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جرمية الاجتار اب ألطفال وآليات ماكحفهتا يف املواثيق واالتفاقيات ادلولية
-تيارت- جامعة ابن خدلون- / أآ/  آأس تاذ مساعد- طالب خرية
:امللخص

تعد جرمية الاجتار ابلبرش عامة واب ألطفال خاصة من أآكرث اجلرامئ خطورة ويه متثل اثلث جتاارة مرحباة
.بعد جتارة اخملدرات والسالح
وقد عينت الكثري من االتفاقيات واملواثيق ادلولية ابلتصدي لهذه اجلرمية من خالل ماكحفهتاا ومسااعدة الضاااا
.واعادة ادماهجم يف اجملمتع
.وس نااول يف هذه املقاةل تسليط الضوء عىل هذا املوضوع يف مبحثني
. مفهوم جرمية الاجتار اب ألطفال:املبحث ا ألول
 آأس باب تفامق جرمية الاجتار اب ألطفال و اجلهود ادلولية ملاكحفهتا:املبحث الثاين
Résumé:
La traite des êtres humains en général et des enfants en particulier est l’une des
crimes les plus graves au niveau international، ainsi، elle occupe la troisième place dans
l’hiérarchie des trafics les plus lucratifs après celui de la drogue et des armes.
Dans l’objet de lutter contre cette infraction، plusieurs conventions et accords internationaux
sont misent en œuvre pour pouvoir aider et réadmettre les victimes dans la société.
Dans cet article nous allons aborder ce thème en explicitant ses différents aspects en deux
chapitres :
Chapitre 01 : la notion de la traite des enfants.
Chapitre 02 : les raisons de la propagation de la traite des enfants et les efforts
internationaux fournis dans l’objet de lutter contre cette infraction.

1722/21/70:* اترخي ايداع املقال
1722/71/70 :اترخي حتكمي املقال
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مقدمة:
تعد معليات الاجتار ابلبرش بوجه عام و ا ألطفاال بوجاه خاا مان اجلارامئ البشاعة الاي ابتات تارر الضايري
العاملي ،س امي مع امتداد مداها مما جعل العديد من ادلول تد انقوس اخلطر خاصة و أآن هذه اجلرمية أآصابحت
تعااار يف شااال مااان أآشااااكلها عااان الاساااققا يف صاااورة عرصاااية بعااادما عااارف القااارن العرشااان بااا من
القضاء عىل الر .
فاالجتار اب ألطفال ابت يشل اليوم مالذا خصبا لعصاابت االجرام خاصة مع ت ايد الطلب ،و قد اهام اعاالن
فيينا بشأأن اجلرمية و العاداةل لعاام  0222مبواهجاة حتادات القارن العرشان واذلي أآعمتاده مارمتر ا ألمم املتاادة
العارش ملنع اجلرمية و معامةل اجملرمني و أآعلنت ادلول الزتاهما ابس تاداث أآجناع الوساالل لتتعااون فاامي بيهناا بغياة
استئصال بالء الاجتار ابلبرش و خباصة النساء و ا ألطفال  ،فبعد أآن اكن دخول االنسان قفص العبودياة كرهاا
أآصبح انصياعه مبحظ ادارته عىل أآمل اجياد حياة أآفضل يف غري بادله نتيجاة الفقار و تادين مسا تو املعيشاة ،
القهر احلروب،...ورمغ تضييق فر الهجرة ظهرت عصاابت االجرام املنظم الي أآضلهتم و من هناا ذاع صايت
الاس تغالل اجلنيس الاسققا ،استئصال ا ألعضاء ..
وال تاكد ختلو دوةل من هذه الفة خاصة مع تطور أآنظية االنقنت الي ابتت مروجاة خملتلا اجلارامئ ،وهاو ماا
يفرض علينا البحث عن مفهوم هذه اجلرمية،وعن أآمه ا ألس باب الي ساعدت عىل انتشارها ،وكاذا اجلهاود الاي
بذلت يف سبيل احلد مهنا.
ولالجابة عن هذه االشاكلية ارتأأينا التعرض ملفهوم جرمية الاجتار اب ألطفال(املبحث ا ألول) ،مان خاالل تعريا
الطفاال يف االتفاقيااات ادلوليااة والترشا ايعات الوطنيااة ،تعري ا جرميااة الاجتااار اب ألطفااال وماان مث التعاارض
لصااورها.لننتقاال بعاادها للبحااث يف آأساا باب انتشااار جرميااة الاجتااار اب ألطفااال و اجلهااود ادلوليااة ملاكحفهتااا
(املبحث الثاين).
املبحث ا ألول :مفهوم جرمية الاجتار اب ألطفال
ان مفهوم جرمية الاجتاار اب ألطفاال لان يتاأأ اال مان خاالل التعارض بداياة للتعااري الاي رصادت للطفال يف
خمتل الترشيعات وعليه س نقسم هذا املبحث اىل ثالث مطالاب تنااول يف املطلاب ا ألول :تعريا الطفال يف
االتفاقيات ادلولية،ويف املطلب الثاين:تعري جرمية الاجتار اب ألطفال ويف املطلب الثالث :صور جرمياة الاجتاار
اب ألطفال.
املطلب ا ألول :تعري الطفل يف االتفاقيات ادلولية والترشيعات الوطنية
س يقساام هااذا املطلااب اىل قساايني نتياااول بدايااة تعري ا الطفاال يف الصااكويف ادلوليااة مث تعريفااه يف بع ا
الترشيعات الوطنية.
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الفرع ا ألول:تعري الطفل وفقا للصكويف ادلولية
عرف امليثا االفريقي حلقو الطفل ورفاهيته " :الطفل بأأي انساان يقال معاره عان  21سا نة"( ، )1أآماا اتفاقياة
حقو الطفل( )2فقد نصت يف مادهتا ا ألوىل " :ألغراض هذه االتفاقية يعين الطفل لك انساان يتجااوا الثامياة
()3
عرش ،ما يبلغ سن الرشد ذكل مبوجب القانون املنطبق عليه" ويف االتفاقية العربية بشاأأن معال ا ألااداث
"يقصد ابحلدث يف جمال تطبيق أآحاكم هذه االتفاقية الشخص اذلي يم الثالثة عرش و مكال الثامياة عرشا
من معره ،سواء اكن ذكرا أآو أآنىث" ووفق ما نصت عليه املادة أآوىل من االتفاقية ا ألوروبية بشأأن ممارساة حقاو
الطفل " يطبق تعبري الطفل يف مفهوم هذه االتفاقية عىل مجيع ا ألشخا دون سن الثامياة عرشا"،فاامي نصات
االتفاقية رمق  231بشأأن احلد ا ألدىن لسان الاسا تخدام( )4يف مادهتاا الثانياة "باأأن تقارر لك دوةل عضاو تصااد
عىل هذه االتفاقية...ادا أآدىن لسان الاسا تخدام "...و أآضاافت يف الفقارة الثالثاة مان ذات املاادة " ال جياوا أآن
كون احلد ا ألدىن للسن املقدر معال بأأحاكم الفقرة  72من هذه املاادة ،أآدىن مان سان ا ااء ادلراساة االل امياة،
وال جيوا يف أآي اال أآن يقل عن  22س نة" رمغ أآ ا أآابحت سا نا قاد يصال اىل ااد  21سا نة ()5يف أآي دوةل
عضو يبلغ اقتصادها وتسهيالهتا التعلميية درجة اكفية من التطور ،اال أآ ا أآكدت يف املادة الثالثة مهنا يف فقرهتاا
ا ألوىل عىل أآنه" ال جيوا أآن يقل احلد ا ألدىن للسن عن  21س نة للقباول يف أآي ناوع مان أآناواع الاسا تخدام أآو
العيل الي حيمتل أآن يعارض للخطار اة أآو ساالمة أآو أآخاال ا ألااداث بسابب طبيعتاه أآو الظاروف الاي
يرد فهيا" .
