
–

057 

 جرائم االجتار بالبرش ) العبودية احلديثة ( 

 جرائم ضد اإلنسانية 

 إعداد

  علي مصطفى األمني علي جرب د . 

 مىجز عه انبحث

د مـ أطظؿ الجرائؿ ضد جريؿة تعآلقة لتعظقؿ تؿخض الػؽر اإلجرامل طـ ابتؽار 

اإلكساكقة آٓ وهل جرائؿ آتجار بالبشر، ومع اكؽشاف الغشاوة طـ هذه الجريؿة بدأت 

الؿـظؿات إمؿقة دطقة الؿجتؿع الدولل لبدء حؼبة تاريخقة جديدة لؿؽافحة هذه 

الجريؿة الشـعاء، إمر الذي كان لفا تلثقر جزري يف بداية حؼقؼقة لرؤية الؿجتؿع 

كؼاط طدة  وتـاولت الدراسة سرب أغقار ين لفذه الجريؿة والسعل كحق مؽافحتفا.اإلكسا

اإلدراك فصقل إول تـاولـا فقف  وأربع مؼدمةبحثقة مـ خالل تؼسقؿ هذه الدراسة إلك 

مـ جرائؿ آتجار الؼاكقن مققػ ؛ والثاين الؿعريف والقاقعل لجرائؿ آتجار بالبشر

اتجاه الؿحؽؿة الجـائقة  "لبشر جريؿة ضد اإلكساكقة ؛ والثالث آتجار با بالبشر

التعاون  "الؿؽافحة الدولقة لجرائؿ آتجار بالبشر   ؛ الػصؾ الرابع تـاولـا فقف "الدولقة

 .  "الدولل ، آلقات الدطؿ الدولل 

 ،جرائؿ ضد آكساكقة  ،العبقدية الحديثة  ،آتجار بالبشر   الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 آلقات الؿؽافحة الدولقة. ، التعاون الدولل  ، ـائقة الدولقة الؿحؽؿة الج
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Abstract :  
  

Criminal thought resulted in the creation of a mechanism to maximize a crime 

that is one of the greatest crimes against humanity، namely human trafficking 

crimes، and with the exposure of this crime، international organizations began to 

call on the international community to start a new historical era to combat this heinous 

crime، which had an island effect in a real beginning to see the human community for this 

crime and to strive to combat it. The study dealt with the exploration of several 

research points by dividing this study into an introduction and four chapters، the 

first in which we dealt with the cognitive and realization of human trafficking 

crimes; the second position of the law on human trafficking crimes; and the third 

human trafficking a crime against humanity "toward the International Criminal 

Court"; Chapter four we dealt It includes the international fight against human 

trafficking crimes "international cooperation، international support mechanisms" 

key words :  Trafficking in Human Beings - Modern Slavery-  crimes against 

humanity - International Criminal Court - International cooperation- International 

control mechanisms. 
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 شؽر وتؼدير ،،

كتؼدم بالشؽر والتؼدير لعؿادة البحث العؾؿي 

عبد العزيز وإلدارة الجامعة  بجامعة األمقر سطام بن

 من أجل اتؿام هذا بهعؾى الدعم الذي حظقـا 

 البحث.

طة عؿادة البحث تم دعم هذا الؿشروع بواس

عبد العزيز من خالل  العؾؿي بجامعة األمقر سطام بن

 2017/02/7124الؿؼترح البحثي رقم: 
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 انمقذمت
لؾضؿقر العالؿل واإلكساين، وبالرغؿ مـ  استعباد اإلكسان ٕخقف اإلكسان أمر مملؿ 

قدم هذه الجريؿة قدم البشرية ذاهتا حقث يستغؾ الؼقي الضعقػ ويخضعف لسقطرتف 

ويـتفؽ حؼققف أدمقة الؼديؿة، قدم كشلتـا، قدم سقدكا آدم طؾقف السالم؛ إٓ أهنا مازالت 

 أخرى. تمرق اإلكساكقة لبشاطتفا مـ جفة، وٕهنا تـتفؽ إكساكقتـا مـ جفة

يف الشرائع البابؾقة والققكاكقة والعربقة  وقد كاكت العبقدية كظام اجتؿاطل معرتف بف

الجاهؾقة ، وكان لؾرققؼ تجارة داخؾقة وخارجقة مشفقرة ؛ ومـ أمثؾتفا التاريخقة إخقرة 

 . (7) السباء الجؿاطل لزكقج أفريؼقا وهتجقرهؿ إلك أمريؽا

عة اإلسالمقة كظام لؿؽافحة الرق مـ خالل ويف تطقر هام لؾبشرية قدمت الشري

آرتؼاء بحؼقق الرققؼ مـ جفة، وتحرير الرققؼ طـ صريؼ العتؼ والتدبقر والؽتابة مـ 

 جفة، وتجػقػ مـابع الرق مـ جفة أخرى.

أستقؼظ  -يربقا طؾك ألػ وثالثؿائة وخؿسة وثالثقن طام  –ويف تطقر تاريخل ٓحؼ 

تؿثؾت يف صدور   -لإلكساكقة الؿعذبة  -دمة جؾقؾة ضؿقر الؿجتؿع الدولل ، وقدم خ

التل قامت بتحريؿ وتجريؿ  (2)العديد مـ آتػاققات الدولقة والتشريعات القصـقة 

                                                        

افة لؾـشر والتقزيع ، د. طازي حسـ صباريـل ، القجقز يف حؼقق اإلكسان وحرياتف إساسقة ، مؽتبة دار الثؼ (7)

 .۹۰۹، ص  7995 طام

لحؿاية حؼ اإلكسان يف الحرية والؽرامة  -أمدًا صقيالً  -هذه التشريعات تؿثؾ ثؿرة كضال ُالؿجتؿع الدولل  (2)

م ، ثؿ بؾقرة ذلؽ يف صدور اتػاققة مـع الرق يف 7٨٨5مرورًا بـفاية الؼرن التاسع طشر يف ممتؿر برلقـ طام 

لسـة  29العؿؾ الدولقة ) رقؿ  ، ثؿ تحريؿ السخرة والعؿؾ اإلجباري باتػاققتل ُمـظؿة 792١جـقػ طام 

 م ( ثؿ تجريؿ آتجار بإشخاص واستغالل دطارة الغقر بآتػاققة الصادرة 7950لسـة  5م ، ثؿ رقؿ 79٩7

 م .79٩9طام 
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 مؿارسة الرق بؽؾ أكقاطف وأشؽالف الؿختؾػة .

مع اكؽشاف الغشاوة طـ هذه الجريؿة بدأت الؿـظؿات إمؿقة دطقة الؿجتؿع 

ة جديدة لؿؽافحة هذه الجريؿة الشـعاء، إمر الذي كان لف الدولل لبدء حؼبة تاريخق

تلثقر جزري يف بداية حؼقؼقة لرؤية الؿجتؿع اإلكساين لفذه الجريؿة والسعل كحق 

 مؽافحتفا.

 -طؾك مستقى أمؿل طالؿل  -وصاحب هذا التطقر التاريخل إللغاء العبقدية 

د مـ أطظؿ الجرائؿ ضد تؿخض الػؽر اإلجرامل طـ ابتؽار آلقة لتعظقؿ جريؿة تع

اإلكساكقة آٓ وهل جرائؿ آتجار بالبشر ، إمر الذي أدى إلك ضفقر أشؽال جديدة 

لؾعبقدية الحديثة مـفا ) استغالل دطارة الغقر / آستغالل الجـسل / السخرة / الخدمة 

، قسرا / آسرتقاق / الؿؿارسات الشبقفة بالرق /  آستعباد / كزع إطضاء .... ( 

 وهق ما يطؾؼ طؾقف الققم آتجار بالبشر.

بدأت  -العبقدية الحديثة ; آتجار بالبشر  –ومع اكؽشاف الغشاوة طـ هذه الجريؿة 

الؿـظؿات إمؿقة دطقة الؿجتؿع الدولل لبدء حؼبة تاريخقة جديدة لؿؽافحة هذه 

غ كظامل بؾ الجريؿة الشـعاء، ويف هذه الحؼبة التاريخقة لؿ يؽـ لفذه الجريؿة مسق

 اتخذت شؽؾ إجرامل، وأصؾؼ طؾقفا جرائؿ آتجار بالبشر.

