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 :ملخص

مت حػض مت أهبر زالث بالبكغ لاججاع حٍغ مت بػض للحضوص غابغة مىظمت حٍغ  حٍغ

اء البكغ مً اإلاالًحن ضحُتها ًلؼ التي اإلاسضعاثب ولاججاع ألاؾلحت تهٍغب  غالبُتهم، ألابٍغ

ت لحلىق  صاعر اهتهان فهي، وألاػفاٌ اليؿاء مً  ؾلػت أصبذ الظي ؤلاوؿان وخٍغ

مت هظه جماعؽ .ماصًت  ججاع كبل مً اإلاػاصغ الغق أو  الحضًثت بالػبىصًت اإلاؿماة الجٍغ

ٌ  اإلاىظم ؤلاحغام غصاباث إلى اإلاىخمحن الىهالءأو  الغكُم  غحر غابضاث غلى للحصى

ػت مكغوغت مت هظه حكيله إلاا وهظغا. وؾَغ ت اإلاجخمػاث غلى زؼغ مً الجٍغ ، البكٍغ

ٌ  ول بظلذ ؼ خماًت في هاما صوعا صو مت هظه طمً ؤلاوؿان خلىق  وحػٍؼ  زالٌ مً الجٍغ

ػُت راجُجُتاؾت ججؿُض  واإلاىظماث اإلاضوي اإلاجخمؼ ؾاهم هما، إلايافدتها وأمىُت حكَغ

ٌ  خيىماث مؼ والخػاون  اإلاكاعهت غلى الحيىمُت غحر الضولُت  غبر اإلاكيلت غلى الضو

 هما، واللظاةي والصحي ولاحخماعي التربىي  اإلاجاٌ في اإلاسخلفت الخىغُت جضابحر جىَغـ

ٌ  اإلاىاػىحن لضي ألامني الىعي وجىمُت إغالم غلى جلىم مت الؿلبُت آلازاع خى ، للجٍغ

 مىاحهت غلى وجدفحزهم للطحاًا ؤلاًىاء وجىفحر غنها ألاؾاؾُت اإلاػلىماث وإصزاٌ

 وفي، غامت بصفت اإلاسخصت ألاحهؼة مؼ للخػاون  اإلاىاػىحن وجغغُب، الؼاعبت الخدضًاث

                                                             

 اإلاغؾل. اإلاؤلف 
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مت هظه إلايافدت الحيىمُت غحر واإلاىظماث اإلاجخمػُت اإلاكاعهت غً جلضم ما طىء ، الجٍغ

 اإلاضوي اإلاجخمؼ جمىً هل:  الخالُت ؤلاقيالُت زالٌ مً اإلاىطىع هظا مػالجت خاولىا

 زالٌ مً وصولُا وػىُا البالغت ألاهمُت اهدؿاب الحيىمُت غحر الضولُت واإلاىظماث

مت إلايافدت اإلاسخلفت آلُاتهما جفػُل  بالبكغ؟ لاججاع حٍغ

مت لاججاع بالبكغ ؛الحيىمُت غحر اإلاىظماث ؛اإلاضوي اإلاجخمؼكلماث مفخاحيت:   ؛حٍغ

 .اإلايافدت

Abstract: 

The crime of human trafficking is the third and largest crime of a 

transnational organization after the crime of arms smuggling and drug 

trafficking which is claimed by millions of people, mostly women and 

children. It is a flagrant violation of the rights and freedoms of man 

who has become a material commodity By slave traders or agents 

belonging to organized criminal gangs for illicit and rapid proceeds. In 

view of the danger of this crime poses to human societies, every 

country has played an important role in protecting and promoting 

human rights within this crime by embodying a legislative and 

security strategy to combat it. Civil society and international non-

governmental organizations have also contributed to and cooperated 

with governments, the various educational measures in the field of 

education, social, health, and judiciary are also based on informing 

and developing citizens' security awareness about the negative effects 

of crime, providing basic information about them, providing 

accommodation for the victims and motivating them to face the urgent 

challenges. Citizens in cooperation with the competent authorities in 

general, and in view of the above on community participation and 

non-governmental organizations to combat this crime, we tried to 

address this issue through the following issue: Can civil society and 

international non-governmental organizations gain great importance 

nationally and internationally by activating their different mechanisms 

to combat the crime of human trafficking?  
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  لدمت:م

، مً الىعي اإلاػاصغ لضي مسخلف قػىب الػالمأصبذ الخفىحر في خلىق ؤلاوؿان 

ؼ ه ظه الحلىق في وافت مجاالث فهى مدىع صعاؾاث مسخلفت مً أحل خماًت وحػٍؼ

مت اإلاىظمت، الحُاة مت لاججاع بالبكغ ، ؾُما مجاٌ الجٍغ حػض اهتهاوا هبحرا  التي منها حٍغ

أو  لسخغةخُث ًخػغض إلاسخلف أقياٌ ؤلاؾاءة الجؿضًت والىفؿُت إلغغاض الحلىكه 

مت مً زؼغ غلى أو  غالٌ الجيس يؾخلا  لاججاع باألغظاء. فىظغا إلاا حكيله هظه الجٍغ

تاؾخ مت، لغاع اإلاجخمػاث البكٍغ في  جظافغث حهىص اإلاجخمؼ الضولي إلايافدت هظه الجٍغ

ػاث ؤلاكلُمُت والىػىُت وإطا وان للضولت صوعا فػاال ، (1)مسخلف اإلاىازُم الضولُت والدكَغ

ؼ  متفي حػٍؼ ـ غضة آلُاث إلايافدت هظه الجٍغ ، خلىق ؤلاوؿان مً زالٌ جىظُم وجىَغ

فئن اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت جلػب هي ألازغي هفـ الضوع 

فهي غباعة غً هُاول جىظُمُت ، للمدافظت غلى خلىق اإلاىاػً إكلُمُا وػىُا وصولُا

وؿاهُت في مسخلف اإلاجاالث حػمل مً أحل جدلُم أهضافا مخمثلت في زضمت ؤلا

 هضاف الغبذ.اؾتصون والثلافُت وطلً الؿُاؾُت ، لاكخصاصًتو لاحخماغُت

 إجباع إلىمما ال قً فُه أن اإلاجخمؼ اإلاضوي وهظه اإلاىظماث غحر الحيىمُت ٌؿػُا  

، راجُجُت مؤؾؿت مً زالٌ جىَغـ جضابحر الخىغُت في اإلاجاٌ التربىي ولاحخماعي والثلافياؾت

ومً زالٌ ما جلضم غً اإلاكاعهت اإلاجخمػُت خاولىا مػالجت هظا ، وغحرها، الصحي واللظاةي
                                                             

 هظهغ بػع اإلاىازُم ولاجفاكُاث الضولُت اإلاخػللت بدلىق لاوؿان: (1)

لي ، 1948//10/12لحلىق ؤلاوؿان الصاصع في ؤلاغالن الػالمي و 1945مُثاق ألامم اإلاخدضة لػام  اإلاُثاق ؤلافٍغ

اجفاكُت ألامم ، 03/02/1987خُث صاصكذ غلُه الجؼابغ في  27/06/1984لحلىق ؤلاوؿان والكػىب في 

مت اإلاىظمت لؿىت  باألشخاص لؿىت  ًمىؼ لاججاع البروجىوٌى الضولي الخاص، 2000اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 وغحرها . 2005عوبُت إلايافدت لاججاع بالبكغ لػام لاجفاكُت ألاو ، 2000

ػاث كاهىن خماًت ، 2003كاهىن الػلىباث الفغوس ي اإلاػضٌ غام   ىظهغ منها:فؤلاكلُمُت والىػىُت،  أما غً الدكَغ

يي لػام   51/2006اللاهىن لاجداصي ؤلاماعاحي عكم ، 2008اإلاػضٌ ؾىت  2000ضحاًا لاججاع بالبكغ ألامٍغ

الضؾخىع ، بكأن ميافدت حغابم لاججاع بالبكغ 64/2010عكم  اللاهىن اإلاصغي ، الخجاع بالبكغ الخاص بمىؼ

مخػلم باالججاع باألشخاص  25/02/2009مؤعر في  01-09اللاهىن عكم ، مػضٌ ومخمم 1996الجؼابغي لؿىت 

 مػضٌ ومخمم للاهىن الػلىباث الجؼابغي.
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هل جكمً املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير اإلاىطىع مً زالٌ ؤلاقيالُت الخالُت: 