الفرع الثاين :تعري الطفل يف الترشيعات الوطنية
يتضح مما س بق أآن لك االتفاقيات املرمة يف هذا الشأأن قد اتفقت عىل أآن الطفال هاو لك انساان يبلاغ سان
الثامية عرش من معره .وهو ذات التعري اذلي اعمتدته الترشيعات الوطنية اذ جند أآن املرشع اجل ائري يعارف
الطفاال يف الق اانون رمق  21/22املتعلااق حبةيااة الطفاال يف املااادة  71ميااه ":الطفاال لك ااص يبلااغ الثاميااة
عرشة( )21س نة اكمةل .ويفيد مصطلح ادث نفس املعىن"( .)6أآما املرشع املرصي بصدور القانون رمق  21لسا نة
 2002اهم ابفراد نص لتعري الطفل يف املادة الثانية ميه" يقصد ابلطفال يف جماال الرعاياة املنصاو علهياا يف
هذا القانون،لك من يبلغ مثااين عرشاة سا نة ميالدياة اكماةل "..وبصادور القاانون رمق 212لسا نة  1771نصات

 -1املعمتد بأأديس ااباب يف جوان  2007واملصاد عليه مبوجب املرسوم الرلايس رمق  111/73املررخ يف  71جويلية .1773
 -2وافقاات علهيااا ا عيااة العامااة ل اممأمم املتااادة يف  17نااو ر  ،2010صااادقت علهيااا اجل ائاار مبوجااب املرسااوم الرلااايس رمق  122/01املااررخ يف
.2001/21/20
 -3االتفاقية رمق  21لعام  2002وافق علهيا مرمتر العيل العريب املنعقد يف دورته ( 13القاهرة  11-20مارس.)2002
 -4اعمتدت من طرف املرمتر العام ملنظية العيل ادلولية يف  2003/72/12وبد أآ نفاذها يف  20جوان .2002
 -5املادة  71فقرة  71من نفس االتفاقية.
 -6قانون رمق  21/22املررخ يف  22جويلية  1722ا ج ر عدد  30الصادرة بتارخي  20جويلية  1722الصادر عن ا هورية اجل ائرية.
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املادة الثانية ميه عىل انه " يقصد ابلطفل يف جماال الرعاياة املنصاو علهياا يف هاذا القاانون،لك مان يتجااوا
()7
س نه الثامية عرش ميالدية اكمةل"...
كذكل حر املرشع ايميين عىل وضع تعري للطفل نمن املادة  1مان القاانون  12لسا نة  1771بشاأأن حقاو
الطفل بقولها« :لك انسان يتجاوا مثانية عرش س نة من العير ما يبلغ سن الرشد قبل ذكل ».
و أآوحضت املادة  20أآن"سن الرشد مخسة عرش س نة اكماةل اذا بلغهاا الشاخص ممتتعاا بقاواه العقلياة رشا يدا يف
ترصفاته )8(" »...أآما القانون ا ألمر يك محلاية حضاا الاجتاار نصات املاادة ا ألوىل مياه يف فقرهتاا " 272الطفال لك
ص قبل الثامية عرش من العير"( .)9ويف نفس املعىن تضينت املادة ا ألوىل مان القاانون االمااراحت الاحتاادي
رمق  22لس نة  1772يف شأأن ماكحفة الاجتار ابلبرش"يقصد ابللكةت والعباارات التالياة لليعااين املبيياة قارن لك
مهنا ،ما يق س يا النص بغري ذكل :الطفل أآي ص جياوا الثامية عرش من معره".
املطلب الثاين :تعري جرمية الاجتـار اب ألطفـال
ورد تعري جرمية الاجتار اب ألطفال يف العديد من االتفاقيات والروتوكوالت املتعلقاة مبناع و اع الاجتاار ابلبرشا
واس تغالل ا ألطفال وهو ما س نتياوهل كة ييل :
الفرع ا ألول :بروتوكول ا ألمم املتادة اخلا مبنع و ع الاجتار اب ألفراد وخباصة النساء وا ألطفال:
عرف هذا الروتوكول الاجتار اب ألفراد بأأنه" جتنيد أآشخا أآو نقلهم أآو تنقيلهم أآو اياوامم أآو اسا تقبا م بواساطة
ايهتديد ابلقوة أآو اسا تعةلها أآو غاري ذكل مان أآشااكل القوا أآو الاختطااف أآو الاحتياال أآو اخلاداع أآو اسااءة
اس تعةل السلطة أآو اسااءة اسا تغالل اااةل اس تضاعاف أآو تلقاي مباالغ مالياة أآو ما اا لنيال موافقاة اص ماا
لغرض الاس تغالل.وتشيل أآشاكهل الاس تغالل يف دعارة الغري والاسا تغالل اجلنيسا والساخرة واخلدماة قو ا
()10
والاسققا واملةرسات الشبهية ابلر والاس تعباد أآو ن ع ا ألعضاء"
وقد أآكد ذات الانص عاىل أآن قباول الضاحية ال يعتاد باه يف احلااالت الاي يثبات فهياا اسا تخدام أآي ناوع مان
الوسالل املبيية يف تعري الاجتار اب ألفراد ( )11واملهم يف هذا الس يا هو ما ذكرته هذه املادة خبصو املتااجرة
اب ألطفال ،ذكل أآنه اذا اكن املتاجر به طفال ،فان الروتوكول ال يتعد بقبوهل حىت يف ااةل ثبوت عادم اسا تخدام

 -7املالحظ من مقارنة صياغة املادة الثانية قبل التعديل وبعده أآن املرشع رفع سن الطفوةل مبا ال جياوا الثامية عرش س نة.
 -8فالطفل يف القانون ايميين من بلغ  22س نة ممتتعا بقواه العقلية و أآهلية اكمةل ومن يتجاوا ذكل يعد مرشدا كة يعد طفال من يتجاوا  22سا نة مان
العير و كن ممتتعا بقواه العقلية و أآهليته حىت سن  21عرشة.
