـ مشح

عصمة لمخاحة مغ العسل ،وتجج مجسػعة صغيخة نفديا أحيانا أنو يتع استغالليا لجرجة

اعتبار أنفديع محتجديغ(.)54

ويسكغ تحجيج أىع اشكاؿ التذغيل القدخؼ في ضػء ما تقجـ وعمى وفق ما يأتي:

 -1العسل السقيج :

ىػ أحج أشكاؿ القػة أو اإلكخاه ىػ استعساؿ سشج ديغ أو ديغ إلخزاع

شخز إلى االستعباد ،إذ يذار إلى ىحا الذكل في القانػف والدياسة عمى أنو عسل
مقيج أو عبػدية الجيغ ،ويجخـ القانػف األمخيكي ىحا العسل بػصفو شكال مغ اشكاؿ

االستغالؿ الستعمق باإلتجار بالبذخ في بخوتػكػؿ األمع الستحجة لمستاجخة بالبذخ ويقع

عجيج مغ العساؿ حػؿ العالع ضحايا عبػدية الجيغ عشجما يدتغل الستاجخوف بالبذخ

وكاالت التػضيف ،برػرة مخالفة لمقانػف ،ديشا أخحه العامل عمى عاتقو كجدء مغ

شخوط تػضيفو ،أو عشجما يخث العساؿ ديشا بسػجب األنطسة التقميجية لمعسل السقيج.

:
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 -0عبؽدية الجيؼ واالستخقاق الاإرادي بيؼ العسال السياجخيؼ :

إف تعخض العساؿ السياجخيغ لخصخ اإلتجار بالبذخ ىػ أمخ مقمق لحجع ىحه

السجسػعة في بعس السشاشق ،ويسكغ تحجيج ثالثة مداىسيغ في ىحه العسمية ىع:
 )1اساءة تصبيق عقػد العسل.

 )0القػانيغ السحمية غيخ السالئسة التي تشطع شؤوف حذج العساؿ السياجخيغ

وتػضيفيع.

 )3تحسيل ىؤالء العساؿ أعباء وتكاليفا وديػنا كبيخة غيخ مذخوعة في بمج أو والية

السرجر ،في أحياف كثيخة بسذاركة ومدانجة لحاالت العساؿ وأصحاب العسل في بمج

أو والية بمج السقرج(.)56

مع األخح في االعتبار أف بعس اساءات تصبيق العقػد وضخوؼ التػضيف

الرعبة ال تذكل – بحج ذاتيا -استعبادا غيخ شػعي -عمى الخغع مغ استعساؿ القػة

الجدجية ،أو التيجيج بيا أو اجبار العامل الجخػؿ إلى أو االستسخار في العسل أو

الخجمة مسا يذيخ إلى حالة عسل قدخؼ.

تخالف التكاليف السفخوضة عمى العساؿ لمحرػؿ عمى امتياز العسل في

الخارج السعاييخ الجولية ،وتزع العساؿ في وضع يعخضيع بشدبة عالية لعبػدية الجيغ
لكغ ال تذكل ىحه التكاليف بسفخدىا عبػدية ديغ أو استعباد ال شػعي ،وتتحػؿ

اضافة ىحه التكاليف إلى السسارسات االستغاللية التي يدتخجميا وكالء التػضيف أو
اصحاب العسل التعدفيػف في بمج السقرج إلى حالة مفخشة ومغ ثع إلى شكل مغ
اشكاؿ عبػدية الجيغ.

 -3االستخقاق السشدلي الاإرادي :

يسكغ أف يقع خجـ السشازؿ في شباؾ االستخقاؽ باستعساؿ القػة أو اإلكخاه ،مغ

مثل إلحاؽ االساءات الجدجية (بسا في ذلظ الجشدية) أو العاشؽية ،وأف االشفاؿ اكثخ
الفئات معخضو الػقػع بيحا االستخقاؽ ،ويرعب اكتذاؼ حاالت االستخقاؽ السشدلي

ألنيا تحرل في مشازؿ خاصة ال تخزع في احياف كثيخة لتشطيع مغ الدمصات
العامة .فعمى سبيل السثاؿ ىشاؾ شمب كبيخ في بعس الجوؿ الثخية في آسيا والذخؽ

:

68

األوسط عمى خجـ السشازؿ الحيغ يقعػف –أحيانا -فخيدة ضخوؼ االستخقاؽ

السشدلي(.)57

 -4عسالة األطفال :

تعتخؼ معطع السشطسات الجولية والقػانيغ السحمية بأنو يجػز قانػنا أف يسارس

األشفاؿ أعساال خؽيفة بالسقابل .ىشاؾ دوؿ في الكخة األرضية تدتيجؼ القزاء عمى

أسػأ اشكاؿ التذغيل القدخؼ لألوالد ،وتعج عسميات بيع األشفاؿ والستاجخة بيع

وايقاعيع في شخاؾ العسل السقيج والعسل القدخؼ مغ أسػأ اشكاؿ تذغيل األشفاؿ ،إذ

يتعخض أؼ شفل لالستخقاؽ الالإرادؼ أو عبػدية الجيغ ،أو عسل الدخخة ،أو

االستبعاد باستعساؿ القػة أو االحتياؿ أو اإلكخاه ،مسا يعج ضحية الستاجخة بالبذخ
بغس الشطخ عغ مػقع ذلظ االستغالؿ(.)58

 -5التدؽل :

يعج التدػؿ صػره مغ صػر استغالؿ الجيج البجني لمصفل ،إذ تقػـ

العرابات اإلجخامية السشطسة االتجار باألشفاؿ الستغالليع في اعساؿ التدػؿ
لمحرػؿ عمى االرباح السادية ،ويسكغ تعخيف التدػؿ بأنو ((كل شخز لو مػرد

ثابت يتعير مشيا او يدتصيع مشو او يدتصيع بعسمو الحرػؿ عمى السػرد وجج
متدػال في الصخؽ او السحالت العامة او دخػلو مغ دوف اذف مشدال او محال ممحقا بو

لغخض التدػؿ ،وىػ الفعل الحؼ يتخحه بعس الستدػليغ أسمػبا لجسع الساؿ واالشياء

باإلصابة او استعساؿ وسائل الغر لكدب احداف السػاششيغ))( .)59واصبحت ضاىخة

التدػؿ مغ الطػاىخ السػجػدة في دوؿ العالع جسيعيا ،وشاع التدػؿ في السحافطات

العخاؾية جسيعيا ،إذ يعج وسيمة مغ وسائل الكدب غيخ السذخوع بل اصبح التدػؿ

ميشو يجيخىا متعيجوف محتخفػف يقػمػف بجسع االشفاؿ الحيغ يعانػف مغ ضخوؼ

اقترادية صعبة والسيسا األشفاؿ السعاقيغ وحسميع بالصخائق السختمفة عمى الؿياـ
بأعساؿ التدػؿ ،ويقػـ ىؤالء العرابات بالسدايجة ؼيسا بيشيع لمحرػؿ عمى السشاشق

التي تكثخ فييا حخكة الدكاف مثل السحالت التجارية او السدتذؽيات أو ،إذ يدتقخ

ىؤالء االشفاؿ في امكشة معيشة ومحجدة وعشج االنتقاؿ الى مكاف آلخخ يتعخضػف
:
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ىؤالء الصخد او تيجيج بالقتل وتحرل ىؤالء العرابات عمى مبالغ شائمة نتيجة

الستغالؿ االشفاؿ في اعساؿ التدػؿ(.)62

 _6تجشيج األطفال :

تعج ضاىخة تجشيج االشفاؿ مغ الطػاىخ القجيسة إذ كاف يتع تجشيجىع لمسذاركة

في الحخوب ،وفي الػقت الحاضخ وبدبب الرخاعات والشداعات الجولية والجاخمية

ازداد الصمب عمى استغالؿ الجيج البجني لألشفاؿ وتجشيجىع لمسذاركة في الشداعات

السدمحة عمى الخغع مغ قمة الخبخات التي يتستع بيا الصفل في الحخوب  ،والسيسا أف

بعس االشفاؿ السخاىقيغ ال يعخفػف السخاشخ الشاجسة عغ اشتخاكيع في الشداعات

السدمحة التي تشجع ويجج بعس األشفاؿ أف السذاركة في االعساؿ العدكخية مغ

األعساؿ البصػلية ومغ ثع يذكمػف اىجافا سيمة لمعرابات اإلجخامية السشطسة ،ويتع
استغالليع بػصفيع مقاتميغ يتع تجشيجىع ألداء االعساؿ العدكخية ،عمى أساس أنيع

دروع بذخية ،وىحا يعخضيع إلى العجيج مغ السخاشخ ألف السػاقع التي يتػاجج بو
ىؤالء االشفاؿ مغ الديل قرفيا وتعخيزيع لمقتل عمى الخغع مغ معخفة االشخاؼ

