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مقدمة:

اهلذط ٠غري ايؿطع ١ٝأ ٚاهلذط ٠ايػط ١ٜأ ٚغري ايكاْ ١ْٝٛأ ٚغري ايٓعاَ ١ٝظاٖط٠

عاملٜ ١ٝؿري إىل اهلذط َٔ ٠بًس إىل آخط بؿهٌ طلطم ايكٛاْني املطاع ١ٝيف ايبًس املككٛز ،حبٝح
ٜتِ زخ ٍٛايبالز ز ٕٚتأؾري ٠زخ.ٍٛ
ٜهع ايعسٜس َٔ املٗادطَ ٜٔكا٥طِٖ يف أٜسَٗ" ٟطب ٞايبؿط" .فِٗ بصيو ٜػًهٕٛ
ططٜكا ذلفٛفا مبداطط مجٚ ١غري َهُ ٕٛايعٛاقب ،فال أسس ٜعًِ أ ٜٔقس ٜٓتٗ ٞبِٗ
املطاف .فبعض املٗطبني ٜسعْ ٕٛفاش ايبٓعٜٚ ٜٔطًب ٕٛاملعٜس َٔ املاٍَٗ ،سز ٜٔبرتى املػافطٜٔ
يف عطض ايكشطاٜٛٚ .٤اد٘ ايٓػاٚ ٤األطفاٍ بايصات رلاطط ايتعطض يًعٓف ٚاالعتسا٤
اجلٓػ ،ٞنُا أْ٘ ٜتهح يف ْٗا ١ٜاألَط إٔ بعض ٖؤال ٤املٗطبني ٜتادط ٕٚبايٓػا٤
ٜٚػتدسَٗٔ يف مماضغ ١ايسعاض – ٠ايطم األبٝض – ٚعً ٢شيو فٗصا عٝب عً ٢دبني
اإلْػاَْٚ ،١ٝأغاَ َٔ ٠آغٗٝا ٜٚعٜس َٔ ٖص ٙاملأغا ٠ظٗٛض مماضغات إدطاَ ١ٝنس األطفاٍ،
متجًت يف خطفِٗ ٚبٝعِٗ ٚإدباضِٖ عً ٢ايسعاضَٚ ٠ا ٖ ٛأخطط َٔ شيو ،سٝح ؾاعت دباض٠
أعها ٤دػِ اإلْػإ ٚثبتت ساالت عسٜس ٠اغتدطز فٗٝا َٔ األطفاٍ أدعا َٔ ٤دػسِٖ
يبٝعٗا ملٔ ٜطٜس ٕٚاغتبساٍ أعها ٤بؿطٖ ،)1(١ٜص ٙاألخري ٠اييت تسض أضباسا غٓ ١ٜٛتكسض بأنجط
َٔ ًَٝ 33اض زٚالض غٜٓٛاًٚ ،تعس ثاْ ٞأنجط دباض ٠غري ؾطعَ ١ٝطحب ١يف ايعامل بعس االدباض
باملدسضات ٚايػالح .اْطالقا َٔ ٖص ٙايعٓاقط ساٚيٓا اإلداب ١عً ٢إؾهاي ١ٝاملساخً ١املتعًك١
مباٖ ١ٝاهلذط ٠غري ايؿطع ١ٝ؟ ٚظاٖط ٠االغتػالٍ ايبؿطٚ ٟبايهبط االدباض بايبؿط؟
ٚال ؾو إٔ أَ ٍٚا غٛف ْك ّٛببشج٘ ٖ ٛتعطٜف نٌ َٔ ظاٖط ٠اهلذط ٠غري
ايؿطع ٚ ١ٝايتذاض ٠بايبؿط ثِ بٝإ بعض اجلٛاْب املتعًك ١بٗصا املٛنٛع يتٓكػِ َساخًتٓا إىل
َبشجني ناألت:ٞ
املبشح األَ :ٍٚفٗ ّٛاهلذط ٠غري ايؿطعٚ ١ٝبٝإ أغبابٗا.
املبشح ايجاَْ :ٞفٗ ّٛاالدباض بايبؿط ٚعالقتٗا باهلذط ٠غري ايؿطع.١ٝ
املبحث األول :مفهوم ا هلجرة غري الشرعية وبيان أسبابها

اهلذط ٠سػب ايعسٜس َٔ ايباسجني ظاٖط ٠ممتس ٠اجلصٚض يف ايتاضٜذ قس غاُٖت يف
إعُاض األضض  ٚضمبا غتػاِٖ يف إعُاض ايه ٖٞ ٚ ،ٕٛتًعب زٚضا ٖاَا يف تالق ٞدلُٛعات بؿط١ٜ
َتٓٛع ١ايجكافات مما ٜػُح بايتالقح ايجكايف  ٚبٓا ٤سهاض ٠إْػاَْ ١ٝؿرتن ١إشٕ ميهٔ
ذبسٜس َفَٗٗٛا ٚبٝإ أغبابٗا بايٓش ٛايتاي:ٞ
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املطًب األ :ٍٚتعطٜف اهلذط ٠غري ايؿطع:١ٝ
عطف عًِ ايػه إ اهلذط ٠غري ايؿطع ١ٝعً ٢أْٗا االْتكاٍ فطزٜاً أ ٚمجاعٝاً َٔ َٛقع
إىل آخط حبجاً عٔ ٚنع أفهٌ ادتُاعً ٝا أ ٚاقتكازٜاً أ ٚزٜٝٓاً أ ٚغٝاغٝاً.
أَا عًِ االدتُاع فعطفٗا بأْٗا تبسٍ احلاي ١االدتُاع ١ٝنتػٝري احلطف ١أ ٚايطبك١
االدتُاعٚ ١ٝغريٖا(.)2
أَا َفٗ ّٛاهلذط ٠غري ؾطع ١ٝيف اجلعا٥ط ٖٛ :االدبا ٙسل ٛايهف ١ايؿُاي ١ٝيًبشط
املتٛغط بسٚ ٕٚثا٥ل ضمس ١ٝعرب قٛاضب املٛت ،بتأؾريات َعٚض ٚ ٠ايصٖاب يًػٝاس ١ز ٕٚضدع.١
ٚذبسخ اهلذط ٠غري ايؿطع ١ٝبجالث ١أْٛاع:
 – 1األؾدام ايصٜ ٜٔسخً ٕٛبططٜك ١غري قاْ ١ْٝٛز ٍٚاالغتكباٍ ٚال ٜػٕٚٛ
ٚنعِٗ ايكاْ.ْٞٛ
 – 2األؾدام ايصٜ ٜٔسخً ٕٛز ٍٚاالغتكباٍ بططٜك ١قاْٚ ١ْٝٛميهجٖٓ ٕٛاى بعس
اْكهاَ ٤س ٠اإلقاَ ١ايكاْ.١ْٝٛ
 – 3األؾدام ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛبططٜك ١غري قاْ ١ْٝٛخالٍ إقاََ ١ػُٛح بٗا قاْْٛاً.
