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 6ملخص

 الػالم، مؿخىي  غلى اهدشاعا وؤهثرها بالبشغ الاججاع ضىع  وؤزؿغ ؤهم البغاء ًمثل

 ؤؾىاق في وحشتري  جباع ؾلػت ؤلاوؿان مً ًجػل وىهه الجغاثم ؤبشؼ مً اهه هما

 واحؿاع الجغاثم هظه اهدشاع في الحضًثت الخىىىلىحُا ووؾاثل الػىإلات ؤزغث وكض الغطًلت،

 والتروٍج فغاجؿهم ضُض في لها الجىاة اؾخغالٌ زالٌ مً لالهدباه الفذ بشيل هؿاكها

شمل هظا لؿلػهم،  ألاؾفاٌ وهظلً الؿً، ضغاع والفخُاث الؿُضاث البغاء ضحاًا َو

 الجيس ي الاؾخغالٌ ضىع  ؤبشؼ ألاؾفاٌ بغاء ًمثل بدُث ؤلاهار، ؤو الظوىع  مً ؾىاء

 جضٌ هما للمجخمػاث، ألاؾاؾُت للبيُت اإلاضمغة والاكخطاصًت الاحخماغُت آلزاعه

 مىاؾم بلى الاكخطاصًت للظغوف وفلا الػالم جلؿم البغاء ججاعة ؤن غلى ؤلاخطاثُاث

ٌ  خُث مً مخباًىت له مؿخىعصة ومىاؾم مطضعة ٌ  الاهخماء صو ٌ  وحىص مؼ الؿلب وصو  صو

 الخدضًاث مؿالت ؾغح الظي ألامغ الضولُت، الخجاعة في الؿلؼ بلُت غغاع غلى للػبىع 

 .وؤلاكلُمي الضولي الطػُض غلى البشػت الجغاثم هظه إلاىاحهت اللاهىهُت

 ًخمدىع  التي اإلاطؿلحاث ؤهم غً وحػّبر البغاء؛ الاججاع بالبشغ؛كلماث مفخاحيت6 

 .كطيرة غباعاث ؤو ولماث 5 خضوص في وجيىن  اإلاىغىع، خىلها
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 .لمت مفخاخُتو ،لمت مفخاخُتو ،لمت مفخاخُتو ،لمت مفخاخُت، ولمت مفخاخُتو

Abstract: 

Prostitution is the most dangerous and most widespread images of 

trafficking in human beings in the world, it is also the most heinous 

crimes being makes Rights Purchasable in the vice market, 

globalization has affected the means of modern technology in the 

spread of these crimes and the scope strikingly increased through the 

exploitation of the perpetrators in the Precipice; and promotion; 

fishing, and this includes the victims of prostitution of young women 

and girls, as well as children, both male and female, so that child 

prostitution is the worst form of sexual exploitation and the effects of 

devastating social and economic infrastructure of communities, as 

well as the statistics indicate that the trade of prostitution divides the 

world in accordance with the economic circumstances to exporting 

and importing regions with different countries belonging to the 

European and request with the presence of the transit countries, like 

the rest of the goods in international trade, which The question of 

legal challenges to face these heinous crimes at the international and 

regional levels  

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 

 ملدمت6

حغاثم الاججاع بالبشغ جاعق وحؿخلؿب الػمير ؤلاوؿاوي في آلاوهت ألازيرة، باجذ 

طلً ؤجها حػخبر شىال مً ؤشياٌ الغق اإلاػاضغ، هما حػض اهتهاوا ضاعزا لحلىق ؤلاوؿان 

اجه ألاؾاؾُت، وحػخبر حغاثم الاججاع بالبشغ ظاهغة صولُت، ال جلخطغ غلى صولت  وخٍغ

، وهي جسخلف في ضىعها وؤهماؾها مً صولت مػُىت، وبهما جمخض لدشمل الػضًض  مً الضٌو

بلى ؤزغي، ؾبلا لىظغة الضولت إلافهىم الاججاع بالبشغ ومضي اخترامها لحلىق ؤلاوؿان 

ػاث الجىاثُت الىافظة في هظا اإلاجاٌ.  ووفلا لػاصاتها وجلالُضها، والدشَغ

والاؾخغالٌ  ومً ؤهم ضىع هظه الجغاثم: الاججاع باليؿاء وألاؾفاٌ ألغغاع البغاء

الجيس ي، بدُث ًمثل البغاء ؤهم وؤزؿغ ضىع الاججاع بالبشغ وؤهثرها اهدشاعا غلى 
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مؿخىي الػالم، وهظغا لؤلعباح الطخمت التي جدللها مثل هظه الخجاعة فةن الىثير مً 

ججاع الؿالح واإلاسضعاث كض هجغوا وشاؾهم ألاضلي واؾدبضلىا به الاججاع بالبشغ وطلً 

ت ألاعباح.ليىهه ؤكل مساؾغ   ة باإلغافت بلى اؾخمغاٍع

هظا وكض ؤزغث الػىإلات ووؾاثل الخىىىلىحُا الحضًثت في اهدشاع هظه الجغاثم واحؿاع 

هؿاكها بشيل الفذ لالهدباه مً زالٌ اؾخغالٌ الجىاة لها في ضُض فغاجؿهم والتروٍج 

ت بوؿاهُت لؿلػهم، وهظا جسؿي الحضوص الضولُت بيل ؾهىلت، ألامغ الظي ؤضبذ ًمثل ؤػم

خلُلُت ججػل مً خُاة البشغ ؾلػت في غالم البغاء جضع غلى الجىاة اإلاالًير مً الضوالعاث 

ل حغاثم ؤزغي ال جلل زؿىعة.  في ول غام حؿخسضم بضوعها هإضىٌ ومىعص لخمٍى

بن مىغىع الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء ًؿغح بشياال غمُلا خىٌ 

هظه الجغاثم غلى الطػُض الضولي وؤلاكلُمي زاضت وؤجها  الىاكؼ اللاهىوي  إلايافدت

ؤضبدذ حشيل ظاهغة زؿيرة ومترامُت ألابػاص جمثل مإؾاة بوؿاهُت هظغا لطىع 

اإلاماعؾاث التي جىتهً آصمُت البشغ اإلاؿخغلين وججػلهم ؾلػت حؿىق وحشتري، ألامغ الظي 

يافدت هظه الطىعة ٌؿخىحب الىكىف غىض الخدضًاث اللاهىهُت والجهىص اإلابظولت إلا

 ألاهثر بشاغت لالججاع بالبشغ.

 املبحث ألاول6 الاججار بالبشز في صورة الاسخغالل الجيس ي بالبغاء

مت الاججاع بالبشغ مً الجغاثم اإلاؿخدضزت التي ظهغث مؼ ظهىع الىثير مً  حػخبر حٍغ

الاججاع في الجغاثم في الػطغ الحضًث، مثل حغاثم الفؿاص، وحغاثم ؤلاعهاب، وحغاثم 

ب، والتي ؤضبدذ حشيل ظاهغة غاإلاُت جلىم  ألاؾلحت، وحغاثم اإلاسضعاث بالتروٍج والتهٍغ

، بدُث اؾخغلذ هظه الجماغاث  بها حماغاث بحغامُت مىظمت غبر خضوص الضٌو

ؤلاحغامُت الػىإلات والفلغ اإلاخلؼ في الىثير مً الضٌو زاضت الفليرة منها للتروٍج لجغاثمها، 

غ وجدضًث ؤؾالُبها واللُام بدشض  وافت ؤلامياهاث وآلالُاث التي في ًضها لخؿٍى

، زاضت مؼ في ظل زىعة الاجطاالث واإلاػلىماث اإلاجؿضة مً زالٌ وؾاثل (1)ؤلاحغامُت

 الخؿىع الخىىىلىجي في غالم الخىاضل.

                                                             
بالبشغ، الؿبػت ألاولى، اإلاغهؼ اللىمي لئلضضاعاث ص/مدمض الشىاوي، بؾتراجُجُت ميافدت حغاثم الاججاع  (1) 

 .4، ص2014اللاهىهُت، اللاهغة، مطغ، 
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ػض الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء مً ؤهم ضىع هظه الجغاثم  هظا َو

إلاا ًيخج غنها مً آزاع مضمغة غلى الطػُض ؤلاوؿاوي، وغلُه ؾىداٌو وؤهثرها بغػا 

الخؿغق لها اإلابدث مً زالٌ جلؿمه إلاؿالب، هدىاٌو في ألاٌو ملىماث الاججاع بالبشغ 

لغغع الاؾخغالٌ في البغاء وؤؾبابها، وفي الثاوي لطىع الاججاع بالبشغ في بؾاع البغاء، ؤما 

وؾاثل الخؿىع الخىىىلىجي في اهدشاع الاججاع بالبشغ الثالث فىسططه لخإزير الػىإلات و 

 بغغع الاؾخغالٌ في البغاء.