الحكوميت مً اكدساب أهميت بالغت وطىيا ودوليا مً خالل جفعيل آلياتهما املخخلفت 

 ؟. لإلحابت غلى هظه ؤلاقيالُت اغخمضها الخؼت الخالُت:ار بالبشزملكافحت جزيمت الاجج

مفهىم اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت في ميافدت  املبحث ألاول:

مت لاججاع بالبكغ.  حٍغ

راجُجُاث اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت في اؾت املبحث الثاوي:

مت لاججاع   بالبكغ.ميافدت حٍغ

في  مفهوم املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير الحكوميت املبحث ألاول:

 مكافحت جزيمت الاججار بالبشز

ٌػض اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت مً إخضي اإلاؤؾؿاث  

فدؿعى لخدلُم ، الحاملت إلاؿؤولُت مىاحهت ظاهغة لاججاع بالبكغ في غضة مجاالث

وهظلً الخػامل مؼ اإلاكىالث التي ٌػاوي منها اإلاجخمؼ والتي ًصػب ، بيل صىعهاالخىمُت 

مت وما  غلى الضولت الخػامل مػها مباقغة وهظا جلضًم الخىغُت للمىاػىحن غً هظه الجٍغ

 ؾلبُت.  جغجبه مً أزاع

أهىاع اإلاجخمؼ اإلاضوي مً زالٌ هظا اإلابدث إلى حػٍغف وزصابص زم  خؼغق هولظا 

)  .(الضولُت غحر الحيىمُت )مؼلب زان زم جىاولىا حػٍغف وزصابص اإلاىظماث، )مؼلب أٌو

 ع املجخمع املدوياخصائص وأهو ، زيفحع املطلب ألاول:

فاث فلهُتبمصؼلح اإلاجخمؼ اإلاضوي  جم حػٍغف مىً ًومً زاللها ، ػضة حػٍغ

( سالص غضة زصابص لهاؾخ أهىاغه أو  وهظا طهغ مسخلف جصيُفاجه، )الفغع ألاٌو

 )الفغع الثاوي(.

 حعزيف وخصائص املجخمع املدوي الفزع ألاول:

فاث فلهُت   وزصابص جمحزه غً  مسخلفتغغف اإلاجخمؼ اإلاضوي بػّضة حػٍغ

 فُما ًلي: إليهاولظا خاولىا الخؼغق ، اإلاصؼلحاث اإلاكابهت له
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 حعزيف املجخمع املدوي أوال:

فهىان مً غغفه بأهه زلُؽ مً ، ازخلفذ آلاعاء الفلهُت في حػٍغف اإلاجخمؼ اإلاضوي

ت واإلاىظماث الضًيُت أو  اإلاىظماث التي حكمل لاجداصاث والىىاصي والجمػُاث الخحًر

ذ والكػىع غحرها مً اإلاجمىغاث التي جخفاغل فُما بُنها بغوح مً اإلاضهُت والدؿام

ا وإهم، خُث ًيىن هظا الخفاغل غحر هاحم غً مصلحتها الظاجُتباإلاؿؤولُت لاحخماغُت، 

، غحر إعزُت مً غغفها بأنها مؤؾؿاث غحر خيىمُت . وهىان(1)غً الصالح الػام فلؽ

وحكيل كؼاغا زالثا بحن اللؼاع الحيىمي ، مؿخللت غً الجهاػ الحيىمي، جؼىغُت

 . (2)واللؼاع الخاص

فاثو  ًمىىىا اللٌى أن اإلاجخمؼ اإلاضوي هى مجمىغت مً ، بىاء غلى هظه الخػٍغ

مخمثلت في جدلُم ، مخيىهت مً مىاػىحن ججمػهم أهضاف مكترهتالخىظُماث الخؼىغُت 

دكيل غلى اإلاؿخىي الضازلي مً الجمػُاث واإلاىظماث ، اإلاصلحت الػامت للمجخمؼ ٍو

غلى اإلاؿخىي الضولي مً اإلاىظماث غحر ، و الىلابُت والثلافُت واإلاهىُت ولاحخماغُت

 الحيىمُت.

 ثاهيا: خصائص املجخمع املدوي

فاث اإلايؿىبت  لمجخمؼ اإلاضوي غلى غضة زصابص هظهغها غلى ؾبُل لاخخىث الخػٍغ

فهظه الخصابص حػلخه ًخمحز غً بلُت اإلاؤؾؿاث ألازغي الخابػت ، اإلاثاٌ ولِـ الحصغ

 للضولت.

ًلصض بظلً أنها جخىُف مؼ الخؼىعاث في  مؤسساث كادرة على الخكيف: -1

 .(3)اوظُفُأو  احُلُأو  اػمىُ، البِئت التي حػمل فيها مهما وان هىع الخىُف

                                                             
غة الػغبُتاإلاجخمؼ اإلاضوي في الخلُج ، باكغ الىجاع (1) بدث ملضم إلى وؿىة اإلاجخمؼ اإلاضوي في الىػً ، والجٍؼ

 .15ص، 1992بحروث ، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت، الػغبي

، مغهؼ اإلاػلىماث والخأهُل لحلىق ؤلاوؿان، الضولت واإلاجخمؼ اإلاضوي في الُمً، فؤاص غبض الجلُل الصالحي (2)

 .31ص، 2001الُمً 

صاع ، 1غ، صوع اللظاء ؤلاصاعي والضؾخىعي في إعؾاء مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي، هُلمدمض إبغاهُم زحري الى  (3)

ت ، الفىغ الجامعي  .18ص، 2007ؤلاؾىىضٍع
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لالٌ اإلاالي وؤلاصاعي ؾخهظه اإلاؤؾؿاث جخمخؼ باال  مؤسساث مسخللت: -2

لها الظاحي مً زالٌ جبرغاث أغظائها، والخىظُمي أو  أي أنها حػخمض غلى جمٍى

هما أنها جضًغ وجىظم قؤونها بىفؿها ػبلا ، ؤلاهخاحُتأو  ألاوكؼت الخضماجُت

 زاعجي.أو  مخابػت مً أي ازتراق صازليأو  جسظؼ للغكابت فال ، للىاهُنها الضازلُت

ًلصض بظلً غضم وحىص صغاغاث بضازلها غىض  مؤسساث مخجاوست:  -3

وهظا ما ًضٌ غلى جىُف ومغوهت اإلاؤؾؿاث غىض خل ، مماعؾتها ليكاػها

 .(1)الجزاغاث

هي مؤؾؿاث جفظل الىفؼ الػام،  :مؤسساث جطوعيت جخدم املصلحت العامت -4

، هي مؤؾؿاث جيكأ غلى أؾاؽ اإلاكاعهت الؼىغُت، لخدلُم الغبذ وغحر هاصفت

 جسضم ول فئاث اإلاجخمؼ ومً مسخلف اإلاُاصًً صون جدلُم الغبذ.

 الفزع الثاوي: جصييف مؤسساث املجخمع املدوي

جىظُماث حؿعى لخدلُم الحلىق اإلاسخلفت أو  ًدكيل اإلاجخمؼ اإلاضوي مً غضة مؤؾؿاث 

فىجض أن هظه ، الجٍغمت اإلاىظمت اإلاخػللت باالججاع بالبكغ ومنها خماًتهم مً، لألفغاص

ُاس ي وصًني جغبىي أواحخماعي وغلمي أمنهي أو  اإلاؤؾؿاث الضازلُت غضًضة ومخىىغت طاث ػابؼ ؾ

ٍاض ي  لظا ًمىً جصيُف اإلاجخمؼ اإلاضوي إلايافدت حٍغمت لاججاع بالبكغ إلى: ؛ (2)وع

  (3)أوال: جمعياث حلوق إلاوسان

اث   تهخم هظه الجمػُاث أؾاؾا في كظاًا ؤلاوؿان اإلاخػللت بخىَغـ الحلىق والحٍغ

مت لاججاع بالبكغ وغحرها ، ومداعبت لاهتهاواث اإلاغجىبت طضه، غلى اإلاؿخىي الضازلي هجٍغ

مً اجفاكُت خلىق  16ىاؾؼت جىَغـ خم إوكاء حمػُاث اإلاسىٌ بمىحب اإلااصة ب

                                                             
 .32و 31، ص صحؼ ؾابممغ ، لمدمض إبغاهُم زحري الىهُ في هفـ اإلاػنى: اهظغ  (1)

ياع غحر الحيىمُت صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي في الخىمُت لاحخماغُت اهظغ  ، صاع اليكغ مؼبلت ػاها، هظلً : مىظمت هاٍع