ٚسػب اإلسكاٝ٥ات اييت قسضتٗا َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚي ١ٝسذِ اهلذط ٠ايػطَ ١ٜا
بني  َٔ % 15ٚ 13عسز املٗادط ٜٔيف ايعامل ايبايؼ سػب ايتكسٜطات األخري ٠يألَِ املتشس٠
سٛاي ًَٕٛٝ 183 ٞؾدل ْ ٖٞٚػب ١تؤنسٖا املٓعُ ١ايسٚي ١ٝيًٗذط.٠
املطًب ايجاْ :ٞأغباب اهلذط ٠غري ايؿطع:١ٝ
- 1األغباب االقتكاز ١ٜايعطٚف االقتكاز ١ٜيف تًو ايس .ٍٚفهُا ٚضز يف املؤمتط
ايٛظاض ٟايجاْ 5 + 5 ٞبؿإٔ اهلذط ٠املٓعكس يف ايطباط يف أنتٛبط عاّ  2333فإٕ األغباب
االقتكاز ١ٜتكف بؿهٌ عاّ خًف اهلذط ،٠فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ٜعترب ذب ٌٜٛاملٗادط ٜٔألَٛاهلِ
أَطا شا أُٖ ١ٝاقتكاز ١ٜنبري ٠بايٓػب ١يًس ٍٚاملهٝفٚ ١ز ٍٚاملٓؿأ عً ٢سس غٛا،٤
فاقتكازٜات فطْػا ٚإٜطايٝا ٚإغباْٝا تعس َٔ بني أ 12 ٍٚزٚي ١يف ايعامل َٔ سٝح ذبٌٜٛ
أَٛاٍ اهلذط ٠إىل بًسإ املٓؿأ.
- 2ايهػط عً ٢غٛم ايعٌُ ٜػص" ٟايٓعٚح إىل اهلذط "٠خاق ١يف ؾهًٗا غري
ايكاْ .ْٞٛيه ٕٛايبطاي ١متؼ عسزاً نبرياً َٔ ايػهإ ٚخاق َِٗٓ ١ايؿباب ٚاحلاقًني عً٢
َؤٖالت داَع.١ٝ
- 3األغباب االدتُاع ١ٝخاق ١يف ايبًسإ اييت تعطف ظٜاز ٠غهاْ ١ٝقعب ١تؤزٟ
إىل ايعذع عٔ طًباتِٗ َٔ ؾػٌ ٚغهٔ ٚخسَات ادتُاع...١ٝفايفطز ايعاٌَ َجال ٜط ٣إٔ
اشلفاض ايسخٌ َربض ناف يًٗذط ٠بػطض ضفع َساخ ،ً٘ٝفإٕ ايعاطٌ عٔ ايعٌُ ٜط ٣إ
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َربض ٙأنجط َٔ نايف ،يصا تعترب ايبطاي ١أسس األغباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًٗذط ٠إىل اخلاضز طًباً
يًعٌُٚ ،تعزاز سس ٠ايبطاي ١يف ز ٍٚايعامل ايجايح
ٚاملالسغ إٔ ايبطاي ١متؼ األفطاز َٔ مجٝع املػتٜٛات ايعًُٚ ١ٝاملٗٓٚ ١ٝست٢
احلاقًني عً ٢ؾٗازات عًٝاٚ ،إٕ عسّ قسض ٠غٛم ايعٌُ ايٛطٓ ١ٝعً ٢تأَني ٖص ٙايطًبات عً٢
ايعٌُ صلعٌ األفطاز ٜتذٗ ٕٛإىل طًبٗا يف اخلاضز ٚي ٛيف ظطٚف عٌُ قعبٚ .١نصيو قٛض٠
ايٓذاح االدتُاع ٞايصٜ ٟعٗط ٙاملٗادط عٓس عٛزت٘ إىل بًس ٙيكها ٤ايعطً ،١سٝح ٜتفاْ ٢يف
إبطاظ َعاٖط ايػٓ :٢غٝاضٖ ،٠ساٜا ،اغتجُاض يف ايعكاض ...اخلٚ ،نًٗا َعاٖط تػصٜٗا ٚغاٌ٥
اإلعالّ املط.١ٝ٥
- 4األغباب ايػٝاغٚ ١ٝاألَٓٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت ظٗطت دطا ٤احلطٚب ٚايٓعاعات
اييت عطفتٗا عسٜس َٔ َٓاطل ايعامل ،سٝح إٔ عسّ االغتكطاض ايٓادِ عٔ احلطٚب األًٖ١ٝ
ٚايٓعاعات ٚاْتٗانات سكٛم اإلْػإ بػبب االْتُا٤ات ايعطق ١ٝأ ٚايس ١ٜٝٓأ ٚايػٝاغٜ ،١ٝعسّ
أسس األغباب ايطٝ٥ػ ١ٝحلطنات اهلذط ٠اييت دبرب األفطاز عً ٢ايٓعٚح َٔ املٓاطل غري اآلَٓ١
إىل أخط ٣أنجط أَٓاً َ ٖٛٚا ٜطًل عً ٘ٝباهلذط ٠االنططاض ١ٜأ ٚايًذ ٤ٛايػٝاغ.ٞ
- 5ايعاٌَ ايب ٞ٦ٝأ ٚاجلػطايف فاملٓاطل املطً ١عً ٢ايبشط األبٝض املتٛغط تؿهٌ
سًكٚ ١قٌ بني إفطٜكٝا ٚأٚضٚبا ،نُا تػاِٖ ؾػاع ١احلسٚز ايؿُاي ١ٝيًكاض ٠اإلفطٜك ١ٝيف
تفاقِ ايعاٖط .٠نُا ٜتعًل األَط بايس ٍٚايػاسً ١ٝاييت تؿٗس تكًبات طبٝع ١ٝقاغ،١ٝ
نايتكشط ٚظسف ايطَاٍ عً ٢ايٛاسات ايكاحل ١يًعٝـ ٚاجلفاف باعتباضٖا تكع يف َٓاطل
شات َٓار قاض ٟسٝح تكٌ ايٓػب امل ١ٜٛ٦يػكٛط األَطاض(.)3
ٖٓٚ- 6اى عٛاٌَ أخطَ ٣ػاْس ٠التػاع ْطام ظاٖط ٠اهلذط ٠تؿٌُ تطٛض
االتكاالت ٚاملٛاقالت اييت أقبشت أنجط ٜػطا ،فُٔ خالٍ االتكاالت احلسٜجٜ ١ػتطٝع
املك ُٕٛٝيف ايس ٍٚايفكريَ ٠عطفَ ١ػتٜٛات املعٝؿ ١يف ايس ٍٚاملتكسَ .١أَا ٚغا ٌ٥املٛاقالت
ٚاييت أقبشت أضخل ٚأغٌٗ فٗ ٞتػاعس األفطاز عً ٞاهلذط َٔ ٠غٛم إي ٞغٛم ،نصيو
ٖٓاى عاٌَ ايكطب اجلػطايف ايصٜ ٟفػط ـ َجال ـ ٖذط ٠املهػٝهٝني إي ٞأَطٜها ٚاالْسْٝٚػٝني
إيَ ٞايٝعٜا.