 املطلب ألاول6 ملوماث حزائم الاججار بالبشز لغزض الاسخغالل في البغاء6

ؤضبذ اإلاجخمؼ الضولي في آلاوهت ألازيرة ٌػاوي مً جؼاًض الاججاع بالبشغ، وبساضت 

الشُىغُت ووحىص الػضًض مً الضٌو التي حػاوي اليؿاء وألاؾفاٌ، فبػض اجهُاع الضٌو 

مت  الفلغ والاغؿغاباث الضازلُت وغضم الاؾخلغاع، ألامغ الظي ؾهل لػطاباث الجٍغ

م  ازخؿافهم ؤو الاخخُاٌ  اإلاىظمت غبر الىؾىُت اؾخغالٌ الطحاًا في هظه الضٌو غً ؾٍغ

إحي غلى عؤؾها (1)غليهم الاؾخغالٌ الجيس ي ، بغغع اؾخغاللهم في ؤوشؿت غير مشغوغت ٍو

في ؤغماٌ البغاء، وهى ما ٌؿخضعي جؿغكىا إلالىماث حغاثم الاججاع بالبشغ  لغغع 

الاؾخغالٌ في البغاء وؤؾبابها مً زالٌ الػغع لخػٍغف حغاثم الاججاع بالبشغ لغغع 

 الاؾخغالٌ في البغاء ، زم بُان غىاضغها وؤؾغافها، وؤزيرا ؤؾبابها.

ف حزائم الاججار   بالبشز لغزض الاسخغالل في البغاء6أوال6 حعٍز

ف  ًدؿم مفهىم الاججاع بالبشغ بالحضازت في اإلاجاٌ الجىاجي، وغلُه ؾىػغع لخػٍغ

ا وفلهُا  الاججاع في البشغ  لغغع الاؾخغالٌ في البغاء مً زالٌ ؤلاشاعة بلى الخػٍغف لغٍى

 وكاهىهُا.

ف اللغوي6  أ/ الخعٍز

غالٌ في البغاء بلى مجمىغت مً الطىع ٌشير مفهىم الاججاع بالبشغ  لغغع الاؾخ

ؤلاحغامُت، هظهغ منها الاؾخغالٌ الجيس ي والاؾتركاق، والضغاعة، وحػغف الخجاعة 

لطض بها"جللُب اإلااٌ بغغع الغبذ" وهي خغفت الخاحغ،  بإجها:"مماعؾت البُؼ والشغاء"، ٍو

                                                             
ص/ اًىاؽ مدمض البهجي، حغاثم الاججاع بالبشغ، الؿبػت ألاولى، اإلاغهؼ اللىمي لئلضضاعاث اللاهىهُت، اللاهغة، (1) 

 .26، ص2013مطغ، 
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فالخجاعة هى مؼاولت وبالخالي ًلخطغ اإلاػجى اللغىي للخجاعة غلى مباصلت الؿلؼ بهضف الغبذ، 

لت البُؼ والشغاء، وؤما البشغ، فُلطض  ؤغماٌ الخجاعة  بخلضًم الؿلؼ بلى الغير بملابل بؿٍغ

،ؤما البغاء فُػغف في كامىؽ اإلاعجم الىؾُـ (1)بها ؤلاوؿان طهغا ؤو ؤهثى، واخضا ؤو حمػا

 والؼها.للغت الػغبُت اإلاػاضغ بإجها مً مطضع بغى وملطىصه الضغاعة، وهى الفؿاص 

ف الفلهي6  ب/ الخعٍز

مت الاججاع بالبشغ بإجها غملُت هلل ؤو  طهب حاهب مً الفله اللاهىوي بلى حػٍغف حٍغ

م الخؿف ؤو التهضًض ؤو ؤلاهغاه ؤو الخضاع ؤو الاخخُاٌ،  بًىاء ؤو جىظُف شخظ، غً ؾٍغ

 .(2)بهضف اؾخغالله في وشاؽ غير كاهىوي وؤهم ضىعه الاؾخغالٌ الجيس ي، ؤو الضغاعة

في خين طهب حاهب آزغ مً الفله اللاهىوي بلى حػٍغف الاججاع بالبشغ لغغع 

ت ـ بهضف  الاؾخغالٌ في البغاء بإهه: فػل ًلؼ غلى ؤلاوؿان ـ مً زالٌ ؤي وؾُلت كؿٍغ

اؾخغالله ماصًا وجدلُم الغبذ مىه، فاالججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء ًمىً 

م ؤي فػل ًاصي  م وؾاثل ؤن ًلؼ غً ؾٍغ بلى اؾخغالٌ ؤلاوؿان بضون عغاه غً ؾٍغ

م الخضاع والحُلت بغُت اؾخغالله هؿلػت  ه واإلهغاه اإلااصي ؤو اإلاػىىي ؤو غً ؾٍغ كؿٍغ

ػض هظا الخػٍغف في هظغها ألاعجح وألاكغب إلاضلٌى الاججاع بالبشغ (3)والغبذ مً وعائها ، َو

 في ضىعة الاؾخغالٌ في البغاء بطىعه اإلاػاضغة.

ف اللاهووي6ج/ ال  خعٍز

فاث كاهىهُت لجغاثم الاججاع بالبشغ غمىما، والتي ججػل مً  للض وعصث غضة حػٍغ

ؤهم ضىعها الاؾخغالٌ الجيس ي والضغاعة، والتربذ مً وعاء اؾخغالٌ صغاعة الغير ؤو ؾاثغ 

ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي، بدُث وعص هظا اإلاضلٌى في اجفاكُت مجلـ اعوبا، والاجفاكُت 

مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت، واللاهىن الىمىطجي إلايافدت الػغبُت  إلايافدت الجٍغ

الاججاع باألشخاص، غير ؤن الخػٍغف الظي حاء به بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع 

                                                             
 .06-05ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (1) 

فها وؤؾبابها وضىعها والُاث ميافدتها، اإلاىكؼ ص/ (2) مت الاججاع بالبشغ: حػٍغ ضبري مدمض زلُل زيري، حٍغ

ش:  الغؾمي للضهخىع ضبري مدمض زلُل زيري، جم  .10/03/2018الضزٌى بلُه بخاٍع

 https//drsabrikhalil.wordpress.com 

 .07/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، صص  (3)



 (كاهوهيت وجحدًاث....إوساهيت مأساة) البغاء في الاسخغالل لغزض بالبشز الاججار

 

   

مت  باألشخاص وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

، حاء شامال إلاػجى الاججاع بالبشغ غمىما، ومدضصا 2000اإلاىظمت غبر الىؾىُت لػام 

 إلاضلٌى الاؾخغالٌ في البغاء مً زالٌ الىظ غلى هظه الطىعة هإهم ضىع الاججاع.

وكض غغف بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء 

مت اإلاىظمت غبر  الىؾىُت لػام وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

الاججاع بالبشغ في اإلااصة الثالثت فلغة )ؤ( بإهه: "ججىُض ؤشخاص ؤو هللهم ؤو جىلُلهم  2000

ؤو بًىاءهم ؤو اؾخلبالهم بىاؾؿت التهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غير طلً مً ؤشياٌ 

اللؿغ ؤو الازخؿاف ؤو الاخخُاٌ ؤو الخضاع ؤو اؾخغالٌ الؿلؿت ؤو اؾخغالٌ خالت 

ػاف ؤو بةغؿاء ؤو جللي مبالغ مالُت ؤو مؼاًا لىُل مىافلت شخظ له ؾُؿغة غلى اؾخػ

شمل الاؾخغالٌ هدض ؤصوى، اؾخغالٌ صغاعة الغير ؤو  شخظ آزغ لغغع الاؾخغالٌ، َو

ؾاثغ ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي، ؤو السخغة ؤو الخضمت كؿغا ؤو الاؾتركاق ؤو اإلاماعؾاث 

 .(1)ع ألاغػاء"الشبُت بالغق ؤو الاؾخػباص ؤو هؼ 

، هما ٌشيل  فهظا الخػٍغف ٌشيل ؤؾاؽ اإلاىغىع الغثِس ي الظي ًدىاوله البروجىوٌى

ت ؤزغي في اإلاػاهضة الؾُما في مجاٌ الاؾخغالٌ في  ؤؾاؽ الخػاون الضولي وغىاضغ حىهٍغ

م ؤفػاٌ حىاثُت: فيل الضٌو ألاؾغاف في  البغاء، ومً ؤبغػ جلً الػىاضغ الالتزام بخجٍغ

م الاججاع، بما بطفخه حغما مىفغصا وبما في بؾاع مجمىغت مً البروجىوى  ٌ ملؼمت بخجٍغ

 .(2)الجغاثم حشمل غلى ألاكل وامل هؿاق الؿلىن اإلاشمٌى بالخػٍغف

 ثاهيا6 عىاصز الاججار بالبشز لغزض الاسخغالل في البغاء6

 بن الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء وفلا للخػٍغف الظي وعص باإلااصة

الثالثت فلغة )ؤ( مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء 

                                                             
الثالثت فلغة )ؤ( مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع في ألاشخاص، الؾُما اليؿاء عاحؼ اإلااصة   (1)

مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت.  وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت الامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

عي لخىفُظ بىعوجيٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص، وبساضت اليؿاء   (2)  وألاؾفاٌ، عاحؼ الضلُل الدشَغ