 . 14ص، 2007، صهىن الػغاق

رهامج الػغبي ليكاغ خلىق ؤلاوؿان، اللاهغة، ؤلاػاع الخىظُمي للجمػُاث في الجؼابغ الب، بىحمػت غكحر (2)

 .05ص، 2001 ،مصغ

 مغحؼ ؾابم. ، 1948لػالمي لحلىق ؤلاوؿان لؿىت عاحؼ ؤلاغالن ا (3)
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ضفاع غً الحلىق اإلاىتهىت لإلوؿان واإلاؿاهمت زم فهظا الحم ًمىنها مً ال، ؤلاوؿان

مت  (1)اإلاػضٌ واإلاخمم 1966هما جظمً الضؾخىع الجؼابغي لؿىت ، اللظاء غلى هظه الجٍغ

 "خم إوكاء الجمػُاث مظمىن". :43هظا الحم في اإلااصة 

 ثاهيا: ألاسزة واملؤسساث الخعليميت 

واإلاؤؾؿاث الخػلُمُت جلػب صوعا فػاال في تهظًب الىفـ للحض مً ، ال قً أن ألاؾغة

الخصغفاث ؤلاحغامُت مً زالٌ جىحُه ؾلىن ألابىاء وأفغاص اإلاجخمؼ الى الػلم والخفاهم 

لظا حػخبر ألاؾغة حماغت احخماغُت صغحرة جلىم  الخىاػن في خُاجه. مً أحلوالثلت والخلضًغ 

فهي أكىي غىصغ ًمىً لاغخماص غلُه للىكاًت ، اإلاجخمؼبتربُت أبىائها وخماًتهم مً مساػغ 

مت لاججاع بالبكغ ليىنها جغبي وجغقض أوالصها غلى اللُم والػاصاث والخلالُض ، وميافدت حٍغ

واهذ الىدُجت ، فيلما وان هىان جماؾً لألؾغة، وهظا خب الىػً ولاهخماء إلُه، الحمُضة

مً غىامل  الخػلُمت بمسخلف أػىاعها غامال اللىامت لؿلىن أبىائها. هما حػض اإلاؤؾؿاث 

وأن ، ميافدت حٍغمت لاججاع بالبكغ زاصت الىاكػت غلى ألاػفاٌ والكباب مً الىكىع فيها

 جنهع بضوعها ألاؾاس ي اإلاخمثل في حػلُم اإلاهاعاث واإلاػغفت.

 ثالثا: املؤسساث الدًييت والاجخماعيت

، صوعا فػاال في التربُت وؤلاصالحػاغذ اإلاؿاحض واإلاضاعؽ اللغآهُت أن جؤصي اسذ

هما غغؾذ اللُم الحمُضة والؿلىن ، فبُيذ الخصغفاث اإلادغمت والجؼاء اإلاترجب غنها

وبفظل هظه ألازالق ٌؿخؼُؼ الفغص ، لجيؿهأو  الؿىي في ؤلاوؿان صون اغخباع لؿىه

مت لاججاع بالبكغ مثال ولظا حػض اإلاؿاحض خاملت، الخصضي ليل آفت احخماغُت  هجٍغ

عؾالت الخىغُت والخػلُم بما ٌػىص بالىفؼ ليل فئاث اإلاجخمؼ. هما حؿاهم ول اإلاؤؾؿاث 

مسخلف هظا واألؾغة واإلاسجض واإلاضعؾت زم الجامػت و ، لاحخماغُت بمسخلف أهىاغها

 وؾابل ؤلاغالم الخصضي لهظه الظاهغة بمسخلف الىؾابل وؤلامياهُاث اإلاخاخت لها.

 زياطيترابعا: املؤسساث الثلافيت وال

اطُت مً مؤؾؿاث اإلاجخمؼ خُث جلىم اإلاؤؾؿخحن  حػض اإلاؤؾؿاث الثلافُت والٍغ

                                                             
  مػضٌ ومخمم .1996جؼابغي لؿىت الضؾخىع ال (1)
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مت و  ُػاب ػاكت الكباب وقغل أوكاث فغاغهم بمماعؾت غضة اؾدبميافدت الجٍغ

اطُت م إحغاء، وكاػاث ٍع ت  غً ػٍغ للكباب وحصجُؼ اإلابضغحن  وأصبُتمؿابلاث فىٍغ

إكامت هضواث وأًام صعاؾُت لخىغُت ول فئاث اإلاجخمؼ وزاصت ، منهم في غضة مجاالث

مت خىٌ هظهالكباب  وفخذ مجاٌ الىلاف والحىاع مػهم في حى مً اإلاىطىغُت ، الجٍغ

 لخدصُل وفهم اججاهاتهم اإلاسخلفت وجصىٍب الؿلبُت منها. 

 املطلب الثاوي: حعزيف وخصائص املىظماث الدوليت غير الحكوميت

ظماث الضولُت غحر الحيىمُت وأزصها بسصابص جمحزها غً غغف الفله اإلاى للض

ؾىف هخؼغق لخػٍغف اإلاىظماث ، غحرها مً اإلاىظماث اإلاػغوفت غلى الصػُض الضولي

( وطهغ زصابص هظه اإلاىظماث )الفغع الثاوي(.  الضولُت غحر الحيىمُت )الفغع ألاٌو

 الفزع ألاول: حعزيف املىظماث الدوليت غير الحكوميت

فا ل (1)الفله كضم عابؼت جدكيل بحن أو  هظه اإلاىظماث غلى أنها:" ول ججمؼحػٍغ

مغاع بغغض جدلُم أهضاف مػُىت ؾخأشخاص ًيخمىن لضٌو مسخلفت وغلى هدى كابل لال 

أو  غغفذ هظلً بأنها "غباعة غً جىظُماث زاصتو ، (2)لِـ مً بُنها هضف جدلُم الغبذ

ٌ وجسظؼ للاهىنها كاهىن صولت اجداصاث ًلؼ ملغها الغبِس ي بئخضي الضو أو  حمػُاث

أو  اإلالغ إال أن مجاٌ غملها جمخض زاعج إكلُم هظه الضولت ؾىاء غلى اإلاؿخىي ؤلاكلُمي

وطلً بغُت جدلُم أهضاف مكترهت بحن أشخاص مً حيؿُاث مخػضصة صون ، الجهىي 

 . (3)الؿعي لخدلُم الغبذ

فها كاهىها  جخمؼ في إػاعها ٍاإلاػمٌى بها و أنها اجفاكُت جسظؼ لللىاهحن بهما جم حػٍغ

ىن غلى أؾاؽ حػاكضي والغغض غحر مغبذأو  أشخاص ػبُػُىن  هما ٌكتروىن في ، مػىٍى

                                                             
(1)  ٌ ، اللاهغة صاع اإلاؿخلبل الػغبي 1غ، جغحمت خؿً هافػت، ؾىؾُىلىحُا الػالكاث الضولُت، ماعؾاٌ ماع

ف: اهظغ . 381-380ص ص ،1986  في هفـ الخػٍغ

.BEIGBEDER . Yves ,Le rôle international de l’organisation non gouvernementale 

,L.G.D.J Paris 1992 ,p09 . 

م (2) مظهغة ماحؿخحر في اللاهىن الضولي لحلىق ، مؿاهمت اإلاجخمؼ اإلاضوي في خماًت خلىق ؤلاوؿان، بغواث هٍغ

 .13ص، 2005-2004الجؼابغ ، حامػت بىمغصاؽ، ؤلاوؿان

 مغحؼ ؾابم.، 1948لحلىق ؤلاوؿان لؿىت  عاحؼ ؤلاغالن الػالمي (3)
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غحر مدضوصة مً احل جغكُت ألاوكؼت طاث الؼابؼ اإلانهي أو  حسخحر مػاعفهم إلاضة مدضوصة

اض ي غلى الخصىص  .(1)ولاحخماعي والػلمي والضًني والتربىي والٍغ

 ص املىظماث الدوليت غير الحكوميتخصائالفزع الثاوي: 

أصي إلى صػىبت الخفغكت بحن  مما أهىاعختى ظهغث بػضة حػضص اإلاىظماث الضولُت 

 هظه اإلاىظماث ولظا وحضث غّضة زصابص ممحزة لهظه اإلاىظماث جخجلى فُما ًلي:

اإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت ال جيكأ باجفاق غياب الصفت الحكوميت:  -1

 هما أنها ال جسظؼ لىظامها.، وال جيىن جدذ مغاكبتها، الحيىماث

هي جسضم ول ؤلاوؿاهُت بىاؾؼت وكغ الخػاون والخظامً جلدًم خدمت إوساهيت:  -2

ؼ خلىق ؤلاوؿان في الػالم  .(2)وحػٍؼ

خماًت ، هظه اإلاىظماث حؿعى إلاؿاهضة خلىق ؤلاوؿان غير هادفت لخحليم الزبح: -3

غ مجاالث خُاجه صون جدلُم عبذ  فهظا ما ًمحزها غً بػع ، مً ول طلًوجؼٍى

 اإلاىظماث ألازغي الهاصفت لخدلُم ألاعباح.