املبحث الثاني :مفهوم االجتار بالبشر والتنييز بيهها وبني اهلجرة غري الشرعية

إٕ االدباض باألؾدام ميجٌ ثايح أنجط دباض ٠غري َؿطٚعَ ١طحب ١يف ايعاملٚ ،ال

ٜػبكٗا غ ٣ٛبٝع املدسضات ٚاألغًش ١غري املؿطٚعٚ ،١نٌ عاّ ٜتِ االدباض بعسز نبري َٔ
األؾدام – َععُِٗ َٔ ايٓػاٚ ٤األطفاٍ  -عرب احلسٚز ايٛطٖٓ ،١ٝصا فهال عُٔ ٜتِ
االدباض بِٗ يف زاخٌ بًساِْٗ ،ألغطاض ايسعاضٚ ٠أخطٜٚ ،٣ؿهٌ االدباض بايبؿط تٗسٜسا َتعسز
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األبعاز؛ إش ضلطّ ايهشاٜا َٔ سكٛقِٗ اإلْػاْٚ ١ٝسطٜاتِٗٚ ،األِٖ َٔ شيو إٔ ٖص ٙايتذاض٠
تؿهٌ خططا قشٝا عاملٝا ٚتعٜس َٔ من ٛاجلطمي ١املٓعُٚ .١يهْ ٞبني َفٗ ّٛاالدبا ٙبايبؿط
البس ٚإٔ ْتعطض يتعطٜف االدباض بايبؿط ٚايتُٝٝع بٚ ٘ٓٝبني اهلذط ٠غري املؿطٚع.١
املطًب األ :ٍٚتعطٜف االدباض بايبؿط
تتعًل ايتذاض ٠بػًع َاز ١ٜحبٝح ميهٔ بٝعٗا ٚؾطاؤٖا يف ْعري َكابٌ َاز ٟذلسز
ٖٚص ٙايػًع ميهٔ َكازضتٗا يف أسٛاٍ َع – ١ٓٝفايتساٜ ٍٚتِ يف ايػٛم ٚفكاً يًتعبري
االقتكاز ،ٟأَا احلسٜح عٔ دباض ٠ايبؿطٚ ،بايتايٜ ٞه ٕٛاإلْػإ ْفػ٘ ٖ ٛذلٌ ٖص ٙايتذاض٠
ٜه ٖٛ ٕٛايػًع ١اييت تباع ٚاإلْػإ نطَ٘ اهلل عع ٚدٌ ٚفهً٘ عً ٢غا٥ط املدًٛقاتٚ ،عً٢
شيو ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذاض ٠طلتًف َٔ سٝح ذلً٘ – اإلْػإ  -عٔ
ايتذاض ٠مبفَٗٗٛا االقتكاز.ٟ
ٚعطف ايفك٘ ٖصا االدباض

()4

بأْ٘  ٖٞ" :ناف ١ايتكطفات املؿطٚعٚ ١غري املؿطٚع،١

اييت ذب ٌٝاإلْػإ إىل دلطز غًع ١أ ٚنشٜ ١ٝتِ ايتكطف فٗٝا بٛاغطٚ ١غطاٚ ٤ذلرتفني
عرب احلسٚز ايٛطٓ ١ٝبككس اغتػالي٘ يف أعُاٍ شات أدط َتسٕ أ ٚيف أعُاٍ دٓػ ١ٝأَ ٚا ؾاب٘
شيوٚ ،غٛا ٤مت ٖصا ايتكطف بإضاز ٠ايهش ١ٝأ ٚقػطاً عٓ٘ أ ٚبأ ٟقٛض ٠أخط َٔ ٣قٛض
ايعبٛز."١ٜ
ٚمث ١تعطٜفات أخط ٣نايتعطٜف املسضز يف املاز 33 ٠ايفكط ٠أ َٔ بطٚتٛنَٓ ٍٛع
ٚقُع َٚعاقب ١االدباض باألؾدامٚ ،خباق ١ايٓػاٚ ٤األطفاٍ ،املهٌُ التفاق ١ٝاألَِ املتشس٠
ملهافش ١اجلطمي ١املٓعُ ١عرب ايٛطٓ ١ٝـ اعتُس ٚعطض يًتٛقٝع ٚايتكسٜل ٚاالْهُاّ مبٛدب
قطاض اجلُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس 25 ٠ايسٚض ٠اخلاَػٚ ١اخلُػ ٕٛاملؤضر يف  15تؿطٜٔ
ايجاْْٛ/ٞفُرب:2333
"ٜككس بتعبري "االدباض باألؾدام" دبٓٝس أؾدام أْ ٚكًِٗ أ ٚتٓك ًِٗٝأ ٚإٜٛاؤِٖ
أ ٚاغتكباهلِ بٛاغط ١ايتٗسٜس بايك ٠ٛأ ٚاغتعُاهلا أ ٚغري شيو َٔ أؾهاٍ ايكػط أٚ
االختطاف أ ٚاالستٝاٍ أ ٚاخلساع أ ٚاغتػالٍ ايػًط ١أ ٚاغتػالٍ ساي ١اغتهعاف ،أ ٚبإعطا٤
أ ٚتًكَ ٞبايؼ َاي ١ٝأَ ٚعاٜا يَٓٛ ٌٝافك ١ؾدل ي٘ غٝطط ٠عً ٢ؾدل آخط يػطض
االغتػالٍٜٚ .ؿٌُ االغتػالٍ ،نشس أزْ ،٢اغتػالٍ زعاض ٠ايػري أ ٚغا٥ط أؾهاٍ االغتػالٍ
اجلٓػ ،ٞأ ٚايػدط ٠أ ٚاخلسَ ١قػطا ،أ ٚاالغرتقام أ ٚاملُاضغات ايؿب ١ٗٝبايطم ،أ ٚاالغتعباز أٚ
ْعع األعها."٤
ٚمما دبسض اإلؾاض ٠إي ٘ٝإٔ ايتعطٜف املسضز يف ايربٚتٛن ٍٛاملصنٛض أعال ٙسػب
ايفكط ٠األٚىل َٔ املاز ٠ايجايجٜ – َ٘ٓ ١كػِ االدباض بايبؿط إىل ثالث ١عٓاقط:)6(ٖٞ ،