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت، مػمً في: ص/ مدمض ًخى مؿغ، ومجمىغت  اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

مً الخبراء اإلاخسططين، الجهىص الضولُت في ميافدت الاججاع بالبشغ،  مغهؼ الضعاؾاث والبدىر، حامػت هاًف 

اع، اإلاملىت الػغبُت  .276، ص2010الؿػىصًت،  الػغبُت للػلىم ألامىُت، الٍغ
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مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت ًخإلف  وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

مً زالزت غىاضغ ؤؾاس ي، ول واخض منها ًجب ؤن ٌؿخمض مً كاثمت وعصث في الخػٍغف، 

اإلااصة الثالثت مً البروجىوٌى ًخيىن "الاججاع باألشخاص" مً  فىفلا للخػٍغف الىاعص في

 (1)الػىاضغ الخالُت:

 اإلاخمثل في ججىُض ؤشخاص ؤو هللهم ؤو جىلُلهم ؤو بًىائهم ؤو اؾخلبالهم.أ/ الفعل6 

اإلاخمثلت في التهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غير طلً مً ؤشياٌ اللؿغ ب/ الوسيلت6 

ٌ ؤو الخضاع ؤو اؾخغالٌ الؿلؿت ؤو خالت اؾخػػاف، ؤو اغخضاء ؤو الازخؿاف ؤو الاخخُا

 ؤو جللي مبالغ مالُت ؤو مؼاًا لىُل مىافلت شخظ له ؾُؿغة غلى شخظ آزغ.

الظي ٌشمل هدض ؤصوى اؾخغالٌ صغاعة الغير ؤو ؾاثغ  ج/ الغزض مً الاسخغالل6

 ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي ؾىاء واهذ كؿغا، ؤو ختى بغغا ؤصحابها.

مت الاججار في البشز لغزض الاسخغالل في البغاء6ثا  لثا6 أطزاف حٍز

ًفترع الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء جىافغ زالزت ؤؾغاف هي الؿلػت 

 وهى ؤلاوؿان، والىؾُـ وهى الخاحغ، والؿىق:

مت الاججاع بالبشغ الصخظ الظي ًخم أ/ السلعت )إلاوسان(6  حشمل الؿلػت في حٍغ

هلله ؤو جىلله ؤو بًىائه ؤو اؾخلباله مً بلض بلى بلض مً ؤحل اؾخغالله،  ججىُضه ؤو 

خمثل  ؿخىي في طلً ؤن ًيىن اؾخغالله ؾىغُا وازخُاعا مىه ؤو كؿغا وهغها غىه، ٍو َو

هظا ؤلاهغاه في اؾخػماٌ اللىة ؤو التهضًض بها ؤو الىطب ؤو الاخخُاٌ وغير طلً مما ًضزل 

خم اؾخغالٌ ا م اؾخغالله في مماعؾت قي هظا الطضص، ٍو لؿلػت ؤو الصخظ غً ؾٍغ

البغاء والاؾخغالٌ الجيس ي، وجغجىؼ  الؿلػت بطىعة صاثمت في فئاث اإلاجخمؼ ألاهثر غػفا 

مت غىض جىافغ الظغوف الاحخماغُت  وهم غالبا اليؿاء وألاؾفاٌ، وجؼصاص هظه الجٍغ

 .(2)والاكخطاصًت والؿُاؾُت، ووافت الػىامل اإلاازغة فيها

                                                             
 .278-277اإلاغحؼ هفؿه، ص(1) 

 .31ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (2) 
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ًلطض به طلً الصخظ ؤو الجماغاث ؤو الػطاباث ب/ الخاحز )الوسيط(6 

ؤلاحغامُت اإلاىظمت التي جباشغ غملُت هلل وجىلُل ألاشخاص الطحاًا مً ؤوؾاجهم غلى 

البلض اإلاؿخىعص لهم، وجلىم بشاون هظه الخجاعة، مؼ ألازظ في الاغخباع ؤن بغوجىوٌى مىؼ 

مت اإلاىظمت ؤشاع في وكمؼ الاججاع في البشغ اإلاىمل الجفاك ُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

ماصجه الغابػت غلى ؤهه "ال حؿغي ؤخام هظا البروجىوٌى بال غلى الاججاع غير الىؾجي )ؤي 

الضولي( في البشغ الظي ًلىم به حماغاث بحغامُت مىظمت صون الحالث الفغصًت 

 .(1)الػاعغت

ػجي طلً ؤهه جسغج الحالث الفغصًت والػاعغت  في الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ َو

في البغاء مً هؿاق الىضف ؤغاله، والىؾُـ لِـ مجغص شخظ ؾبُعي، بل هى مشغوع 

ب الشبه مً  مىظم مدترف مثل الخجاعة، فهى مشغوع اكخطاصي مخيامل البيُان كٍغ

اإلاشغوغاث الاكخطاصًت مخػضصة الجيؿُاث، بط بن الشبىت ؤلاحغامُت التي جلىم بهظه 

عة جخيىن في الغالب مً وؾؿاء ًخسظون مً الضٌو الػاعغت لهظه الؿلػت مغهؼا الخجا

لهم، زم ًخم الػبىع مً بلض اإلايشإ بلى البلض اإلاػُف الظي ًىحض فُه وؾؿاء آزغون 

 ، وجىػَػها في مجاٌ الاؾخغالٌ في البغاء.(2)ًلىمىن بمهمت اؾخالم هظه الؿلؼ

مت الاججاع بالبشغ ب ج/ السوق6 اهخلاٌ الطحاًا مً مىؾنهم ألاضلي بلى جخػلم حٍغ

بلض آزغ ؤو غضة بالص ؤزغي، وطلً مً ؤحل اؾخغاللهم، وغلى هظا ًيىن الىلل مباشغة 

بين الضولت الػاعغت والضولت اإلاؿخىعصة، وكض ًيىن بين هاالء البلضًً بلض غبىع ؤو 

مت الاججاع بالبشغ بين غضة صٌو )غغع، ؾلب، مػ بر(ن ججمؼ، وغلى طلً جغجىب حٍغ

 . (3)وحػض هظه الضٌو خللاث مغجبؿت ببػػها البػؼ لخػمً هجاح هظه الخجاعة

 املطلب الثاوي6 صور الاججار بالبشز في إطار البغاء

ٌػض الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء  مً ؤهم وؤزؿغ ضىع الاججاع بالبشغ 

وألاهثر اهدشاعا في صٌو الػالم إلاا جدلله مً زغوة ضخمت وكلت زؿىعتها، وحػمير الؿلػت 

                                                             
عاحؼ اإلااصة الغابػت مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع في ألاشخاص، الؾُما اليؿاء وألاؾفاٌ، اإلاىمل  (1)

مت اإلاىظمت غبر الحضوص   الىؾىُت.الجفاكُت الامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 .33-32ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (2) 
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مت، ومً ؤهم ألاشخاص  لت مما ًللل مً جيلفت الجٍغ اإلاؿتهضفت، اإلاؿخسضمت لفترة ؾٍى

الفخُاث، والؿُضاث، هما ًإزظ الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ ، ألاؾفاٌ )بهار وطوىع(

في البغاء بضوعه ضىعا مسخلفت جتراوح بين الاؾخغالٌ الجيس ي اإلاباشغ بالبغاء، والاؾخغالٌ 

 الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ، والؼواج الؿُاحي هشيل لالؾخغالٌ في البغاء. 

 أوال6 الاسخغالل الجيس ي املباشز بالبغاء

خغالٌ الجيس ي اإلاباشغ بالبغاء واخض مً الخجاعاث الطخمت في الػالم ٌػض الاؾ

، وهظغا لؤلعباح الطخمت التي جدللها مثل هظه (1)بجاهب ججاعة اإلاسضعاث والؿالح

الخجاعة فةن الىثير مً ججاع الؿالح واإلاسضعاث كض هجغوا وشاؾهم ألاضلي واؾدبضلىا به 

البغاء وطلً ليىهه ؤكل مساؾغة باإلغافت  الاججاع بالبشغ لغغع اؾخغاللهم مباشغة في

ت ألاعباح.  بلى اؾخمغاٍع

والبغاء له غضة مػاوي غلى هظا الىدى، فالبػؼ ٌػخبر البغاء ببؿاؾت بُؼ الخضماث 

الجيؿُت، بضون بشاعة بلى الخمُيز بين البغاء اللؿغي و البغاء الؿىعي، وهىان مً ٌػغفه 

 .(2)مباشغة هظير احغ وبغير جمُيز بإهه اؾخسضام الجؿم بعغاء لشهىاث الغير 

والجضًغ بالظهغ هاهىا ؤن الاجفاكُت الضولُت إلايافدت الاججاع في ألاشخاص واؾخغالٌ 

صغاعة الغير ، والتي اغخمضث وغغغذ للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع 

الىفاط والتي صزلذ خيز  1949صٌؿمبر  02( ًىم 4-)ص 317الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة 