راجيجياث املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير استاملبحث الثاوي: 

 مً مكافحت جزيمت الاججار بالبشز الحكوميت

ٌؿعى اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت إلى خماًت خلىق ألافغاص مً 

مت لاججاه ، حغاء لاهتهاواث الىاكػت غليها والجغابم اإلااؾت بىغامتهم وأحؿامهم مثل حٍغ

اإلاىظماث غحر و  بالبكغ وما جسلفه مً أزاع ؾلبُت مسخلفت. لظا اجسظ اإلاجخمؼ اإلاضوي

 ) مت)اإلاؼلب ألاٌو الحيىمُت آلُاث مسخلفت مؿخػملت في قتى اإلاجاالث إلايافدت هظه الجٍغ

اإلايافدت مً زالٌ الػمل مؼ لاجفاكُاث الضولُت في هظا الغغض  وهظا جفػُل آلُاث

 )اإلاؼلب الثاوي(.

                                                             
 .1990لؿىت  53ج ع ع ، مخػلم بالجمػُاث 04/12/1990مؤعر في  90/31مً كاهىن عكم  02اإلااصة  (1)

 ؛222، ص1984، صاع الثلافت الػغبُت اللاهغة، الىؾُؽ في كاهىن اإلاىظماث الضولُت، أخمض أبى الىفاء مدمض (2)

، ن، ب، ص، صاع الفىغ الحضًث، غحر الحيىمُت في الضفاع غً خلىق ؤلاوؿاناإلاىظماث  صوع ، فاجذ ؾمُذ غؼام

 .230ص ، 1989ؾىت 
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آلياث املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير الحكوميت في مكافحت  املطلب ألاول:

 الاججار بالبشز

ػُت وألامىُت التي جم وطػها مً كبل الضٌو إلاىاحهت حغابم ؾتحػخبر لا  راججُت الدكَغ

ؼها بجهىص اإلاجخمؼ ، بالبكغلاججاع  مت بل البض مً حػٍؼ غحر وافُت للخصضي لهظه الجٍغ

م  اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت التي جلىم بالخىغُت والخدؿِـ غً ػٍغ

) وإغالم الغأي ، للىكف غً الحلابمأو  جىظُم ججمػاث وهضواث جدؿِؿُت )الفغع ألاٌو

 م الحمالث لاخخجاحُت )الفغع الثالث(.الػام بها )الفغع الثاوي(أو غبر جىظُ

 الفزع ألاول:الخوعيت والخحسيس عً طزيم جىظيم ججمعاث وهدواث جحسيسيت

 عً طزيم إلاعالمأو 

ت والحخمُت لظمان خلىق  حػخبر آلُت جىغُت وجدؿِـ ألافغاص مً آلالُاث الظغوٍع

مت لاججاع بالبكغ وغحرها مً الجغابم ألازغي  فىجض أن هلص الىعي لضي ، البكغ مً حٍغ

قياٌ غضة مً لاهتهاواث غلى خلىكه. لظا هجض أن هظه الخىغُت جيىن أل ؤلاوؿان ٌػغطه 

م الىىغُت أو  مً زالٌ جىظُم الخجمػاث والىضواث الخدؿِؿُت )أوال( غً ػٍغ

م عؾابل ؤلاغالم اإلاسخلفت )زاهُا(.  والخدؿِـ غً ػٍغ

 أوال: جىظيم ججمعاث وهدواث جحسيسيت

أهم وؾابل الخىغُت والخدؿِـ جىمً في جلً الخجمػاث والىضواث الخدؿِؿُت إن 

منها خله في ، التي جيىن وعائها الخىظُماث اإلاسخلفت مً أحل خماًت خلىق ؤلاوؿان

مت لاججاع بالبكغ خُث جلىم هظه الخجمػاث الخدؿِؿُت اهؼالكا مً ، الحماًت مً حٍغ

ت لاحخماع ت كضًمت مغجبؼت ب، خٍغ اإلوؿان وأصبدذ مً الحلىق الػاإلاُت فهي خٍغ

اإلاىغؾت في ول صولت. فهظه الخجمػاث  (2)وهظلً حػض مً الحلىق الىػىُت، (1)اإلاػترف بها

                                                             
(1)MORANGE, J , Droit de l’homme en libertés publiques , P.U.F 4eme éd ,Paris 

1999 , p 122. 

ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان لاجفاكُت ، (21)م1996هظلً: الػهض الضولي للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لػام  اهظغ 

ىُت لحلىق ؤلاوؿان لػام ، (11)م1950لػام   (.15)م 1969لاجفاكُت ألامٍغ

 مغحؼ ؾابم.، مػضٌ ومخمم( 42)اإلااصة 1996الضؾخىع الجؼابغي لؿىت  (2)
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جلفذ اهدباه ألاشخاص للمؼالبت بالحماًت غً خلىكهم والضفاع غنها غً ما يهضصها مً 

مت لاججاع بالبكغأو  ؾلبُتجصغفاث أو  ؾلىواث غملُاث  وجسخلف، حغابم مثل حٍغ

منها ألاخؼاب الؿُاؾُت ، الخىغُت الخدؿِؿت بازخالف أصىاف وجىظُماث اإلاجخمؼ اإلاضوي

 والخىظُماث اإلاهىُت وغحرها.

فهي مخىىغت جظم مُاصًً ، هظا وباليؿبت للخىغُت والخدؿِـ مً كبل الجمػُاث

اطُت، حػلُمُت، صًيُت، زلافُت، غلمُت، غضًضة اكخصاصًت احخماغُت صحُت ، ٍع

ُت. فىجض مثال اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت ولاحخماغُت جلػب صوعا فػاال في مداعبت وكظاب

مت لاججاع بالبكغ بىاؾؼت إًجاص وؾابل لللظاء غلى ظاهغة الفلغ ووطؼ قبياث  حٍغ

وجىفُظ أوكؼت لخمىحن ألاؾغ الفلحرة اكخصاصًا ، ألامان لاحخماغُت للفخُاث ألاهثر فلغا

جلػب اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت في جىثُف الجهىص ختى و ، (1)مً جدؿحن مؿخىاها اإلاػِش ي

 .جخالءم بغامج الخػلُم مؼ اللُم واإلاباصا اإلابِىت باجفاكُاث ميافدت لاججاع بالبكغ

هما وطػذ بغامج جضٍعب زاصت باإلاضعؾحن هدى جدلُم ألاهضاف وحػمُم صوع 

غ وؾابل الػمل م جؼٍى مت غً ػٍغ ووكغ  (2)اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت إلاىاحهت هظه الجٍغ

. (3)جأهُض طغوعة مكاعهت آلاباء وجمىُنهم مً إبضاء أعائهم بكان هظه البرامجو ، الثلافت

مت لاججاع بالبكغ مً زالٌ  هما حػهض اإلاؤؾؿاث الصحُت واللظابُت غلى مداعبت حٍغ

خمالث الخىغُت لبػع أصىاف ألاػفاٌ الظًً ٌػِكىن خاالث تهضص ؾالمتهم البضهُت 

وؾىء اإلاػاملت واإلاماعؾاث ، غالٌ لاكخصاصي والجيس يؾخلا  والصحُت مً حغاء طلً

هما حػمل هظه اإلاؤؾؿاث غلى إوكاء مغاهؼ احخماغُت ، (4)غحر الكغغُت ججاه البىاث

                                                             
، صاع الفىغ الجامعي، صعاؾت ملاعهت، الىظام اللاهىوي إلايافدت حغابم لاججاع بالبكغ، زالض مصؼفى فهمي (1) 

ت  وعكت غمل خٌى لاججاع بالبكغ، مدمض أخمض صاووص، في هفـ اإلاػنى اهظغ  366ص ، 2011مصغ ، ؤلاؾىىضٍع