9
-"child" shall mean any person under eighteen years of age
 -10املادة الثالثة ( )73من الروتوكول الاختياري املمكل التفاقية ا ألمم املتادة ضد اجلرمية املنظية العابرة للادود الوطنية لعام .1777
 -11ذكل أآن قبول الضحية غالبا ما كون مقيدا بوسالل اس تخدام القوة أآو اخلداع أآو اساءة اس تخدام السلطة.
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أآي من الوسالل السالفة اذلكر( )12ذكل أآن الطفل ليس بوسعه التعباري عان قباوهل الاجتاار بغارض الاسا تغالل
حىت يف ااةل عدم اس تخدام القوة ضده أآو القو أآو ايهتديد أآو ايمتويه
الفرع الثاين :الروتوكول الاختياري التفاقية حقو الطفال بشاأأن بياع ا ألطفاال واسا تغال م يف البغااء واملاواد
()13
االابحية:
نصت املادة الثانية من هذا الروتوكول عىل جرميي بيع ا ألطفال واسا تغال م جنسا يا كةيايل«:بياع ا ألطفاال :هاو
أآي فعل أآو تعامل يم مبقتضاه نقل طفل من جانب أآي ص أآو مجموعة مان ا ألشاخا اىل اص أآخار لقااء
ماكفأأة أآو أآي شل أآخر من أآشاكل العوض»
ويقصد ابس تغالل ا ألطفال يف املواد االابحية :تصاو ر أآي طفال باأأي وسا يةل اكنات ،مياارس ممارساة حقيقياة أآو
ابحملااكة أآنشطة جنس ية رصحية أآو أآي تصو ر ل أممعضاء اجلنس ية للطفل الش باع الرغبة اجلنس ية أآساسا"
الفرع الثالث :االتفاقياة رمق  211لعاام  2000بشاان حظار أآساوا أآشااكل معال ا ألطفاال واالجاراءات الفورياة
()14
للقضاء علهيا
ا تعرضت املادة  73مهنا لتاديد مفهوم أآسوا أآشاكل معل ا ألطفال كة يايل ":يشايل تعباري أآساوء أآشااكل معال
ا ألطفال يف مفهوم هذه االتفاقية ماييل:
أآ ا اكفة أآشاكل الر أآو املةرسات الشبهية ابلر كبيع ا ألطفاال والاجتاار ام وعبودياة ادل ان والعيال القواي
واالجباري مبا يف ذكل التجنيد القوي أآو االجباري ل أممطفال الس تخداهمم يف رصاعات مسلاة.
ب ا اس تخدام طفل أآو تشغيهل أآو عرضه ألغراض ادلعارة أآو النتاج أآعةل اابحية أآو أآداء عروض اابحية.
ج ا اس تخدام طفل أآو تشغيهل أآو عرضه مل اوةل أآنشطة غاري مرشاوعة والسا امي انتااج اخملادرات ابلشال اذلي
اددت فيه يف املعاهدات ادلولية ذات الصةل والاجتار ا.
د ا ا ألعةل الي رحج أآن تردي بفعل طبيعهتا أآو بفعل الظروف الي ت اول فهيا اىل االرضار بصاة ا ألطفاال أآو
سالمهتم أآو سلوكهم ا ألخاليق».
ويتضح مما س بق أآن مفهوم الاجتار اب ألطفاال ينطاوي عاىل خاصايتني هاة :التحريا والاسا تغالل وعاىل ذكل
يعرف الاجتار اب ألطفال بأأنه"فعل حتري ا ألطفاال مان مااكن اقاامهتم املعهاود بغارض اسا تغال م")15(.وغالباا ماا
 -12وهو ما تضينته الفقرة (ج) الي نصت «:يعتر جتنيد طفل أآو نقهل أآو تنقيهل أآو ايواله أآو اس تقباهل لغرض الاس تغالل "اجتارا اب ألشخا " حاىت
اذا ينطو عىل اس تعةل أآي من الوسالل املبيية يف الفقرة الفرعية ( أآ) من هذه املادة.
 -13اعمتد من طرف ا عية العامة ألمم املتادة يف  1777/72/12ودخل ازي النفاذ يف .1771/72/21
 -14اعمتدت هذه االتفاقية من قبل املرمتر العام ملنظية العيل ادلولية يف  20جوان 2000
 -15خليل عشاري ،ا ألطفال يف وضعيات الاجتار (التعري واملعايري ادلولية وا ألطر الرانجمية) ،حبث مقدم للالقة العليية ملاكحفة الاجتار اب ألطفال
املنعقدة يف الفقة من - 21ا  11فيفريي ،1772جامعة اني للعلوم ا ألميية ا الراض 70
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تنطوي معلية الاجتار هاته عىل وجود طرف أآخر يتاجر ابلطفل أآو أآفراد آخرن اسا تطاعوا تصايد الطفال بعاد
جهرته مث اس تغالهل.
وجتدر االشارة هنا اىل التنويه عن العالقة والقابط بني مفهوم الاجتار اب ألطفال وهترياب ا ألطفاال )16(،ذكل أآن
ايهتريب خطوة لالجتار والاجتار غرض للهتريب،وهذا ا ألخري قد كون برغبة مان الطفال أآو ذوياه وقاد كاون
لقاء دفع مبالغ لليهرب ،ليقوم بعدها الطفل ابلعيل وفق الغرض اذلي انتقل ألجهل أآو اس تقباهل وفق اتفا معاني
لتشغيهل ،كة قد يشل ايهتريب معلية متاكمةل حبيث تنطوي عىل بيع الطفل ورشاله أآو خطفاه ومان مث هتريباه
الس تغالهل يف أآغراض جنس ية أآويف أآعةل أآخر اكلتسول واخملادرات وماا ميازي ايهترياب عان الاجتاار أآن ا ألول
حيدث بني ادلول أآما الاجتار فقد حيدث داخل ادلول أآو خارهجا ،كة قد تنقلب معلية ايهترياب اىل اجتاار حيا
خيل املهرب ابتفاقه ويس تغل الطفل للحصول عىل ميفعة من وراء ذكل.
املطلب الثالث :أآشاكل جرمية الاجتار اب ألطفال
يندرج حتت مسيى الاجتار اب ألطفال وضعيات خمتلفاة مثال:التساول املانظم الاساققا  ،ادلعاارة ،التجنياد يف
الزناعات املسلاة ،التبين غري املرشوع ،جتارة اخملدرات نقل ا ألعضاء ،ال واج الاس تغاليل ،العةةل الرخيصاة،...
وميكااان حرصااا هاااذه الوضاااعيات يف عااادة صاااور ويه :الاسااا تغالل اجلنيسااا ،الاسااا تغالل الاقتصاااادي
واستئصال ا ألعضاء.
الفرع ا ألول :الاس تغالل اجلنيس:
بداية ال بد من التفرقة بني االساءة اجلنس ية والاس تغالل اجلنيس ،ذكل أآن املفهوم ا ألول ينرصف لالساءة يف
نطا ا ألرسة أآو املزنل أآو بني ا ألطفال أآنفسهم يف البيت واملدارس بي يشاري املفهاوم الثااين اىل دعاارة ا ألطفاال
وا ألعةل االابحية اجلنس ية.