الستحاربة ،أو يتع استخجاـ االشفاؿ رديفا لمقػات السدمحة أو كسميذيات مجنية مدمحة،
كسا حرل في ( ارونجا) في افخيؿيا إذ تع استغالؿ العجيج مغ األشفاؿ لمسذاركة في
الشداعات السدمحة وتعخض عجيج مشيع لمقتاؿ(.)61
السقرج الخابع :ندع األعزاء البذخية وبيعيا

أدػ التصػر العمسي في مجاؿ الصب والجخاحة إلى إنقاذ عجيج مغ السخضى

مغ خالؿ استبجاؿ اعزائيع السيتة بأعزاء سميسة في إشار مسا يدسى بعسميات نقل
األعزاء وزرعيا ،ثع بجأت ىحه الطاىخة في التصػر لتتحػؿ مغ ضاىخة إندانية تعبخ
عغ تعاشف إنداف مع آخخ إلى ضاىخة اجخامية احتخفيا تجار البذخ الكتداب امػاؿ

شائمة تشفيحا لسذاريع مشحخفة بتجارة غيخ مذخوعة ،تعج انتياكا صارخا لحقػؽ

اإلنداف وكخامتو واعتجاء عمى حخمة جدجه السكفػلة قانػنا(.)60

يتزح أف الفخؽ بيغ نقل األعزاء البذخية وزراعتيا وضاىخة االتجار

باألعزاء البذخية ،إذ أف نقل األعزاء مغ باب التبخع يشتج عغ ضخؼ مخضي
:
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خصيخ ويشصػؼ ندع األعزاء واالتجار بيا عمى استغالؿ لمزحية الحؼ استأصل

العزػ مشو بإجباره عمى ندع العزػ وفي أحياف كثيخة التخمز مشو بعج ذلظ ،وال
تكػف لسػافقة الزحية مغ عجميا أؼ تأثيخ في السػضػع شالسا أف العسمية تتع برػرة

اجبارية ،السيسا إذا ما تع ذلظ بعج اختصاؼ السجشي عميو وقتمو أو التخمز مشو بأية

شخيقة ،وتسثل فئة األشفاؿ األكثخ استيجافا بحلظ وتمييا فئة السذخديغ أو أولئظ الحيغ

يعانػف مغ أمخاض عقمية( .)63وتتخح ىحه الجخيسة صػرة مختمفة عشجما تقػـ

عرابات اإلجخاـ بإغخاء الفقخاء بالساؿ لجفعيع إلى بيع اعزائيع كالكمى والعيػف..

وتتع ىحه العسمية لقاء ثسغ زىيج في البمجاف الستخمفة إذ أشارت بعس التقاريخ

األمخيكية إلى انتذار ىحه الطاىخة في بعس البمجاف كاليشج وأف الجراسات ذاتيا اثبتت

أف عجدا كبي اخ مغ األمخيكييغ واألوربييغ يتػافجوف إلى بعس الجوؿ والسيسا الب اخزيل
لدرع األعزاء والسيسا الكمى التي تباع بأثساف بخدة مغ الفقخاء(.)64

ومغ وجية الشطخ االقترادية فإف تجارة األعزاء البذخية ليذ اليجؼ مشيا

الرحة أو الحفاظ عمى حياة األشخاص السحتاجيغ ليا ،وإنسا تحقيق الخبح كسا ىي

الحاؿ بالشدبة ألية تجارة في األنطسة الخأسسالية الحجيثة وأسيع فكخة انتذار حخية
التجارة والعػلسة إلى حج كبيخ في تفاقع ضاىخة االتجار باألعزاء البذخية(.)65

:
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املبحث الثاني

َ
الياث األمم املتحدة ملكافــحت اإلجتار بالبشر

يعج تحقيق التعاوف لحل السذكالت االقترادية واالجتساعية والثقاف ػػية

واإلندانية واألم ػػشية م ػػغ بيغ أىجاؼ األمع الستحجة ،لحلظ اىتست م ػػشطسة األمع

الستحجة بأجيدتيا السختمفة بسكافػػحة اإلتجار بالبذخ ،وم ػػغ أبخز صػر ىحا االىتساـ
ىػ تعييغ مقخر خاص لإلتجار بالشداء واألشفاؿ ،وانصالقا م ػػغ ذلظ فإنشا سشتصخؽ

الى دور األجيدة الخئيدة لس ػػشطسة األمع الستحجة ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ فػ ػي

السصمب األوؿ ،أما السصمب الثاني فدشخررو لبياف دور األجيدة الفخعية لألمع

الستحجة ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ.

السطمب األول :دور األجيدة الخئيدة لســـشعسة األمػ الستحجة فـــي مكافــحة التجار

بالبذخ

اىتست م ػػشطسة األمع الستحجة اىتساما كبي اخ بقزايا اإلتجار بالبذخ بػصفيا

جخائع ضج اإلندانية ،فزال عغ ما تسثمو م ػػغ انتياؾ صارخ لحقػؽ اإلنداف وعجىا

تحجيا يشبغي الدعي لمقزاء عميو ،ويطيخ ذلظ االىتساـ م ػػغ خالؿ األدوار التي

قامت بيا الجسعية العامة ومجمذ األمغ الجولي والسجمذ االقترادؼ واالجتساعي
واألميغ العاـ لألمع الستحجة في مجاؿ مكافحة اإلتجار بالبذخ وىحا ما سشتصخؽ اليو

ف ػػي الفخوع االتية وكسا يأتي.:

الفخع األول :دور الجسعية العامة فـــي مكافــحة التجار بالبذخ

أولت الجسعية العامة لألمع الستحجة عشاية كبيخة لسدألة مكافػػحة اإلتجار

بالبذخ م ػػغ خالؿ إبخاميا اتفاقات دولية تتعمق بسكافػػحة اإلتجار بالبذخ ،وتعدي اد
لجيػدىا السبحولة ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ فقج أصجرت الجسعية العامة لألمع

الستحجة ،ق اخرات دولية عجة ف ػػيسا يخز بسكافػػحة اإلتجار بالبذخ فزال عغ خصط
العسل والسؤتسخات الجولية ذات الذأف.

:
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أوالً -الـــق اخرات الجولية الرادرة عؼ الجسعية العامة لألمػ الستحجة بذأن التجار
بالبذخ:

 .1القخار ( )176/57الرادر ف ػػي  18كانػف األوؿ  0220بذأف اإلتػ ػػجار بالشداء

والفتيات ،والحؼ حثت بو الجسعية العامة الحكػمات عمػ ػػى العسل عمػ ػػى تعديد
جيػدىا الػششية بػية مكافػػحة االتػ ػػجار بالشداء والفتيات ،وتشف ػػيح االجخاءات السذتخكة

الستخحة عمػ ػػى السدتػػ الثشائي اإلقميسي والجولي ،وشخحت الجسعية تػصيات مفرمة

لس ػػشع اإلتػ ػػجار بالشداء والفتيات ،ومعاؾبة مختكبي ىحه الج ػخيػػسة ،وحساية ضحاياىا
ومدانجتيع(.)66

 .0القخار ( )137-58الرادر ف ػػي كانػف األوؿ  0223والسعشػف بػ "تعديد التعاوف

الجولي ف ػػي م ػػشع اإلتجار بالبذخ ومكافػػحة وحساية ضحاياه والحؼ دعت ف ػػيو البمجاف

السانحة إلى التعاوف مع البمجاف الشامية بػية ضساف مذاركتيا ف ػػي حمقات العسل حػؿ
مكافحة اإلتجار بالبذخ ،وشمبت م ػػغ األميغ العاـ أف يزس ػػغ الستابعة الرحية ليحا

القخار(.)67

 .3القخار ( )156-59ف ػػي كانػف األوؿ  0224والسعشػف بػ"م ػػشع ومكافػػحة اإلتػ ػػجار

باألعزاء البذخية والسعاؾبة عميو" والحؼ اشارت ف ػػيو إلى أف االتػ ػػجار باألعزاء

البذخية حيثسا يقع ،يذكل انتياكا صارخا لحقػؽ اإلنداف بسا ف ػػي ذلظ سالمتيع،
وحثت ف ػػيو الجوؿ األعزاء عمػ ػػى اتخاذ التجابيخ الالزمة ،عشج التأكج م ػػغ وجػد ىحه

الطاىخة ومعاؾبة استئراؿ األعزاء البذخية واإلتػ ػػجار بيا عمػ ػػى نحػ غيخ مذخوع

(.)68

 .4القخار  182/61الرادر ف ػػي  18كانػف األوؿ  0226بذأف تحديغ الجيػد

السبحولة لسكافػػحة االتػ ػػجار باألشخاص:

وأشارت الجسعية العامة لألمع الستحجة ف ػػي ىحا القخار بأف عمػ ػػى الجوؿ

األعزاء مدؤولية بحؿ العشاية الػاجبة لس ػػشع اإلتػ ػػجار باألشخاص والتحقيق ف ػػي ىحه
الج ػخيػػسة وكفالة عجـ إفالت مختكبييا م ػػغ العقاب ،وشجدت عمػ ػػى الجوؿ األعزاء

بزخورة مػاصمة العسل عمػ ػػى إيجاد نيج شامل وم ػػشدق وكمي لمترجؼ لسذكمة

:
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اإلتػ ػػجار باألشخاص وغيخه م ػػغ أشكاؿ الخؽ السعاصخة ،ثع دعت الجوؿ إلى الشطخ
ف ػػي ججوػ وضع استخاتيجية أو خصة عسل لألمع الستحجة بذأف م ػػشع االتػ ػػجار
باألشخاص ومالحقة السجخميغ وحساية ضحايا االتػ ػػجار وتقجيع السداعجة ليع(.)69

ومسا سبق ندتشتج أف الجسعية العامة لألمع الستحجة قج سعت لسكافحة

اإلتجار بالبذخ مغ خالؿ أتخاذ إجخاءات عجيجة تتسثل في حث حكػمات الجوؿ عمى

تعديد الجيػد الػششية لسكافحة ىحه الجخيسة ،وتعديد التعاوف الجولي مع البمجاف

الشامية لسعالجة اإلتجار بالبذخ واتخاذ التجابيخ الالزمة لسكافحة اإلتجار باألعزاء
البذخية ،فزال عغ تعديد الجيػد الجولية لسالحقة ومعاؾبة مختكبي جخيسة اإلتجار

بالبذخ.