م والُاث اإلاىاحهت، ومػنى الظىاهغ اإلاخلاعبت أواصًمُت ، مغهؼ بدىر الكغػت، هضوة لاججاع بالبكغ بحن الخجٍغ

ش ، مباعن لألمً  . 09ص، 2010حىان  20مصغ بخاٍع

والهُئاث  في الػضًض مً الضٌو غلى طغوعة خصٌى وعي واضح في أوؾاغ الخالمُظ والؼلبت الحث للض جم (2)

ؿُت في مسخلف اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت والجامػاث خىٌ اإلافاهُم اإلاخػللت بظاهغة لاججاع بالبكغ وبأزغها ، الخضَع

بكغ" في اإلاىاهج واإلالاالث جظمحن البرامج بماصة" زلافت ميافدت لاججاع بال وجضاغُاتها غلى اإلاجخمؼ مً زالٌ

 .ووكغ الػضًض مً اإلاؼبىغاث والبدىر والىخب خٌى لاججاع بالبكغ، الضعاؾُت
 .271ص، 2009بحروث ، حلىق الخماًت ، وؾُم خؿام الضًً ألاخمض (3)

 .35ص، مغحؼ ؾابم، ومضي اعجباػها بلظاًا ألامً الكامل مىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي (4)



 
 بالبشز الاججار لجزيمت الخصدي في الحكوميت غير واملىظماث املدوي املجخمع راجيجيتاست

 ملكافحتها أداء فاعليت وجحليم

 

51 

ت إًىابُت وحؿهُل ، خمابُت لخلضًم الضغم الصحي والىفس يو  وصحُت بسضماث عغٍى

 ؤلاصماج لليؿىة اإلاػىفاث واإلاخاحغة بهً.

وجلضًم ، ث اللظابُت غلى مػاكبت اإلاجغمحن بأكص ى الػلىباثهما جلػب اإلاؤؾؿا 

مت والضفاع غنهم مً زالٌ مدامحن  اإلاىاصغة والضغم اللاهىوي لطحاًا هظه الجٍغ

وطلً أزىاء الخدلُم وؾحر اإلاداهماث فظال غً مخابػت إحغاءاث خصىلهم ، مخؼىغحن

ؼ الحماًت ، (1)غلى خلىكهم لضي الغحر غىض صضوع كغاع اإلادىمت بكغغُت الحلىق  وحػٍؼ

مت طاث إكامت مؤكخت (2)اللظابُت لهم ، بىاؾؼت جىفحر أماهً إًىاء لطحاًا هظه الجٍغ

ت إلايافدت  (3)هما هى الحاٌ غً صاع ؤلاًىاء والغغاًت ؤلاوؿاهُت الخابػت للمؤؾؿت اللؼٍغ

أما غً اإلاؤؾؿاث لاججاع بالبكغ واإلادافظت غلى أؾغاع الطحاًا اإلاىصغحن فيها.

اطُت م حػلُمهم ، والٍغ وهظا الضًيُت حؿعى إلى لاهخمام باعجلاء مؿخىي الكباب غً ػٍغ

بهم وجلضًم اإلاىغظت لهم ُػاب ػاكت الكباب وقغل اؾدخُث ًخم طلً غبرع ، وجضٍع

أوكاث فغاغهم مً زالٌ إخُاء خغهت كصىع الثلافت ومغاهؼ ؤلاغالم واإلاؿاحض غلى 

الحث غلى اللجىء إلى ، لاء مً مػاإلاهاؾخغليها ولا حصجُؼ ألاػفاٌ والكباب غلى الترصص 

اطُت مؼ حكضًض مغاكبت هظه  مغاهؼ الكباب التي جدخىي غلى ألاوكؼت اإلاسخلفت منها الٍغ

 غالٌ والفؿاص.ؾخاإلاغاهؼ لظمان غضم حػغض الكباب ألهىاع لا 

 ثاهيا: الخوعيت والخحسيس عً طزيم وسائل إلاعالم.

ًخسظها اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت مً أحل ٌػض ؤلاغالم وؾُلت فػالت 

ت ، الؿلبُت اإلاخػللت بدلىق الصخصأو  جدؿِـ وجىغُت الغأي الػام بيافت اإلاؿخجضاث ؤلاًجاُب

هما حؿعى هظه اإلاىظماث مً زالٌ هظه الىؾابل ؤلاغالمُت إلى ػغح أفياع ومىطىغاث للحىاع 

                                                             
( 1 ) Voir: Rapport annuel n° 2 adressé au parlement et au gouvernement de 

l’observatoire national de l’enfance en danger , O.N.E.D Paris 2006.p07.  

ش (2) اإلاىخب الىػني إلايافدت لاججاع بالبكغ بػض وهي جدذ إقغاف  13/04/2003، أوكئذ هظه الحماًت بخاٍع

عاحؼ :مىظماث اإلاجخمؼ ، الصاصع غً اإلاجلـ ألاغلى لكؤون ألاؾغة 2005لؿىت  08إوكابه بمىحب كغاع عكم 

 .27ص، مغحؼ ؾابم، اإلاضوي ومضي اعجباػها بلظاًا ألامً الكامل

 مغحؼ ؾابم. ، 1948عاحؼ ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان لؿىت  (3)
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ومغاكبت  ،(1)ًا التي جسص خلىكهم وخغٍاتهموإخاػت اإلاىاػىحن بجمُؼ الخؼىعاث واللظا

، لاهتهاواث الىكػت غليهم مثل اإلاػاملت اللاؾُت لألػفاٌ واليؿاء وحكغليهم حػؿفُا

مت لاججاع بالبكغ. ٌؿعى ؤلاغالم بىؾابله ، وحػٍغظهم للػىف فيلها أفػاٌ جظمىتها حٍغ

ىن  ، الػاإلاُت للمػلىماجُتصحف وحغابض( والحضًثت )الكبىت ، إطاغت، الخللُضًت )جلفٍؼ

م  مت لاججاع بالبكغ غً ػٍغ ىهُت اإلاباقغة( إلى الحض وميافدت حٍغ وكىىاث البث الخلفٍؼ

مت وبىصابذ الىكاًت منها وهظا جغغُب ، جؼوٍض الصحف واإلاجالث بأزباع هظه الجٍغ

 اإلاجخمؼ في الخػاون مؼ الؿلؼاث ألامىُت إلايافدتها.

متلىً للىصىٌ لهظه ألاهضاف التي ًلض ًجب ، مها ؤلاغالم بسصىص هظه الجٍغ

بيىهه مؿئىال غنها إغالمُا وغلمُا ، جضٍعب ؤلاغالمي غلى مدخىي الغؾالت ؤلاغالمُت

ىـ( ؾىت ، وأزالكُا بىطؼ  2013لظلً اهخم مجلـ البدىر والخباصٌ الضولي )إًٍغ

غ خٌى لاججاع بالبكغ. ففي ؾىت  ب اإلادغعًٍ والصحفُحن غلى الخلاٍع  2010صلُل جضٍع

ب هؤالء اإلادغعًٍ والصحفُحن غلى  أغض مجلـ البدىر والخباصٌ الضولي صلُال لخضٍع

مت مً أحل الحصٌى غلى اإلاػلىماث الحلُلت خىلها  غ الصحفُت خىٌ هظه الجٍغ الخلاٍع

 . (2)وهظلً خماًت ضحاًاها وحصجُؼ الػمل الحيىمي واإلاضوي إلاؿاغضة الطحاًا

للحّض مً ظاهغة لاججاع بالبكغ ًجب أن وختى جيىن الغؾالت ؤلاغالمُت فػالت 

مػلىماث غً مسخلف أؾئلت أفغاص اإلاجخمؼ خٌى هىع أو  ًخظمً مدخىاها غلى إحاباث

مت وهىع ضحاًا )أػفاٌ مت وؿاء(، وزؼىعة الجٍغ أو  هُف جم زضاغهم، هظه الجٍغ

 وبؼبُػت الحاٌ طهغ الفاغلحن لها.، إهغاههم غليها

 الحلائم وإعالم الزأي العام بها الفزع الثاوي: البحث عً

جخىلى مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاؤؾؿاث غحر الحيىمُت بالؿعي اإلاخىاصل للبدث 

مت وحمؼ اإلاػلىماث غً مسخلف الكياوي التي جصلها مً  غً أوطاع ضحاًا هظه الجٍغ

                                                             
ألاصاء ؤلاغالمي لحغهت خلىق ؤلاوؿان "الظىابؽ واإلاػاًحر" مغهؼ اللاهغة لضعاؾاث ، غصام الضًً خؿً (1)