2ا اس تغالل ا ألطفال يف املواد االابحية:يقصد بذكل "تصو ر أآي طفل بأأية وس يةل اكنت مشاقاك بشال فعايل
أآو ابحملااااكة يف أآنشااطة جنس ا ية أآو تصااو ر أآعضاااله التناساالية لغاارض جنيس ا" ()17ويناادرج حتاات ذكل امل اواد
السيعية البرصية الي تس تخدم الطفال ااال مشااركته حقيقاة أآو ابحملاااكة ا ألنشاطة جنسا ية رصحياة أآو عارض
أآعضاله ويدخل حتت هذه الطالفة انتاج وتوايع واس تخدام تكل املواد.

 -16ينرصف مفهوم هتريب البرش اىل" لك تدبري لدلخول غري املرشوع لشخص ما اىل دوةل اخر ليست موطنا هل أآو ال يعد مان املقمياني ادلامئاني
فهيا من أآجل احلصول بطريقة مبارشة أآو غري مبارشة عىل ميفعة مالية أآو ميفعة أآخر .
أآنظر :نور عامثن احلسن محمد واملباريف ،ارس عوض الكرمي ،الهجرة غري املرشوعة واجلرمية ا جامعة اني ا ،الراض.20 1771 ،
 -17املادة  71فقرة (ج) من بروتوكول اتفاقية رصف الطفل بشأأن بيع ا ألطفال واس تغال م يف البغاء ويف املواد االابحية
100

ويقصد ابملواد االابحياة يف قارار أآصادره جملاس االحتااد ا ألورويب( )18اذا الشاأأن "تاكل املاواد الاي تعارض أآو
تصور بشل مريئ طفال حقيقيا يشقيف يف ممارسة جنس ية رصحية مبا يف ذكل التصو ر ادلاعار ألعضااء الطفال
اجلنسا ية وميطقااة العانااة ،أآو صااور حقيقيااة لطفاال غااري موجااود مشااقيف أآو ميااارس النشااا املااذكور يف الفقاارة
رصحات باه
ا ألوىل.و أآشارت دراسة لالمني العاام لا أمممم املتاادة عاام 1772بشاأأن العنا ضاد ا ألطفاال اىل ماا ّ
ميظية الصاة العاملية من تعارض227ملياون مان البناات و 03ملياون مان ا ألوالد دون سان الثامياة عرشا اىل
()19
جةع جنيس قرصي و أآشاكل أآخر من العن الي تضينت اتصاال جسدا.
.1السيـااة اجلنس ية :يتصدرها فئات يدخلون يف معليات جتارية لرشاء خدمات جنس ية من الطفل عن طرياق
وسطاء يعيلون يف صناعي القفية والس يااة مكوظفي املطامع والفياد واملرشد ن الس يااة والعاملني ابحلاانت.
الفرع الثاين:الاس تغالل الاقتصادي
س نتياول يف هذا الفرع الصور التالية :التسول،القوجي لليينوعات،العةةل الرخيصة.
2ا التسول:خيتل مفهوم التسول كعيل حم (غري جتاري) مع أآشااكل التساول املتصاةل ةرمياة الاجتاار والاي
تضم فئات عدة حتت مسيى وااد:
 .أآطفال مسفرون من قبل أآرسمه اىل دول أآخر الس تغال م يف التسول بصورة يومية وميتظية.
 .أآطفااال مساافرون ماان قباال أآف اراد خااارج أآرسمه ياام ابعااادمه عاان ا ألرسة بصااورة غااري قانونيااة (اخلط ا ) أآو
قانونية(التبين) (.)20
 .اانث يف معر الطفوةل أآو املراهقة يتسولون يف الشارع ويعيلن يف ادلعارة(.)21.
 .أآطفال معاقني يم جلهبم الس تخداهمم يف ذات الفة جلبا لعط احملس نني .
ا ويضاف اىل ذكل اس تغالل مسيى ال واج البرام عقود لفتياات دون السان القاانوين واملقاقن بزتو ار الواثلاق
()22
لتغيري السن بغية الانتفاع من الفتيات يف تسوية ادليون س امي اذا متت من خالل سةرسة متخصصني

 -18القرار رمق  1771/21املعمتد يف  11سبمتر  1773بشأأن ماكحفة الاس تغالل اجلنيس لممأطفال واس تغال م يف املواد االابحية
 -19أآما ميظية العيل ادلولية فقد نظيات تقاد راهتا لعاام  1777أآن  "2.1:ملياون طفال يتعرضاون لالسا تغالل اجلنيسا فاامي يتصال ابلبغااء واملاواد
االابحية ".أآنظر
World congress against suxual exploitation of children end adolescents _ Rio dejaneiro Brazil (25_28
November 2008) P02_03
 -20د /عشاري خليل ا ا ألطفال يف وضعيات الاجتار ،مرجع سابق.72 ،
 -21فالتسول هنا اما همنة مصاحبة أآو غطاء لدلعارة املدرة ألرابح طالةل لليتاجر ن اب ألطفال  ،والأكرث بشااعة أآن املتااجر ن قاد كوناون مان أآفاراد
العالةل.
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 1ا القوجي لليينوعاات :أآخاذ هاذا ايايفط يف الاتسااع نظارا لضاع هاذه الفئاة بادنيا ونفسا يا وابلتاايل ساهوةل
الس يطرة علهيم نظرا لقةل وعهيم ،سهوةل تاوارمم مماا دفاع اجلنااة للساعي ورامام السا تغال م يف تواياع اخملادرات
واخلطر ال يقترص عىل ما يتكبده ا ألطفال من خماطر الطريق والتعرض لليوت ،بل ميتد حاىت وان جناا الطفال،
ذكل أآن هذا امليدان امنا يعرضهم خلطر االدمان ميذ البداية مما جيعلهم مس تعبد ن دون هجد أآو عناء.
3ا العيـــاةل الرخيصــة :ينطوي حتت هذه الصورة عدة أآمنا لالسا تغالل اكلعيال يف البياوت واملا ارع()23وكاذا
ا ألعةل الشااقة يف املصاانع واحملااجر واملنااا ،مماا ينجار عناه خمااطر ياة تتعلاق غالباا ابصااابت خطارة عاىل
مس تو اجلهاا التنفيسا و أآماراض اجلادل والعظاام،دون أآن كاون لهارالء أآي تاأأمني أآو أآجار عادا مباالغ اهيادة
()24
ترسل عادة ذلومم
ويضاف ذلكل ااةل التبين ولايس املقصاود نقال الطفال اىل كنا عاالةل حمروماة مان االجنااب وفاق اجاراءات
قانونية،وامنا احلصول عىل طفل بطريقة غري رشعية ،ذكل أآنه يف ااالت عدة تم العيلياة بواساطة ساةرسة دون
امتام االجراءات القانونية(،)25وهنايف طريق أآخر حتيط به اخلديعة من خالل اسا تغالل اااةل الفقار ابماام ا ألرس
أآن أآبناءمه س يحضون حبياة كرمية ليكون املأل بيعهم لعصاابت الاجتار ابلبرش.