 

يف مؽافحة هذه الجريؿة التل بحثقة وتؽؿـ أهؿقة هذه الدراسة يف تؼديؿ مساهؿة 

متطؾبات تتـتؼص مـ تؿاسؽ الفقؽؾ آجتؿاطل، وتـتفؽ و، تتـاىف مع الضؿقر اإلكساين

قبة الدول والؼاكقن. ففذه الجرائؿ الـؽراء تتطؾب هتـؿتفـ مـ الـؿق آقتصادي، و

الؿقاجفة والؿؽافحة مـ الؿتخصصقـ والؿعـققـ بحؼقق اإلكسان مـ باحثقـ وساسة 
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 واجتؿاطققـ وأمـققـ وحؼققققـ وقاكقكققـ.

 :تؼصل أحدث التؼارير الدولقة طـ جرائؿ آتجار بالبشر ثؿ تحؾقؾفا،  الفدف األول

 تحؼقؼ اإلدراك الؿعريف والقاقعل لفذه الجريؿة. لؿؼاربة 

  البحث آستؼرائل ثؿ التحؾقؾل فآستـباصل يف مققػ الؼاكقن  :الثاينالفدف

الؿصري،  "الداخؾقة العربقة التشريعات بعض مـ الدولقة /  آتػاققات)

ثؿ تؼققؿ  ،وذلؽ بتحؾقؾ جرائؿ آتجار بالبشر / التشريع إمريؽل(: "السعقدي

 .هذا الؿققػ

 :البحث إستؼرائل ثؿ التحؾقؾل فآستـباصل يف مققػ الؿحؽؿة  الفدف الثالث

 الجـائقة الدولقة مـ الجرائؿ ضد آكساكقة وطالقتفا بجرائؿ آتجار بالبشر .

 :آلقات الدطؿ الدولل لؿؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر . الفدف الرابع 

 

 تؿد الدراسة طؾك طدة مـاهج بحثقة :كؿا يتضح مـ آهداف تع

تتـاول الدراسة تؼصل أحدث التؼارير الدولقة طـ جرائؿ آتجار  إذ :الؿؼارن الؿـفج

بالبشر وكذلؽ مققػ بعض مـ التشريعات الداخؾقة العربقة والدولقة وإجـبقة وكذلؽ 

ؽ الؿـفج تـتفج يف ذلمققػ الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة مـ جرائؿ آتجار بالبشر ؛ 

وذلؽ مـ  :التحؾقؾل ثؿ الؿـفجمـ خالل طرض هذه الؿقاقػ والتؼارير ؛  آستؼرائل

خالل تحؾقؾ هذه الـصقص والتؼارير لؿؼاربة تحؼقؼ اإلدراك الؿعريف والقاقعل لفذه 

مـ خالل طرض واستـباط الـتائج الؿرتتبة طؾك هذا  : آستـباصل ثؿ الؿـفجالجريؿة. ؛ 

 التحؾقؾ .
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وفقؿا يؾل تحاول الدراسة القققف طؾك طدد مـ كؼاط الؿطروحة طؾك بساط البحث 

 بحقث يؿؽـ كظؿفا مـ خالل التؼسقؿ التالل:

 :اإلدراك الؿعريف والقاقعل لجرائؿ آتجار بالبشر. الػصل األول 

 :مققػ الؼاكقن مـ جرائؿ آتجار بالبشر. الػصل الثاين 

 :اتجاه الؿحؽؿة الجـائقة  "شر جريؿة ضد اإلكساكقة آتجار بالب الػصل الثالث

 .“الدولقة 

 :الدولل، آلقات  التعاون“الؿؽافحة الدولقة لجرائؿ آتجار بالبشر  الػصل الرابع

 " لؾؿؽافحة الدطؿ الدولل

 . ثم كتبع ذلك بــ خاتؿة 
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 انفصم األول 

 اإلدراك انمعرفي وانىاقعي نجرائم االتجار بانبشر
ؿعاصر الققم تؼدم مادي والتؼـل أثر يف جؿقع ربقع الحقاة الؿعاصرة ، يعقش العالؿ ال

وقد أمتد هذا إثر إلك الجريؿة ؛ حقث ضفر كؿط جديد مـ إجرام الؿعاصر يطؾؼ طؾقف 

اإلجرام الؿـظؿ ; ) الجريؿة الؿـظؿة ( ، وأتسع كشاط هذا اإلجرام حتك أستػحؾ يف 

اإلجرام الؿـظؿ ) غسقؾ إمقال / كافة الؿجتؿعات البشرية ومـ أخطر صقر 

الؿخدرات / وتجارة السالح  / آتجار بالبشر ( ؛ ولفذا فنن اإلجرام الؿـظؿ أصبح 

  . (7)يشؽؾ خطرًا جسقؿًا يفدد الؿجتؿع الدولل أمـقًا وسقاسقًا واقتصاديًا واجتؿاطقًا 

مـ أشؽال وتعبقر الجريؿة الؿـظؿة يعد تؿققزًا لفذا اإلجرام الؿتطقر طـ غقره 

؛ وتعد الجريؿة الؿـظؿة أحد أشؽال التطقر الذي لحؼ  (2)اإلجرام العرضل أو الحريف 

بالجريؿة ، والتل يتؿ مؿارستفا مـ خالل ممسسة إجرامقة يتسؿ أسؾقهبا بالتـظقؿ ، 

وإخذ بالؿـفج العؾؿل يف إدارة أطؿالفا الذي تـتفجف الؿمسسات الؿشروطة ، كؿا أهنا 

 (٩)قسائؾ التؼـقة الحديثة الؿتطقرة وتظفر يف السقق وكلهنا ممسسة مشروطةتتبع أكؿاط ال

                                                        

تخدام الحاسب ألل واإلكرتكت بقـ د.طؾل مصطػك إمقـ ، جرائؿ العدوان طؾك أمـ الدولة الـاشئة طـ اس  (7)

،  جريؿة  م  ./ د. كبقف صالح 277٩كؾقة الحؼقق ، طام   –جامعة الؼاهرة  –الشريعة والؼاكقن ، رسالة دكتقراه 

لؿعارف ــ اإلسؽـدرية ، غسؾ إمقال يف ضقء اإلجرام الؿـظؿ والؿخاصر الؿرتتبة طؾقفا ، مـشلة ا

 .  ٩م ، ص 277١ مطا

(2)   Freda Adler Gerhard O . w. Mueller and William S.Laufer, Criminal justice, Megrew – Hillinc, 
New York, 1994, p. 40. 

د. محؿد محقل الديـ طقض ، الجريؿة الؿـظؿة , الؿجؾة العربقة لؾدراسات إمـقة والتدريب ، الؿركز العربل    (٩)

 0، ص  هـ7٩7١ـــ  محرم 79العدد ـــ شرـة العاشرة  ـــ الؿجؾد العالؾدراسات إمـقة والتدريب الرياض , الس

 وما بعدها .
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كؿا أن إجرام الؿـظؿ بالرغؿ مـ أكف يشؽؾ هتديدًا جديًا لؾدول الؿتؼدمة ، فنكف يشؽؾ   .

أيضًا هتديدًا لؾدول الـامقة ، إذ ٓ يسؾؿ مجتؿع مـ الؿجتؿعات اإلكساكقة ، مـ أكشطة 

تؿارسفا هبدف تحؼقؼ أقصك قدر مـ إرباح ، وبلقؾ الؿخاصر الجريؿة الؿـظؿة التل 

 . (7)الؿؿؽـة 

وتـتؿل جريؿة آتجار بالبشر إلك فئة الجريؿة الؿـظؿة حقث أضحت ضاهرة طالؿقة 

تتطؾب ردًا طالؿقًا باطتبارها أخطر الؿشؽالت إمـقة التل تقاجف أجفزة تـػقذ الؼقاكقـ 

  . (2)ومؽافحة الجريؿة يف العالؿ 

ومؿا يتضح لؾدراسة أن العقلؿة وما صاحبفا مـ تؼدم مادي وتؼـل كان لفا أثر كبقر 

يف جريؿة آتجار بالبشر ، حقث أضحت ضاهرة دولقة تؿتد إلك جؾ الؿجتؿع الدولل ، 

مع مالحظة أن التؼدم العؾؿل الذي بؾغتف العؾقم الطبقة أدى إلك ضفقر صقر متعددة 

آتجار بالبشر اشد قسقة  وفة يف الؿاضل ، فجعؾتلإلتجار بالبشر لؿ تؽـ معر

؛ فػل الؿاضل طرفت العبقدية والعؿؾ والسخرة والدطارة كصقر مـ صقر  وخطقرة

الـشاط اإلجرامل لجريؿة آتجار بالبشر ، أما الققم فلن التطقر العؾؿل الذي يشفده 

طضائفؿ البشرية العالؿ أضاف غرضا يسعك إلقف الجـاة مـ تجارة البشر وهق اكتزاع أ

 وآتجار هبا .