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األفعاٍ :أفعاٍ دبٓٝس أؾدام أْ ٚكًِٗ أ ٚتٓك ًِٗٝأ ٚإٜٛا ِٗ٥أ ٚاغتكباهلِ. ايٛغا ٌ٥املػتدسَ ١الضتهاب تًو األفعاٍ :بٛاغط ١ايتٗسٜس بايك ٠ٛأ ٚاغتعُاهلا أ ٚغريشيو َٔ أؾهاٍ ايكػط أ ٚاالختطاف أ ٚاالستٝاٍ أ ٚاخلساع أ ٚإغا ٠٤اغتعُاٍ ايػًط ١أ ٚإغا٠٤
اغتػالٍ ساي ١اغتهعاف أ ٚبإعطا ٤أ ٚتًكَ ٞبايؼ َاي ١ٝأَ ٚعاٜا يَٓٛ ٌٝافك ١ؾدل ي٘
غٝطط ٠عً ٢ايهش.١ٝ
ألغطاض االغتػالٍ :ايصٜ ٟؿٌُ اغتػالٍ زعاض ٠ايػري أ ٚغا٥ط أؾهاٍ االغتػالٍ اجلٓػ ٞأٚايػدط ٠أ ٚاخلسَ ١قػطا أ ٚاالغرتقام أ ٚاملُاضغات ايؿب ١ٗٝبايطم أ ٚاالغتبعاز أْ ٚعع األعها.٤
أَا أْٛاع االدباض بايبؿط ٚفكاً يًتعطٜف ايص ٟعطنٓاٖا يف تعطف االدباض بايبؿط
ميهٔ ذبسٜس أْٛاع االدباض يف ايبؿط يف ثالث ١أْٛاع ِٖ:
أٚال :االغتػالٍ اجلٓػٞ
ال ؾو يف خطٛضٖ ٠صا االغتػالٍ ٚايسي ٌٝعً ٢شيو دبط ِٜايتؿطٜعات اجلٓا١ٝ٥
يالغتكاب ٚنصيو دبط ِٜاالتكاٍ اجلٓػ ٞباألطفاٍ ٚنصيو ايسعاض.٠
ٜٚعٜس َٔ خطٛضٖ ٠صا األَط اْتؿاض ٖصا ايٓٛع َٔ أْٛاع ايتذاض ٠بايبؿط الغُٝا زعاض٠
األطفاٍ سٝح أقبشت زعاض ٠األطفاٍ َؿهً ١عامل ،١ٝفاألطفاٍ َٔ اجلٓػني ٜتعطنٕٛ
يالشلطاط يف عامل ايسعاضٚ ٠ايبعض َِٓٗ ٜبًؼ غٔ عؿط غٓٛات.
ٖٚؤال ٤األطفاٍ ذلٌ ايتذاضٜ ٠تِ اغتػالهلِ َٔ عكابات اإلدطاّ ٚايؿاشٜٔ
ٚايػٝاح األداْبٚ ،مثَ ١الٜني َٔ األطفاٍ َكابني بعس ٣ٚاألَطاض اجلٓػ ١ٝأٜ ٚتعطنٕٛ
يإلدٗاض أ ٚضلاٚي ٕٛاالْتشاضٖ ،صا ٚتؿري ايتكاضٜط إىل إٔ أعساز األطفاٍ ايصٜ ٜٔتِ
اغتػالهلِ يف ٖصا ايكسز ٜكسض عسزِٖ باآلت ٖٛ ٞاألعً ٢يف اهلٓس ،سٝح ٜكسض عسزِٖ بٓشٛ
( ) 753.333 – 433.333ثِ ايرباظ ٌٜيف املطتب ١ايجاْ ١ٝبعس اهلٓس سٝح ٜكسض ايعسز يف
ايرباظ ٌٜحبٛاي )533.333 – 253.333( ٞثِ تأت ٞبعس ايرباظ ٌٜايٛالٜات املتشس ٠سٝح
تسخٌ املطتب ١ايجايج ١سٝح ٜكٌ فٗٝا سٛاي 333.333 ٞطفٌ ثِ بعسٖا يف املطتب ١ايطابع١
تاٜالْس "ٚايكني" سٝح ٜكٌ عسز األطفاٍ ايص ٜٔمياضغ ٕٛايسعاض ٠يف نٌ َُٓٗا إىل سٛايٞ
( 233.333طفٌ)(.)7
ٚنصيو يف ٖصا ايٓٛع َٔ أْٛاع االدباض بايبؿط ٜػتػٌ ايٓػا ٤دٓػٝاً عٔ ططٜل
ايسعاضٚ ٠الؾو إٔ ايسعاضَٓ ٠ص أَس بعٝس تؿهٌ أنجط غ ٤ٛيالغتػالٍ اجلٓػ ٞيًٓػاٚ ،٤يف
ٖص ٙا يكٛض تعاٌَ املطأ ٠نػًع ١شات ق ١ُٝغٛقٚ ١ٝبايتاي ٞته ٕٛذلالً يالدباض عٔ ططٜل
ايٛغٝط ايصٜ ٟك ّٛبعًُ ١ٝايٓكٌ ٚايتٓك ٌٝيف غٛم االدباض بايبؿطٚ ،أقبشت ٖص ٙايتذاض– ٠
نُا غبل ٚقًٓا – تعرب يًشسٚز ايسٚيَ ١ٝجٌ ايتذاض ٠ايسٚيٚ ١ٝإٔ ناْت األٚىل ذلعٛض.٠
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ٚأٜاً َا نإ ذلٌ االغتػالٍ اجلٓػ ٞغٛا ٤طفٌ أ ٚاَطأ ٠أ ٚؾدل َٔ األؾدام
فاالغتػالٍ اجلٓػ ٞالؾو يف أْ٘ صلعٌ اإلْػإ ذلالً يالدباض َجٌ ايػًع املازٚ ١ٜطلهع
يك ٣ٛايػٛم َٔٚ ،ثِ – ٚنع اإلْػإ نػًع – ١تهٖ ٕٛص ٙايتذاضَ ٠طحب٘ ،ألْ٘ ميهٔ
اغتػالٍ اإلْػإ أنجط َٔ َط ٠ز ٕٚإٔ ٜػتًٗو ،ألٕ اجلٓؼ َتذسزٚ .بايتايٜ ٞه ٕٛمث١
اغتُطاض هلص ٙايتذاضٚ ٠بايتاي ٞاغتُطاض األضباح.
ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتذاضٜ ٠طًل عً ٘ٝقٓاع ١اجلٓؼ(.)8
ٚتٛنح اإلسكاٝ٥ات أْ٘ يف عاّ  2333قس مت ايكبض عً ٢سٛاي 474 ٞاَطأ ٠أدٓب١ٝ
زخًت إىل إغطا ٌٝ٥بططٜل غري َؿطٚع ملُاضغ ١أْؿط ١غري َؿطٚع.١
ثاْٝا :ايػدط ٠أ ٚايعٌُ اإلدباضٟ
ْكت املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝاتفاق ١ٝايعٌُ ايسٚي ١ٝاخلاق ١بايػدط ٠أ ٚبايعٌُ اإلدباضٟ
دٓٝف يػٓ 1933 ١بأْ٘ فُٝا ٜتعًل بأغطاض ٖص ٙاالتفاق ١ٝبككس باقطالح " ايػدط ٠أٚ
ايعٌُ إلدباض " ٟنٌ عٌُ أ ٚخسَ ١تؤخص عٓ َٔ ٠ٛأ ٟؾدل ذبت ايتٗسٜس بأ ١ٜعكٛب١
ٚاييت مل ٜتطٛع ٖصا ايؿدل بأزاٗ٥ا مبشض اختٝاض."ٙ
ٚعً ٢غطاض ٖص ٙاالتفاق ١ٝدا٤ت اتفاق ١ٝإيػا ٤ايعٌُ اجلرب ٟيػٓٚ ،1957 ١اييت
تًعّ ايس ٍٚاألعها ٤يف َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚي ١ٝمبهافش ١ايعٌُ اجلرب ٟبؿت ٢قٛضٚ ٠أؾهاٍ،
ستٚ ٢ي ٛنإ يف ؾهٌ تعب ١٦ايعُاٍ ألغطاض ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ،١ٜأ ٚنٛغ ١ًٝيًتُٝع أٚ
ايتفطق ١ايعٓكط ١ٜأ ٚاالدتُاع ١ٝأ ٚايك ١َٝٛأ ٚايس.١ٜٝٓ
ٚال تككط ايػدط ٠عً ٢ايبايػني بٌ عً ٢األطفاٍ أٜهاً ،سٝح إٔ َٓعُ ١ايعٌُ
ايسٚي ١ٝأقسضت نتاب يف أٚاخط ايكطٕ املٓكطّ ضلٌُ عٓٛإ " أطفاٍ ايعٌ " ٚدا ٤ف ٘ٝإٔ 233
ًَ ٕٛٝطفٌ ترتاٚح أعُاضِٖ َا بني غٔ األضبع ١غٓٛات ٚاألضبع ١عؿط غٜٓ ١عًُ ٕٛيف املٓادِ
ٚايٛضف ٚاحلكٚ ٍٛنصيو شنط ايهتاب إٔ ٖؤال ٤األطفاٍ ٜعصبٛا بايعٌُ غاعات ط ١ًٜٛنإ
صلب إٔ تهٖ ٕٛصا ايػاعات ـ بسالً َٔ ايػدط ٠رلكك ١ألؾعاضِٖ مبطسً ١ايطفٛي ١بهٌ َا
ذبًُ٘ ٖص ٙاملطسً َٔ ١ايطعاٚ ١ٜاحلٓإ.
ٖصا ًٜٚك ٢األؾدام – ذلٌ االدباض بايبؿط يف ٖصا ايٓٛع َٓ٘ ـ ايطداٍ ٚايٓػا٤
َعاًَ ١غري إْػاْ ١ٝيف غٛم ايعٌُ ،سٝح ٜه ٕٛمث ١تأَط عًَ َٔ ِٗٝهاتب ايػفط يف غًبِٗ
َٚهاتب االغتكباٍ يف ايس ٍٚايصٜ ٜٔػافط ٕٚإيٗٝا ٜٚتعطن ٕٛألغَ ٤ٛعاًَ.)9(١
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ثايجا :دباض ٠األعها ٤ايبؿط.١ٜ
ٜككس بتذاض ٠األعها ٤ايبؿط ١ٜأعُاٍ ايبٝع ٚايؿطا ٤عً ٢األعها ٤ايبؿطَ ١ٜجٌ
ايهًٚ ٢األْػذٚ ١ايكطْٚ ١ٝغريِٖ.فالبس َٔ ذبط ِٜشيو سٝح يه ْ٘ٛاعتسا ٤عً ٢سكٛم
اإلْػإ(.)11
يصيو ْكت املاز َٔ 7 ٠قاْ ٕٛتٓعْ ِٝكٌ ٚظضاع ١األعها ٤ايبؿط ١ٜيف ز ٍٚاإلَاضات
عً ٢أْ٘ " ضلعط بٝع ٚؾطا ٤األعها ٤بأٚ ١ٜغ ١ًٝناْت أ ٚتتكان ٢أَ ٟكابٌ َازَٗٓ ٟا
ٚضلعط عً ٢ايطبٝب املتدكل إدطا ٤ايعًُ ١ٝبصيو" ٚنصيو ْل شات ايكاْ ٕٛعً٢
اإلدطا٤ات ٚايؿطٚط ٚايتسابري ايٛادب إتباعٗا عٔ ْكٌ األعها.)11(٤
ٖصا ٚتٓتؿط ٖص ٙايعاٖط ٠بؿهٌ أغاغ ٞيف ايكني ٚاهلٓس ٚاالذباز ايػٛفٝيت ايػابل،
فف ٞايكني ٜتِ بٝع أعها ٤املػذْٛني احمله ّٛعً ِٗٝباإلعساّ ملٔ ضلتاز إيٗٝا َكابٌ
 .13.333يًهً ١ٝايٛاسس.٠
ٜٚأت ٞاملطن ٢عً ٢ايكني َٔ َايٝعٜا ٚاْسْٝٚػٝا ٚغٓػافٛض .٠بٌ ٚيكس بسأ ايكٕٛٝٓٝ
ايفكطا ٤يف عطض أعها ِٖ٤ايبؿط ١ٜيًبٝع َٔ خالٍ ؾبه ١االْرتْت(.)12
ٚنصيو احلاٍ يف االذباز ايػٛفٝيت ايػابلٜٚ .عٜس َٔ خطٛضٖ ٠ص ٙاألَط قٝاّ
إلدطاّ املٓعِ ٚعكابت٘ بكتٌ ايهشاٜا َٔ أدٌ اغتدطاز األعها َٔ ٤أدٌ بٝعٗا.