الفرع الثالث :ن ع ا ألعضـاء:
أآصبح الطلب مزتايدا عىل قطع الغيار البرشية وهو وما أآوجد دافعا قوا دل عصاابت الاجتار اب ألطفاال حياث
أآثبتت التقارر تقد رات مروعة بشأأ ا تثبت أآن حوايل مليون طفل عىل ا ألقل اختطفوا وقتلوا خاالل العرشان
عاما املاضية بغرض احلصول عىل أآعضامم و أآن غس يل ا ألموال يف هذه العيليات يصال اىل حاوايل  % 27مان
()26
اجةيل الناجت احمليل يف العا وا ألخطر أآن صيات ابراة قد تورطت يف مثل هذه اجلرامئ.
وقد كشفت التقارر أآن عددا كبريا من العيون مأأخوذة من  22أآل من أآجية مولود ن اديثا بيعات يف الساو
السوداء اضافة اىل أآايد من  17أآل قلب ،وما ااد دعة لهذه الفة احلصاول عاىل أآطفاال عان طرياق معلياات
 -22مع أآن املادة ا ألوىل من اتفاقية الرضا ابل واج واحلد ا ألدىن لسن ال واج وتسجيل عقود ال واج ( )211تنص«:ال ينعقد ال واج قاانوان اال برضاا
الطرفني رضاء اكمال ال اكراه فيه وابعرا ة صيا بعد اتمني العالنية الالامة وحبضور السالطة اخملتصاة بعقاد الا واج وحبضاور شاهود وفقاا ألحااكم
ال واج».
 -23ومن صور ذكل اس تغالل ا ألطفال يف قط بع النباااتت العطرياة الاي يسا توجب قطفهاا يف الصاباح البااكر :أآنظار رسور قاروين،الاجتاار
اب ألطفال بني الواقع واالناكر ،ورقة مقدمة ملنتد ادلواة ملاكحفة الاجتار ابلبرش  11ا  13مارس .1727
 -24ذكل أآن من ا ألطفال من ج م يف مثل هذه ا ألعةل برضا أآهايهيم أآو عن طريق اماهمم بفار شاغل مياسا بة يف السافر ليجادوا أآنفساهم يف
وضعيات الاس تغالل.
أ
 -25اكس تكةل ا ألورا الي تثبت هوية الطفل ،أآصول وهوية املتبنني والتأكد من وضعهم الاجامتعي ان اكن مياس با ويف ااالت كثارية يام احلصاول
عىل ا ألطفال عن طريق الاختطاف.
 -26حيث مت توقيا برملااين اذه ايهتياة وكاذا آأسا تاذ ةامعاة لوفاان الريطانياة الاكثوليكياة أآنظار :عباد امحلياد عباد احلاافظ عباد الهاادي ،الاثر
الاقتصادية والاجامتعية لظاهرة الاجتار اب ألشخا ،حبث مقدم لندوة ماكحفة الاجتار اب ألشخا وا ألعضاء البرشاية ،جامعاة انيا للعلاوم ا ألميياة
،الراض 10 1772
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التبين ال ال حيث أآنه وخالل  71س نوات مت تبين حوايل  1777طفل مت تارحيلهم مان الراايال اليطالياا أآكاد
()27
تقرر صادر س نة  2000حتديد مواقع  2777مهنم بي اختفى الباقون.
املبحث الثاين :آأس باب تفامق جرمية الاجتار اب ألطفال واليات ماكحفهتا
تعددت آأس باب انتشار جرمية الاجتار اب ألطفال،وهذه ا ألس باب يف مجملها معقدة و أآحيااان يعا ا بعضاها الابع ،
وابلنظر اىل الاجتار ابعتباره سوقا عامليا فان الضااا ميثلون العرض وجتار اجلانس والعبودياة وا ألعضااء ميثلاون
الطلب ،ا ألمر اذلي جعل ادلول تد انقوس اخلطر الحتواء اجلرمية وماكحفهتا بش ىت الطر وهو ماا سانتعرض
هل تباعا يف هذا املبحث.
املطلب ا ألول :آأس باب انتشار جرمية الاجتار اب ألطفال
س نتياول يف هذا املطلب العوامل الاجامتعية،الاقتصادية وكذا الس ياس ية ادلامعة لهذه اجلرمية.
الفرع ا ألول:العوامل الاجامتعية
يتصدر الفقر قامئة دوافع تفامق هذه اجلرمية ولو أآنه ال يشال السابب الوحياد لكياه عامال رلييسا،حيث ينشاط
اس تدراج ا ألطفال ابلتأأثري عىل ذومم ليقعوا بعد ذكل حضية لالس تغالل بش ىت أآنواعه يف ا ألحياء ووساط ا ألرس
()28
الفقرية حيث تنعدم الفر التعلميية والتوظيفية
وتتاكث عوامل أآخر لتردي نفاس ادلور سا امي يف ااال تفكا ا ألرسة ساواء ابلوفااة أآو الساجن أآو الطاال
وهو ما يشل غيااب حقيقيا ل أممب وقد حيدث ذكل بوجود ا ألرسة فعليا وانعداهما معنوا ،نتيجة االدماان وساوء
السلويف ،أآض اىل ذكل ما يتعرض اليه ا ألطفاال مان عنا داخال أآرسمه جسادا ومعنوا،وكاذا القساوة يف
القبية وايمتيزي ضد النساء والفتيات وحرما ن مان العدياد مان احلقاو سا امي حاق التعلمي،العنا املاةرس أآماام
ا ألطفال ضد أآهماهتم من قبل أآابمم مما يد من اس تضعافهم وخباصة االانث ،وتعرضهم خملاطر الاجتار.

الفرع الثاين:العوامل الاقتصادية والس ياس ية

 -27هاين جوريج ،مياهضة الاس تغالل اجلنيس لممأطفال والعن ا ألرسي ،اجمللس القاو للطفاوةل وا ألموماة ،واادة مياهضاة الاجتاار اب ألطفاال
.73 ،
تعل
 -28تشري ادلراسات املتعلقة بعةةل ا ألطفال أآن ادلول الي تعاين انتشارا واسعا للفقر ومس توات ميية متدنية وخصوبة مرتفعة يه الاي كارث فهياا
معليات الاجتار .أآنظر اامد س يد محمد اامد ا،الاجتار يف البرش كجرمية ميظية عابرة للادود بني ا ألس باب ،التداعيات والرؤ االسقاجتية ،املرك
القو لالصدارات القانونية ،الطبعة ا ألوىل .10 ، 1723،
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من ا ألس باب املع رة لهذه املشلكة ضع الرقابة عىل أآ اب ا ألعةل ،ا ألمر اذلي وساع جماال جتاارهتم لتشايل
الاجتار اب ألطفال و متثل ذكل يف اعاالن هارالء التجاار عان فار معال اللقاة ومبباالغ خيالياة ليصاطدم بعادها
()29
الضااا بواقع أآلمي مرده دوامة ادلعارة ،العبودية الاضطهاد وملا استئصال أآعضامم.