جىظ ضغاخت غلى مػاكبت الاؾخغالٌ اإلاباشغ في البغاء مً زالٌ  1951ًىلُه  25في 

هطها في اإلااصة ألاولى غلى مىافلت ؤؾغاف الاجفاكُت غلى مػاكبت ؤي شخظ ًلىم بلطض 

بشباع شهىاث الغير بخلضًم ؤو جغغُب ؤو خمل ؤي شخظ ألغغاع الضغاعة ولى وان طلً 

                                                             
ش   (1) ؤ/غفغان خبِب، البغاء ججاعة غاإلاُت غير مشغوغت لىنها ضخمت، ملاٌ ميشىع غلى مىكؼ حؿػت بخاٍع

ش01/05/2016  .WWW .TS3a.com. 17/03/2018، جم الضزٌى بلُه بخاٍع
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ؤو اللُام باؾخغالٌ صغاعة شخظ آزغ ولى وان طلً بمىافلت الصخظ اإلاظوىع، 

 .(1)بمىافلت هظا الصخظ آلازغ

وجضٌ ؤلاخطاثُاث غلى ؤن ججاعة البغاء جلؿم الػالم، وفلا للظغوف الاكخطاصًت 

 بلى مىاؾم مطضعة ومىاؾـم مؿخىعصة له، وصٌو غبىع )جغاهٍؼذ(:

هي الضٌو التي حػاوي مً ًالخظ ؤن الضٌو اإلاطضعة للبغاء أ/الدول املصدرة للبغاء6 

الحغوب وألاػماث الؿُاؾُت والاكخطاصًت والخفىً الاكخطاصي والفلغ، فػضم الاؾخلغاع 

الؿُاس ي والاكخطاصي ٌػض مً ؤهم غىامل ؾغص اإلاىاؾىين هدى الخاعج، خُث ًماعؽ 

بػػهم ؤوشؿت مشغوغت، بِىما جماعؽ ألاغلبُت ؤوشؿت غير مشغوغت بدثا غً الىؿب 

ؼ والخ مىً اللٌى ؤن اإلاىاؾم اإلاطضعة جغجىؼ في حىىب الؿَغ غوج مً ؤػماتهم اإلاخخالُت، ٍو

يا شغق آؾُا، وحىىب آؾُا، وصٌو الاجداص الؿىفُاح ي الؿابم، وشغق ؤوعوبا، وؤمٍغ

لُاالا ،ي، وبفٍغ  .(2) جُيُت والياٍع

حشمل الضٌو اإلاخلضمت اكخطاصًا والتي جخمخؼ بلضع  ب/الدول املسخوردة للبغاء6

ً الاؾخلغاع الاكخطاصي والؿُاس ي، فهي صٌو ملجا لهاالء ألاشخاص بدثا غً غاٌ م

ؼ والاؾخلغاع بغؼ الىظغ غً آلازاع الخؿيرة التي كض جلحم بهم مً حغاء  الىؿب الؿَغ

مماعؾت هظا الىىع مً اليشاؽ، ومً ؤمثلت الضٌو اإلاؿخىعصة صٌو غغب ؤوعوبا والىالًاث 

ىُت  .(3)اإلاخدضة ألامٍغ

مً الضٌو اإلاطضعة بلى  جدخاج خغهت ججاعة ألاشخاصور )التراهيذ(6 ج/دول العب

الضٌو اإلاؿخىعصة في بػؼ ألاخىاٌ وبساضت في خالت بػض اإلاؿافت بُنها بلى وحىص صٌو 

ذ جيىن خللت الىضل بُنها، مثل طلً الهىض واإلاىؿًُ، فخجاعة ألاشخاص  غبىع ؤو جغاهٍؼ

الججاه ومؿاع مياوي مػين وال جترن إلادؼ مً الضٌو اإلاطضعة غلى اإلاؿخىعصة جخم وفلا 

الطضفت، فالخىظُماث ؤلاحغامُت التي جخىلى غملُت الخطضًغ والاؾخيراص ؤشبه باإلااؾؿاث 

                                                             
الاجفاكُت الضولُت إلايافدت الاججاع في ألاشخاص واؾخغالٌ صغاعة الغير التي اغخمضث  عاحؼ اإلااصة الاولى مً (1) 

صٌؿمبر  02( ًىم 4-)ص 317وغغغذ للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة 

 .ًىلُه  25والتي صزلذ خيز الىفاط في  1949
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واإلايشأث صولُت اليشاؽ التي ًيىن لها ؤهثر مً فغع في غضة صٌو جبضؤ مً صٌو الخطضًغ، 

غاء وبخجهيز خُث جلىم بخدضًض الجم وغاث اإلاػضة للخطضًغ مً ؤحل مماعؾت الب

ذ  الخإشيراث ووزاثم الؿفغ اؾخػضاصا الهخلالهم الى صٌو الاؾخيراص غبر صٌو التراهٍؼ

بدؿب ول مجمىغت وبدؿب الضٌو اإلاؿتهضفت، وبمجغص وضٌى هاالء ألاشخاص بلى 

صٌو الاؾخيراص جخىالهم جىظُماث بحغامُت ؤزغي، جابػت ؤو مؿخللت غً ألاولى، حػمل غلى 

اليشاؽ اإلاسخلفت، مؼ بعهاكهم بالػماهاث التي جىفل لهظه جىػَػهم غلى ؤماهً 

 .(1)الخىظُماث الحطٌى غلى ألاعباح الىاججت غً مماعؾت هظه الخجاعة

 ثاهيا6 الاسخغالل الجيس ي الخجاري لألطفال6 

ًلطض باالؾخغالٌ الجيس ي لؤلؾفاٌ ول اجطاٌ حيس ي بين ؾفل وشخظ بالغ مً 

ػغف (2)مؿخسضما اللىة والؿُؿغة غلُه ؤحل بعغاء عغباث حيؿُت غىض ألازير  ، َو

الؿفل خؿب اجفاكُت خلىق الؿفل بإهه ول بوؿان لم ًخجاوػ ؾىه الثامىت غشغة ما 

 (3)لم جدضص اللىاهين الىؾىُت ؾىا ؤضغغ للغشض.

ت للماجمغ الػالمي الثاوي إلاىاهػت و  كض ؤظهغث الضعاؾاث الاحخماغُت الخدػيًر

الظي غلض في ًىوىهاما بالُابان زالٌ اإلاضة مً  ،لؤلؾفاٌالاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي 

، والظي حشاعن الُىوؿُف في جىظُمه بلى حاهب الحملت 2007صٌؿمبر غام  20بلى  17

الضولُت لللػاء غلى صغاعة ألاؾفاٌ واؾخسضامهم في ألاغماٌ ؤلاباخُت واإلاخاحغة بهم 

 ؛لىق الؿفل وخيىمت الُابان"بًىباث" وجإلف اإلاىظماث غير الحيىمُت لضغم اجفاكُت خ

ت مضي الحاحت غلى خماًت ألاؾفاٌ ضحاًا الاؾخغالٌ  زالٌ هظه ألاغماٌ الخدػيًر

الجيس ي الخجاعي، وهظلً جللُظ الؿلب فُما بين غمالء الاؾخغالٌ، وغالبُتهم مً 

 .(4)الظوىع 

م مباشغ مً زالٌ بحباع ؤو  يىن الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ بما بؿٍغ ٍو

غاه ألاؾفاٌ غلى مماعؾت الجيـ بىاؾؿت شخظ بالغ ؤو مىظمت او مجمىغت ملابل به

                                                             
 .112-111اإلاغحؼ هفؿه، ص(1) 

 .65ص/ اًىاؽ مدمض البهجي، اإلاغحؼ الؿابم، ص  (2)

 .1990اجفاكُت خلىق الؿفل اإلاطضعة مً كبل ألامم اإلاخدضة واإلاطضق غليها مً كبل صولها غام (3) 

 .68-67البهجي، اإلاغحؼ الؿابم، ص/ اًىاؽ مدمض (4) 
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صزل ماصي ؤو ؤي ميافإة ؤو ؤي ضىعة ؤزغي مً ضىع الضزل، وهى ما ًمثل هىغا مً 

الػبىصًت الحضًثت ؤو الػىصة بلى هظام الغق مغة ؤزغي، خُث ًخدٌى هاالء ألاؾفاٌ بلى 

م ما (1)اءمجغص ؾلػت جباع في ؾىق الضغاعة والبغ لت الثاهُت فهي غً ؾٍغ ، ؤما الؿٍغ

 ًطؿلح غلُه الؿُاخت إلاماعؾت الجيـ مؼ ألاؾفاٌ.

هظا وكض ؤضبذ الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ ًخجؿض بشيل حلي في ظاهغة 

ما ٌؿمى بؿُاخت حيـ ألاؾفاٌ، هظه الظاهغة التي ؤضبدذ مً ؤهم ؤشياٌ 

غلى مالًين ألاؾفاٌ ول غام وفي ول اللاعاث، بط  الاؾخغالٌ، بدُث ؤضبذ هظا ألامغ ًازغ 

ؤن الظًً ٌؿافغون مً بالصهم غلى صٌو ؤزغي بهضف مماعؾت الجيـ الخجاعي مؼ ؾفل 

مت غػف جؿبُم اللىاهين،  ضغم هظه الجٍغ مت ؾُاخت حيـ ألاؾفاٌ، ٍو ًغجىبىن حٍغ

 وشبىت اإلاػلىماث ؤلالىتروهُت وؾهىلت الخىلل والفلغ.