 .30ص، 2002مصغ ، خلىق ؤلاوؿان

الىضوة الػلمُت )ميافدت ، صوع وؾابل ؤلاغالم في الحض مً ظاهغة لاججاع بالبكغ، مصؼفى مدمض مىس ى (2)

ش  اض، 1غ، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت، 2012ي حاهف 25إلى  21لاججاع بالبكغ( بخاٍع الؿػىصًت ، الٍغ

 .35و 34ص ، 2012
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مت ختى جلىم  كبل أصحابها الظًً حػغطىا لالهتهاواث اإلاسخلفت مً حغاء هظه الجٍغ

غ غنهابئغض ت ، اص جلاٍع غ جخظمً ألاوطاع الػامت لحلىق وخٍغ هما جلضم هظلً جلاٍع

وحسجُل مسخلف خاالث لاهتهان الحاصلت وجدضًض مؿؤولُت ، الصخص صازل الضولت

 .(1)الهُئاث الغؾمُت في مىكفها منها

غ إلغالم الغأي الػام غنها ألنها ، جلىم هظه الجمػُاث واإلاىظماث بيكغ هظه الخلاٍع

مت وحغابم أزغي جمازلها في  حػبر  وجخظمً مػلىماث صحُدت ومؤهضة خٌى هظه الجٍغ

غ طغؼا مػىىٍا غلى الضولت ججاه هظه اإلاىظماث، اإلاغجبت  .(2)هما حػض هظه الخلاٍع

 زع الثالث: جىظيم حمالث احخجاجيتالف

كض جلىم جىظُماث اإلاجخمؼ اإلاضوي بالحمالث لاخخجاحُت مىضصة الجهاث اإلاػىُت 

غحرها أو  حٍغمت لاججاع بالبكغ منها و  اإلاكاول اإلاسخلفت التي ًخسبؽ فيها ؤلاوؿانبسصىص 

ولظا ، لاهتهاواث التي جغجىب في خلهأو  خلىق ؤلاوؿانو مً الجغابم التي جمـ مؼالب 

الجغابم أو  جسخلف وؾابل الحمالث بازخالف ألاهضاف اإلاىحىصة منها وختى ػبُػت اللظاًا

الث. كض جيىن هظه الحمالث في قيل احخماغاث مؿخمغة خٌى ظاهغة التي جخبىاها هظه الحم

هظلً جيىن غلى قيل أو ، غحرها مً الظىاهغ الؿلبُت التي جمـ ؤلاوؿانأو  لاججاع بالبكغ 

ت غلى الجهاث اإلاػىُت في مداعبت هظه أو  جىظُم مؿحراث مظاهغاث إلاماعؾت الظغىغ اإلاػىٍى

 .(3)خلىق ؤلاوؿان وخٍغاث ألافغاص وخماًتهامً أحل خملها غلى اخترام أو  الجٍغمت

جفاكياث الدوليت فلي املطلب الثاوي: جفعيل آلياث املكافحت مً خالل العمل مع الا

 هذا الغزض

مت  ًلػب اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت صوعا هاما في ميافدت هظه الجٍغ

ليىنها ملاعبت جبىتها ، الضولُتواإلاػاهضاث مً زالٌ اإلاكاعهت في مسخلف لاجفاكُاث 

 ٌ متو ، الػضًض مً الضو ظهغ طلً مً زالٌ ، هي أؾاؾُت مً أحل الخصضي لهظه الجٍغ ٍو

                                                             
ت، زلفت هاصًت (1) أػغوخت صهخىعاه في الػلىم ، آلُاث خماًت خلىق ؤلاوؿان في اإلاىظىمت اللاهىهُت الجؼابٍغ

 .112ص، 2010-2009، الجؼابغ، باجىت، حامػت الحاج لخظغ، كاهىن صؾخىعي، اللاهىهُت

 .21، 18، ص ص، مغحؼ ؾابم، غصام الضًً خؿً (2)

(3) Roche .J et Pouille. A, Libertés publiques, 9ème éd, Dalloz, Paris 1990, p143. 
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( وهظا اإلاؿاغضة لاحخماغُت وجىفحر  اإلاؿاهمت مؼ أهم لاجفاكُاث الضولُت )الفغع ألاٌو

 اخخُاحاث ألاػفاٌ الخاصت )الفغع الثاوي(.

 جفاكياث الدوليتساهمت مع أهم الاالفزع ألاول: امل

خغص اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت مً زالٌ اإلاكاعهت مؼ لاجفاكُاث 

ت الىعي لضي اإلاجخمؼ خىٌ ظاهغة لاججاع بالبكغ مً زالٌ جلضًم  الضولُت لغفؼ ؾٍى

والضفاع ، جىفحر صوع ؤلاًىاء للطحاًا وجلضًم الضغم الىفس ي ولاحخماعي، مػلىماث غنها

مً زالٌ جدبؼ مداهمت الفاغلحن ولظا ؾىف هظهغ غلى ؾبُل اإلاثاٌ ولِـ غً الطحاًا 

الحصغ بػع لاجفاكُاث الضولُت التي ؾاهم مً زاللها اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر 

مت وإفاصة الطحاًا.  الحيىمُت مً أحل الحض مً هظه الجٍغ

، ألاػفاٌوبساصت اليؿاء و، (1)بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت لاججاع باألشخاص -1

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت لػام   2000اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 .20/05/2003وصزلذ خحز الخىفُظ في 

لاجفاكُت الخىمُلُت إلبؼاٌ الغق وججاعة الغكُم وألاغغاف واإلاماعؾاث الكبيهت بالّغق  -2

ش   .(2)07/09/1956بخاٍع

ش اؾخاجفاكُت زؼغ لاججاع باألشخاص و  -3  .(3)02/12/1949غالٌ صغاعة الغحر بخاٍع

ش   -4 مت اإلاىظمت غبر الىػىُت بخاٍع اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

15/11/2000(4). 

م البر والبدغ والجى اإلاىمل الجفاكُت  -5 ً غً ػٍغ ب اإلاهاحٍغ بغوجىوٌى ميافدت تهٍغ

ش  مت اإلاىظمت غبر الىػىُت بخاٍع  .15/11/2000ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

ش  -6 لي لحلىق ؤلاوؿان والكػىب بخاٍع  .(5)27/06/1981اإلاُثاق ؤلافٍغ

 .(1)2004 ىاإلاُثاق الػغبي لحلىق ؤلاوؿان في ماً -7

                                                             
ش  69ع ، ع، / ج2003، 11، 09، اهظمذ إليها الجؼابغ (1)  .2005-11-12بخاٍع

ش  66ع ، ع، ج، 1963-09-11اهظمذ إليها الجؼابغ في  (2)  .1963-09-14بخاٍع

ش  66ع ، ع، ج، 1963-09-11اهظمذ إليها الجؼابغ في  (3)  .11مؼ وطؼ جدفظاث غلى اإلااصة  1963-09-14بخاٍع

ش  9ع ، ع، ج، 2002-02-05اهظمذ إليها الجؼابغ في  (4)  .2فلغة  30مؼ جدفظ غلى اإلااصة  2002-02-10بخاٍع

 .2 فلغة 20، مؼ جدفظ غلى اإلااصة 2003-11-12بخاٍعش  69غضص، ج، ع، ع 2003-11-09اهظمذ إليها الجؼابغ في  (5)
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والخػافي الجؿضي  لاعجُاحخُث جىظغ ول صولت في جىفُظ جضابحر جدُذ ، وغلُه

والىفس ي ولاحخماعي لطحاًا لاججاع بالبكغ مً زالٌ لاهظمام لهظه لاجفاكُاث التي 

حػمل بالخػاون هظلً مؼ اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي طو الصلت مػها مً 

ب مؼ مغاغاة خلىق ؤلاوؿان واإلاؿابل الحؿاؾت ، زالٌ جباصٌ اإلاػلىماث وجىفحر الخضٍع

هظلً الخػاون والػمل بما حاءث به اجفاكُت خلىق ، لت باألػفاٌ وهىع الجيـاإلاخػل

 الؼفل مً زالٌ مؿاغضة ألاػفاٌ والحصٌى غلى اإلاػلىماث الالػمت لجمؼ قمل أؾغجه. 