ومماااا سااااعد يف تفاااا هاااذه الفاااة اخلطااارة كذكل،تااادين احلااااةل الاقتصاااادية داخااال ادلول وكاااذا احلاااروب
وا ألامات،الي تودل عدم الاس تقرار حيث جياد جتاار البرشا ماالذا ام أآثنااء فاقات عادم الاسا تقرار ا ألماين
لتجنيد أآطفال اخملاميت واملرشد ن اذل ن يرولون دون مأأو .
وا ألبشع من ذكل ما يتكبده الضااا مع غياب السلطة نتيجاة تغااأ أآهجا ة الرشاطة و أآمان احلادود يف بادلان
عديدة عن هذه العيليات،بل وتسهيلها ،أآ ن يعام فسااد السالطة(، )30ووفقاا لتقاارر صاادرة عان ا ألمم املتاادة
متول ا ألرابح النامجة عن الاجتار جرامئ أآخر متصاةل بشال وثياق بعيلياة غسا يل ا ألماوال ،تاروجي اخملادرات
،ت و اار الواثلااق وهتريااب املهاااجرن)31( .ومتثاال هااذه اجلرميااة انهتااااك صااارخا حلقااو االنسااان س ا امي احلااق يف
السالمة،الصاة ،التعلمي ،الغذاء،ا ألمن،احلياة الثقافية و الاجامتعية بل وتعد أآبرا اجلرامئ تعدا عىل أآقدس حاق
مكفول لالنسان أآال وهو احلق يف احلياة.
ويف ضوء تفامق هذه الظاهرة ميكن رصد أآمه الاثر والتاداعيات السالبية املقتباة علهياا يف خمتلا اجملااالت،فعىل
الصعيد الاقتصادي تردي هذه اجلرمية اىل تشويه هيل العةةل من خالل اس تزناف املاوارد البرشاية وتادمريها،
ذكل أآن معل هذه الفئات ال حيسب نمن القوة العامةل ابدلوةل وال تسجل مداخيلهم نمن االحصااءات الريياة
لدلخل القو مما يرثر عىل الس ياسات الاقتصادية الي تتخذها ادلوةل(،)32من هجة أآخر تسااعد جتاارة البرشا
يف التنا الويع يف معدالت التضخم مما يردي اىل تشوية هيل ا ألسعار(. )33
وعىل صعيد آخر يتكبد اجملمتع أآاثرا جس مية عىل املس تويني النفيس واالنسااين ،حياث يادفع حضااا الاجتاار مثناا
خميفا متثل يف االيذاء النفيس نتيجة انتقاا م مان بدلا ام اىل بادلان أآخار جيهلو ا،اضاافة اىل ا ألذ اجلسادي
جراء االصابة اب ألمراض اخلطرة ،االعاقات ،االدمان عىل اخملدرات ويف ااالت كثرية املوت،كة تلعب الرشااو
املدفوعة من قبال عصااابت االجارام دورا فعااال يف عارقةل قادرة احلكوماة عاىل ماكحفاة الفسااد عاىل مسا تو
موظفي ا ألمن والهجرة اذل ن يفقض فاهيم ماكحفاة اجلرمياة ال دمعهاا( )34ومماا يساامه يف تناا هاذه اجلرمياة أآيضاا

 -29د /ايناس محمد ايهبيجي ،جرامئ الاجتار ابلبرش،املرك القو لالصدارات القانونية ،الطبعة ا ألوىل .02 ،1723،
 -30هاين جوريج  ،مياهضة الاس تغالل اجلنيس لممأطفال ،مرجع سابق.71 ،
 -31تعتر جرمية الاجتار ابلبرش اثلث أآكر املشاريع االجرامية يف العا .انظر تقر ر مكتب ا ألمم املتادة املعين ابخملدرات واجلرمية.1772،
 -32صفوت عبد السالم  ،الاقتصاد الوي  ،دار ايهنضة العربية  ،القاهرة .20 1771 ،
 -33اامد محمد س يد اامد ،مرجع سابق.20 ،
 -34تقر ر خا ابالجتار ابلبرش صادر عن مكتب مراقبة الاجتار ابلبرش وماكحفته الو.م .أآ  21 ،جوان . 1771
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ضع الوااع ادليين مما أآوجد مظاهر عديادة للجرمياة و أآشااكال خمتلفاة ملاا خيال باأأمن واسا تقرار اجملمتعاات ،فلاو
()35
متس لك فرد ابحلد ا ألدىن من ا ألخال ملا اكنت املشلكة عىل هذا النحو من البشاعة
املطلب الثاين :اجلهود ادلولية ملاكحفة جرمية الاجتار اب ألطفال
نظرا خلطورة هاذه اجلرمياة ،أآوىل اجملمتاع ادلويل اهامتماا اا مان خاالل تباين معاهادات وسان ترشايعات حتظار
معليات الاجتار.
الفرع ا ألول :االتفاقيات واملواثيق العاملية الي حتظر الاجتار اب ألطفال
س نورد يف هذا الفرع خمتل الصكويف العاملية الي عنيت ذه اجلرمية
.2االتفا ادلويل ملاكحفة الاجتار ابلنساء وا ألطفال لعام  : 2012أآسست عصابة ا ألمم جلناة خاصاة للتعامال يف
املسالل املتعلقة حبةية ا ألطفال ،ليم صدور االتفا ادلويل ملاكحفة الاجتار ابلنساء وا ألطفال لعاام  2012واذلي
أآكد عىل رضورة اختاذ اكفة االجراءات الالاماة ملطااردة ومعاقباة ا ألشاخا اذل ان يتااجرون اب ألطفاال ابملعاىن
اذلي اددته املادة ا ألوىل من املعاهدة اخلاصة مباكحفة الرقيق ا ألبي الصادرة بتارخي  71ماي 2027.
 .1االتفاقية اخلاصة ابلر )36( :2012حظرت هذه االتفاقية لك أآنواع الر وجتارة الرقيق حيث نصت يف املادة
"71يتعهد عىل لك ا ألطراف املتعاقدون-...مبنع املتاجرة ابلرقيق واملعاقبة عليه-ابلعيل تدرجييا وابلوعة امليكياة،
عىل القضاء عىل الر لكيا وةييع صوره" ،فامي أآضاافت املاادة " 73باأأن يتعهاد ا ألطاراف ابختااذ مجياع التادابري
املناس بة ملنع حشن وان ال ا ألرقاء ونقلهم يف مياهه االقلميية وعىل مجيع السفن الي ترفع عليه".
.3االتفاقية اخلاصة حبظر الاجتار اب ألشاخا واسا تغالل دعاارة الغاري :2010اذا اكنات أآحااكم هاذه االتفاقياة
تشيل الكبار والصغار ،فقد تضاينت أآحاكماا خاصاة اب ألطفاال وحة اهتم مان الاسا تغالل اجلنيسا ولك أآوجاه
الاس تغالل ألغراض ادلعارة ،حيث جاء يف املاادة  17اختااذ التادابري الالاماة لرقاباة ماكتاب الاسا تخدام بغياة
()37
تفادي ا ألشخا الباحثني عن معل ا الس امي ا ألطفال ا حلظر الاس تغالل يف ادلعارة.