ثانياً -دور الجسعية العامة في تعييؼ السقخر الخاص بسكافحة التجار بالبذخ:
ف ػػي عاـ  1999عيشت الجسعية العامة لألمع الستحجة السقخر الخاص السعشي
بقزايا بيع األشفاؿ وبغائيع واستخجاميع ف ػػي السػاد اإلباحية ،إذ قاـ السقخر بػضع

تقاريخ تتعمق بالصفل ،وقاـ بإجخاء مدح لمحػادث والسػاقف ف ػػي العجيج م ػػغ الس ػػشاشق

حػؿ العالع ،كسا أقاـ ورش العسل وقجـ العجيج مغ االستذارات ،وكحلظ يقػـ السقخر
بالتشديق مع الس ػػشطسات غيخ الحكػمية إما مباشخة أو عغ شخيق مجمذ حقػؽ

اإلنداف ،كسا قاـ السقخر الخاص بإجخاء دراسة وبإعجاد تقخيخ مخرز أساسا
لإلتجار باألشفاؿ ف ػػي م ػػشصقة جشػب شخؽ آسيا ،أكج ف ػػيو أف ست دوؿ م ػػغ شبو

الجديخة ف ػػي جشػب شخؽ آسيا (الريغ ،وكسبػديا ،ميانسار ،وفيتشاـ ،والوس وتايالنج)
تعج م ػػشصقة نذصة م ػػغ شخؼ عرابات اإلتػ ػػجار ف ػػي الشداء واألشفاؿ).

وعمػ ػػى اعتبار أف العشف ضج السخأة يكػف مختبصا ف ػػي الكثيخ م ػػغ حاالتو

بالستاجخة أو االستغالؿ الجشدي فقج عيشت الجسعية العامة لألمع الستحجة مقخ ار خاصا

بذأف العشف ضج السخأة وأسبابو ونتائجو ،وركد السقخر عمػ ػػى الشداء ف ػػي الجوؿ الفقيخة

الحيغ يكػنػف أكثخ عخضة لالستغالؿ ،وم ػػشح عاـ  1994شغمت الديجة راديكا
كػماراسػامي ( )Radhika Coomaraswamyىحا الس ػػشرب ،وقج نذخت 14
تقخي اخ حتى األف ،وف ػػي عاـ  ،1995أنذأت الئحة تزع جسيع أشكاؿ االعتجاء

:
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الجشدي مؤكجة ف ػػييا أف الشداء يتعخضغ لالعتجاء الجشدي ف ػػي جسيع السجتسعات،
وف ػػي عاـ  1996ركدت ف ػػي تقخيخىا عمػ ػػى العشف الس ػػشدلي وعمػ ػػى الزحايا م ػػغ

القػات السدمحة ،بسا ف ػػي ذلظ الفتيات.

ثالثاً -خطط العسل الرادرة عؼ الجسعية العامة بذأن مكافــحة التجار بالبذخ:

 -1ف ػػي عاـ  0212اعتسجت الجسعية العامة خصة العسل العالسية لسكافػػحة اإلتجار

بالبذخ ،وأكجت ف ػػييا إدانتيا الذجيجة لإلتجار بالبذ ػػخ ،خاصة الشداء واالشفاؿ ،الحؼ

يذكل خص اخ جديسا ييجد كخامة اإلنداف ،وحثت الحكػمات ف ػػي جسيع أنحاء العالع
عمػ ػػى اتخاذ تجابيخ م ػػشدقة ليديسة ىحه اآلفة االجتساعية ،وأكجت الخصة عمػ ػػى إدراج

مكافػػحة اإلتجار بالبذخ ف ػػي بخامج األمع الستحجة بذكل مػسع م ػػغ أجل تعديد
التشسية البذخية ودعع األم ػػغ ف ػػي أنحاء العالع ،وكانت إحجػ األمػر العامة الستفق

عمييا ف ػػي خصة األمع الستحجة ىي أنذاء صشجوؽ لمتبخع لزحايا اإلتجار بالبذخ،

وخاصة الشداء واألشفاؿ ،وشمبت م ػػغ األميغ العاـ أف يتخح جسيع التجابيخ الالزمة

لتذغيمو بفعالية ،وأكجت عمػ ػػى ضخورة الترجؼ لمعػامل االجتساعية واالقترادية
والدياسية والثقاف ػػية وغيخىا م ػػغ العػامل التي تجعل الشاس عخضة لإلتجار ،مثل

الفقخ والبصالة وعجـ السداواة وحاالت الصػارغ اإلندانية ،بسا ف ػػييا الشداعات السدمحة

والكػارث الصبيعية ،والعشف الجدجؼ والتسييد بيغ الجشديغ واالقراء االجتساعي

والتيسير (.)72

 -0وف ػػي عاـ  0213عقجت الجسعية العامة اجتساعا رف ػػيع السدتػػ لتقييع خصة

العسل العالسية لسكافػػحة اإلتجار بالبذخ واعتسجت الجوؿ األعزاء ق اخ ار أقخت ف ػػيو

اعتبار يػـ  32تسػز م ػػغ كل عاـ يػما عالسيا لس ػػشاىزة اإلتجار بالبذخ ،ويسثل ىحا

القخار إعالنا عالسيا بزخورة زيادة الػعي بحاالت اإلتجار بالبذخ والتػعية بسعاناة
ضحايا اإلتجار بالبذخ وتعديد حقػػػقيع وحسايتيا(.)71

 -3وف ػػي عاـ  0215اعتسج العالع ججوؿ أعساؿ التشسية السدتجامة لعاـ  ،0232بسا

ف ػػييا أىجاؼ وغايات بذأف مكافػػحة اإلتجار بالبذخ ،وتجعػ كل األىجاؼ الػاردة ف ػػي

:
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ىحا الججوؿ إلى وضػ ػ ػػع ح ػ ػ ػػج لإلتجار باألشفاؿ ومسارسة العشف ضجىع ،فزال عغ
دعػتيا إلى تجابيخ ضخورية ضج اإلتجار بالبذخ(.)70

 -4وف ػػي عاـ  0217اعتسجت الجسعية العامة إعالنا بذأف خصة عسل األمع

الست حجة لسحاربة اإلتجار بالبذخ وذلظ بسػافقة جسيع األعزاء ،وقاؿ األميغ العاـ
لألمع الستحجة أنصػنيػ غػتيخس ،ف ػػي كمسة لو أماـ السجتسعيغ أف "اإلتجار بالبذخ
يدتغل األضعف م ػػغ الشداء والفتيات والفتياف ف ػػي أعساؿ الجشذ وندع األعزاء

البذخية ويجبخ أشفاال عمػ ػػى التدػؿ ورجاال عمػ ػػى العسل القاس"(.)73

رابعاً -البخنامـــج العالسي لسكافــحة التجار بالبذخ:
تع إعجاد البخنام ػػج العالسي لسكافػػحة اإلتجار بالبذخ م ػػغ قبل مكتب األمع

الستحجة السعشي بالسخجرات والج ػخيػػسة بالتعاوف مع السعيج اإلقميسي لبحػث األمع

الستحجة السعشي بالج ػخيػػسة والعجالة الجشائية ،وقج تع إعالنو ف ػػي آذار  1999ويقػـ
البخنام ػػج بسداعجة الجوؿ األعزاء ف ػػي جيػدىا لسكافػػحة اإلتجار بالبذخ ويػضح

البخنام ػػج دور مجسػعات الج ػخيػػسة الس ػػشطسة ف ػػي اإلتػ ػػجار ويجعع تصػيخ وسائل فعالة

لمقزاء عمييا.

واليجؼ الخئيذ م ػػغ ىحا البخنام ػػج ىػ تػضيح دور ونذاشات العشاصخ

اإلجخامية الس ػػشطسة ف ػػي اإلتجار بالبذخ ويػفخ الجعع الالزـ لتصػيخ الػسائل القانػنية

الفعالة لمخد عمييا.