اصة وعي اإلاجخمؼ اإلاخصل بجمُؼ خلىق ؤلاوؿان  هما حؿاهم هظه اإلاىظماث في ٍػ

اث ألاؾاؾُت غبر أوكؼت مسخلفت مثل ال خثلُف والخضٍعب وهظا البدث في هظه والحٍغ

ؼ غّضة مباصا هخدلُم الخفاهم والدؿامذ والؿلم غبر الكػىب صون ، اإلاجاالث بغُت حػٍؼ

 الضًيُت.أو  جمُحز بحن الفئاث الػغكُت

 وجوفير احخياجاث ألاطفال الخاصت الفزع الثاوي: املساعدة الاجخماعيت

في إػاع اإلاؿاغضة لاحخماغُت ليل حػمل اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي 

مت وهظا لاغخىاء باألػفاٌ  مت لاججاع بالبكغ )أوال( ختى جىفغ لهم الحُاة الىٍغ ضحاًا حٍغ

مت )زاهُا(.  واليؿاء هطحاًا هظه الجٍغ

 أوال: املساعدة الاجخماعيت.

أهه ًخػحن غلى ، أقاعث اجفاكُت مجلـ أوعبا الخاصت بالػمل طض لاججاع بالبكغ

بما في طلً إغاصة ، ٌ بظٌ الجهىص الىبحرة إلغاصة إصماج الطحاًا في اإلاجخمؼالضو 

. هظا ؤلاحغاء ًخم مً زالٌ مؿاغضة اإلاىظماث (2)إصماحهم في هظام الخػلُم وؾىق الػمل

غحر الحيىمُت التي كضمذ الىثحر في جدلُم الخػافي الكامل للطحُت احخماغُا واكخصاصًا 

اإلاػىىي ألفغاص أؾغهم إلجاخت إغاصة إصماج الطحُت مؼ أفغاص وجلضًم الخىحُه ، وصحُا

إلى غّضة جضابحر لخىفحر  3فلغة  6أؾغجه بكيل ؾلُم. هما أقاع بغوجىوىٌ بالحرمى في اإلااصة 

هظه اإلاؿاغضة لاحخماغُت التي حكاعن في جىفحرها اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ 

=                                                             

ش  08ع ، ع، ج، 2006-02-11اهظمذ إليها الجؼابغ في  (1)  .2006-02-15بخاٍع

 .317ص، مغحؼ ؾابم، هلال غً زالض مصؼفى فهُم (2)
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وأقاع البروجىوٌى غلى مؿاغضة ، حضًض اإلاضوي مً أحل إغاصة جأهُل هظه الفئت مً

وصغم الطحاًا مً زالٌ اجساط جضابحر هي: جمىحن اإلاداهم التي جدىاٌو كظاًا لاججاع 

مً ًمثلها مً اإلاىظماث غحر أو  جمىً الطحُت، بالبكغ باإلقهاص غلى وطػُت الطحاًا

ت اللخماؽ اجساأو  الحيىمُت مً جلضًم ػلب إلى الؿلؼاث اللظابُت ط كغاع ؤلاصاٍع

 إصاعي ًثبذ وطػُت الطحُت. أو  كظاةي

هىان غىابم جمىؼ مً جدلُلها ، لىً عغم هظه الخضابحر اإلالغعة لىطػُت الطحاًا

ػاث اإلاخػللت بضزٌى ألاحاهب  مثل اإلاغهؼ اللاهىوي للطحُت الظي ًيىن مسالف للدكَغ

بما ًضفؼ ؤلابػاص أو  إلُه والػمل فيها بؿبب زىف الضولت اإلاؿخلبلت مً لاغخلاٌ

ت إلزباث وطػُتهم  الطحُت لالزخفاء وغضم اللجىء إلى الؿلؼاث اللظابُت وؤلاصاٍع

وعغم طلً حؿخؼُؼ اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي الخلغب مً ، لاحخماغُت

ت ومؿاغضة كاهىهُت وجلضًم ؤلاعقاص ، وحػُحن مدامحن لهم، الطحاًا بسضماث عغٍى

 أهُلهم واإلاؿاغضة غلى إصماحهم.والىصح لهم مً أحل إغاصة ج

 ثاهيا: الاعخىاء باألطفال واليساء كضحاًا جزيمت الاججار بالبشز.

حػض ألاطغاع الجؿضًت والىفؿُت وهظا لاحخماغُت التي ًخػغض لها ألاػفاٌ واليؿاء 

مت لاججاع بالبكغ مً أزؼغ ألاطغاع التي حؿخىحب لاهخمام والخىفل بها ، مً حغاء حٍغ

مت مغاغاة غاملي الؿً والجيـ ولظا هجض  بغوجىوىٌ بالحرمى أهض بسصىص هظه الجٍغ

وجىمً هظه ، غىض جؼبُم الحماًت وزاصت مغاغاة لاخخُاحاث الخاصت لألػفاٌ

لاخخُاحاث في الؿىً الالبم والخػلُم والغغاًت. باإلطافت غلى جؼبُم ما وعص بهظه اإلااصة 

ت اللاهىهُت لهم وغضم إزظاغهم لػلىباث ًجب هظلً ؤلاؾغاع في إحغاءاث جأمحن الحماً

وصىن ، واجساط الخضابحر غىض مؼالبتهم بالخػىٍع، حىابُت غً الجغابم اإلاخصلت بدالتهم

 هغامتهم مً زالٌ إزفاء هىٍاتهم وغضم وكغ مػلىماث غليها. 

همؼة وصل  هماففي هظا الكأن هجض أن اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت 

ػفاٌ والؿلؼاث الحيىمُت مً أحل جىفحر خماًت فػالت لهم وختى إمياهُت بحن هؤالء ألا 

الهُئاث اإلاػىُت بظلً مؼ جىفحر لاخخُاحاث أو  جدبؼ جىفُظ هظه الخضابحر مً كبل الؿلؼاث

في الؿىً الالبم والخػلُم والغغاًت. غالوة غلى جؼبُم ما وعص بهظه اإلااصة ًجب هظلً 

اًت اللاهىهُت لهم وغضم إزظاغهم لػلىباث حىابُت غً ؤلاؾغاع في إحغاءاث جأمحن الحم
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ع وصىن هغمتهم مً  الجغابم اإلاخصلت بدالتهم واجساط الخضابحر غىض مؼالبتهم بالخػٍى

زالٌ إزفاء هىاًتهم وطلً بػضم وكغ مػلىماث غليهم. غالوة غً طلً حػمل اإلاىظماث 

كاًت والحماًت واإلاالخلت غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي مؼ مىظمت الُىهِؿُف غلى الى 

مت لاججاع باألػفاٌ مً زالٌ مغاحػت اللىاهحن وجلضًم صغم  اللظابُت للحّض مً حٍغ

ب اإلاخسصصحن الػاملحن مؼ ألاػفاٌ  .جضٍع

مت لاججاع بالبكغ هجض أن اجفاكُت ألامم اإلاخدضة  وبالغحىع إلى اإلاغأة هطحُت حٍغ

باإلطافت الى غضص مً لاجفاكُاث وؤلاغالهاث ، (1)بكأن إلغاء ول أقياٌ الخمُحز طض اإلاغأة

ؾغغان ما أصعن اإلاجخمؼ الضولي أن اإلاغأة جدخاج إلى صً قامل ، اإلاخػللت بدلىق اإلاغأة

الىفس ي أو  هما مىؼ البروجىوٌى إلحاق ألاطاء الجيس ي، (2)لظمان خلىكها واملت

كبل غابلتهً ٍخم هبظهً مً و  إلاا ًيخج غً طلً مً إصابتهً باألمغاض، (3)باليؿاء

واإلاجخمؼ. ولظا هجض أن اإلاىظماث غحر الحيىمُت ومؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي جداٌو 

مىاهظت اليؿاء والخصضي إلاكاولهً مً زالٌ إغالم الؿلؼاث غً هظه الفئت مً أحل 

 إصماحهً في اإلاجخمؼ وجأمحن لهً زضماث جسضم مصالحهً اإلاسخلفت.