ظاهغة ؾُاخت حيـ ألاؾفاٌ فةن اإلاىظماث الحيىمُت وضىاغت وهدُجت الؾخفداٌ 

الؿُاخت والحيىماث كض بضؤث في مىاحهت هظا اإلاىغىع، اوػلض اإلااجمغ الػالمي الخاص 

 2001وفي ًىوىهاما غام  1996بميافدت الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي في ؾخىههىلم غام 

ظمت الؿُاخت الػاإلاُت لجىت بهضف حلب الاهدباه الضولي لهظا اإلاىغىع، وكض شيلذ مى

اصة غاإلاُت في  غمل إلايافدت الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي، هما وان في الؿىىاث ألازيرة ٍػ

 .(2)مالخلت حغاثم ؾُاخت ألاؾفاٌ الجيؿُت

هظا وحشير ؤلاخطاثُاث بلى ؤعكام مغغبت بسطىص الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي 

الظًً ػج بهم في مماعؾت البغاء الؾُما في لؤلؾفاٌ ًطل الغكم فيها بلى مالًين ألاؾفاٌ 

ل وجاًالهض والفُلُبين والهىض، التي جمثل ؤهثر الضٌو التي ًخػغع فيها ألاؾفاٌ إلاثل  البراٍػ

 هظه اإلاماعؾاث.

 كشكل لالسخغالل في البغاء ثالثا6 الزواج السياحي

ؾخغالٌ ًضزل الؼواج الؿُاحي غمً حغاثم الاججاع بالبشغ وفي الباب اإلاخػلم باال 

في البغاء، ولى ؤن هظا الؿغح غير حضًض بال ؤن خضازخه جبضو مً ظهىعه بطىعة حضًضة، 
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بىاء غلى مػؿُاث الػطغ الحاغغ مً جىىع ؤغغاع الىاؽ في الؿفغ، وما اؾخجض له مً 

 الىؾاثل الحضًثت التي كغبذ اإلاؿافاث فإضبدذ الؿُاخت غغغا باعػا لىثير مً الىاؽ.

ػض ػواج اللاض غاث والؼواج الؿُاحي هىغا مً الاؾخغالٌ الجيس ي لللاضغاث، هظا َو

وهى ًضزل في صاثغة الاججاع بالبشغ، وجخسظ بػؼ الشبياث اإلاىظمت صوع الؿماؾغة في هظا 

اث ملابل  اإلاجاٌ مً زالٌ اؾخغالٌ فلغ وخاحاث بػؼ ألاؾغ الػػُفت وجلضًم مغٍغ

اء ًيىهىن غاصة مً حيؿُاث ؤزغي بملابل ماصي، ومما  جؼوٍج ابىتهم )الؿلػت( بغحاٌ ؤزٍغ

ض مً زؿىعة هظه اإلاماعؾت التي حشيل اججاعا بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء، ؤجها  ًٍؼ

طػب فُه الخػغف غلى غىطغ  جخم في بؾاع غلض ػواج ًبضو مىخمل ألاعوان والشغوؽ، ٍو

ت، ومً زم جبضو ضػىبت الخػامل مػه  .(1)الىُت والاؾخمغاٍع

ض حجم  اإلاشيلت في بػؼ البلضان ؤلاؾالمُت هى ما هى شاجؼ مً مفاهُم ومما ًٍؼ

، ألامغ الظي صغا (2)زاؾئت جبُذ للبيذ الؼواج في ؾً ضغيرة جطل بلى غشغ ؾىىاث

هاشؿي خلىق ؤلاوؿان بلى الخطضي إلاثل هظه اإلافاهُم الخاؾئت وبغالن الحغب غلى 

 الؼواج اإلابىغ.

خطور الخكىولوجي في اهدشار الاججار املطلب الثالث6 جأثير العوملت ووسائل ال

 بالبشز لغزض البغاء

بن الىؾاثل واإلاازغاث في حؿهُل اهدشاع الاججاع بالبشغ لغغع البغاء  مخػضصة، هما 

ؼ وؾىء اؾخسضام  ؤن ؤؾبابها غضًضة جتراوح بين الفلغ والحاحت وجدلُم الغبذ الؿَغ

ألافغاص، غير ؤهه بالغحىع للمازغاث الخإشيراث وغضم الىعي وكلت الخبرة الثلافُت لبػؼ 

والىؾاثل التي ؤؾهمذ في اهدشاع هظه الجغاثم بشيل عهُب فةهىا هجض الػىإلات ووؾاثل 

 الاجطاٌ الخىىىلىجي غلى عؤؾها، بدُث ؤضبدذ هظه الجغام مغجبت اعجباؾا وحىصًا بها.

 أوال6 العوملت6

، حػجى الػىإلات بةػالت الحضوص الجغغافُت والاكخطاصًت  والػلمُت واإلاػغفُت بين الضٌو

وكض غغفها البػؼ بإجها مغخلت مً مغاخل جؿىع الىظام الغؤؾمالي الػالمي، وفيها جظوب 
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الشاون الؿُاؾُت والاكخطاصًت والثلافُت والؿلىهُت للضٌو اللىمُت في اججاه غام 

 .(1)الهفخاح الضٌو غلى بػػها لُيىن ما ٌؿمى غالم بال خضوص

باث ؤلاحغامُت جلً الػىإلات وخالت الفىض ى وخطض مئاث وكض اؾخغلذ الػطا

اإلالُاعاث مً الضوالعاث في الجغاثم اإلاسخلفت، وغلى عؤؾها الاججاع بالبش لغغع الاؾخغالٌ 

في البغاء، والتي ؤضحذ الػىإلات غامال هبيرا في خضوثها بفػل مضازالتها والتي بؿؿذ 

مت مدغعة جماما والؿلؼ والخضماث بضون  هفىطها اإلااصي غلى البشغ، وؤضبدذ الجٍغ

كُىص ومخجاوػة في حػامالتها ألاغغاف واإلاباصت واللىاهين التي جىظم ؾلىن البشغ، ومؼ 

اهضماج الػىإلات مؼ الثىعة الغهُبت في غالم الاجطاالث واإلاػلىماث فلض اػصهغث ججاعة 

لغكُم اإلاسضعاث بين مىاؾم ؤلاهخاج ومىاؾم الاؾتهالن، هما ؾمدذ باهدشاع ججاعة ا

 .(2)وهلل اليؿاء وألاؾفاٌ بين الضٌو اإلاسخلفت الؾخغاللهم في الضغاعة

اهض ألا غالكت البغاء اإلاماعؽ  وحىصفىن واإلاىظماث غير الحيىمُت و صمُىن اإلاػغ اوٍو

في بؾاع الاججاع بالبشغ مؼ وؾاثل الػىإلات واؾخغاللها بشيل ؾل،ي في اإلاجاٌ ؤلاحغامي، 

فػل الػىإلات في اهدشاع الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في وكض ؤؾهمذ الؿهىلت اإلاخاخت ب

 البغاء.

ضًت بإن الىثير مً ألاعباح التي جججى مً  وكض ؤظهغث صعاؾت ؤحغتها الحيىمت الؿٍى

ً بالبشغ، وجلضع مىظمت الهجغة  ججاعة البغاء الضولُت جظهب مباشغة بلى حُىب اإلاخاحٍغ

امغؤة ول غام بلى ؤؾىاق البغاء اإلادلُت في الضولُت بإهه ًخم بُؼ خىالي زمؿماثت ؤلف 

ؤلف شخظ ًخم الاججاع بهم  800ؤلف بلى  600ؤوعوبا، وحشيل اليؿاء مً مجمل الـ

باإلااثت، وجلؼ  50باإلائت فُما ٌشيل ألاؾفاٌ وؿبت  70ؾىىٍا، غبر الحضوص الضولُت وؿبت 

ؿت لخجاعة الجيـ  .(3)غالبُت هاالء اليؿاء والفخُاث فَغ

 وسائل الاجصال الخكىولوحيت6ثاهيا6 

ػخبر الاهترهِذ ؤصاة ووؾُلت حضًضة وباجذ حُضة، ٌؿخغلها البػؼ في ألاغماٌ ح
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البدثُت وجباصٌ اإلاػلىماث والثلافاث بين ؾيان اإلاػمىعة، هما ٌؿخغلها البػؼ آلازغ في 

طغ غىض ، ومً بُنها الاججاع بالبشغ لغغع البغاء، وال جلخ(1)ألاغغاع ؤلاباخُت وؤلاحغامُت

 هظا الحض فلـ بل وحؿخػمل لطُض الفغاجـ، والتروٍج ؤًػا لخجاعة الجيـ.