كؿا أكف يصعب حصر أشؽال وصقر وأكؿاط آتجار بالبشر حقث أهنا تتطقر بسرطة  

                                                        

 . ٩د. كبقف صالح ، الؿرجع السابؼ , ص  (7) 

د. فائزة يقكس الباشا ، الجريؿة الؿـظؿة يف ضؾ آتػاققات الدولقة والؼاكقكقة والقصـقة ، رسالة دكتقراه ـــ  (2)

   م ، ص  ج . 2772ؼقق ،  طام جامعة طقـ شؿس ـــ كؾقة الح
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فائؼة ويف اتجاه تصاطدي يف ضؾ العقلؿة وثقرة آتصآت والؿعؾقمات حقث برزت 

طؾك الساحة الدولقة الجريؿة الؿـظؿة والتل تتسؿ بالعـػ ودقة التـظقؿ وقدرهتا طؾك 

قسع الرأسل يف مجآت متعددة  مؿا يـعؽس أثره طؾك أمـ وسؾؿ البشرية وهتديد الت

 . (  7) اقتصاديات الدول وإفراد وٓسقؿا الدول الـامقة والتل تؿر بؿرحؾة اكتؼالقة

ولؾوقوف عؾى اإلدراك الؿعريف والواقعي لجريؿة االتجار بالبشر يجدر بالدراسة 

 تـاول الـؼاط التالقة :

 ة آتجار بالبشر .( ماهق7

 ( الصقر وإشؽال الرئقسقة لالتجار بالبشر .2

 ( خطقرة جرائؿ آتجار بالبشر  . ٩

                                                        

(1)Thomas E.BAKER ،Introduction criminal analysis ،Crime prevention and intervention 
strategies ،Pearson Education ،New Jersey,2005 ،p19. 
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 انمبحث األول 

 ماهيت االتجار بانبشر 
 وفقه مطؾبان : 

 

لدراسة ، لذا ستعرض ا "آتجار بالبشر  "لؿ تجد الدراسة يف معاجؿ الؾغة مصطؾح 

ًأ ، ثؿ تستـبطف وحدة واحدة .  الؿصطؾح ُمَجزَّ

 . (7) مـ إتجر، التعامؾ يف إسقاق بقعا وشراء لؾربح اإلتجار:

ُر وَ  الَبَشُر: اْلُؿَمكَُّث فِل َذلَِؽ الَخْؾُؼ ، اإِلكسان ، َيَؼُع َطَؾك اْلَقاِحُد َواْلَجْؿُع َواْلُؿَذكَّ

 . (2)َسَقاءٌ 

هذا والتعامؾ يف اإلكسان بقعًا وشراء لؾربح .  غة يعـي :وعؾقه فاالتجار بالبشر ل

حقث يعـل أن  "لجريؿة آتجار بالبشر  "الؿعـك الؾغقي وإن فارق الؿعـك الؾػظل 

اإلكسان سؾعة تباع وتشرتى ، إٓ أكف أقرتب مـ الؿعـك الحؼقؼل لفذه الجريؿة حقث 

 ( ًٓ استغالل دطارة الغقر / آستغالل يتعامؾ مجرمل اإلتجار بالبشر يف اإلكسان استغال

الجـسل / السخرة / الخدمة قسرا / آسرتقاق / الؿؿارسات الشبقفة بالرق /  

آستعباد / كزع إطضاء .... ( لتحؼقؼ الربح أو الػائدة التل تتـقع بتـقع الحاجات 

اطقة قة أو اجتؿالبشرية فؼد تؽقن ) مالقة أو مادية أو اقتصادية أو تجارية أو سقاس

 غرائزية  ... ( . أو

                                                        

:  ؾطباطة والـشر والتقزيع ، الطبعةفاء ، دار الـػائس لحامد صادق قـقبل ، معجؿ لغة الػؼ -محؿد رواس قؾعجل  (7)

 . ٩7، ص  79٨٨ -هـ  7٩7٨الثاكقة ، 

، هـ(077ويػعك اإلفريؼك )الؿتقىف: لديـ ابـ مـظقر إكصاري الرمحؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال ا(2) 

 ( .١7ص/٩، ) ج  75طدد إجزاء :  ، هـ 7٩7٩ - الثالثة:  الطبعة ، بقروت –لسان العرب ، دار صادر 



 

059 

ٓحظت الدراسة تعدد يف التعريػات آصطالحقة لجريؿة اإلتجار بالبشر ، بتعدد 

التشريعات الدولقة ، وتعدد الثؼافات الؼاكقكقة ، ويؿؽـ رد هذا آختالف إلك الثؼافة 

إلكسان وفًؼا لثؼافتفا الحقاتقة وطاداهتا وتؼالقدها الؼاكقكقة ومدى ارتباصفا بحؼقق ا

وقد تخقرت الدراسة .  والتشريعات الجـائقة الـافذة فقفا ؛ والـظام السقاسل الؿتبع هبا

بعض التعريػات الػؼفقة ؛ وأحالت التعريػات التشريعقة إلك مبحث مققػ الؼاكقن مـ 

 .جرائؿ آتجار تجـبًا لؾتؽرار

كافة التصرفات الؿشروطة أو غقر  " ريؿة االتجار بالبشر هي :رأى بعض الػؼه أن ج

الؿشروطة التل تحقؾ اإلكسان إلك مجرد سؾعة أو ضحقة يتؿ التصرف فقف بقاسطة 

وسطاء محرتفقـ طرب الحدود القصـقة بؼصد آستغالل يف أطؿال ذات أجر متدكك أو يف 

ادة الضحقة أو قسرًا طـف أو بلي أطؿال جـسقة أو ما شابف ذلؽ ، سقاء تؿ هذا التصرف بنر

 . (7)صقرة أخرى مـ صقر العبقدية 

تجـقد أشخاص  "وذهب رأي آخر من الػؼه إلى تعريف جريؿة االتجار بالبشر بلكفا : 

اض آستغالل بشتك صقره مـ ذلؽ أو كؼؾفؿ بالؼقة أو اإلكراه أو الخداع ٕغر

رية ، التسقل ، آسرتقاق ، وتجارة آستغالل الجـسل ، العؿؾ الجربي ، الخدمة الؼس )

 . (2)   إطضاء ( وغقر ذلؽ

                                                        

  -د.سقزي طدلل كاشد ، آتجار بالبشر بقـ آقتصاد الخػل وآقتصاد الرسؿل ، دار الجامعة الجديدة لؾـشر (7) 

 . 70، ص   2775اإلسؽـدرية ، طام  

د.فتقحة ققراري ، الؿقاجفة الجـائقة لجرائؿ آتجار بالبشر، دراسة يف الؼاكقن اإلمارايت الؿؼارن ، مجؾة (2) 

 .  705، ص  2779( ، أكتقبر ٩7، ع )  2٩س   -كؾقة الحؼقق جامعة اإلمارات العربقة  -الشريعة والؼاكقن  
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 قاكقين –كؾ فعؾ أو تصرف  "وذهب رأي ثالث إلى أن جريؿة االتجار بالبشر هي : 

 تصرفات طؾقفا ُيؿارس ٕن قابؾف سؾعة مجرد فقجعؾف اإلكسان محؾف – قاكقين غقر أو

 مـفا، جزء يف أو الجسدية أطضائف كامؾ يف صقره بشتك آستغالل بغرض كافة الؿؾؽقة

، وأيًا كان وجف  طـف قسراً  أو – الضؿـقة أو الصريحة –ؼة الضحقة بؿقاف ذلؽ تؿ سقاء

 . (7) آستغالل أو وسقؾتف داخؾ حدود الدولة أو خارج حدودها القصـقة 

ًٓ بشتك  " وترى الدراسة أن جريؿة االتجار بالبشر هي : التعامؾ يف اإلكسان استغال

قره ومـفا ) استغالل دطارة الغقر / آستغالل الجـسل / السخرة / الخدمة قسرا / ص

آسرتقاق / الؿؿارسات الشبقفة بالرق /  آستعباد / كزع إطضاء / التجارب الطبقة 

.... ( لتحؼقؼ الربح أو الػائدة التل تتـقع بتـقع الحاجات البشرية فؼد تؽقن ) مالقة أو 

ة أو تجارية أو سقاسقة أو اجتؿاطقة أو غرائزية  ... ( سقاء تؿ هذا مادية أو اقتصادي

 التعامؾ بؿقافؼة الضحقة أو قسرًا طـفا ، داخؾ الحدود القصـقة أو طرب الحدود القصـقة .