 خاجمت 

ؼ وخماًت خلىق ؤلاوؿان ٌكيل هضفا عبِؿُا حؿعى إلُه  راجُجُاث غمل اؾتحػٍؼ

وحػض مؤؾؿاث اإلاجخمؼ ، خافلت بالخؼؽ وألاهضاف غلى اإلاؿخىي الضولي والضازلي

اإلاضوي مً أبغػ الفاغلحن في هظا اإلاُضان ؾُما في الجغابم اإلاىظمت اإلااؾت بدلىق ؤلاوؿان 

مت لاججاع بالبكغ ًلضمه مً إمياهُاث مسخلفت وجىَغـ خلىق لطحاًا وهظا بما ، هجٍغ

مت وخماًت مصالحهم.ولظا للض أزبدذ حهىص اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر  الجٍغ

راجُجُاتها اإلاسخلفت والخبراث اإلاهىُت التي جخمحز اؾتالحيىمُت بأصائها صوعا فػاال مً زالٌ 

                                                             
 .1979اجفاكُت مىؼ الخمُحز طض اإلاغأة لػام  (1)

اللجىت لاكخصاصًت ولاحخماغُت ، وافت أقياٌ الخمُحز طض اإلاغأة لللظاء غلى وعقت اجفاكُت، غاًضة أبىعاؽ (2)

 .07ص 2012كؼغ ، الضوخت، لغغب أؾُا ــــ لاهؿىا

ه اؾخصع ، آلازاع لاكخصاصًت ولاحخماغُت لظاهغة لاججاع باألشخاص، غبض الحافظ غبض الهاصي غبض الحمُض (3)

ت الصاصع غً أواصًمُت هاًف الػغبُت للػلىم  ميكىعة طمً هخاب "ميافدت لاججاع باألشخاص وألاغظاء البكٍغ

اض اإلاخظمً أغماٌ الىضوة الػلمُت في ألاواصًمُت ما بحن   .386، 2004ماعؽ  17-15ألامىُت الٍغ
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فهظا ما ، حت مً زالٌ الهالٌ ألاخمغأزىاء الجزاغاث اإلاؿلأو  بها ؾىاء في وكذ الؿلم

مت ولظا هخلضم ببػع ، ًؤهض إطن مياهتها البالغت وػىُا وصولُا في ميافدت هظه الجٍغ

الخىصُاث بكأن جضغُم مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت بكأن 

مت لاججاع بالبكغ.   ميافدت حٍغ

فػالُت وكاغ هظه أهثر مً وحب غلى الضٌو ؾً كىاهحن مً قأنها جىؾُؼ   -1

 .ختى حػمل وفم مبضأ الحماًت الضولُت لحلىق لاشخاص اإلاؤؾؿاث

لاغتراف لها بالظماهاث اللاهىهُت والضولُت ختى حؿدىض إليها غىض الضفاع غلى خلىق  -2

 ضحاًا لاججاع بالبكغ وهظلً ختى ال ججض غغاكُل غىض مماعؾت مهامها.

مسخلف الجغابم صغم مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي باألحهؼة ألامىُت إلاغافلتها للحض مً  -3

مت والخػاون مػه في مجاٌ جبصحر اإلاجخمؼ بالضوع اإلاؼلىب مىه ومنها  هظه الجٍغ

مت.  إلايافدت هظه الجٍغ

حؿخلؼم فػالُت اإلاىاحهت الخىؾؼ في إوكاء اإلاىظماث غحر الحيىمُت وجىظُم الػمل  -4

مت هظه ىظماث الحيىمُت بما ًىفل جىخُض أؾالُب مىاحهتبُنها وبحن اإلا  . الجٍغ

مت بلىة -5 الحيىماث جلضًم صغم  حؿخىحب مً فالظغوعة، هظغا الهدكاع هظه الجٍغ

مت مً أحل جفػُل  مالي ؾىىي إلاىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي اإلاهخمت بميافدت هظه الجٍغ

 أهبر لضوعها اإلامحز في مجاٌ اإلايافدت.

 كائمت املزاجع

 املزاجع باللغت العزبيت  أوال:

 ـــــ املؤلفاث:

صاع الثلافت الػغبُت ، / أخمض أبى الىفاء مدمض الىؾُؽ في كاهىن اإلاىظماث الضولُت1 

 .1984، اللاهغة

صاع ، صوع اإلاىظماث غحر الحيىمُت في الضفاع غً خلىق ؤلاوؿان، /فاجذ ؾمُذ غؼام2 

 .1989ؾىت ، ن، ب، الفىغ الحضًث ص

غة الػغبُت / باكغ 3  بدث ملضم إلى وؿىة اإلاجخمؼ ، الىجاع اإلاجخمؼ اإلاضوي في الخلُج والجٍؼ

 .1992اإلاضوي في الىػً الػغبي مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت بحروث 
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ؤلاػاع الخىظُمي للجمػُاث في الجؼابغ البرهامج الػغبي ليكاغ خلىق ، / بىحمػت غكحر4

 . 2001ؤلاوؿان اللاهغة مصغ 

، صعاؾت ملاعهت، الىظام اللاهىوي إلايافدت حغابم لاججاع بالبكغ، مصؼفى فهمي/زالض 5

ت ، صاع الفىغ الجامعي  .2011ؤلاؾىىضٍع

ألاصاء ؤلاغالمي لحغهت خلىق ؤلاوؿان "الظىابؽ واإلاػاًحر" مغهؼ ، /غصام الضًً خؿ6ً

 .2002مصغ ، اللاهغة لضعاؾاث خلىق ؤلاوؿان

صاع ، ث غحر الحيىمُت في الضفاع غً خلىق ؤلاوؿانصوع اإلاىظما، فاجذ ؾمُذ غؼام/07

 .1989ؾىت ، ن، ب، ص، الفىغ الحضًث

مغهؼ اإلاػلىماث ، الضولت واإلاجخمؼ اإلاضوي في الُمً، / فؤاص غبض الجلُل الصالحي8

 .2001الُمً ، والخأهُل لحلىق ؤلاوؿان

 9 ٌ صاع  1غ، جغحمت خؿً هافػت، ؾىؾُىلىحُا الػالكاث الضولُت، / ماعؾاٌ ماع

 .1986اإلاؿخلبل الػغبي اللاهغة 

صوع اللظاء ؤلاصاعي والضؾخىعي مً إعؾاء مؤؾؿاث ، مدمض إبغاهُم زحري الىهُل/ 10

ت، صاع الفىغ الجامعي، 1غ، اإلاجخمؼ اإلاضوي  .2007مصغ، ؤلاؾىىضٍع

ياع غحر الحيىمُت/11 صاع اليكغ ، صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي في الخىمُت لاحخماغُت، مىظمت هاٍع

 . 2007، صهىن الػغاق، مؼبلت ػاها

 .2009بحروث ، صون طهغ صاع اليكغ، خماًت الحلىق ، / وؾُم خؿام الضًً أخمض12

 ـــــ املذكزاث والزسائل وألاطزوحاث 

م 1 مظهغة ماحؿخحر في ، مؿاهمت اإلاجخمؼ اإلاضوي في خماًت خلىق ؤلاوؿان، / بغواث هٍغ

 .2005-2004الجؼابغ ، بىمغصاؽاللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان حامػت 

تآ، / زلفت هاصًت2  أػغوخت ، لُاث خماًت خلىق ؤلاوؿان في اإلاىظىمت اللاهىهُت الجؼابٍغ

، الجؼابغ، باجىت، حامػت الحاج لخظغ، كاهىن صؾخىعي، صهخىعاه في الػلىم اللاهىهُت

2009-2010. 

  ـــــ الىدواث العلميت

اللجىت ، قياٌ الخمُحز طض اإلاغأةأ وافتوعقت اجفاكُت لللظاء غلى ، /غاًضة أبىعاؽ1

 . 2012كؼغ ، الضوخت، لاكخصاصًت ولاحخماغُت لغغب أؾُاــــ لاهؿىا
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آلازاع لاكخصاصًت ولاحخماغُت لظاهغة لاججاع ، غبض الحافظ غبض الهاصي غبض الحمُض/2

ه ميكىعة طمً هخاب "ميافدت لاججاع باألشخاص وألاغظاء اؾخصع ، باألشخاص

اض اإلاخظمً أغماٌ  ت الصاصع غً أواصًمُت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت الٍغ البكٍغ
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ضوة ه، وعكت غمل خىٌ لاججاع بالبكغ ومػنى الظىاهغ اإلاخلاعبت، / مدمض أخمض صاووص3

م والُاث اإلاىاحهت مغهؼ بدىر الكغػت أواصًمُت مباعن ، لاججاع بالبكغ بحن الخجٍغ

ش ، لألمً  . 2010حىان  20مصغ بخاٍع

، صوع وؾابل ؤلاغالم في الحض مً ظاهغة لاججاع بالبكغ، مصؼفى مدمض مىس ى /4

ش  حامػت هاًف ، 2012حاهفي  25إلى  21الىضوة الػلمُت )ميافدت لاججاع بالبكغ( بخاٍع

اض، 1غ، الػغبُت للػلىم ألامىُت  .2012الؿػىصًت ، الٍغ
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