.1اتفاقية حقو الطفل لعام  : )38(2010نصت املادة  31من هذه االتفاقياة عاىل أآن« :تتعهاد ادلول ا ألطاراف
حبةية الطفل من مجيع أآشاكل الاس تغالل اجلنيس والانهتايف اجلنيسا ،ولهاذه ا ألغاراض تتخاذ ادلول ا ألطاراف
بوجه خا  ،مجيع التدابري املالمئة الوطنية والثنالية واملتعددة ا ألطراف ملنع:
 -35د/اامد س يد محمد اامد ا مرجع سابق .10
 -36وقعت يف جيي يوم  2012/70/12وعدّ لت ابلروتوكول املوقع يف 2023/21/70وبد أآ نفاذ االتفاقية املعدةل يف. 2022/70/70
 -37ويف اعالن حقو الطفل عام  2020اذلي اكن مدف يمتكني الطفل من ايمتتع بطفوةل ساعيدة جناد املباد أآ التاساع يعار ض عاىل حظار الاجتاار
ابلطفل عىل أآية صورة» -االعالن الصادر من ا عية العامة لممأمم املتادة ابلقرار رمق 2321بتارخي  17نو ر .2020
 -38ا اعمتدت وعرضت للتوقيع والتصديق وانضةم مبوجب قرار ا عياة العاماة لاممأمم املتاادة  12/11املاررخ يف  17ناو ر  ، 2010دخلات اازي
النفاذ يف  2007/70/71وفقا للةدة .10
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أآ ا معل أآو اكراه الطفل عىل تعاطي أآي نشا جنيس غري مرشوع.
ب.الاس تخدام الاس تغاليل ل أممطفال يف ادلعارة أآو غريها من املةرسات اجلنس ية غري املرشوعة.
ج.الاس تخدام الاس تغاليل ل أممطفال يف العاروض واملاواد ادلاعارة و أآضاافت املاادة «32تتخاذ ادلول ا ألطاراف
مجيع التدابري املالمئة الوطنية والثنالية واملتعددة ملنع اختطاف ا ألطفال أآو بيعهم أآو الاجتاار ام ألي غارض مان
()39
ا ألغراض أآو بأأي شل من ا ألشاكل»..
وبااذكل اكناات أآول اتفاقيااة تل ا م ادلول ا ألطاراف ابختاااذ االجاراءات واصاادار الترشاايعات الالامااة الااي تكفاال
ل أممطفال امحلاية حيث حظرت اختطاف ا ألطفاال أآو بايعهم أآو الاجتاار ام ألي غارض مان ا ألغاراض أآو باأأي
شل من ا ألشاكل.
.2اتفاقية القضاء عىل أآسو أآ أآشاكل معل ا ألطفال :2000صادرت هاذه االتفاقياة لتضاع اادا للقضااء عاىل معال
ا ألطفال حيث نصت املادة ا ألوىل مهنا عاىل" رضورة اختااذ لك دوةل عضاو تادابري فورياة وفعااةل تكفال حظار
أآسوا أآشاكل معل ا ألطفال والقضاء علهياا" ( ، )40أآماا املاادة  71فقاد فرضات واجباات صاارمة عاىل ادلول الاي
تنرش فهيا هذه املةرسات ابلقضاء الفوري علهيا كة دعت هاته ادلول اىل رضورة اختاذ التدابري املالمئاة ملسااعدة
بعضها البع من خالل التعاون واملساعدة التقيية والقضالية عىل املس تو ادلويل.
.2الروتوكول الاختياري التفاقية حقو الطفل بشاأأن بياع ا ألطفاال والبغااء واسا تخداهمم يف املاواد االابحياة:
كتيس هذا الرتوكول أآمهية خاصة من حيث كونه الوثيقة الوحيدة الي تناولات جرمياة بياع ا ألطفاال بااء مان
التفصيل ،اضافة ملا تضينه ادليباجة مان اعاقاف ادلول بباالغ القلاق اذلي يسااورها اااء هاذه اجلرمياة ،أآشاارت
أآيضا اىل أآن العالج الناجع للقضاء عىل بيع ا ألطفال واس تغال م يف البغااء اعاامتد مايا جاامح يتصاد للعوامال
املسامهة يف ذكل.
أآما املادة  73فيصت عىل أآن"تكفل لك دوةل طرف أآن تغطي كاد أآدىن ا ألفعال وا ألنشطة تغطية اكمةل مبوجب
قانو ا اجلنايئ أآو قانون العقوابت فهيا" بي تناولت املادة  71أآحاكم الاختصا القضايئ عىل جرامئ الاواردة باه
والي تقع عىل اقلميها أآو عىل منت سفينة أآو طاائرة مساجةل فهياا ا كاة ااددت نفاس املاادة احلااالت الاي جياوا
لاادلوةل أآن تقاامي وال هتاااا القضااالية عااىل هاااذه اجلاارامئ حااىت ولاااو تقااع عااىل اقلميهاااا أآو عااىل ماانت سااافينة
()41
أآو طائرة مسجةل فهيا
 -39أآما املادة  22فقد حظرت نقل ا ألطفال اىل اخلارج وعدم عودهتم غري مرشوعة كة أآل مت ادلول ا ألطراف ابختااذ االجاراءات والتادابري املناسا بة
ملاكحفة هتريب ا ألطفال ونقلهم اىل خارج بدلا م.
 -40وقد أآوحضنا فامي س بق املقصود بأأسو أآ أآشاكل معل ا ألطفال.
 -41وهذه احلاالت يه :عندما كون اجملرم املهتم ابرتاكب هذه اجلرامئ من مواطين تكل ادلوةل أآو صا يقمي عادة عىل اقلميها،عنادما تكاون الضاحية
من مواطين تكل ادلوةل ،عندما كون املهتم موجودا يف اقلمي تكل ادلوةل وال تقوم بتسلميه دلوةل أآخر طرف يف الروتوكول عاىل أآسااس أآن اجلرمياة
ارتكهبا مواطن من مواطنهيا.
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 .0بروتوكول ميع و ع ومعاقبة الاجتار اب ألشخا وخباصة النساء وا ألطفال :أآورد هذا الروتوكول مبوجب املادة
( )70الزتاماات تقاع عاىل عااتق ادلول ادف وضاع خطااة ملناع هاذه اجلرمياة حياث نصات عاىل أآن تضااع ادلول
ا ألطراف س ياسات وبراما وتدابري شامةل ملنع وماكحفة الاجتار وحةياة الضاااا وخاصاة النسااء وا ألطفاال مان
معاودة ايذامم و أآن تتخذ وتع ا تدابري لتخفي وطأأة العوامل املساعدة عاىل الاجتاار اكلفقار والتخلا وانعادام
الفر و أآن تعمتد وتعا ا تادابري ترشايعية ،تعلميياة اجامتعياة و ثقافياة مان أآجال صاد الطلاب اذلي حيفا مجياع
أآشاكل اس تغالل ا ألشخا خاصة النساء وا ألطفال.