                                                        

 . 97شقحا ، الؿرجع السابؼ ، ص  د. زياد إبراهقؿ(7) 
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 انمبحث انثاوي

 انصىر واألشكال انرئيسيت نالتجار بانبشر
ًٓ ، تتـقع صقر وأشؽال آتجار بالبشر تبعًا لتـقع صقر التعامؾ  يف البشر استغال

وتختؾػ هذه الصقر وإشؽال باختالف الؿجتؿعات  اإلكساكقة ؛ فؼد كان الؿتصقر 

لدى الؿـظؿات الدولقة الؿعـقة أن كسبة آتجار إكرب تتؿ طرب الحدود القصـقة ؛ إٓ أكف 

رر ق(  7) م  2779يف آخر تؼرير طـ آتجار بالبشر صادر طـ الخارجقة إمريؽقة لعام 

 طدم صحة هذا آطتؼاد حقث كؼؾ طـ كالً مـ:

   مـ ضحايا آتجار بالبشر تؿ آتجار هبؿ 00مـظؿة العؿؾ الدولقة: أفادت بلن %

 داخؾ الحدود القصـقة لبؾداهنؿ.

  أكف ٕول  277٨مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة: أبؾغ يف طام

 بقة الضحايا يف بؾدان جـسقتفؿ .مرة طؾك اإلصالق ، تؿ التعرف طؾك غال

   كؿا وجد تؼرير مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة أن الغالبقة

 القاضحة مـ الؿتجريـ كاكقا مقاصـقـ يف البؾدان التل أديـقا فقفا .

مع مالحظة أن هذه األرقام لقست موحدة عبر مـاصق االتجار بالبشر أو حتى أكواع 

 :االتجار بالبشر 

   حقث وجد مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة أن طدد الضحايا

الذيـ تؿ تحديدهؿ محؾًقا كان مرتػًعا مؼاركة بالضحايا إجاكب يف معظؿ مـاصؼ 

  العالؿ ، باستثـاء أوروبا الغربقة والقسطك والشرق إوسط وبعض دول شرق آسقا.

  يا آتجار بالجـس مـ الؿرجح أن كؿا وجدت مـظؿة العؿؾ الدولقة أن ضحا

                                                        

 (1 )TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 
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يقاجفقا آتجار بالبشر طرب الحدود القصـقة بقـؿا يتعرض ضحايا السخرة طادة 

 لالستغالل يف بؾد إقامتفؿ .

وتجدر اإلشارة إلك أن التؼرير الصادر طـ مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات 

 ف ضحايا آتجار م قرر أن أشؽال آستغالل يف صػق 277٩والجريؿة لعام 

% العؿؾ الؼسري ؛ ٩7% آستغالل الجـسل ؛ 5٩كاكت كأيت :  2777الؿؽتشػقـ طام 

 . (7)% كزع أطضاء 7.٩% غقر ذلؽ مـفا 0

وفقؿا يؾل تعرض الدراسة لؾصقر وإشؽال الرئقسقة لالتجار بالبشر مقضحة 

 تعريػفا وفؼا لؾؼاكقن الدولل طؾك الـحق أيت :

 الجـسي :  ( االستغالل 1

يعـل الحصقل طؾك مـافع مالقة أو أي مـافع أخرى مـ خالل تقريط شخص يف 

الدطارة والبغاء أو يف آستعباد الجـسل أو يف تؼديؿ أي أكقاع أخرى مـ الخدمات 

                                                        

 " 277٩مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، التؼرير العالؿل طـ آتجار بإشخاص لعام (7) 

ٕمؿ الؿتحدة الؿعـل / أشار التؼرير إلك أن الؿصدر : تػاصقؾ استـبطفا مؽتب ا ١، ص "خالصة وافقة 

رات والجريؿة مـ البقاكات القصـقة ؛ كؿا أشار إلك أكف يرجل مالحظة أنَّ آختالفات اإلقؾقؿقة يف  بالؿخدِّ

 .  العالؿقة الحصص يف تمثر – الؼسري بالعؿؾ يتعؾؼ فقؿا وخاصة –قدرات آكتشاف والتعاريػ 
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 . (7)الجـسقة، بؿا يف ذلؽ الؿشاهد اإلباحقة أو إكتاج الؿقاد اإلباحقة 

م إلك أكف  2779در طـ الخارجقة إمريؽقة لعام ولؼد أشار تؼرير آتجار بالبشر الصا

يف كؿبقديا ، يمدي كؼص القضائػ إلك دفع بعض الـساء والػتقات إلك ترك بققهتـ يف 

الؿـاصؼ الريػقة لؿحاولة العثقر طؾك طؿؾ يف مدن الؿؼصد السقاحل . ويف كثقر مـ 

آت التدلقؽ الحآت يستغؾفؿ الؿتجريـ يف آتجار بالجـس ، بؿا يف ذلؽ يف ص

 .(  2) وحاكات الؽاريقكل وحدائؼ البقرة 

 ( استغالل دعارة الغقر : 2

يعـل الحصقل طؾك كحق غقر مشروع طؾك مـػعة مالقة أو أي مـػعة مادية أخرى مـ 

 .  (٩)دطارة شخص آخر 

 ( الدعارة أو البغاء : 3

طارة أو البغاء ؛ يالحظ هـا أكف لقس ثؿة التزام بؿؼتضك الربوتقكقل بشلن تجريؿ الد

حقث أن الـظؿ الؼاكقكقة تؼػ مقاقػ متبايـة كحق البغاء فـجد بعضفا يجقز دطارة البالغقـ 

غقر الؼْسرية أو استغالل دطارة الغقر ؛ والبعض يـظؿفا رقابقًا ، والبعض يتسامح بشلهنا ؛ 

آستغالل لتبقان أن هذا « غقر مشروع » والبعض يجّرمفا . لذا أضاف الربوتقكقل تعبقر 

 . (٩)ٓ بّد مـ أن يؽقن غقر مشروع ، وفؼًا لؾؼقاكقـ القصـقة بشلن الدطارة أو البغاء 

                                                        

ؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، م(7) 

 .  27ق ،  ص  – 5الؿادة 

 (2) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019  , P  4 . 

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، (٩) 

 .  7٩ح ،  ص  – 5الؿادة 

الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، الؼاكقن  (٩)

 وما بعدها . 7٩ح ، ص  - 5؛ وكذا الؿادة  79م ،  ص   – 5الؿادة 
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 ويجدر بالدراسة إليضاح الصورة اإلشارة إلى أآلتي :

    بعض الدول تعتؿد يف جزء مـ دخؾفا الؼقمل طؾك أطؿال الدطارة والبغاء لدطؿ

ا مثؾ تايالكد حقث تؿثؾ طائدات اقتصادها القصـل كؿا هق الحال يف بعض دول آسق

% مـ كاتجفا الؿحؾل اإلجؿالل ؛ كؿا تشقر بعض 75الدطارة فقفا ما يؼرب مـ 

إلك أن أطؿال الدطارة والبغاء شؽؾت يف  7995الدراسات التل كشرت يف طام 

 .  (7) % مـ الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل١7تايالكد وحدها ما يؼرب مـ 

   ا الشرققة التل تعد مصدرًا رئقسقًا لتصدير الـساء إلك كؿا أن يالحظ أن دول أوروب

دول أوروبا الغربقة وغقرها مـ الدول إخرى ، حقث تشقر بعض الدراسات 

 .  (2)ألػ مقمس  05واإلحصائقات إلك أن هذه الدول تصدر سـقيًا ما يؼرب مـ 

    كؿا هق الحال  أما يف بعض دول أوروبا الغربقة فتعد الدطارة أمرًا مباحًا ومشروطًا

% مـ اقتصادها القصـل 5يف هقلـدا حقث تحؼؼ صـاطة الدطارة يف هقلـدا ما كسبتف 

، وتليت الؿقمسات إلك هذه 2777% يف طام 25وارتػعت هذه الـسبة إلك ما يزيد طـ 

دولة وبخاصة مـ وسط وشرق أوروبا ؛ كؿا أباحت ألؿاكقا  ٩2الدولة مـ أكثر مـ 

اكـ لؾدطارة والؿالمسة الجـسقة ويؼدر طدد الؿقمسات يف إدارة إم 277٩يف طام 

% مـ همٓء ٨7% مـفؿ أجـبقات و05ألػ مقمس  ٩77ألؿاكقا وحده ما يؼرب مـ 

                                                        