هظا وال ًلخطغ ألامغ غلى اليؿاء البالغاث بل ًؿاٌ ألامغ ختى ألاؾفاٌ )طوىع وبهار( 

وطلً ليىن غالكت الؿفل باالهترهِذ كُاؾا بىباع الؿً جبضو ؤهثر فاغلُت هظغا إلالياث 

لجضًض، وكض وشغث هخاثج بدث جؿبُلي غلى مجمىغت مً الؿفل الخاضت في اؾدُػاب ا

ؿاهُا جتراوح ؤغماعهم مً  ؾىت، وكض عضضث 14بلى  10ألاؾفاٌ )ؾبػىن ؾفال( في بٍغ

 60باإلااثت مً جلً الفئت جفخذ اإلاىاكؼ الجيؿُت وؤلاباخُت غمضا، وؤن  25الضعاؾت ؤن 

أللػابه غلى الشاشت، وجغحؼ باإلااثت ؤؾلػذ غليها الكخدامها الشاشت ؤزىاء مخابػت الؿفل 

ؤهمُت جلً الضعاؾت بلى الػالكت اإلاباشغة بين اكخدام غالم ؤلاباخُت ومدضوصًت زلافت 

 .(2)الؿفل، التي كض جاهله ألن ًيىن ضُضا ؾهال فُما بػض في مجاٌ الاؾخغالٌ الجيس ي

خم اؾخػماٌ الاهترهِذ في الاججاع بالبشغ لغغع البغاء مً زالٌ ؾغكت ؤو  حغُير ؤو ٍو

خظف اإلاػلىماث، وؾغح مػلىماث غير صحُدت ومنها ما ًخػلم بجظب ولفذ الاهدباه 

، باإلغافت بلى اؾخػماٌ الترغُب (3)لئلباخُت، وزغق اإلاػؿُاث الصخطُت للحاؾىب

والابتزاػ والتهضًض ؤخُاها مً احل ضُض الفغاجـ واؾخغاللهم في الاججاع بالبشغ لغغع 

ى اؾخػماٌ وؾاثل الخىاضل الاحخماعي الحضًثت، والتي ؤضبدذ البغاء، هظا باإلغافت بل

غ  ؤهبر ضاثض ومغوج لخجاعة الجيـ في الػالم مً زالٌ اإلاػاًلت واإلاالخلت، والخغٍغ

ه الؿمػت، وغالبا ما جخم جلً الجغاثم غلى اليؿاء ؤو  والاؾخضعاج، زم الدشهير وحشٍى

لىم اإلاتهم بما باب تزاػهم واؾخسضامهم في ألاغماٌ اإلاىافُت الفخُاث الطغيراث وألاؾفاٌ، ٍو

 لآلصاب وبال ؾُفطح ؤمغهم.

وكض وفغث شبىت الاهترهِذ ؤهثر الىؾاثل فػالُت وحاطبُت لطىاغت ووشغ ؤلاباخُت، 

بن شبىت الاهترهِذ حػلذ ؤلاباخُت بشتى وؾاثل غغغها مً ضىع وخىاعاث في مخىاٌو 
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لالهترهِذ زاضت في مجخمؼ مدافظ غلى ، ولػل هظا ٌػض اهبر الجىاهب الؿلبُت (1)الجمُؼ

 صًىه وجلالُضه واإلاجخمؼ الػغبي.

املبحث الثاوي6 الخحدًاث الدوليت وإلاكليميت ملكافحت الاججار بالبشز 

 لغزض البغاء

إلاا واهذ ظاهغة الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء مىدشغة في غضًض مً صٌو 

هظا ألامغ جدضًا حضًا الؾُما في ظل الػىإلات  الػالم، وهظغا الحؿاع عكػتها، فلض شيل

ووؾاثل الخؿىع الخىىىلىجي الحضًثت، وهى ما صفؼ باإلاجخمؼ الضولي واإلاىظماث الضولُت بلى 

ؼ ؤؾالُب اإلايافدت للحض  غ ؤصواتها لخطبذ فػالت وجمىنها مً مػالجت اإلاشىالث وحػٍؼ جؿٍى

الىاخُت الاحخماغُت والاكخطاصًت  مً هظا الىىع مً الاججاع والحض مً آزاعه الىزُمت مً

، وهى ما ًضفػىا للخؿغق للخدضًاث الىطُت إلايافدت الاججاع بالبشغ لغغع (2)والىفؿُت

البغاء، زم لخدضًاث ميافدت إلايافدت الاججاع بالبشغ لغغع البغاء في بؾاع ألامم اإلاخدضة 

ي وحامػت الضٌو وؤحهؼتها اإلاخسططت، زم لخدضي اإلايافدت في ظل حهىص الاجداص ألاوعوب

 الػغبُت.

 املطلب ألاول6 الخحدًاث اللاهوهيت ملكافحت الاججار بالبشز لغزض البغاء

اهخمذ الػضًض مً الضٌو بميافدت الاججاع بالبشغ في ضىعجه اإلاخػللت باالؾخغالٌ 

لغغع البغاء مً زالٌ ببغام الػضًض مً الاجفاكُاث واإلاىازُم الضولُت التي ججغم ضىع 

بالبشغ اإلاسخلفت مىاع البغاء، وكض كامذ غضًض مً الضٌو بالخطضًم والاهػمام الاججاع 

بلى الػضًض مً الاجفاكُاث واإلاىازُم والطيىن والبرجىوىالث الضولُت التي حشخمل غلى 

ؤخيام وجضابير طاث الطلت بميافدت الاججاع بالبشغ لغغع البغاء بدُث عفػذ هظه 

هظا الشيل ؤلاحغامي الشيُؼ الظي ًجػل مً البشغ  الضٌو جدضًا كاهىهُا هبيرا إلاىاحهت

 ؾلػت حؿىق إلاماعؾت الغطًلت.
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مت املىظمت عبر الوطىيت والبروجوكول  أوال6 اجفاكيت ألامم املخحدة ملكافحت الجٍز

ألاول املكمل لها ملىع وكمع ومعاكبت الاججار في ألاشخاص السيما اليساء وألاطفال، 

م البر والبحز والجو والبروجوكول الثاوي الخاص بمكا ً عً طٍز ب املهاحٍز فحت تهٍز

ػض هظا البروجىوىٌ مً ابغػ اإلاىازُم  20006والذي جم علده في باليرمو باًطاليا عام  َو

م الاججاع بالبشغ ومنها الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء،  الضولُت الخاضت بخجٍغ

لػمل الفػاٌ إلاىؼ وميافدت الاججاع في وكض حاء في صًباحخه ؤن الضٌو ألاؾغاف جلغ بان ا

ألاشخاص، وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ ًلخض ي مً صٌو اإلاطضع والػبىع والىضىٌ جطضًا 

شامال وصولُا ًخػمً الخضابير الالػمت إلاىؼ هظه الخجاعة ومػاكبت اإلاشخغلين بها وخماًت 

 .(1)اإلاججي غليهم

ألاشخاص واسخغالل دعارة ثاهيا6 اجفاكيت ألامم املخحدة ملكافحت الاججار في 

بن الاجفاكُت كض  02/12/15056الغير، والتي أكزتها الجمعيت العامت لألمم املخحدة في 

في ألاشخاص بلطض الضغاعة، ال جلُم  حاءث إلاا واهذ الضغاعة وما ًدبػها مً شغ الاججاع 

م بىغامت ؤلاوؿان وكُمخه وحػغع زؿغ الفغص وألاؾغة واإلاجخمؼ، ومً احل طلً جىاف

ؤؾغاف هظه الاجفاكُت غلى مػاكبت ؤي شخظ ًلىم بخلضًم ؤو جغغُب ؤو خمل اي 

شخظ آزغ ألغغاع الضغاعة ولى وان طلً بمىافلت الصخظ اإلاظوىع، ؤو اؾخغالٌ 

 .(2) صغاعة شخظ آزغ ولى وان طلً بمىافلت هظا الصخظ آلازغ

واملمارساث  ثالثا6 الاجفاكيت الخكميليت إلبطال الزق وججارة الزكيم وألاعزاف

بدُث خغمذ الاجفاكُت هلل الغكُم مً بلض آلزغ بإًت  15216املشابهت للزق )حىيف(

م الضٌو لخلً ألافػاٌ، غلى ؤن ًخػغع  وؾُلت ومداولت الاشتران في الىلل، وججٍغ

 .(3)ألاشخاص الجىاة لػلىباث شضًضة

والبروجوكول الاخخياري وامللحم بها  1545رابعا6 اجفاكيت حلوق الطفل لعام 

وكض 6 2000بشان بيع ألاطفال واسخغالل ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحيت لعام 

حاء في اجفاكُت خلىق الؿفل ؤن الضٌو ؤلاؾغاف جخػهض بدماًت الؿفل مً حمُؼ ؤشياٌ 
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س ي، ولهظه ألاغغاع جخسظ الضٌو ألاؾغاف بىحه زاص الاؾخغالٌ الجيس ي والاهتهان الجي

حمُؼ الخضابير اإلاالثمت الىؾىُت والثىاثُت واإلاخػضصة ألاؾغاف إلاىؼ خمل ؤو بهغاه الؿفل 

غلى حػاؾي ؤي وشاؽ حيس ي غير مشغوع، ؤو الاؾخسضام الاؾخغاللي لؤلؾفاٌ في الضغاعة 

ؾخسضام الاؾخغاللي لؤلؾفاٌ في ؤو غيرها مً اإلاماعؾاث الجيؿُت غير اإلاشغوغت، ؤو الا 