وبسا أف البخنام ػػج ىػ الػحيج ف ػػي تخكيده عمػ ػػى جانب العجالة الجشائية فإف

البخنام ػػج م ػػغ خالؿ عسمو ضس ػػغ إشار مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات
والج ػخيػػسة يجمب فػائج خاصة لسكافػػحة اإلتجار بالبذخ .وتتسثل أىجاؼ البخنام ػػج

العالسي لسكافػػحة اإلتجار بالبذخ عمػ ػػى السدتػػ الجاخمي والخارجي ؼيسكششا أف

نػجدىا ف ػػيسا يأتي(-:)74

أ .عمــــى السدتؽى الجاخمي:
 -تصػيخ الػعي (م ػػغ خالؿ مجالت إعالمية مثال) حػؿ اإلتجار بالبذخ وخاصة

ضخورة تقػية السؤسدات السعشية.

:
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 -تجريب ضباط القػانيغ واالدعاء العاـ والحكاـ.

 تقجيع السذػرات حػؿ سغ وتعجيل القػانيغ ذات العالقة. -تقجيع السذػرات والسداعجات الالزمة الستحجاث وتقػية السؤسدات العاممة ضج

اإلتجار بالبذخ.

ب .عمــــى السدتؽى الجولي
 -تػف ػػيخ السذػرات والسداعجات لمس ػػشطسات والسؤسدات والحكػمات كجدء ال يتج أد

م ػػغ جيػد متعجدة األىجاؼ لتعسيع إجخاءات فعالة ضج اإلتجار بالبذخ.

 -يتعاوف البخنام ػػج برػرة متيشة مع الس ػػشطسات الحكػمية وغيخ الحكػمية ف ػػي تشف ػػيح

نذاشاتو التي تذسل زيادة الػعي.

الفخع الثاني :دور مجمذ األمؼ الجولي في مكافحة التجار بالبذخ
أعصى ميثاؽ األمع الستحجة لسجمذ األمغ مخكد الثقل الخئيذ وجعل مشو

األداة التشفيحية األولى في حفع الدمع واألمغ الجولييغ أو اعادتيسا الى نرابيسا،
ويسارس السجمذ ميامو في ىحا السجاؿ وفقا لسقاصج األمع الستحجة ومبادئيا وفي

نصاؽ الدمصات الخاصة السسشػحة لو ،وىػ في سبيل ذلظ مدود برالحيات واسعة
بسػجب الفرل الدادس والدابع مغ ميثاؽ األمع الستحجة.

وعغ دوره في مجاؿ حساية حقػؽ اإلنداف وحخياتو األساسية ،لع يتصخؽ

السيثاؽ بذكل صخيح إلى ىحا الجور ،إال أف السادة  1/04مشو خػلت السجمذ أف
يحجد الحاالت التي تذكل اخالال بالدمع واألمغ الجولي ،وأف يتخح التجابيخ الالزمة

لمسحافطة عمى الدمع واألمغ الجولييغ كسا أشارت السادة  0/04أنو عمى السجمذ
تحقيق مقاصج األمع الستحجة والسذار الييا في السادة  3/1مغ السيثاؽ والتي يجخل

فييا تعديد حقػؽ اإلنداف وحخياتو األساسية ،وبسػجب ىحه السادة يدتصيع السجمذ
الترجؼ النتياكات حقػؽ اإلنداف السخػؿ بيا بسقتزى السيثاؽ شبقا لمسادة 34
مشو.

:
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وانصالقا مسا تقجـ يسكششا القػؿ أف لسجمذ األمغ دور حيػؼ وفعاؿ في مجاؿ

مكافحة ضاىخة اإلتجار بالبذخ والحج مشيا ،باعتبارىا مغ اكثخ الجخائع التي تيجد أمغ

السجتسع الجولي واستق اخره وتتشافى مع السبادغ اإلندانية ,حيث اصجر مجمذ األمغ

بعج احجاث  0214وسيصخة تشطيع داعر عمى بعس السجف العخاؾية ،العجيج مغ

الق اخرات في ىحا الذأف خاصة ؼيسا يتعمق بالشداء االيديجيات ونداء األقميات األخخػ،
ومغ أبخزىا القخار رقع ( )0331الرادر في عاـ  0216والحؼ دعا ؼيو الجوؿ
األعزاء في األمع الستحجة إلى الترجيق عمى اتفاؾيات األمع الستحجة لسكافحة

ال جخيسة السشطسة عبخ الػششية وبخوتػكػليا الخاص بسشع وقسع ومعاؾبة اإلتجار
باألشخاص وبخاصة الشداء واألشفاؿ واالنزساـ الييا وتشفيحىا بذكل كامل ،وكسا

حث الجوؿ األعزاء عمى ضخورة اتخاذ اإلجخاءات الحاسسة والفػرية لسشع االتجار
باألشخاص وكفالة مداءلة ومعاؾبة الزالعيغ فييا ،والدعي لسالحقة الذبكات

اإلجخامية وتعصيل نذاشاتيا وتفكيكيا وخاصة في ضل الشداعات السدمحة(.)75

كسا أصجر السجمذ ق اخره السخقع ( )0379في عاـ  0217في جمدتو السخقسة

 8250في  01أيمػؿ  ،0217حيث أداف في ىحا القخار عسميات القتل واالختصاؼ

واخح الخىائغ واالستخقاؽ وبيع الشداء واجبارىغ عمى الدواج والستاجخة بيع
واغترابيغ ،واعتبخ أف ىحه األفعاؿ تخقى إلى مدتػػ جخائع الحخب والجخائع ضج

اإلندانية ،وقخر تذكيل فخيق تحقيق بخئاسة السدتذار الخاص لألميغ العاـ لألمع
الستحجة وعزػية قزاة عخاقييغ وخبخاء جشائييغ مغ أجل البحث وجسع األدلة في
الجخائع السختكبة مغ قبل التشطيع خالؿ فتخة احتاللو لمسجف العخاؾية.

وأصجر السجمذ في عاـ  0217كحلظ قخاره السخقع ( )0388والحؼ أداف ؼيو

جسيع اعساؿ االتجار ،السيسا عسميات بيع األشخاص والستاجخة بيع التي يقػـ بيا

تشطيع الجولة اإلسالمية في العخاؽ والذاـ ((داعر)) بسا فييع االيديجيغ وسػاىع مسغ

يشتسػف الى األقميات الجيشية واالثشية وعسميات االتجار باألشخاص وغيخىا مغ

االنتياكات والتجاوزات التي تختكبيا جساعة بػكػ حخاـ وحخكة شباب وجير الخب
:
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وغيخىا مغ الجساعات اإلرىابية أو السدمحة ألغخاض االستغالؿ الجشدي والدخخة،

ويؤكج عمى أىسية محاسبة السدؤوليغ عشيا(.)76

وفي العاـ ذاتو اصجر مجمذ األمغ كحلظ قخار خاص بالخقع ()0379

والحؼ دعا مغ خاللو إلى إنذاء فخيق تحقيق لجعع الجيػد السحمية في العخاؽ الخامية
إلى مداءلة تشطيع الجولة اإلسالمية ((داعر)) عغ شخيق جسع وحفع وتخديغ األدلة

في العخاؽ عغ االعساؿ التي قج تخقى إلى مدتػػ جخائع الحخب وجخائع ضج اإلندانية
واالبادة الجساعية التي تختكبيا جساعة تشطيع دولة اإلسالمية في العخاؽ والذاـ بحق
(. )77

األقميات الجيشية والعخؾية

وفي عاـ  0219تبشى مجمذ االمغ ق اخ ار شخحتو السانيا بالخقع ()0467

ييجؼ لكبح العشف الجشدي في الرخاعات ووقف جخائع االغتراب ضج الشداء
واألشفاؿ باعتبارىا سالحا في الحخوب ،ويجعػ القخار األشخاؼ السعشية في الرخاعات

السدمحة إلى وقف تاـ وفػرؼ لكافة أعساؿ العشف الجشدي ،كسا دعا السجمذ تمظ
األشخاؼ إلى وضع وتصبيق اإلجخاءات الزخورية والالزمة لسكافحة العشف الجشدي

في الشداعات السدمحة وأنيائيا ،وعبخ القخار كحلظ عغ القمق العسيق لسجمذ االمغ

إزاء التقجـ البصيء في معالجة العشف الجشدي اتجاه األشفاؿ والشداء في الشداعات

السدمحة حػؿ العالع(. )78

وىكحا يتزح لشا أف مجمذ األمغ قج ترجػ في العجيج مغ الق اخرات التي

اصجرىا لطاىخة اإلتجار بالبذخ مغ خالؿ الخبط بيشيا وبيغ مدألة حفع الدمع واألمغ

الجولييغ باعتبارىا مغ أكثخ الجخائع التي تيجد أمغ السجتسع الجولي واستق اخره وتتشافى

مع السبادغ اإلندانية ،واعتبخىا واحجة مغ القزايا التي تيجد الدمع واألمغ الجولييغ،
بسا تسثمو مغ اعتجاء صارخ عمى حقػؽ اإلنداف وحخياتو األساسية بذكل خاص في
ضل الشداعات السدمحة التي تذيج انتياكات واسعة لتمظ الحقػؽ والحخيات التي تعتبخ
واحجة مغ األىجاؼ األساسية لسشطسة األمع الستحجة.