ٚبايتاي ٞأقبشت ٖص ٙايتذاضَٓ ٠تؿط ٠بػبب اضتهابٗا َٔ داْب عكابات إلدطاّ
املٓعِ بكتٌ األؾدام الغتدطاز أعها.)13(ِٖ٤
ٚاالدباض يف األعها ٤ايبؿطَ ١ٜجً٘ َجٌ االدباض يف ايبؿط ي٘(َٓ )14اطل اغترياز ٖٞٚ
ايسٚي ١ايفكري ٚاييت تعاَْ َٔ ٞؿهالت اقتكازٚ ١ٜغٝاغٚ ١ٝادتُاعَٓٚ ،١ٝاطل تكسٜط ٖٞٚ
ايس ٍٚايػٓ ١ٝاملتطٛض َٔ ٠ايٓاس ١ٝايعًُٚ ١ٝايطبٚ .١ٝاييت تػتدسّ ألعها ٤ايبؿط ١ٜنصيو
يف األحباخ ايعًُ ١ٝاختباض َس ٣قش ١ايٓتا٥ر ايطب ١ٝايٓادب ١عٔ ٖص ٙاألحباخ(ٚ ،)15ذبسٜس
أغعاض بٝع ألعها ٤ايبؿط ١ٜطلهع يكاْ ٕٛايعطض ٚايطًب أَ ٟجٌ ايػع يف األغٛام ٖٓٚاى
إسكا.)16(١ٝ٥
تؤنس إٔ  َٔ 83عًُٝات ظضع ألعها ٤ايبؿط ١ٜيف إغطاَ ٌٝ٥كسضٖا ايفكطا ٤يف َكط
ٚاألضزٕ ٚفًػطنيٚ ،إٔ  َٔ % 9سٛازخ اختفا ٤األطفاٍ يف ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝهٚ ٕٛضاٖ٤ا َافٝا
غٛم بٝع األطفاٍ غٛا ٤يًبؿط أ ٚيبٝع األعها.٤
املطًب ايجاْ :ٞايتُٝٝع بني االدباض باألؾدام ٚاهلذط ٠غري ايؿطع١ٝ
االدباض ٚاهلذط ٠ظاٖطتني َٓفكًتنيٚ ،يهُٓٗا َؿرتنتإ يف أَٛض .اهلذط ٠قس
ذبسخ َٔ خالٍ ايكٓٛات ايٓعاَٚ ١ٝغري ايٓعاَٚ ،١ٝاملٗادط ٕٚميهٔ إٔ ٜهْٛٛا قس اختاضٚا
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اختٝاضا سطا أ ٚأدربٚا عً ٢شيو نٛغ ١ًٝيًبكا ٤عً ٢قٝس احلٝا( ٠عً ٢غب ٌٝاملجاٍ أثٓا٤
قطاع ،أظَ ١اقتكاز ١ٜأ ٚناضث ١ب .)١ٝ٦ٝإشا نإ أغًٛب اهلذط ٠غري ْعاَ ٞفإْ٘ قس ٜه ٕٛثِ
مبػاعس ٠املٗادط َٔ ٜٔقبٌ املٗطبني ايصٜ ٜٔػًٗ ٕٛايسخ ٍٛغري ايكاْ ْٞٛإىل بًس َا يكا٤
ضغٚ .ّٛقس ٜطًب املٗطب ضغ ّٛباٖعٚ ١ضمبا ٜعطض املٗادط ٜٔإىل رلاطط دػ ١ُٝيف أثٓا٤
ضسًتِٗٚ ،يهٔ عٓس ٚقٛهلِ إىل ٚدٗتِٗ ،فإٕ املٗادط ٜٔأسطاض يٝؿكٛا ططٜكِٗ اخلامٚ ،عاز٠
ال ٜط ٕٚاملٗطب َط ٠أخط.٣
ٚيهٜ ٞتِ ايتُٝٝع بني ٖاش ٜٔاملكطًشني أبٓٝا بٝإ أٚد٘ ايؿب٘ ٚاالختالف

()17

بُٗٓٝا:
- 1أٚد٘ ايؿب٘ بني االدباض باألؾدام ٚاهلذط ٠غري ايؿطع:١ٝ
ٜعس نٌ َُٓٗا -االدباض باألؾدام  ٚاهلذط ٠غري ايؿطع - ١ٝدطميٜ ١عاقبعًٗٝا ايكاْ.ٕٛ
إٔ االدباض باألؾدام ٜؿهٌ –يف سس شات٘ ْٛ -عا َٔ اهلذط ٠إشا مت اْتكاٍايؿدل َٔ زٚي ١إىل أخط.٣
نٌ َُٓٗا ٜٗسف إىل ذبكٝل ايطبح أ ٚايهػب املاز.ٟ- 2أٚد٘ االختالف بني االدباض باألؾدام ٚاهلذط ٠غري ايؿطع:١ٝ
ٜفرتض االدباض ايًذ ٤ٛإىل ايك ٠ٛأ ٚاجلرب أ ٚاخلسٜع ١أ ٚاالختطاف طٛاٍ عًُ١ٝاالدباض أ ٚخالٍ دع ٤أَ ٚطسًَٗٓ ١ا ال ٜتطًب شيو.
االدباض ٜفرتض تٛافط قكس االغتػالٍ يف ايسعاضْ ،٠كٌ األعها...٤اخل .ال ٜتٛافطشيو أغاغا يف اهلذطٚ ٠إمنا قس ٜتٛافط تبعا.
يف ساي ١االدباض ٜه ٕٛايفطٜػ ١يف ساي ١غدط ٠بعس عبٛضِٖ احلسٚز ،يف ساي١ايتٗطٜب ٜه ٕٛيًُٗادط ٜٔسط ١ٜاإلضاز ٠بعس عبٛضِٖ احلسٚز.
يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜتِ االدباض يف األفطاز عرب احلسٚز إش ميهٔ إٔ ضلسخ زاخٌسسٚز ايسٚي ١ايٛاسسَ ٠ا زاَت عٓاقطَ ٙتٛافط.٠
ٜتِ تٗطٜب املٗادط َٔ ٜٔزٚي ١ألخط ٣فكط سٝح إٔ ايتٗطٜب زاُ٥ا ٜٓط ٟٛعً٢طابع عابط يًشسٚز ايٛطٓ ،١ٝأَا االدباض فكس ٜهٚ ٕٛقس ال ٜه ٕٛنصيو.
َكسض ايطبح ايطٝ٥ػ ٞايصٜ ٟعٛز عًَ ٢طتهيب اجلطّ يف االدباض بايبؿط ٖٛايعٛا٥س اييت تتأت َٔ ٞاغتػالٍ ايهشاٜا يف ايبػا ٤أ ٚايػدط ٠أ ٚبأ ٟططم أخط.٣
 يف تٗطٜب املٗادط ٜٔته ٕٛأدط ٠ايتٗطٜب اييت زفعٗا املٗادط غري ايكاْٖٞ َْٞٛكسض ايطبح ايطٝ٥ػ.ٞ
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قس تػتُط ايعالق ١بني َطتهيب اجلطّ ٚايهش ١ٝال تٛدس عاز ٠أ ٟعالقَ ١ػتُط٠بني َطتهيب اجلطّ ٚاملٗادط ،بعس إٔ ٜه ٕٛشيو املٗادط قس ٚقٌ إىل ٚدٗت٘ املككٛز.٠
ٚشلًل مما غبل إٔ االدباض بايبؿط ٖ ٛدباض ٠متجٌ ايػًع فٗٝا أؾدام ميهٔ
دبٓٝسِٖ أْ ٚكًِٗ أ ٚاغتكباهلِ بٛاغط ١تادط ٜك ّٛبعًُ ١ٝايٓكٌ ٚغري ٙبني زٚي ١طايب ١هلصٙ
ايػًع – األؾدام  -أ ٚز ٍٚأخط ٣عاضن ١هلص ٙايػًع.