 .(1)الػغوع واإلاىاص الضاغغة

هما هظ البروجىوٌى الازخُاعي اإلالحم باالجفاكُت غلى ؤن الضٌو ألاؾغاف جخسظ ول 

م الترجِباث الثىاثُت واإلاخػضصة ألاؾغاف  ت الخػاون الضولي غً ؾٍغ الخؿىاث الالػمت لخلٍى

الجهاث اإلاؿاولت غً ؤفػاٌ جىؿىي  وؤلاكلُمُت إلاىؼ وهشف وجدغي وملاغاة ومػاكبت

غلى بُؼ ألاؾفاٌ واؾخغاللهم في البغاء وفي اإلاىاص ؤلاباخُت والؿُاخت الجيؿُت، هما حػؼػ 

الضٌو ألاؾغاف الخػاون والخيؿُم الضولُين بين ؾلؿاتها واإلاىظماث غير الحيىمُت 

ؼ (2)الىؾىُت والضولُت واإلاىظماث الضولُت الخػاون الضولي  ، وجلىم الضٌو ألاؾغاف بخػٍؼ

إلاؿاغضة ألاؾفاٌ الطحاًا غلى الشفاء البضوي والىفس ي وبغاصة بصماحهم في اإلاجخمؼ 

 .(3)وبغاصتهم بلى ؤوؾاجهم

خامسا6 الاجفاكيت الدوليت لللظاء على كافت أشكال الخمييز طد املزأة لعام 

م الخفغكت ؤو 15456 الاؾدبػاص ؤو  والتي حاء فيها ؤن مىؼ ؤي جمُيز غض اإلاغؤة ؾىاء غً ؾٍغ

، وغمان خلىق اإلاغؤة غلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة (4)الخلُُض والظي ًخم غلى ؤؾاؽ الجيـ

 وغلى ؤؾاؽ ؤن الىاؽ ًىلضون ؤخغاع

لي لحلوق ورفاهيت الطفل )أدٌس أبابا( في   03/03/15506سادسا6 امليثاق إلافٍز

الىظ غلى غغوعة جىفير الحماًت غض اإلاماعؾاث  21وكض حاء فُه الؾُما في اإلااصة 

الاحخماغُت والثلافُت الػاعة، غلى ؤن جخسظ الضٌو ألاؾغاف في هظا اإلاُثاق وافت 

ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت للخسلظ مً اإلاماعؾاث الاحخماغُت والثلافُت الػاعة التي جازغ غلى 
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ه الؿلُم، وغلى وحه الخطىص جلً الػاصاث واإلاماعؾاث عفاهُت الؿفل وهغامخه وهمى 

الػاعة بصحت الؿفل ؤو خُاجه، ؤو جلً الػاصاث واإلاماعؾاث التي جىؿىي غلى جمُيز 

 .(1)باليؿبت بلى الؿفل غلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو ؤي وغؼ آزغ

سابعا6 الاجفاكيت الدوليت لحماًت حميع ألاشخاص مً الاخخفاء اللسزي لعام 

جفاكُت غلى اهه جخػهض الضٌو ألاؾغاف ؤن جخػاون باإلاؿاغضة اللػاثُت هطذ الا6 2002

وغمان خماًت الشاوي والشهىص وجلضًم الضٌو ألاؾغاف بُنها وافت ؤهىاع الخػاون للبدث 

غهم ووافت اللىاغض الخىظُمُت والخضابير والخػاون في وافت اإلاجاالث ، (2)غً الطحاًا وجدٍغ

في هثير مً الحاالث بلى ؤؾلىب الازخؿاف للطحاًا  هظا وجلجإ الػطاباث ؤلاحغامُت

 وبزفائهم كؿغا مً احل اؾخغاللهم في البغاء. 

 املطلب الثاوي6 جحدي املكافحت في إطار ألامم املخحدة وأحهزتها املخخصصت

اهخمذ ألامم اإلاخدضة بإحهؼتها اإلاسخلفت بميافدت الاججاع بالبشغ، ومىه الاججاع  

ضىع هظا الاهخمام هى حػُين ملغع زاص لالججاع في اليؿاء  لغغع البغاء، ومً ؤبغػ 

وألاؾفاٌ، هما ًخجلى هظا الخدضي مً زالٌ حهىص الجمػُت الػامت واإلاجلـ 

مت  الاكخطاصي والاحخماعي وحهىص بػؼ الىواالث اإلاخسططت وحهىص لجىت مىؼ الجٍغ

 باألمم اإلاخدضة ، وؤزيرا صوع مىظمت الشغؾت الضولُت.

للض اهخمذ الجمػُت الػامت لؤلمم جمعيت العامت لألمم املخحدة6 أوال6 حهود ال

اإلاخدضة بمىغىع ميافدت الاججاع بالبشغ زالٌ جبجي اإلاباصعة الػاإلاُت إلايافدت الاججاع 

الضٌو ألاغػاء  22/12/2003اإلااعر في  137/57بالبشغ، خُث ؾالبذ في كغاعها عكم 

ميافدت الاججاع بالبشغ ومػالجت ضحاًاه، باإلاىظمت بخِؿير وصغم الخػاون الضولي إلاىؼ و 

مت  واغخمضث صلُال إلاىاكشت هظه الظىاهغ ؾغح في ماجمغها الحاصي غشغ إلاىؼ الجٍغ

 .(3)27/04/2005-18والػضالت الجىاثُت اإلاىػلض في باهيىن )جاًالهض( في الفترة مً 

والاحخماعي جبجى اإلاجلـ الاكخطاصي ثاهيا6 حهود املجلس الاكخصادي والاحخماعي6 
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مىغىع ميافدت الاججاع بالبشغ غىض مىاكشت اإلاؿاثل  2002في صوعجه الػاصًت لػام 

الاحخماغُت ومؿاثل خلىق ؤلاوؿان والاججاع في ألاشخاص مً زالٌ بكغاع الػضًض مً 

اإلاباصت الخىحيهُت اإلاىص ى بها فُما ًخػلم بدلىق ؤلاوؿان والاججاع في ألاشخاص، وطلً 

غ مف ىغُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان، واإلالضم بلى اإلاجلـ مً زالٌ جلٍغ

، والظي جػمً غضة مباصت جىحيهُت ًيبغي غلى الضٌو اجساطها (1)الاكخطاصي والاحخماعي

 إلاىؼ ومىاحهت الاججاع باألشخاص ومنها الاؾخغالٌ في البغاء.

اإلاىظماث  همثاٌ غً ما جلضمهثالثا6 حهود بعع املىظماث الدوليت املخخصصت6 

الضولُت اإلاخسططت هجض مىظمت الهجغة الضولُت التي جلػب صوعا عاثضا في هظا اإلاجاٌ 

حاغلت هضفها النهىع بالهجغة ؤلاوؿاهُت واإلاىظمت إلاطلحت الجمُؼ مً زالٌ جلضًم 

ً في ؤهداء الػالم.  الخضماث واإلاشىعة بلى الحيىماث واإلاهاحٍغ

ً ؤضب ذ ظاهغة غاإلاُت ٌػاوي منها مالًً خُث ؤن الاؾخغالٌ الجيس ي للمهاحٍغ

، وهى ما حػل مىظمت الهجغة (2)ألاشخاص مً وؿاء واؾفاٌ في مسخلف بلضان الػالم

مت اإلاىظمت والتي  الضولُت جغهؼ غلى مىغىع الاججاع بالبشغ باغخباعه بخضي ضىع الجٍغ

ً وجيخهي باؾخغاللهم في ؤغماٌ الض ب اإلاهاحٍغ مت تهٍغ غاعة جغجبـ اعجباؾا وزُلا بجٍغ

ت في الغالب.  اللؿٍغ

هظا وكض كامذ اإلاىظمت بػضًض مً الجهىص في مجاٌ خماًت ألاؾفاٌ مً الاججاع 

وجىفُظ الػضًض مً البرامج لخىفير اإلاؿاغضة لىثر مً اليؿاء وألاؾفاٌ، فػال غً بوشاء 

.ً ب اإلاهاحٍغ  كاغضة مػلىماجُت غاإلاُت غً ججاعة البشغ وتهٍغ

جلضمذ ألاماهت مت والعدالت الجىائيت باألمم املخحدة6 رابعا6 حهود لجىت مىع الجٍز

مت والػضالت الجىاثُت غمال باللغاع اإلالضم للمجلـ الاكخطاصي  الػامت للجىت مىؼ الجٍغ

مت اإلاىظمت ؾغح غلى ؤغماٌ ماجمغ ألامم اإلاخدضة  غ خٌى ؤشياٌ الجٍغ والاحخماعي بخلٍغ

مت ومػاملت اإلاجغمين الظي اوػلض ل  29باللاهغة زالٌ الفترة مً  الخاؾؼ إلاىؼ الجٍغ ؤفٍغ
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اع، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت،   .2010ألامىُت، الٍغ
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مت اإلاىظمت الىؾىُت وغبر الحضوص الىؾىُت، 1995ماي  08بلى  ، بُيذ فُه ؤزؿاع الجٍغ

واؾخػغغذ اإلاباصعة اإلاخدضة غلى الطػُضًً الىؾجي والضولي إلايافدت حمُؼ ألاشياٌ مً 

ػلىماث ، ومىاها الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء وؤوضحذ م(1)الجغاثم

 ؤؾاؾُت مً احل صغم الخػاون الضولي.