:
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الفخع الثالث :دور السجمذ االقترادي واالجتساعي فـــي مكافــحة التجار بالبذخ

تبشى السجمذ االقترادؼ واالجتساعي وىػ أحج االجيدة الخئيدة لألمع

الستحجة ف ػػي دورتو العادية لعاـ  0220مػضػع مكافػػحة اإلتجار بالبذخ عشج م ػػشاقذة

السدائل االجتساعية ومدائل حقػؽ اإلنداف ،م ػػغ خالؿ إقخار العجيج م ػػغ السبادغ
التػجييية التي يشبغي عمػ ػػى الجوؿ اتخاذىا لس ػػشع ومػاجية اإلتجار بالبذخ .وتتسثل
ىحه السبادغ التػجييية ف ػػيسا يأتي(:)79
 -تعديد واحتخاـ حقػؽ اإلنداف.

 -تعخيف األشخاص الستجخ بيع واألشخاص الستاجخيغ.

 البحث والتحميل عغ اسباب ارتكاب ىحه الج ػخيػػسة وكيف ػػية القزاء عمػ ػػى تمظاالسباب التي تؤدؼ الى ارتكاب ىحه الج ػخيػػسة.

 كفالة وجػد إشار عسل قانػني م ػػشاسب م ػػغ أجل حساية ضحايا اإلتجار بالبذخومعاؾبة مختكبي ىحه الج ػخيػػسة.

 حساية ودعع األشخاص الستاجخ بيع وتػف ػػيخ ليع الس ػػشاخ الس ػػشاسب م ػػغ أجل إعادةتأىيميع وانخخاشيع بالسجتسع مخه أخخػ.

 م ػػشع اإلتػ ػػجار م ػػغ خالؿ القزاء عمػ ػػى االسباب التي تؤدؼ الى ارتكاب ىحهالفعل.

 تجابيخ خاصة لحساية ودعع األشفاؿ الستاجخ بيع وذلظ م ػػغ خالؿ تقجيع السداعجةالصبية والشفدية والسادية ليع

 -االستفادة م ػػغ وسائل األنراؼ.

 التعاوف والتشديق عمػ ػػى كافة األصعجة بيغ الجوؿ م ػػغ أجل مكافػػحة اإلتجاربالبذخ.

وم ػػغ بيغ اسيامات السجمذ االقترادؼ واالجتساعي ف ػػي مجاؿ مكافػػحة

اإلتجار بالبذخ بػصفيا إحجػ الجخائع الجولية ،قاـ السجمذ بتبشي القخار السقجـ إليو

م ػػغ شخؼ مسثل بيالروس إذ أكج ف ػػيو أف عمػ ػػى جسيع الجوؿ أف تشفح برػرة تامة

أحكاـ قخار السجمذ االقترادؼ واالجتساعي لدشة  0226السعشػف "تعديد التعاوف

:
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الجولي عمػ ػػى م ػػشع اإلتجار بالبذخ ومكافحتو وحساية ضحاياه" كسا دعا السجمذ
الحكػمات والس ػػشطسات االقميسية والجولية وم ػػشطسات السجتسع السجني إلى أف تعالج

مجسػعة أمػر التي تديع اإلتجار بالبذخ وتذجع عميو ،كسا يشبغي عمييا إعادة تأىيل
ضحايا اإلتجار بالبذخ بجنيا ونفديا واجتساعيا ،م ػػغ خالؿ تػف ػػيخ ما يأتي(:)82
 -1اإلسكاف الالئق لزحايا اإلتجار بالبذخ.

 -0السذػرة وتقجيع السعمػمات وخاصة ف ػػيسا يتعمق بحقػػػقيع القانػنية بمغة يسكغ
لزحايا اإلتجار بالبذخ فيسيا.

 -3السداعجة الصبية والشفدية والسادية ليع.
 -4تػف ػػيخ التعميع الس ػػشاسب ليع.

كسا شكل السجمذ االقترادؼ واالجتساعي لألمع الستحجة مع لجشة حقػؽ

اإلنداف فخيق عسل يجعى "الفخيق العامل السعشي باإلتجار باألشفاؿ وبغاء األشفاؿ"

ىحا األخيخ كاف مدؤوال عغ دراسة مدألة االستغالؿ الجشدي لألشفاؿ وتقجيع
تػصيات م ػػغ أجل القزاء عمػ ػػى ىحه الطاىخة الخصيخة التي يتعخض ليا األشفاؿ(.)81

وم ػػغ ناحية ثانية اىتع السجمذ االقترادؼ واالجتساعي بسػضػع االتػ ػػجار

باألعزاء البذخية ،إذ حث السجمذ ف ػػي ق اخره رقع  99/1994الجوؿ األعزاء
بسػاصمة تصػيخ التجابيخ الخامية لس ػػشع ومكافػػحة االتػ ػػجار الس ػػشطع ف ػػي أجداء

الجدع(.)80

الفخع الخابع :دور األميؼ العام لألمػ الستحجة في مكافحة التجار بالبذخ

يطيخ دور األميغ العاـ لألمع الستحجة بالتقاريخ التي يتع تقجيسيا إلى الجسعية

العامة والسجمذ االقترادؼ االجتساعي التي تشاولت مػضػع االتجار بالبذخ وكيؽية

الحج مغ ىحه الطاىخة ومداعجة ضحاياىا ،فيشالظ مثال التقخيخ الخابع لألميغ العاـ

الستعمق باإلتجار بالشداء والفتيات الحؼ يدمط الزػء عمى حؿيقة اعتساد نيج شامل

متعجد التخررات يخاعي اعتبارات الجشذ ويذسل جسيع أصحاب السرمحة وذوؼ

الرمة ىػ أمخ ضخورؼ مغ اجل الشجاح في مشع ومكافحة االتجار بالشداء
والفتيات( ،)83وقجـ االميغ العاـ تقخي اخ بذأف تحديغ تشديق الجيػد السبحولة لسكافحة

:
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االتجار بالبذخ كخر ؼيو تأكيج الجور الياـ الحؼ تقػـ بو الجسعية العامة في تشديق

العسل الجولي لسكافحة االتجار بالبذخ ومتابعة التشفيح الفعاؿ لبخوتػكػؿ باليخمػ،

فزال عغ الجراسات السقجمة مغ األميغ العاـ بيغ الػقت واألخخػ التي تخز
مػضػعات ليا عالقة مباشخة باإلتجار بالبذخ وإلى جانب التقاريخ قاـ األميغ العاـ

لألمع الستحجة في  0212/12/4بافتتاح صشجوؽ األمع الستحجة االستشسائي الحؼ
ييجؼ لجسع التبخعات لزحايا االتجار بالبذخ وتقجيع معػنات إندانية ومداعجات

قانػنية ومالية(.)84

وفي اجتساع خاص لمجسعية العامة عقج في  ،0210/4/3دعا األميغ العاـ

لألمع الستحجة الجوؿ األعزاء إلى زيادة جيػدىا لسشع االتجار بالبذخ وحساية

ضحاياه ،إذ قاؿ في الشقاش "عشجما يدتخجـ السيخبػف التيجيجات واألسمحة ،عميشا

االستجابة بالقػانيغ والسحاكسات" ،وشجد األميغ العاـ في ترخيحاتو عمى ضخورة أف

تعالج البمجاف العػامل التي تؤدؼ إلى االتجار بالبذخ مغ مثل الفقخ الحؼ يخغع األسخ
عمى بيع أشفاليع لمسيخبيغ وأشار إلى اليجخة بػصفيا احج العػامل التي تختبط بيحه

القزية ،مسا يتصمب مغ الجوؿ اتخاذ اجخاءات بذأف الدياسات التي تعالج ىحه

الطاىخة(.)85

كسا يتجمى دور األمانة لألمع الستحجة في مكافحة االتجار بالبذخ مغ خالؿ

جيػد مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات والجخيسة ( )UNODCالحؼ تأسذ

سشة  1997الحؼ تتسثل ميستو في مداعجة الجوؿ عمى تحقيق األمغ والعجالة وعمى

أساس أف االتجار بالبذخ جخيسة تيجد اإلندانية أولى السكتب اىتساـ كبيخ بيا وذلظ
بتحجيج التحجيات الخئيدة لمسكافحة وىي(:)86

 -1خفس الصمب عمى الدمع السرشعة باستخجاـ العسالة السدخخة أو الدمع السدعخة
بأقل مغ ؾيستيا مغ أنتاج عسالة رخيرة في السدارع أو السشاجع.
 -0تعقب السجخميغ الحيغ يدتغمػف ضعف األشخاص الستاجخ بيع.
 -3حساية ضحايا االتجار بالبذخ.