ٚميهٔ إٔ ٜتعطض ايعُاٍ املٗادط ٕٚأٜها خلطط االدباض بايبؿطٚ .ضلسز بطٚتٛنٍٛ
َٓع ٚقُع َٚعاقب ١االدباض باألؾدامٚ ،خاق ١ايٓػاٚ ٤األطفاٍ املهٌُ التفاق ١ٝاألَِ
املتشس ٠ملهافش ١اجلطمي ١املٓعُ ١عرب ايٛطٓ ١ٝضلسز تعطٜف االدباض بايبؿط عً ٢اْ٘ دبٓٝس
األؾدام أْ ٚكًِٗ أ ٚايتػرت عً ِٗٝا ٚاغتكباهلِ عٔ ططٜل ايتٗسٜس أ ٚاغتدساّ ايك ٠ٛأ ٚأٟ
ؾهٌ آخط َٔ أؾهاٍ اإلنطا ،ٙأ ٚاالختطاف أ ٚايٓكب أ ٚاخلساع بٗسف االغتػالٍٚ .ضلطّ
" بطٚتٛن ٍٛاالدباض" االدباض بهٌ األؾدام مبا يف شيو ايعُاٍ املٗادط ٜٔبهٌ أؾهاي٘ َٔ
عبٛز ١ٜايطٖٔٚ ،االغتػالٍ اجلٓػ ٞايكػط ٟألغطاض دباضٚ ،١ٜاملُاضغات ايؿب ١ٗٝمبُاضغات
ايعبٛزٚ ،١ٜاألؾهاٍ األخط ٣الغتػالٍ ايعُاي ١حبػب َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚيٚ .2336 ١ٝضغِ إٔ
َععِ ايس ٍٚا يعطب ١ٝقاَت بايتكسٜل عً ٢ايربٚتٛن ،ٍٛإال إٔ تطمجت٘ إىل تؿطٜعات ٚطٓ١ٝ
ال ٜعاٍ بط٦ٝاً.
إناف ً١إىل شيو ،أقسضت بعض اهل٦ٝات اإلقًَ ١ُٝٝجٌ داَع ١ايس ٍٚايعطب،١ٝ
ٚدلًؼ ايتعا ٕٚاخلًٝذَ ٞعاٖسات إقً ١ُٝٝملٓع االدباض بايبؿط ٚمحا ١ٜنشاٜا االدباض
ٜٚؿٌُ شيوَ ،ؿطٚع ايكاْ ٕٛايعطب ٞايُٓٛشد ٞملٛادٗ ١دطا ِ٥االدباض بايبؿطٚ ،ايكإْٛ
ايُٓٛشد ٞجملًؼ ايتعا ٕٚاخلًٝذٚ ،ٞاإلعالٕ ايعطب ٞحلكٛم اإلْػإ (َاز ٠ضقِ )13
ٚاالتفاق ١ٝايعطب ١ٝحملاضب ١اجلطمي ١املٓعُ ١عرب ايٛطٓ ١ٝاملاز ٠ايعاؾطٚ ٠خط ١ايعٌُ اإلقً١ُٝٝ
ايعطب ١ٝايتابع ١يألَِ املتشس ٠حملاضب ١االدباض باألؾدام ٚتٗطٜب املٗادطَٛ( ٜٔاز )29 – 27
ٚباإلناف ١إىل بطٚتٛن ٍٛاالدباض ،فإٕ َعاٖستَٓ ٞعُ ١ايعٌُ ايسٚي ١ٝاخلاق ١بايعٌُ
ايكػط ٟضقِ  29يػٓٚ 1933 ١ضقِ  135يػٓ 1957 ١بايكها ٤عً ٢ايعُاي ١ايكػط ١ٜتٓاؾس
احلهَٛات ؾشص ايسعِ َٔ ادٌ ايكها ٤عً" ٢ايعٌُ ايكػط ٟأ ٚاإلدباضٚ "ٟايص ٟتعطٜف٘
"نٌ األعُاٍ أ ٚاخلسَات اييت تػتكب َٔ أ ٟؾدل ذبت ايتٗسٜس بأ ٟعكٛبٚ ١اييت مل
ٜتطٛع ٖصا ايؿدل بأزاٗ٥ا طٛعاً مبشض إضازت٘ حبػب "اتفاقَٓ ١ٝعُ ١ايعٌُ ايسٚي "١ٝضقِ
 ،29املاز.2 ٠
يكس قسقت ايس ٍٚايعطب ١ٝعً ٢االتفاقٝات ايسٚي ١ٝاملتعًك ١حبُا ١ٜسكٛم اإلْػإ
عاََ ١جٌ اتفاق ١ٝسكٛم ايطفٌٚ ،ايعٗس ايسٚي ٞاخلام باحلكٛم املسْٚ ١ٝايػٝاغٚ ،١ٝايعٗس
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ايسٚي ٞيًشكٛم االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝإال اْ٘ ال ٜعاٍ ٖٓاى عسزاً َٔ ٖص ٙايسٍٚ
اييت مل تكسم عً ٢اتفاقٝات احلُا ١ٜاييت تٓطبل ذبسٜساً عً ٢ايعُاٍ املٗادط.ٜٔ
اخلامتة:

ختاَا ملا شنط زلس إٔ ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝايػطب ١ٝأٚيت اٖتُاَا نبريا عً ٢املػتٜٛات

ايكهاٚ ١ٝ٥ايكاْٚ ١ْٝٛاالدتُاع ١ٝجلطمييت االدباض بايبؿط ٚاهلذط ٠غري ايؿطع ،١ٝباعتباضُٖا
َٔ اجلطا ِ٥املعكس ٠اييت متؼ غالَٚ ١أَٔ ٚسط ١ٜاألؾدامٚ ،تؿٗس تٛغعا عاملٝاٚ ،أقبشت
مبٛدب٘ دطمي ١االدباض يف ايبؿط ثايح أنرب دباض ٠غري َؿطٚع ١عًَ ٢ػت ٣ٛايعامل بعس
دباضت ٞايػالح ٚاملدسضات .فذطمييت االدباض بايبؿط ٚاهلذط ٠غري ايؿطع ١ٝأقبشتا تٗسزإ
اإلْػاْ ١ٝبايهاٌَٚ،االدباض بايبؿط مل ٜعس قاقطا عًْ ٢كٌ األؾدام عرب احلسٚز ،سٝح اَتس
إىل ْكٌ ٚتٗطٜب األؾدام زاخٌ سسٚز ايسٚي ١ايٛاسسٚ ،٠تؿري ايتكسٜطات ايعامل ١ٝيألضباح
ايٓاؾ ١٦عٔ اغتػالٍ ايبؿط بهاف ١قٛضٚ ٙتؿٌُ أٜها االدباض باألعهاٚ ٤ايبػاٚ ٤اغتػالٍ
األطفاٍ دٓػٝا ٚقًت إىل ًَٝ 28اض زٚالض أَطٜه ٞغٜٓٛا .إٔ ظاٖط ٠االدباض بايبؿط تعس َٔ