د. مخؾد الطراوكة ، مؽافحة آتجار بالبشر: دراسة تحؾقؾقة وكؼدية مؼاركة يف ضقء بروتقكقل إمؿ الؿتحدة  (7)

إردن ، طام  –، الؿجؾة إردكقة يف الؼاكقن والعؾقم السقاسقة  2775واتػاققة مجؾس أوروبا لعام  2777لعام 

. / أشار إلك : محؿد مطر، الؿـظقر القصـل والدولل لؿؽافحة  70١، ص  7مجؾد  - ٩، طدد  2779

 م .  277٨/  0/  27 – 79آتجار بالبشر، جامعة كايػ لؾعؾقم إمـقة وجامعة جقكز هقبؽـز ، مـ 

 . / أشار إلك : محؿد مطر، الؿرجع السابؼ . 70١د. مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ  ، ص  (2)
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بعض دول آتحاد السقفقتل الؿقمسات قادمات مـ وسط وشرق أوروبا و

 .(7)السابؼ

    وققع  2775 كؿا تشقر بعض الدراسات الصادرة طـ مـظؿة العؿؾ الدولقة يف طام

% مـفؿ يتؿ ٩٩مؾققن شخص كضحايا لؾعؿؾ الؼسري  72.٩ما يؼرب مـ 

% يتؿ 25% يتؿ استغاللفؿ إلغراض اقتصادية و٩2استغاللفؿ يف تجارة الجـس و

استغاللفؿ ٕسباب مختؾػة. كؿا أشارت الدراسة إلك أن إرباح غقر الؿشروطة 

 2٨مؾقار دوٓر سـقيًا بقـفا  ٩2الـاتجة طـ آتجار بالعؿالة الؼسرية قد تجاوز 

مؾقارًا كاتجة طـ آتجار بالبشر. ويؼدر كصقب الشرق إوسط وشؿال أفريؼقا معًا 

مؾقار دوٓر أما  9،0مؾقار دوٓر وأسقا والباسػقؽ ما يؼرب مـ  7،٩ما يؼرب مـ 

  . (2)مؾقار دوٓر 75،5الدول الصـاطقة فبؾغ حقالل 

 ( العبودية أو الرق :4

حالة أو القضعقة التل تؿارس فقفا بعض أو جؿقع حؼقق الؿؾؽقة طؾك هل ال

 .  (٩)ما شخص

ويالحظ هـا أن التعريػ القارد يف آتػاققة الخاصة بالّرق قد يسّبب بعض الصعقبات 

ّٓ يؽقن ثؿة حؼقق مؾؽقة لشخص طؾك آخر . وهبدف حؾ هذه  الققم ، حقث إكف يؿؽـ أ

                                                        

 . / أشار إلك : محؿد مطر، الؿرجع السابؼ . 70١د. مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ  ، ص  (7)

 ر، الؿرجع السابؼ .. / أشار إلك : محؿد مط 70١د. مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ  ، ص  (2)

م 792١اتػاققة العبقدية أو الرق والخدمة الؼسرية والعؿؾ بالسخرة وإطراف والؿؿارسات الشبقفة هبا (٩) 

لة بربوتقكقل طام    . 7، الػؼرة 7، الؿادة  795٩بصقغتفا الؿعدَّ



–
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 : (7)ل لؿؽافحة آتجار بإشخاص تعريػ بديؾ الؿشؽؾة  ُأدرج الؼاكقن الـؿقذج

وضع أو حالة شخص ُتؿارس طؾقف سقطرة مـ خالل معامؾتف كشلء  الرق هو :

 مؿتَؾؽ . 

 ( تجارة الرققق : 5

والتل تشؿؾ جؿقع إفعال التل يـطقي طؾقفا أسر شخص ما أو احتجازه أو التـازل 

فعال التل يـطقي طؾقفا امتالك طبد ما طـف لؾغقر طؾك قصد تحقيؾف إلك رققؼ، وجؿقع إ

ادلة، طـ طبد تؿ امتالكف بؼصد بغقة بقعف أو مبادلتف وجؿقع أفعال التـازل، بقعا أو مب

مبادلتف، وكذلؽ طؿقما، أي اتجار بالعبقد أو كؼؾفؿ أيا كاكت وسقؾة الـؼؾ  أو

  .(2) الؿستخدمة

 ( مؿارسات شبقفة بالعبودية : 6

كؼؾ، أو الشروع يف كؼؾ، أو محاولة كؼؾ العبقد مـ دولة إلك وهل الػعؾ الرامل إلك 

أخرى بلي وسقؾة كؼؾ كاكت أو تسفقؾ ذلؽ، وكذلؽ أي طؿؾقات تتضؿـ محاولة 

لؾدٓلة طؾك وضعف  تشقيف أو كل أو وسؿ طبد ما أو شخص ما ضعقػ الؿـزلة، سقاء

 . (٩)  لعؼابف أو ٕي سبب آخر كان أو الؿساطدة طؾك الؼقام بذلؽ أو

 ( االسترقاق : 7

هق مؿارسة أي مـ السؾطات الؿرتبطة بحؼ الؿؾؽقة أو هذه السؾطات جؿقعفا طؾك 

                                                        

خدرات والجريؿة ، الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿ (7)

 . 27ر ، ص  - 5؛ وكذا الؿادة  79م ،  ص   – 5الؿادة 

 م .792١إتػاققة قؿع تجارة الرققؼ ، لعام  :اتػاققة الرق(2) 

 م .795١آتػاققة التؽؿقؾقة إلبطال الرق وتجارة الرققؼ وإطراف والؿؿارسات الشبقفة بالرق ، طام  (٩) 
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شخص ما، بؿا يف ذلؽ مؿارسة هذه السؾطات يف سبقؾ آتجار يف إشخاص، خاصة 

 . (7)  يف الـساء وإصػال

 ( السخرة أو العؿل الجبري أو الخدمات الجبرية : 8

قع إطؿال أو الخدمات التل ُتغتّصب أو تػرض طـقة تعـل هذه الؿصطؾحات جؿ

طؾك أي ّشخص تحت التفديد بلي ّطؼاب ، ولؿ يتطقع ذلؽ الشخص بلدائفا بؿحض 

 .  (2)اختقاره 

م إلك أن  2779ولؼد أشار تؼرير آتجار بالبشر الصادر طـ الخارجقة إمريؽقة لعام 

الضحايا الربازيؾققـ يف  -ت الديـقة تحت ستار القٓيا -يف الربازيؾ يستغؾ الؿتجرون 

السخرة ، بؿا يف ذلؽ يف الؿزارع والؿصاكع والؿطاطؿ ، بعد اكضؿام الضحايا إلك كـائس 

 .(  ٩) أو صقائػ ديـقة معقـة

«  طْرض صقطل»وتجدر اإلشارة هـا أكف يجب أن  كضع يف الحسبان أن ما ّيبدو أكف 

قف بالتلثقر غقر الَسقي أو  قد يؽقن صدر مؼّدم مـ طامؾ/ضحقة قد يؽقن تؿ الحصقل طؾ

 .   (٩) بـاًء طؾك قرار اتخذ طـ طدم معرفة

وكذلؽ فنن التجـقد ) التطقيع( إّولل يؿؽـ أن يؽقن طـ صقاطقة، ثّؿ ُتسخر ٓحؼًا 

آلقات اإلكراه ٓستبؼاء الشخص الؿعـل يف حالة استغالل . حقث كجد هـاك أحقال 

                                                        

 م .799٨الجـائقة الدولقة كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة (7) 

، 2، الؿادة 79٩7الؿتعؾؼة بالعؿؾ الجربي أو اإللزامل، الصادرة طام  29اتػاققة مـظؿة العؿؾ الدولقة رقؿ (2) 

 م.79٩2.وكذلؽ اتػاققة العؿؾ بالسخرة، الؿمتؿر العام لؿـظؿة العؿؾ الدولقة 25، والؿادة 7الػؼرة 

 (3) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، (٩) 

 . 75ط ،  ص  – 5الؿادة 
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د الؽاذبة أو حجز وثائؼ سػرهؿ ؿفاجرون( بالخداع أو القطقاسُتؿقؾ فقفا العؿال ) ال

هقيتفؿ أو باستخدام الؼقة إلجبارهؿ طؾك البؼاء رهـ تصّرف صاحب العؿؾ ، وقد  أو

 قررت الفقئات اإلشرافقة التابعة لؿـظؿة العؿؾ الدولقة وجقد اكتفاك لالتػاققة . 