:
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ويسكششا أف نػجد أبخز جيػد مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات والجخيسة

( )UNODCبسا يأتي.:

 -1أنذئ مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات والجخيسة بالتعاوف مع شخكائو في

مكافحة االتجار بالبذخ بخنامج ( (I. Mapوىػ بخنامج مخرز لتبادؿ السعمػمات

والتحميالت بذأف تجفق اليجخة ،ىجفو ىػ دعع الجيػد السبحولة لسكافحة تيخيب
السياجخيغ واالتجار بيع عمى السدتػيات الجولية واالقميسية في افخيؿيا والذخؽ األوسط

وأوربا( .)87وقج أشمق السكتب حسمة (القمب األزرؽ) في آذار  0229لخفع الػعي بذأف

جخيسة االتجار بالبذخ وتأثيخىا عمى السجتسع ،وىي حسمة مفتػحة لكل مغ لجيو
الخغبة في السذاركة وارتجاء "القمب األزرؽ" كذعار لجعسيا والتزامغ مع ضحايا

االتجار بالبذخ.

 -0قاـ مكتب األمع الستحجة السعشي بالسخجرات والجخيسة بػضع قانػف نسػذجي

لسكافحة االتجار بالبذخ سشة  .0212إذ وضع قانػنا نسػذجيا لسكافحة االتجار

بالبذخ بشاء عمى شمب الجسعية العامة لدشة  ،0212وقج اعتسج ىحا البخنامج عمى
وجو الخرػص لتقجيع السداعجة إلى الجوؿ في تشفيح األحكاـ الػاردة في بخوتػكػؿ
()88

مشع وقسع ومعاؾبة وبخاصة الشداء واألشفاؿ
ىحا قانػف بسا يأتي(.:)89

 ،وتتمخز اىع السبادغ التي جاء بيا

 – 1مشع االتجار بالبذخ ومكافحتو.

 – 0حساية ضحايا ىحا االتجار ومداعجتيع ،مع الحخص الجائع عمى االحتخاـ الكامل
لحقػقيع اإلندانية.

 - 3ضساف معاؾبة عادلة وناجحة لمستاجخيغ.
 – 4تعديد التعاوف عمى الرعيجيغ الػششي والجولي وتدييمو لتحقيق ىحه األىجاؼ
السشذػدة.

ويتحجد اليجؼ مغ إعجاد القانػف الشسػذجي لسكافحة اإلتجار باألشخاص

بتدييل استعخاض التذخيعات الحالية وتعجيميا واعتساد تذخيعات ججيجة .ويراحب
كل حكع مغ أحكاـ القانػف الشسػذجي تعميق مفرل بسا يتيح لمسذخعيغ ،بحدب
االقتزاء ،خيارات عجيجة ومرادر قانػنية وأمثمة.
:
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وقاـ السكتب بتجريب أكثخ مغ  1322مغ السػضفيغ السسارسيغ والسشذغميغ

بقزايا االتجار بالبذخ ،فزال عغ ما تقجـ فقج بحؿ مكتب األمع الستحجة السعشي

بالجخيسة والسخجرات جيػدا كبيخة في وضع مؤشخات عامة خاصة لكل شكل مغ
اشكاؿ جخائع االتجار بالبذخ لكي تداعج في التعخؼ عمى حاالت االتجار بالبذخ

وتسيدىا عغ السسارسات التابعة ليا.
السطمب الثاني :دور األجيدة الفخعية لألمػ الستحجة فـــي مكافــحة التجار بالبذخ

فزال عغ دور األجيدة الخئيدة لألمع الستحجة ساىست األجيدة الفخعية بذكل
كبيخ ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ م ػػغ خالؿ األدوار السيسة التي قامت بيا تمظ
األجيدة ،وانصالقا م ػػغ ذلظ سشتصخؽ ف ػػي الفخع االوؿ إلى دور مجمذ حقػؽ اإلنداف
أما الفخع الثاني فدشتشاوؿ ف ػػيو دور السفػضية الدامية لحقػؽ اإلنداف وكسا يأتي.:
الفخع األول :دور مجمذ حقؽق الندان فـــي مكافــحة التجار بالبذخ
قبل التصخؽ إلى دور مجمذ حقػؽ اإلنداف الحؼ حل محل لجشة حقػؽ

اإلنداف ف ػػي عاـ  0226ال بج م ػػغ اإلشارة إلى دور لجشة حقػؽ اإلنداف ف ػػي
مكافػػحة اإلتجار بالبذخ ،إذ اعتسجت لجشة ىحه دورتيا الدتيغ ،السقخر ،112/0224
الحؼ قخرت بسػجبو أف تعيغ لسجة ثالث سشػات مقخ ار خاصا معشيا بسدألة اإلتجار
بالبذخ ،السيسا الشداء واألشفاؿ ،لمتخكيد عمػ ػػى جػانب حقػؽ اإلنداف الخاصة
بزحايا اإلتجار بالبذخ( .)92وف ػػي القخار نفدو دعت المجشة السقخر الخاص إلى أف
يقجـ إلى المجشة تقاريخ سشػية مذفػعة بتػصيات عغ التجابيخ الالزـ اتخاذىا لتعديد
وحساية حقػؽ اإلنداف الخاصة بالزحايا ،وشمبت المجشة م ػػغ السقخر الخاص أف
يدتجيب عمػ ػػى نحػ فعاؿ لمسعمػمات السػثػقة الستعمقة باحتساؿ وقػع انتياكات لحقػؽ
اإلنداف بيجؼ حساية حقػؽ اإلنداف لس ػػغ يقع بالفعل أو يحتسل أف يقع ضحية
لإلتجار ،وأف يتعاوف بذكل تاـ مع سائخ السقخريغ الخاصيغ السعشييغ ،السيسا مع
السقخرة الخاصة السعشية بسدألة العشف ضج السخأة ،وشمبت المجشة أيزا م ػػغ السقخر
الخاص أف يتعاوف مع ىيئات األمع الستحجة ذات الرمة ،والس ػػشطسات اإلقميسية
السعشية ،والزحايا ومسثمييع.

:
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أوالً -التعخيف بسجمذ حقؽق الندان:

يعج مجمذ حقػؽ اإلنداف الػريث الذخعي لمجشة حقػؽ اإلنداف إذ تع أنذاءه

بسػجب قخار الجسعية العامة رقع  051/62السؤرخ ف ػػي  15آذار  ،0226إذ تع
الترػيت عميو م ػػغ قبل  172دولة مقابل ثالثة أصػات امتشاع ،وأربعة أصػات

ضج وقج وضع القخار حجا لسخاحل عجيجة م ػػغ الشقاشات حػؿ شبيعة وتخكيبة وعسل

مجمذ حقػؽ اإلنداف( .)91أما أبخز وضائف ومياـ مجمذ حقػؽ اإلنداف ،فقج تشاوليا
قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة الستعمق بتذكيل مجمذ حقػؽ اإلنداف ،وذلظ ف ػػي
التػضيح اآلتي(.:)90

 -1تشاط بالسجمذ مدؤولية تعديد االحتخاـ العالسي لحقػؽ اإلنداف والحخيات

األساسية لمجسيع دوف تسيد م ػػغ أؼ نػع وبصخيقة عادلة وم ػػشرفة ،وفقا لمبشج رقع

( )0م ػػغ قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة الستعمق بتذكيل السجمذ.

 -0يقػـ السجمذ بسعالجة انتياكات حقػؽ اإلنداف ،بسا ف ػػييا االنتياكات الجديسة
والس ػػشيجية وتقجيع تػصيات بذأنيا .كسا يشبغي أف يقػـ السجمذ بتعديد التشديق

الفعاؿ بذأف حقػؽ اإلنداف ،وتعسيع مخاعاتيا داخل م ػػشطػمة األمع الستحجة ،وفقا
لمبشج رقع (.)3

 -3ف ػػي حيغ تزس ػػشت الفقخة ( )5م ػػغ قخار الجسعية العامة جسمة م ػػغ
االختراصات ،التي تػجب ؾياـ السجمذ بيا وىي:

أ .الشيػض بالتثؿيف والتعميع ف ػػي مجاؿ حقػؽ اإلنداف ،فزال عغ الخجمات
االستذارية والسداعجة التقشية وبشاء القجرات بالتذاور مع الجوؿ األعزاء السعشية

وبسػافقتيا.

ب .االضصالع بجور م ػػشتجػ لمحػار بذأف القزايا الستعمقة بجسيع حقػؽ اإلنداف.

ت .تقجيع تػصيات إلى الجسعية العامة السػاصمة تصػيخ القانػف الجولي ف ػػي مجاؿ
حقػؽ اإلنداف.

:
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ث .تذجيع الجوؿ األعزاء عمػ ػػى تشف ػػيح كامل االلتدامات التي تعيجت بيا ف ػػي مجاؿ
حقػؽ اإلنداف.

ج .إجخاء استعخاض دورؼ شامل يدتشج إلى معمػمات مػضػعية ومػثػؽ بيا لسجػ
وفاء كل دولة بالتداماتيا وتعيجاتيا ف ػػي مجاؿ حقػؽ اإلنداف.

ح .االضصالع بجور ومدؤوليات لجشة حقػؽ اإلنداف ف ػػيسا يترل بعسل مفػضية

األمع الستحجة لحقػؽ اإلنداف.