الفرع الثاين :الصكويف االقلميية الي حتظر الاجتار اب ألطفال
عىل الصعيد االقلميي أآبد اجملمتع ادلويل اهامتما ذه اجلرمية أآ ن جند العديد من الواثلق يف هذا الصدد.
 .2االتفاقية ا ألوروبية حلقو االنسان : 2027
تضينت هاذه االتفاقياة حظار الار حياث جااء فهياا"ال جياوا الاساققا أآو تساخري أآي انساان ،ال جياوا أآن
يطلب من أآي انسان أآداء معل جرا أآو خسرة )42( "...وقد حرصت هذه االتفاقية عىل وضاع آلياة لضاةن الوفااء
اباللزتامات الواردة فهيا من خالل انشاء جلنة وحممكة حلقو االنسان(.)43
.1امليثا االفريقي حلقو ورفاهية الطفل  : 2007أآفرد هذا امليثا نصوصا خاصة حبةية ا ألطفال  ،وهو ما ورد
ابملواد  10،10،22والي جاء فهيا:
أآ ".تم حةية لك طفل من اكفة أآشاكل االس تغالل الاقتصادي ...و أآن تتخذ ادلول اكفاة االجاراءات الترشايعية
واالدارية لضةن التنفيذ الاكمل لهذه املادة ...وتقوم ادلول عىل وجه اخلصو بتاوفري -مان خاالل الترشايعات -
احلد ا ألدىن ل أممجور لاللتاا بأأي معل ،سن الترشيعات لساعات وظاروف العيال ،سان العقاوابت املناسا بة
واالجراءات ا ألخر لضةن التطبيق الفعاال لهاذه املاادة وكاذا تشاجيع نرشا املعلوماات بشاأأن أآخطاار تشاغيل
()44
الطفل يف اكفة القطاعات.
()45
ب .تتعهد ادلول ا ألطراف حبةية الطفل من اكفة أآشاكل الاس تغالل والاعتداء اجلنيس
ج .تتخااذ ا ألطاراف االجاراءات املناسا بة ملنااع اختطاااف أآو بيااع أآو الاجتااار يف ا ألطفااال ألي غاارض أآو يف أآي
()46
شل من قبل أآي ص مبا يف ذكل الابء وا ألوصياء القانونيني عىل الطفل.
 -42املادة  71من هذه االتفاقية.
 -43وهو ماتضينه نص املادة  20من نفس االتفاقية
 -44املادة  22من امليثا .
-45وتتخذ اكفة االجراءات ملنع-:اغواء أآو تشجيع الطفل عىل املشااركة يف أآي نشاا جنيسا-اسا تخدام ا ألطفاال يف ادلعاارة أآو املةرساات اجلنسا ية
ا ألخر -اس تخدام ا ألطفال يف ا ألنشطة و العروض االابحية.انظر املادة  10من امليثا
 -46انظر املادة  10من امليثا
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د.اس تخدام ا ألطفال يف اكفة أآشاكل التسول".
و حر امليثا عىل انشاء جلنة خاصة نظم تشكيلها واختصاصها مبوجب املواد 31و 12ميه.
.3ميثا احلقو ا ألساس ية لالحتاد ا ألورويب)47( :حار امليثاا عاىل الانص رصاااة عاىل حظار الاساققا
والعيل ابالكراه ،وذكل مبقتىض املادة  72الي جاء فهيا «ال جيوا اسققا أآي اص أآو اسا تعباده -ال جياوا أآن
يطلب من أآي ص أآن يردي معال قو ا أآو مكرهاا -حيظار الاجتاار يف البرشا»،اال أآن ماا يالحاظ يف هاذا
امليثا أآنه يتضين آليات تنفيذية تكفل ااقام ما أآورده امليثا .
.1امليثا العريب حلقو االنسان )48( :أآبد هذا امليثا اهامتما ابلغا ابملوضاوع مان خاالل املاادة  27والاي جااء
فهيا« :حيظر الار والاجتاار اب ألفاراد يف مجياع صاورهة ويعاقاب عاىل ذكل وال جياوا باأأي ااال مان ا ألحاوال
الاسققا والاس تعباد -حتظر السخرة والاجتار اب ألفراد من أآجل ادلعارة والاس تغالل اجلنيس أآو الاس تغالل
دعارة الغري أآو أآي شل أآخر أآو الاس تغالل ا ألطفال يف الزناعات املسلاة»
ويف هذا الصدد اس تادث آلية ملتابعة ماد الازتام ادلول ا ألعضااء مباا ورد يف امليثاا مان خاالل انشااء جلناة
()49
خاصة تسيى ابجلنة حقو االنسان العربية
خـــامتة :
جيد ا ألطفال أآنفسهم يف هاذا العاا الظاا عرضاة للوضاعيات التجارياة الاي أآقرهتاا املواثياق ادلولياة ذات الصاةل
(الاس تغالل اجليين ،اخلدمة املزنلية القوية ،التسول املنظم ،جتارة اخملدرات ،العةةل الاسا تغاللية ،التباين غاري
املرشوع ،ن ع ا ألعضاء ،التجنيد يف الزناعات املسلاة  )...ويف هذا انهتااك صارخا حلقو االنسان.
وليس ابلرضورة اضطالع جةعة اجرامية ميظية ذه اجلرمية وال حتقاق رش عار الوطنياة اذ ميكان أآن تكمتال
هااااذه اجلرميااااة داخاااال ااااادود ادلوةل ،وال تتعااااداها كااااة ميكاااان أآن تتحقااااق جرميااااة الاجتااااار ماااان قباااال
أآقارب الطفل اك ألبو ن.
ويف هذا الصدد البد من التنويه اىل نقطاة همياة يف هاذا النطاا وهاو ال امياة ايمتيازي باني العيال الاسا تغاليل
احمل ل أممطفال و بني الاس تغالل يف اطار جرمية الاجتاار اب ألشاخا ومان ابب أآوىل ساواء يف هاذا أآو ذايف
يبقى الطفل حضية ،ذلا البد من ا ألخذ بيد الضااا والبعد عن النظر ايهيم مكجرمني أآو ميحرفني.

 -47الصادر عن الرملان ا ألورويب ،جملس الاحتاد ا ألورويب واللجنة ا ألوروبية ،دخل ازي النفاذ يف ديسير .1777
 -48اعمتد من قبل القية العربية السادسة عرش الي اس تضافهتا تونس يف  13ماي .1771
ّ -49نظم امليثا تشكيلهتا ،اختصاصاهتا وطريقة معلها مبوجب املواد من  11 – 12ميه.
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و ألجل ذكل ال بد من تع اجلهود الجياد آليات أآكرث فعالية النفاذ القانون ،ذكل أآنه رمغ القسانة الترشيعية يف
مواهجة هذه اجلرمية اال أآن اجملمتعات ال ت ال تتكبد ويالت هذه اجلرمية خاصة مع اتساع سو الطلب عىل
ا ألطفال الس امي فامي يتعلق بتجارة اجلنس وا ألعضاء.
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