ة العؿالة يف إصؾ كتقجة وهذا يعـل أكف أيضًا يف الحآت التل تؽقن فقفا طالق

ٓتػاق ُأبرم بحّرية، فنن حؼ العامؾ يف ّاختقار العؿؾ بحّرية يظؾ حؼًا غقر قابؾ لؾتصّرف 

بف، أّي أن فرض أّي ققد طؾك ترك العؿؾ، حتك طـدما يؽقن العامؾ قد اتػؼ بحّرية طؾك 

 .   (7)الدخقل فقف، يؿؽـ أن ُيعترب طؿالً جربيًا 

ؾ الدولقة ، خؿسة طـاصر رئقسقة يؿؽـ أن تدل طؾك حالة وقد حددت مـظؿة العؿ

التشريعات وتطبقؼ  دلقؾ –آتجار بالبشر والعؿؾ الجربي » : تؼريرها  (2)طؿؾ جربي 

 « .الؼاكقن 

   التفديد باستعؿال) العـػ الجسدي أو الجـسل؛ وقد يشؿؾ هذا أيضًا التعذيب

 ظ الـابقة الؿسقئة وغقر ذلؽ .الـػسل، مثؾ آبتزاز والتشفقر واستعؿال إلػا

  . تؼققد حركة العامؾ واحتجازه يف مؽان العؿؾ أو تؼققد حركتف يف مـطؼة محدودة 

                                                        

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، (7) 

ار إلك كالً مـ : مـظؿة العؿؾ ّالدولقة، آتجار بالبشر والعؿؾ الجربي، طام أش . 75ط ،  ص  – 5الؿادة 

 27، الصػحتان 2770/  مـظؿة العؿؾ الدولقة، استئصال العؿؾ الجربي، ممتؿر العؿؾ الدولل، طام 2775

- 27 . 

والجريؿة ، الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات (2) 

 دلقؾ –آتجار بالبشر والعؿؾ الجربي » . أشار إلك مـظؿة العؿؾ الدولقة ، تؼرير  7١ط ،  ص  – 5الؿادة 

 « . التشريعات وتطبقؼ الؼاكقن 
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  ْيـ طبقدية  ادًا لؾَدْيـ؛ وحجب إجقر أو رفض دفعفا .سد العؿؾ/الدَّ

  مغادرة العامؾ يستطقع ٓ لؽل الفقية، إثبات وأوراق السػر جقازات طؾك التحػظ 

 . وضعف أو هقيتف باتإث أو الؿؽان

  السؾطات بنبالغ التفديد . 

وتجدر اإلشارة إلك أكف إذا كان الربوتقكقل يؿّقز بقـ آستغالل فقؿا يخّص العؿؾ 

الجربي وآستغالل الجـسل  ، فنن هذا ٓ يعـل بلن آستغالل الجـسل الؼْسري ٓ يعّد 

الجربي وكذلؽ آستغالل  طؿالً جربيًا وخصقصًا يّف سقاق آتجار. حقث أن البغاء

.وقد أخذت لجـة  (7)الجـسل الؼْسري يـدرجان داخؾ كطاق تعريػ العؿؾ الجربي 

الخرباء التابعة لؿـظؿة العؿؾ الدولقة بؿعامؾة آتجار بإشخاص لغرض آستغالل 

 .   (2)الجـسل التجاري باطتباره واحدًا مـ أشؽال العؿؾ الجربي 

 لّرق : ( الؿؿارسات الشبقفة با9

تعـل استغالل شخص آخر اقتصاديًا بـاًء طؾك طالقة ارهتان أو قْسر فعؾقة ، مؼرتكة 

ْيـ والؼـاكة  بحرمان خطقر وبعقد الؿدى مـ الحؼقق الؿدكقة إساسقة ، وتشؿؾ إسار الدَّ

. وفقؿا يؾل كتـاول هذه   (٩)والزواج باإلكراه أو بالخضقع واستغالل إصػال والؿراهؼقـ 

 طؾك التقالل : الصقر

                                                        

،  ،  ممتؿر العؿؾ الدولل “ Eradication of Forced Labour ”مـظؿة العؿؾ الدولقة، استئصال العؿؾ الجربي (7) 

 . ٩2،  ص  2770طام 

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، (2) 

 . 75ط ،  ص   – 5الؿادة 

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، (٩) 

 . 79ل ،  ص   – 5الؿادة 
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 أ( الخدمة الؼسرية : 

وهل حالة شخص يف وضع التبعقة تؿ إجباره أو إرغامف مـ قبؾ الغقر كل يمدي أية 

خدمة سقاء لػائدة ذلؽ الشخص أو غقره، واكعدمت أمامف أية بدائؾ معؼقلة أخرى سقى 

 . (7) أن يمدي تؾؽ الخدمة والتل تشؿؾ خدمات مـزلقة أو تسديد ديـ 

 الدين : ب( إسار 

ن مديـ بتؼديؿ خدماتف الشخصقة ويراد بذلؽ الحال أو القضع الـاجؿ طـ ارهتا

خدمات شخص تابع لف ضؿاكا لديـ طؾقف، إذ كاكت الؼقؿة الؿـصػة لفذه الخدمات ٓ  أو

 .  (2)  تستخدم لتصػقة هذا الديـ أو لؿ تؽـ مدة هذه الخدمات أو صبقعتفا محددة

م إلك أكف  2779لبشر الصادر طـ الخارجقة إمريؽقة لعام وقد أشار تؼرير آتجار با

، لؽـ كظام السخرة  7 90١يف الفـد ، ألغت الحؽقمة رسؿقًا العؿؾ آستعبادي يف طام 

ٓ يزال قائؿًا . طؾك سبقؾ الؿثال ، يف ضؾ مخطط واحد سائد يف محاجر الجراكقت يف 

و إجقر بلسعار فائدة باهظة ، الفـد ، يؼدم أصحاب الؿحاجر السؾػقات الؿدفقطة أ

 .(  ٩) يف بعض الحآت صقال حقاهتؿ -محاصريـ العؿال يف طبقدية الديقن 

 ج( الؼـاكة :

تعـل حال َأو وضع شخص مؾُزم، بالؼاكقن أو بالعرف أو بآتػاق، بلن يعقش ويعؿؾ 

                                                        

ٕولقة لربوتقكقل إمؿ الؿتحدة لؿـع وقؿع ومعاقبة آتجار يف إشخاص وبخاصة الـساء الؿسقدة ا(7) 

 م .2777وإصػال 

م ، 795١آتػاققات التؽؿقؾقة إلبطال الرق وتجارة الرققؼ وإطراف والؿؿارسات الشبقفة بالرق ، طام  (2) 

 . 7الؿادة 

 (3) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 
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طؾك أرض شخص ّآخر وأن يؼدم خدمات معّقـة لفذا الشخص، بعقض أو بال طّقض، 

 .(  7)دون أن يؿؾؽ حرية تغققر وضعف و

 د( الزواج باإلكراه أو بالخضوع :

 : (2) يعـي أّيًا من األعراف أو الؿؿارسات التي تتقح

القطد  بتزويج امرأة أو صػؾة أي ًشخص ذكرًا أو أكثك ، أو تزويجفا فعال، دون أن  -7

قصل طؾقفا تؿؾؽ حؼ الرفض ، ولؼاء بدل مالل أو طقـل ُيدَفع ٕبقيفا أو لؾ

 ٕسرهتا أو ٕي ّشخص آخر أو أي مجؿقطة أشخاص أخرى . أو

مـح الزوج أو أسرتف أو قبقؾتف حؼ التـازل طـ زوجتف لشخص آخر، لؼاء ثؿـ  -2

 أو َِطقض آخر .