خ .العسل بتعاوف وثيق ف ػػي مجاؿ حقػؽ اإلنداف مع الحكػمات والس ػػشطسات

االقميسية والسؤسدات الػششية لحقػؽ اإلنداف والسجتسع السجني.
د .تقجيع تػصيات تتعمق بتعديد وحساية حقػؽ اإلنداف.
ذ .تقجيع تقخيخ سشػؼ إلى الجسعية العامة.

أما ف ػػيسا يتعمق باألدوار والسياـ واالجخاءات التي كانت تقػـ بيا لجشة حقػؽ

اإلنداف ،فقج انتقمت إلى السجمذ وعشج االقتزاء يقػـ السجمذ بتحديغ وتخشيج تمظ
اآلليات مع اعصاء صالحيات لمسجمذ بإعادة الشطخ ف ػػي كل ما ورثو عغ المجشة(.)93

ثانياً -دور مجمذ حقؽق الندان فـــي مجال مكافــحة التجار بالبذخ-:
أف مجمذ حقػؽ اإلنداف يداىع بجور فعاؿ ف ػػي مجاؿ حساية حقػؽ اإلنداف

ومكافػػحة كل مداس بكخامة أندأف سػاء كأف مداسا جدجيا أـ معشػيا ،م ػػغ خالؿ
ال ػػق اخرات والتجابيخ التي يتخحىا ،فقج قجـ السجمذ م ػػغ خالؿ الفخيق السيشي العامل

باالستعخاض الجورؼ خالؿ دورتو م ػػغ  8-3التي عقجت بيغ كانػف األوؿ 0228
وأيار  0212تػصياتو بذأف م ػػشع اإلتجار بالبذخ والسيسا الشداء واالشفاؿ ف ػػي 75
بمجا م ػػغ البمجاف اؿ  96التي كانت قيج الجراسة وم ػػغ أىع تػصياتو لمجوؿ.:
 -1ضخورة مػاصمة تكثيف الجيػد م ػػغ قبل الجوؿ بػية م ػػشع اإلتجار
بالبذخ وحساية ضحاياه

 -0مالحقة مختكبي جخائع اإلتجار بالبذخ وتػؾيع العقاب ليع.

:
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كسا اتخح مجسػعة ق اخرات والتي اعتسجىا خالؿ دوراتو م ػػشيا قخار رقع 29/7

بذأف حقػػػؽ الصفل الحؼ يجعػ التخاذ التجابيخ لمقزاء عمػ ػػى اإلتػ ػػجار باألشفاؿ
وتجخيسو ،وإلى زيادة التعاوف لس ػػشع أنذاء شبكات اإلتجار بالبذخ وتفكيكيا ،وتمبية

احتياجات الزحايا ،كسا شمب السجمذ عمػ ػػى وجو التحجيج م ػػغ السقخر الخاص إجخاء
مديج م ػػغ التحميل لألسباب الجحرية لبيع األشفاؿ وبغاء األشفاؿ ومختمف األفعاؿ

التي تشصػؼ عمػ ػػى مػاد إباحية لألشفاؿ ،ودراسة جسيع العػامل التي تديع ف ػػي تفذي
ىحه الطاىخة ،وتقجيع تػصيات بذأف الصخؽ العمسية لس ػػشعيا ومكافحتيا ،كسا شمب م ػػغ

السقخر الخاص أيزا الحرػؿ عمػ ػػى معمػمات أو شكاوػ بذأف انتياكات مدعػمة

لمبختػكػؿ االختيارؼ التفاؾية حقػػػؽ الصفل بخرػص بيع األشفاؿ ودعارتيع والرػر
الخميعة م ػػغ قبل الس ػػشطسات غيخ الحكػمية والحكػمات واألفخاد.

الفخع الثاني :دور السفؽضية الدامية لحقؽق الندان فـــي مكافــحة التجار بالبذخ
السفػضية ىي مكتب األمع الستحجة السكمف بتعديد وحساية تستع الشاس

جسيعا بجسيع الحقػػػؽ السقخرة ف ػػي ميثاؽ األمع الستحجة والقػانيغ والسعاىجات الجولية،
وقج أنذأت وضيفة السفػض الدامي لحقػؽ اإلنداف لؿيادة الحخكة الجولية لحقػؽ

اإلنداف بعج السؤتسخ العالسي لحقػؽ اإلنداف الحؼ عقج ف ػػي ف ػػييشا ف ػػي .)94(1993
كسا جاء استحجاث ىحا الس ػػشرب ف ػػي إشار بخنامج إصالح األمع الستحجة(،)95
وتعديد آليات اإلشخاؼ والخقابة لحساية حقػؽ اإلنداف ،أما اختراصات السفػضية

الدامية لحقػؽ اإلنداف فمقج تحجدت بسػجب قخار الجسعية العامة الس ػػشذأ ليا(.)96

أما ما يتعمق بجور السفػضية الدامية لحقػؽ اإلنداف ف ػػي مكافػػحة اإلتجار

بالبذخ ف ػػيسكششا القػؿ أنو عمػ ػػى اعتبار أف اإلتجار بالبذخ يذكل أحج السػضػعات

السيسة والحداسة السختبصة بحقػؽ اإلنداف ،فإف إسيامات السفػضية ف ػػي ىحا السجاؿ
تحطى بقجر كبيخ م ػػغ االحتخاـ ،إذ شاركت ف ػػي العجيج م ػػغ الشذاشات والجورات

التجريبية ،إذ شاركت ف ػػي دورة لسسثمي الحكػمات وحقػؽ اإلنداف ف ػػي نيباؿ عاـ
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 0226م ػػغ أجل التشديق والذخاكة ف ػػي مذخوع بحثي حػؿ اإلتجار بالبذخ وقامت

كحلظ األنذصة ذاتيا ف ػػي العجيج م ػػغ الجوؿ.

وسعيا م ػػشيا لمقزاء عمػ ػػى ىحه الجخائع ،فإف السفػضية تشدق مع حكػمات

الجوؿ وتعقج مذاورات معيا بػية تكييف تذخيعاتيا بسا يتالءـ مع أحكاـ اتفاؾيات

حقػؽ اإلنداف وكحلظ محاربة اإلتجار بالبذخ.

كحلظ شاركت السفػضية بخعاية وحزػر حمقات دراسية أىسيا حمقة بعشػاف

"مكافــحة التجار بالبذخ شخاكات مـــؼ أجل الحساية وبشاء القجرات" ف ػػي نيػيػرؾ

وحمقة بذأف حساية حقػػػؽ األشفاؿ م ػػغ اليجخة وحسايتيع م ػػغ االتػ ػػجار ف ػػي السكديظ

لعاـ  ،0228كسا ساعجت السفػضية ف ػػي إعجاد دراسة األمع الستحجة عغ العشف ضج
األشفاؿ التي تشاولت قزايا عجة م ػػشيا االتػ ػػجار باألشفاؿ وشاركت ف ػػي السؤتسخ

العالسي الثالث لسكافػػحة االستغالؿ الجشدي لألشفاؿ واليافعيغ السعقػد ف ػػي الب اخزيل

ف ػػي عاـ .)97(0228

الخاتسة

بعج أف تعخفشا عمػ ػػى دور م ػػشطسة األمع الستحجة ف ػػي مكافػػحة ضاىخة اإلتجار بالبذخ

تػصمشا إلى عجد مغ االستشتاجات والتػصيات يسكششا إف نػجدىا بالذكل اآلتي:

االستشتاجات_:

 .1أولت الجسعية العامة لألمع الستحجة عشاية كبيخة لسدألة مكافػػحة اإلتجار بالبذخ
والسيسا الشداء واالشفاؿ م ػػغ خالؿ ابخاميا العجيج مغ االتفاؾيات الجولية التي تتعمق

بسكافػػحة اإلتجار بالبذخ ،وتعدي اد لجيػدىا السبحولة ف ػػي مكافػػحة اإلتجار بالبذخ فقج
اصجرت الجسعية العامة لألمع الستحجة عجة ق اخرات دولية وخصط عسل ىجفت إلى

مكافػػحة اإلتجار بالبذخ.
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 .0قامت العجيج م ػػغ الجوؿ بالترجيق واالنزساـ إلى معطع االتفاؾيات والسػاثيق
والركػؾ والبختػكػالت الجولية السعشية بسكافحة ضاىخة اإلتجار بالبذخ ،إدراكا م ػػشيا

لخصػرة ضاىخة اإلتجار بالبذخ ،وقج أصبحت تمظ االتفاؾيات الجولية جدءا م ػػغ
القػانيغ الػششية السصبقة ف ػػي العجيج م ػػغ الجوؿ ،وتمتدـ الدمصات السعشية بتصبيق
وتشف ػػيح األحكاـ الػاردة ف ػػييا.

 .3ساىست األجيدة الفخعية لسشطسة األمع الستحجة بذكل كبيخ ف ػػي مكافػػحة اإلتجار

بالبذخ م ػػغ خالؿ األدوار السيسة التي قامت بيا تمظ االجيدة مغ خالؿ تشطيع
السؤتسخات وأعجاد البخامج الستعمقة بسكافحة اإلتجار بالبذخ.