فػال غً كاغضة البُاهاث  خامسا6 حهود مىظمت الشزطت الجىائيت )الاهتربول(6

التي جػؿلؼ بها الاهتربىٌ إلاىاحهت ظاهغة الاججاع بالبشغ والخاضت بجىاػاث الؿفغ 

البغاء، فةن اإلافلىصة او اإلاؿغوكت ، والتي ًمىً الحض مً غملُاث الاججاع بالبشغ لغغع 

اإلاىظمت حػمل باالشتران مؼ ألامم اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي لللُام بسؿت غمل غاإلاُت 

إلايافدت ظاهغة الاججاع بالبشغ، ومً ؤمثلت الػملُاث الىاجحت للمىظمت في هظا اإلاجاٌ 

كطغ ًخم اؾخغاللهم  29مً اإلاشخغلين بالجيـ، وجبين وحىص  120كُامها بالخدلُم مؼ 

 (2)حغي هللهم بلى صوع للغغاًت الاحخماغُت وهظا في غاها.حيؿُا، و 

 املطلب الثالث6 جحدي املكافحت في إطار الاجحاد ألاوروبي وحامعت الدول العزبيت

للض اهخمذ اإلاىظماث ؤلاكلُمُت بضوعها بمىغىع ميافدت الاججاع بالبشغ، ومىه 

احل وضح خض لهظه الظاهغة لغغع الاؾخغالٌ في البغاء، عافػت بظلً جدضًا مً  الخجاع 

اإلاشِىت التي جىتهً ؤصمُت البشغ وججػلهم ؾلؼ في مُضان غفً، وؾىػغع لجهىص 

اإلاىظماث ؤلاكلُمُت مً زالٌ الخؿغق لجهىص الاجداص ألاوعوبي، وهظا حهىص حامػت الضٌو 

 الػغبُت.

ؤزمغث حهىص الاجداص ألاوعوبي في مجاٌ ميافدت أوال6 حهود الاجحاد ألاوروبي6 

 2005ججاع بالبشغ الى اغخماص الاجفاكُت ألاوعوبُت إلايافدت الاججاع بالبشغ في واعؾى غام الا

م ؤفػاٌ الاججاع بالبشغ  2009هىفمبر  06والتي صزلذ خيز الىفاط في  ، والتي جػمىذ ججٍغ

وبطفت زاضت ألاؾفاٌ مً زالٌ وغؼ حػٍغف مدضص لجغاثم الاججاع بالبشغ، ًخػمً 

ًض الخضابير والػلىباث وبحغاءاث الخدلُم واٌ خاهمت وبحغاءاث ؤشياٌ الاججاع وجدض

 اإلاىؼ وخماًت الطحاًا، والخػاون الضولي.
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 بميافدت الاججاع اكض ؤؾلم الاجداص ألاوعوبي مىكػا الىتروهُا مخسططو هظا 

اصة الىعي خىٌ هظه اللػُت ؤلاوؿاهُت، 2011بضاًت غام  بالبشغ  ، بغُت اإلاؿاغضة في ٍػ

م الخىىىلىجي، وهظا اإلاؿاهمت في ومىؼ ضاثضي  الفغاجـ مً زالٌ اؾخػماٌ هفـ الؿٍغ

ب  الخػاون والخفاهم اإلاخباصلين بين الىواالث اإلاػىُت بخؿبُم اللىاهين الخاضت بتهٍغ

خػمً اإلاىكؼ ضفداث  البشغ، وبين الؿلؿاث الىؾىُت وغيرها مً الجهاث اإلاػىُت، ٍو

مُؼ صٌو الاجداص ألاوعوبي، هظا مسططت للمػلىماث غلى الطُض الىؾجي حشمل ح

ب وبوشاء ؤماهً إلًىاء ضحاًا الاججاع  ل الاجداص ألاوعوبي لبرامج جضٍع باإلغافت بلى جمٍى

 .(1)بالبشغ

ؤزمغث حهىص الجامػت الػغبُت في وغؼ كاهىن ثاهيا6 حهود حامعت الدول العزبيت6

ً إلاجلـ غغبي همىطجي إلاىاحهت حغاثم الاججاع بالبشغ الطاصع في الضوعة  الحاصًت والػشٍغ

خيىن هظا اللاهىن مً  06/01/2004-04وػعاء الضازلُت الػغب في جىوـ  ماصة  14ٍو

مت،  مت الاججاع بالبشغ فػال غً ألاخيام الخاضت بهظه الجٍغ جػمً وغؼ حػٍغف لجٍغ

والتي ًجىػ للضٌو الػغبُت الاؾترشاص بها غىض وغؼ كىاهُنها الخاضت إلايافدت الاججاع 

 .(2)بالبشغ

وكؼ وػعاء الضازلُت والػضٌ الػغب غلى زمـ اجفاكُاث بهضف  2010وفي جهاًت غام 

مت اإلاىظمت غبر  جضغُم وجىزُم الػمل الػغبي ومنها الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت الجٍغ

 11الحضوص الىؾىُت، والتي هطذ غلى ميافدت حغاثم الاججاع بالبشغ وكض حاء في اإلااصة 

م منها ؤن جخػهض الضٌو ألا  ؾغاف بإن جخسظ ما ًلؼم مً جضابير في كاهىجها الضازلي لخجٍغ

اعجياب ؤو اإلاشاعهت في اعجياب ألافػاٌ الخالُت:..........ؤي تهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غير 

طلً مً ؤشياٌ اللؿغ ؤو الازخؿاف آو الاخخُاٌ ؤو الخضاع او بؾاءة اؾخػماٌ الؿلؿت 

احل اؾخسضام ؤو هلل ؤو بًىاء ؤو اؾخلباٌ  او اؾخغالٌ خالت الػػف وطلً مً

ثغ و ؾاؤؤشخاص لغغع اؾخغاللهم بشيل غير مشغوع في مماعؾت الضغاعة )البغاء( 

  .(3) ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي...

                                                             
 .436-435اإلاغحؼ هفؿه، ص (1) 

 .442-441اإلاغحؼ هفؿه، ص(2) 

مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت. مً 11عاحؼ اإلااصة (3)   الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت الجٍغ



  فساع هشام
 

   

ولم ًلخطغ ألامغ غىض هظا الحض بل ؤوعصث الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت حغاثم جلىُت 

م الجغاثم اإلاػ  .(1)لىماجُت اإلاخػللت باالججاع بالبشغاإلاػلىماث الىظ غلى ججٍغ

 الخاجمت6

حشيل حغاثم الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء زالث مشيلت بحغامُت جللم 

الػالم بػض مشيلتي الاججاع باإلاسضعاث واإلاازغاث الػللُت والاججاع باألؾلحت، وجمثل 

مت الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ بالبغاء بخضي ضىع  مت اإلاىظمت اإلاغهبت حٍغ الجٍغ

واإلاػلضة والخؿيرة، فهي مغهبت ألجها جخم بىاؾؿت ؤفػاٌ حغمُه حض زؿيرة مؿخغلت في 

طلً وؾاثل الخؿىع الخىىىلىجي والػىإلات، وهي مػلضة ألجها جغجىب بؿغق مدبىهت مً 

حماغاث بحغامُت غاًت في الخىظُم كض جدؿتر وعاء ؤغماٌ ًبضو ؤجها مشغوغت وجلجإ لظوي 

لؿؿىة ليي جسفي ؤوشؿتها ؤلاحغامُت، وهي زؿيرة بالىظغ بلى ما جسلفه مً ؤزاع وزُمت ا

غلى ؤمً ول صولت وهُاجها الاحخماعي، وإلاا جسلفه مً آالف الطحاًا مً اليؿاء الػاجػاث 

وألاؾفاٌ  اإلالهىعًٍ، وإلاا لها مً جإزير مضمغ غلى اإلاجخمؼ الضازلي، لظلً هي حشيل بدم 

ؤما باليؿبت للخدضًاث اللاهىهُت فلض جؿغكىا الي جدضي اإلايافدت في مإؾاة بوؿاهُت، 

هطىص اإلاىازُم وما كامذ به الهُئاث الضولُت وؤلاكلُمُت مً حهىص في هظا اإلاجاٌ ، 

غير ؤهه وعغم ول جلً الجهىص ال ًؼاٌ اإلاالًً مً اليؿىة وألاؾفاٌ ٌػاهىن مً هظه 

ضا مً الجهض الطىعة ؤلاحغامُت ألاهثر بشاغت في حبين ؤلا وؿاهُت، ألامغ الظي ًخؿلب مٍؼ

 والاهخمام ؾىاء غلى الطػُض الضولي ؤو غلى اإلاؿخىي الىؾجي زاضت في مىؿلخىا الػغبُت.

                                                             
مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت.مً  16عاحؼ اإلااصة (1)   الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت الجٍغ