 إمؽان جعؾ الؿرأة، لدى وفاة زوجفا، إرثًا يـتؼؾ إلك شخص آخر .  -٩

 ( االتجار باألصػال : 11

تجار بإصػال تعد مـ أحط الجرائؿ اإلكساكقة وأكثرها بشاطة القاقع أن جرائؿ آ

طؾك مر التاريخ اإلكساين ، إٓ وأكف واقع مرير تعقشف اإلكساكقة يجب مقاجفتف بسقاسات 

ماكعة رادطة . ويالحظ تـقع جرائؿ آتجار بإصػال وتشعبفا يف كافة أشؽال وصقر 

 بإصػال :آتجار بالبشر كتـاول فقؿا يؾل أكثرها صؾة 

أ( استغالل إصػال يف الؿقاد اإلباحقة : ويؼصد هبا تصقير أي صػؾ، بلي وسقؾة كاكت، 

                                                        

 .  7آتػاققة التؽؿقؾقة إلبطال الّرق ، الؿادة (7) 

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، (2) 

 . 7آتػاققة التؽؿقؾقة إلبطال الّرق ، الؿادة أشار إلك :   . 7٨ط ،  ص   – 5الؿادة 
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يؿارس مؿارسة حؼقؼقة أو بالؿحاكاة أكشطة جـسقة صريحة أو أي تصقير لألطضاء 

 .(7)الجـسقة لؾطػؾ إلشباع الرغبة الجـسقة أساسا 

الصادر طـ الخارجقة إمريؽقة لعام ب( الخدمة الؿـزلقة : أشار تؼرير آتجار بالبشر 

م إلك أكف يف يف إثققبقا ، غاًلبا ما يخدع الؿفربقن آباء إصػال الذيـ يعقشقن يف  2779

الؿـاصؼ الريػقة يف إرسال أصػالفؿ إلك الؿدن الؽربى لؾعؿؾ كخادمات يف الؿـازل . 

ويتؼاضقن  حقث يعد اُلؿتجرون العائالت بلن إصػال سقف يذهبقن إلك الؿدرسة

 .( 2)أجقرًا مؼابؾ طؿؾفؿ ، مؿا يّؿؽـفؿ مـ إرسال إمقال إلك الؿـزل 

أشار تؼرير آتجار بالبشر : وتقزيع الؿخدرات إكشطة اإلجرامقةج( استغاللفؿ يف 

يف الؿؿؾؽة الؿتحدة تجرب م إلك أكف  2779الصادر طـ الخارجقة إمريؽقة لعام 

وًفؼا لبقاكات القكالة القصـقة  .طؾك حؿؾ الؿخدراتالعصابات إصػال الربيطاكققـ 

م فنن أكرب مجؿقطة مـ الضحايا  2770الؿؿؾؽة الؿتحدة يف طام  لؾجريؿة يف

 .( ٩) الؿحالقـ إلك آلقة اإلحالة القصـقة كاكقا مـ مقاصـل الؿؿؾؽة الؿتحدة 

ة التبـل التبـل الؿصحقب بآستغالل :  يؿارس آتجار بإصػال مـ خالل واجفد( 

ويظفر هذا جؾقًا خاصة يف الدول الغربقة حقث تؼدر تؽالقػ بقع إصػال لغايات 

ألػ دوٓر ، ويعد التبـل حالة مـ حآت آتجار فؼط طـدما  ٩5التبـل بحقالل 

م طـ  2779يرافؼف استغالل لؾطػؾ ويف تؼرير صادر طـ الخارجقة إمريؽقة لعام 

                                                        

قاري ٓتػاققة حؼقق الطػؾ بشلن بقع إصػال واستغالل إصػال يف البغاء ويف الؿقاد الربوتقكقل آخت(7) 

 ج .  - 2م ، الؿادة 2772يـاير  7٨اإلباحقة ، دخؾ حقز الـػاذ يف 

 (2) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 
 (3) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 
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القٓيات الؿتحدة ، يػرتس الؿفربقن إصػال يف كظام يف آتجار بالبشر أشار إلك أكف 

الؽػالة ; التبـل . حقث أشارت التؼارير إخقرة باستؿرار إلك أن طًددا كبًقرا مـ 

 .( 7) بالجـس مـ ٕصػال كاكقا يف وقت واحد يف كظام الحضاكة  ضحايا آتجار

الؿـظؿة طرب القصـقة فنن  ووفؼًا لقثائؼ الؿمتؿر القزاري العالؿل الؿعـل بالجريؿة

التبـل أصبح تجارة رائجة تدر ماليقـ الدوٓرات سـقيًا ويباع فقفا أصػال مـ أمريؽا 

 .(2)الجـقبقة والقسطك بؿا يصؾ مائتل ألػ دوٓر يقمقًا 

ويالحظ هـا أن التبـل يعد حآت آتجار فؼط طـدما يرافؼف استغالل لؾطػؾ أما فقؿا 

ـل اتجارًا حتك ولق تؿ بقع الطػؾ رغؿ طدم قاكقكقة التبـل يف مثؾ طدا ذلؽ فال يعد التب

 .  (٩)هذه الحالة 

وتجدر اإلشارة إلك أن الشريعة اإلسالمقة أوصدت باب التبـل  حقث يحرم التبـل ؛ 

إٓ أهنا فتحت أبقاب أخرى حقث أقرت ودطت وحثت طؾك كظام الؽػالة القارد يف 

 الشريعة اإلسالمقة .

إلشارة إلك أكف طؾك الصعقد الدولل تقاجدت بعض القثائؼ التل أكدت كؿا تجدر ا

طؾك أهؿقة أن تراطك الؿصالح الػضؾك لؾطػؾ طـد تبـقف ومـ هذه القثائؼ اتػاققة حؼقق 

؛ واتػاققة حؿاية إصػال والتعاون الدولل فقؿا يخص التبـل بقـ  79٨9الطػؾ لعام 

حقث كص  2777ؿـظؿ لؾتبـل بقـ الدول لعام ؛ والؼاكقن إمريؽل ال 799٩الدول لعام 

طؾك بعض الشروط والضقابط لؾحػاظ طؾك إصػال وحؿايتفؿ مـ أي استغالل قد 

                                                        

 (1) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 

 .  700د. مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ  ، ص  (2)

 .  700د. مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ  ، ص  (٩)
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 . (7)يتعرضقن لف 

آتجار بإصػال  "طـ ( 2)( استغالل إصػال يف إطؿال الخطرة والشاقة : ويف دراسة ـه

؛ أشارت الدراسة  جـائقة بؿصرالؿركز الؼقمل لؾبحقث آجتؿاطقة والصادرة طـ   "

يتؿ استغالل إصػال يف أطؿال تتسؿ بالخطقرة والؿشؼة مـفا أطؿال  "إلك أن  

الؿحاجر والؿدابغ والؿسابؽ وإطؿال الؽفربائقة حقث تقصؾت الدراسة إلك أن  

% مـ العقـة تعؿؾ بتؾؽ إطؿال ، وذلؽ دون تقافر أبسط ققاطد الحؿاية ، حقث ١٩

خاصر طدة مـفا ) الصعؼ الؽفربائل ؛ قطع لجزء مـ الجسؿ ؛ أو اإلصابة يتعرضقن لؿ

بلمراض مثؾ التحجر الرئقي .... الخ ( ، وأشارت الدراسة أكف كادرا ما يؼقم صاحب 

 . (٩) العؿؾ بعالج مـ يصاب مـفؿ بلذى

و ( استغالل إصػال يف الـزاع الؿسؾح : أشار تؼرير آتجار بالبشر الصادر طـ 

م إلك أكف يف القؿـ ، أدى الـزاع الؿستؿر إلك العديد  2779رجقة إمريؽقة لعام الخا

 .مـ اكتفاكات حؼقق اإلكسان ، حقث تستخدم العديد مـ إصراف الجـقد إصػال

حالة تؿ التحؼؼ مـفا لتجـقد واستخدام  ٨٩2الؿتحدة ، كاكت هـاك  وًفؼا لتؼرير لألمؿ

                                                        

./  اتػاققة حؿاية إصػال والتعاون الدولل فقؿا يخص  27 - 27، الؿقاد  79٨9اتػاققة حؼقق الطػؾ لعام (7)

. / الؼاكقن إمريؽل الؿـظؿ لؾتبـل ٩2 - 2٩ - 2٩ -  ٨ - ١ - ٩ - 7، الؿقاد   799٩الدول لعام  التبـل بقـ

 .272 - 27٩ - 77٩ - 277 - 2، الؿقاد  2777بقـ الدول لعام 

د.سفقر طبد الؿـعؿ ، مؽافحة آتجار بالبشر بقـ السقاسة الجـائقة والسقاسة آجتؿاطقة ، الؿجؾة الجـائقة  (2)

مقة، الؿركز الؼقمل لؾبحقث آجتؿاطقة والجـائقة، الؿجؾد الثاين والخؿسقن، العدد إول، مارس الؼق