التؽصيات

 .1ضخورة تفعيل القػانيغ السصبقة واستحجاث السعاىجات واالتفاقات الجولية التي
تكفل حساية الكخامة اإلندانية م ػػغ خالؿ عقػبات رادعو لسختكبي الجخائع الس ػػشطسة

ذات الرمة بأنذصة االستغالؿ الجشدي لمشداء واألشفاؿ وتجارة األعزاء البذخية

وم ػػغ ثع إيجاد إجخاءات رادعو بذأف الجوؿ التي ال تحعغ لالتفاؾيات الجولية ف ػػي

مجاؿ مكافػػحة جخائع اإلتجار بالبذخ.

 .0إعجاد قاعجة معمػمات عغ القػانيغ السصبقة والصخؽ واألساليب السدتخجمة ف ػػي
عسميات االتػ ػػجار ،بالتشديق مع كافة الجيات ذات الرمة مع استسخار تقػيسيا بسا

يحقق غاية ىحه القػانيغ ف ػػي حساية الكخامة اإلندانية.

 .3الجعػة إلى وضع استخاتيجية شاممة لسكافػػحة اإلتجار بالبذخ ووضعيا مػضػع

التشف ػػيح م ػػغ خالؿ تعديد القجرات الػششية ومػاءمة استخجاـ وتصبيق معايخ األمع
الستحجة ف ػػي م ػػشع الج ػخيػػسة وتحقيق العجالة الجشائية.
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الجولية ،أطخوحة دكتؽراه ،كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية ،جامعة ابي بكخ بمقايج ،الجدائخ،

ص.83

( )63عبج القادر الذيخمي ،مرجر سابق ،ص.74

( )64رامي متؽلي القاضي ،مكافحة االتجار باألعزاء البذخية في التذخيع السرخي والسقارن ،ط،1

دار الشيزة العخبية ،0211 ،ص.07
( )65سؽزي عجلي ناشج ،التجار بالبذخ بيؼ االقتراد الخفي واالقتراد الخسسي ،ط ،1دار الجامعة
الججيجة ،االسكشجرية ،مرخ ،0225 ،ص .46

( )66قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ،ال تــــجار بالشداء والفتيات ،0223 ،وثيقة رقػ :
.A/RES/57/176

( )67قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ،تعديد التعاون الجولي فـــي مـــشع التجار بالبذخ ومكافــحة
وحساية ضحاياه ،0223،وثيقة رقػ.A/RES/58/138 :

( )68قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ،مـــشع ومكافــحة ال تــــجار باألعزاء البذخية والسعاقبة
عميو ،0224 ،وثيقة رقػ.A/RES/59/156 :

( ) 69قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ،تحديؼ تشديق الجيؽد السبحولة لسكافــحة االتــــجار
باألشخاص ،0226،وثيقة رقػ .A/RES/61/18

( ) 72قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ،خطة عسل األمػ الستحجة العالسية لسكافــحة االتــــجار
باألشخاص ،0212،وثيقة رقػ .A/RES/64/293

( )71آيات دمحم سعؽد ،فاعمية الشعام القانؽني الجولي فـــي مكافــحة االتــــجار بالشداء واألطفال ،ط،1
السخكد القؽمي لإلصجارات القانؽنية ،القاىخة ،0219 ،ص.137

( )70متاح عمــــى الخابط االلكتخوني http://www.un.org/ar/events/humantraffcking
تاريخ الديارة 0219/8/1 :

( )73آيات دمحم سعؽد  ،مرجر سابق ،ص.138
- Bureau International des droits des enfans, Les dimensions internationals
del'exploitation sexnelle des enfgnts, Rapport Global, p.27.
( )74ميجي دمحم عمي الذسخي ،مرجر سابق ،ص .53

:

94

( )75قخار مجمذ االمؼ الجولي حؽل التجار باألشخاص بسا فييا ما يقع في حاالت الشداع السدمح،
الرادر عام  ،0216بالؽثيقة رقػ .(S/RES/2331(2016) :

( )76قخار مجمذ االمؼ الجولي ،صؽن الدمػ واالمؼ الجولييؼ ،العام  ،0217وثيقة رقػ :
).(S/RES/2388(2017

( )77قخار مجمذ االمؼ حؽل محاكسة داعر عؼ جخائسو بحق الندانية ،الرادر في عام ،0217
بالؽثيقة رقػ.(S/RES/2339(2017) :

( )78قخار مجمذ االمؼ الجولي حؽل العشف الجشدي في الشداعات ،الرجار عام  ،0219بالؽثيقة رقػ
.(S/RES/2467(2019) :

( )79ىأني الدبكي ،مرجر سابق  ،ص.302

()82عبج المطيف دحية ،مرجر سابق ،ص.84
( )81السرجر نفدو ،ص.85
()80دمحم الذشاوي ،مرجر سابق.

( )83تقخيخ مفؽضية الدامية لحقؽق الندان ،الؽثائق الخسسية لمجسعية العامة ،آخخ السدتججات
عمى صعيج األمػ الستحجة فيسا يتعمق بسكافحة االتجار بالبذخ ،الرادر  ،0229 / 3/ 07وثيقة

رقػ (. ( A/ HRC / 12/ 64

 وأبخز ىحه الجراسات التي تقجم بيا األميؼ العام لعام  0226بذأن العشف ضج األطفال ،إذ تزسشت

عجيجاً مؼ التؽصيات التي تتعمق بالتجار باألطفال ،ودراسة العخوف التي تتعمق بأشكال العشف
جسيعيا ضج السخأة.

( )84تقخيخ السفؽضية الدامية الحقؽق الندان ،الؽثائق الخسسية لمجسعية العامة ،آخخ السدتججات
عمى الرعيج األمػ الستحجة فيسا يتعمق بسكافحة االتجار بالبذخ ،الرادر  ،0229/3/07وثيقة
رقػ ()A / HRC/12/ 64

( )85مخكد أبشاء األمػ الستحجة ،فعالية رفيعة السدتؽى في األمػ الستحجة تبحث سبل مكافحة االتجار

بالبذخ وحساية الزحايا ،0210/4/3 ،مؽقع األمػ الستحجة التالي :
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?NewsID=16415
( )86عادل مخوأن عبجه ،االتجار بالبذخ بيؼ التجخيػ وآليات السؽاجية ،ورقة عسل مقجمة في الحمقة
العمسية مكافحة االتجار بالبذخ ،جامعة نايف العخبية لمعمؽم االمشية ،0214 ،ص.0

( )87السادة ( )3مؼ القانؽن الشسؽذجي لسكافحة االتجار باألشخاص لدشة .0212

:
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( )88خالج بؼ سميػ الحخبي ،ضحايا التيخيب البذخي مؼ االطفال ،جامعة نايف العخبية لمعمؽم
االمشية ،ط ،0211 ،1ص.60

( )89عبج المطيف دحية ،مخجع سابق ،ص.143

()92معتد فـــيرل العباسي ،التجار بالبذخ بيؼ االىتسام الجولي والشعام القانؽني العخاقي ،ط،1
مكتبة القانؽن والقزاء ،العخاق،0215 ،ص.48

 الجول السستشعة ىي :باروسيا ،إيخان ،فشدويا .أما الجول ضج القخار الؽاليات الستحجة االمخيكية،
إسخائيل ،جسيؽرية جدر مارشال ،بالؽ.

( )91بؽعيذة بؽغفالة ،مجمذ حقــؽق الندان كآلية لتشفـــيح القانؽن الجولي الحقؽق الندان
والقانؽن الجولي النداني ،أطخوحة دكتؽراه ،جامعة الحاج خزخ ،بانتة ،الجدائخ،0215 ،

ص.116

()90

قخار الجسعية العامة لألمػ الستحجة ،تعديد االحتخام العالسي لحقؽق الندان والحخيات

األساسية ،0226 ،وثيقة رقػ .A/RES/59/251

( )93كشان عسار ،أنذاء مجمذ حقــؽق الندان التابع لألمػ الستحجة ىل ىؽ مجخد إجخاء شكمي؟،
السجمة السرخية القانؽن الجولي ،السجمج الخابع والدتؽن ،0228 ،ص.007 ،006

( )94قخار الجسعية العامة األمػ الستحجة ،أنذاء السفؽضية الدامية الحقؽق الندان ،1993،وثيقة
رقػ A /RES/48/141 :

( )95كارم محسؽد حديؼ نذؽان ،آليات حساية حقــؽق الندان فـــي القانؽن الجولي حقؽق الندان،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة  ،كمية الحقــؽق ،جامعة االزىخ ،0211 ،ص .89

( )96قخار الجسعية العامة الدابق الشارة اليو.

( )97تقخيخ مفؽضية األمػ الستحجة الدامية حقؽق الندان حؽل اخخ التطؽرات التي شيجتيا األمػ
الستحجة فـــيسا يتعمق بسكافــحة التجار بالبذخ ،0229،وثيقة رقػ .A/HRC/10/64

:
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