أنرب ايكهاٜا اييت تٗسز اإلْػاْ ١ٝنْٗٛا ظاٖطَ ٠عكس َٔ ٠ايٓاسٝتني االدتُاع١ٝ
ٚايكاْ .١ْٝٛهلصا صلب َٛادٖٗ ١ص ٙاجلطمي ١حبعّ خاقٚ ١إٔ تكطٜط َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚي١ٝ
ايتابع ١يألَِ املتشس ٠قسضت سذِ االدباض بايبؿط مبً ٕٛٝؾدل أغًبِٗ َٔ ايٓػاٚ ٤األطفاٍ
ٚبًػت أضباح تًو ايتذاضًَٝ 28 ٠اض زٚالض ،هلصا ْط ٣نطٚضٚ ٠نع سس يعاٖط ٠اهلذط ٠غري
ايؿطع َٔ ١ٝايٓاس ١ٝايسٚي. ١ٝ
اهلوامش:
( )1ايؿافع ٞذلُس بؿري" :قاْ ٕٛسكٛم اإلْػإ" َهتب ١اجلال ٤اجلسٜس ،٠املٓكٛض ،٠م .235
( )2عجُإ احلػٔ ذلُس ْٛض ٜٚاغط عٛض ايهط ِٜاملباضى :اهلذط ٠غري املؿطٚعٚ ١اجلطمي ،١داَعْ ١اٜف ايعطب١ٝ
يًعً ّٛاألََٓ ،١ٝطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ،ايطٜاض ،2338 ،م م .16- 15
( )3بٝاض فطْػٝؼ :اهلذط ٠غري املؿطٚع ١بني ايس ٍٚاالٚضٚب ،١ٝبريٚت يف  35متٛظ َ 2311كاٍ اْرتْت اطًع مبٛقع
 ،http cagg. Orgم .32
( )4غٛظ ٟعسيْ ٞاؾس :االدباض يف ايبؿط بني االقتكاز اخلفٚ ٞاالقتكاز ايطمس ،ٞايساض اجلاَع ١اجلسٜس٠
يًٓؿط،االغهٓسض ،2335 ١ٜم .17
(ْ )5فؼ املطدع.
(ٖ )6اْ ٞفتش ٞدٛضد :ٞدطمي ١االدباض باألؾدامٚ ....اجلٗٛز املكط ١ٜملهافشتٗا ٚايكها ٤عًٗٝا ،حبح َكسّ
يًٓس ٠ٚاإلقً ١ُٝٝاييت ٜٓعُٗا بطْاَر األَِ املتشس ٠اإلمنا ٞ٥س ٍٛاجلطا ِ٥املٓعُٚ ١ايعابط ٠يًشسٚز ،يف ايكاٖط٠
يف ايفرتَ 29 - 28 َٔ ٠اضؽ  ،2337م.5
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( )7أمحس غًُٝإ ايعغاي" :ٌٝايكٛض املعاقط ٠يالدباض بايبؿط ٚأغايٝب اضتهابٗا -اغتػالٍ األطفاٍ دٓػٝاً " -
ْس ٠ٚعًُ ١ٝسَ ٍٛهافش ١االدباض بايبؿط ،زٚي ١اإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ،٠ظاض ٠ايساخً ،١ٝايكٝاز ٠ايعاَ ١يؿطط١
أب ٛظيبَ ،طنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ايب ،2335،١ٝ٦ٝم .195
)8(the international trafficking and prostitution of women and children sara: Elizabeth Dill , www. Angelfire.com
( )9نًُ ١االفتتاح يف قُ ١األَِ املتشس ٠ملٓاقؿ ١سكٛم ايطفٌ يف َا.2332 ٟ
( )13اعترب دلًؼ االذباز األٚضب ٞيػٓ 2333 ١االدباض بايبؿط ميجٌ اْتٗاناً أغاغٝاً حلكٛم اإلْػإ .
( )11أْعط :غًطإ إبطاٖ ِٝاجلٜٛعس" :اجلٗٛز احملً ١ٝاإلقً ١ُٝٝملهافش ١االدباض بايبؿط "ْ ،س ٠ٚعًُ ١ٝس" ٍٛ
قاَْ ٕٛهافش ١دطا ِ٥االدباض بايبؿط" نً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايكاْ – ٕٛداَع ١اإلَاضات _ ،2336 _12 _12 ،م.67
( )12فٗصا تعترب يف أ ٟايباسح َٔ تِٗ االْرتْت ضادع سْ ٍٛعِ ْٚكِ االْرتْت ْب ٌٝعً " :ٞذبسٜات عكط
املعًَٛات " ،زاض ايعني 2333،م.71
( )13األخباض ،األسس  2333/ 13/29ايكٜ ٕٛٝٓٝبٝع ٕٛاألعها ٤بؿط ١ٜعً ٢االْرتْت.
( )14غٛظ ٟعسيْ ٞاؾسَ ،طدع غابل ،م .57
(ْ )15ل ايسغتٛض املكط ٟيف املاز 43 ٠عً ٢أْ٘ " ال صلٛظ إدطا ٤أ ٟدبطب ١طب ١ٝأ ٚعًُ ١ٝعً ٢أ ٟإْػإ بػري
ضنا ٘٥احلط".
ضادع يف ؾطح ٖص ٙاملازْ ٠ع ٜ٘املٗس " :ٟيف بعض َؿهالت املػٛ٦ي ١ٝاملسْ ١ٝاملعاقط ،" ٠زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط،٠
 2336م م .67 _66
( )16دلً ١ضٚظ ايٛٝغف  1998/2/26أؾاضت إي ٘ٝغٛظ ٟعسيْ ٞاؾسَ ،طدع غابل ،م .58
( )17ضادع نٌ َٖٔ :اْ ٞفتش ٞدٛضدَ ،ٞطدع غابل ،م  .6أمحس أب ٛايٛفا :٤االدباض باألؾدام ،قسّ نُٔ
غٝام ايٓس ٠ٚاإلقً ١ُٝٝس ٍٛاجلطمي ١املٓعُ ١عرب ايٛطٓ ١ٝاملٓعكس ٠يف َكط تاضٜذ َ 29- 28اضؽ ،2337
م.5
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