 .  2. ص 2779

 "إماكة الػـقة ،  بحث  -لؾؿزيد مـ التػاصقؾ : الؾجـة القصـقة التـسقؼقة لؿؽافحة ومـع آتجار بالبشر  (٩)

 . 02، ص 2777، سبتؿرب "استغالل إصػال يف أسقأ أشؽال إطؿال



 

005 

 . ( 7) طام 77م  ھإوٓد الذيـ ٓ تتجاوز أطؿار

 ( كزع أو استئصال األعضاء أو األكسجة البشرية أو جزء مـفا :11

 "و   "جريؿة كزع إطضاء البشرية  "يجدر بالدراسة التـقيف طـ التؿايز بقـ كالً مـ 

؛ حقث لؽؾ مـفؿا مـطؾؼف  "التربع بإطضاء البشرية بضقابطف الشرطقة والؼاكقكقة 

 خر .وإصاره الؿتؿايز طـ إ

تؼع هذه الجريؿة الشـعاء الالإكساكقة لغرض تجارة إطضاء ؛ حقث يتؿ آتجار 

.  . حقث هـاك  (2)بإطضاء أو إكسجة البشرية أو جزء مـفا بغرض زرطفا لشخص آخر

                                                        

 (1) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 

زراطة إطضاء هل طبارة طـ كؼؾ طضق مـ جسؿ إلك آخر، أو كؼؾ جزء مـ جسد الؿريض إلك الجزء الؿصاب  (2)

لؿتؾؼل. وُيطؾؼ طؾك إطضاء يف الجسد كػسف، هبدف استبدال العضق التالػ أو الـاقص يف جسد ا

سجة التل ُتزرع داخؾ جسؿ الشخص كػسف مسؿك الطعؿ الذايت. وُتسؿك طؿؾقات زراطة إطضاء إك و/أو

التل ُتجرى بقـ كائـقـ مـ الجـس كػسف طؿؾقات الطعؿ الؿغاير. ويؿؽـ إجراء طؿؾقات الطعؿ الؿغاير إما مـ 

ب والؽؾك والؽبد مصدر حل أو مـ أشخاص متقفقـ دماغًقا. وتتؿثؾ إطضاء التل يؿؽـ زراطتفا يف الؼؾ

والرئتقـ والبـؽرياس وإمعاء والغدة الزطرتية. وتشؿؾ إكسجة كالً مـ العظام وإوتار )وكالهؿا ُيشار إلقف 

بعؿؾقات ترققع العضالت والعظام( والؼركقة والجؾد وصؿامات الؼؾب وإوردة. تعد زراطة الؽؾك هل أكثر 

الؿ، بقـؿا تػققفا طؿؾقات زراطة العضالت والعظام طدًدا طؿؾقات زراطة إطضاء شققًطا طؾك مستقى الع

بلكثر مـ طشرة أضعاف. وقد يؽقن الؿتربطقن بإطضاء أحقاء أو متقفقـ دماغًقا. ويؿؽـ الحصقل طؾك 

ساطة مـ تققػ ضربات الؼؾب. طؾك طؽس  2٩أكسجة الؿتربطقـ الؿتقفقـ بلزمات قؾبقة وذلؽ يف غضقن 

سـقات، وهذا يعـل أهنا  5ٕكسجة )باستثـاء الؼركقة( وتخزيـفا لػرتة تصؾ إلك إطضاء، يؿؽـ حػظ معظؿ ا

 . "بـقك"يؿؽـ أن ُتخزن يف 

يثقر مقضقع زراطة إطضاء العديد مـ الؼضايا إخالققة الحققية : مـفا تعريػ القفاة، وتقققتفا وكقػقة 

ألطضاء الؿزروطة. ومـ أمثؾة الؼضايا التصريح بزراطة أحد إطضاء، إضافة إلك فؽرة دفع مؼابؾ مالل ل

إخالققة إخرى مقضقع السقاحة الؼائؿة طؾك طؿؾقات زراطة إطضاء، وتشؿؾ الؼضايا إخالققة إوسع 



–
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حاجة طالؿقة كاتجة طـ صؾب متزايد مـ أجؾ الحصقل طؾك أطضاء بشرية سؾقؿة 

 اء الؿتاحة . لزراطتفا، التل تتجاوز بؽثقر إطض

تؼريرا تحت  BBC Newsكشرت  2770وكضرب الؿثال التالل لؾتقضقح : يف طام 

جاء فقف : هـاك حقالل تسعقن ألػ   "خرباء يحذرون مـ تجارة إطضاء  "طـقان 

شخص يـتظرون الحصقل طؾك طضق بشري جديد يف القٓيات الؿتحدة . حقث يف 

طضق متاح كصػ لؾحصقل طؾك الؿتقسط طؾك الػرد اكتظار ثالث سـقات و

 .  (7) " لؾزراطة

إمر الذي يتضح معف أن هـاك كؼص طالؿل يف إطضاء الؿتاحة بنصار شرطل قاكقين 

لؾزرع ، مؿا يخؾؼ سقق سقداء لتؾبقة هذا الطؾب العالؿل استغؾف اإلجرام الؿـظؿ يف ضؾ 

 . العقلؿة وجعؾ مـ اإلكسان سؾعة تؼطع وتـزع أطضائف لتباع وتشرتى

                                                                                                                                                                     

آقتصادي الذي سُتجرى يف إصاره طؿؾقات كؼؾ أو زراطة إطضاء. وهـاك مشؽؾة -كطاًقا السقاق آجتؿاطل

 محددة وهل تجارة إطضاء . 

 ؿزيد مـ التػاصقؾ : لؾ

الؿبادئ التقجقفقة لؿـظؿة الصحة العالؿقة حقل الخاليا البشرية وإكسجة وزراطة إطضاء ،  -

 م : طؾك الرابط التالل : 2779/2١/٩

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf 
Organ trafficking and transplantation pose new challenges : 
 https://www.who.int/bulletin/volumes/82/9/feature0904/en/ 

 تجارة إطضاء : طؾك الرابط التالل : -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D
9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1#cite_ref-29 

 (1) " Experts warn against organ trade"., BBC News , 2007-01-08. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf
https://www.who.int/bulletin/volumes/82/9/feature0904/en/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1#cite_ref-29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1#cite_ref-29
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 انمبحث انثانث 

 خطىرة جرائم االتجار بانبشر  
جرائؿ آتجار بالبشر يصعب تحديد خطقرهتا مـ خالل َأصر محددة ، هذا لتعدد 

اء الـامقة مـفا اإلكساكقة سق صقرها وأشؽالفا مـ جفة ؛ ولتشعبفا يف الؿجتؿعات

جرام الؿـظؿة الؿتؼدمة مـ جفة أخرى ، ولصعقبة تؼصقفا مـ جفة ثالثة ، ولدور اإل أو

يف تقسقر ارتؽاهبا وتعظقؿ أرباحف مـفا مـ جفة رابعة . لؿا تؼدم ستحاول الدراسة مـ 

خالل التؼارير الدولقة الصادرة طـ الؿمسسات والؿـظؿات الؿعـقة تؼريب الصقرة طـ 

 خطقرة هذه الجريؿة .

ت تؾؿست الدراسة بعد االصالع عؾى التؼارير الصادرة عن الؿمسسات والؿـظؿا

الؿعـقة جؿؾة من الؿعؾومات األساسقة التي ترتبط بفذه الجرائم يؿؽن عرض بعضفا من 

 خالل الـظم التالي :

تؿس جريؿة آتجار بإشخاص كؾ بؾد تؼريبًا يف كؾ مـطؼة مـ العالؿ. وفقؿا بقـ  -7

جـسقة مختؾػة يف  752م ، جرى تحديد ضحايا يحؿؾقن  2772م  و 2777طامل 

 . (7)الؽرة إرضقة  بؾدًا طرب 72٩

آتجار بالبشر هق واحد مـ أبشع الجرائؿ طؾك إرض حقث يؼقم الؿتجريـ يف  -2

 "أربعة وطشرون مؾققن وتسعؿائة ألػ  " 2٩977،777الققت الحالل بآتجار بـ 

 . (2)شخص حقث يسرققن مـفؿ حريتفؿ وكرامتفؿ اإلكساكقة وحؼققفؿ إساسقة 

                                                        

 " 277٩مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، التؼرير العالؿل طـ آتجار بإشخاص لعام (7) 

 .  ٩، ص  "خالصة وافقة 

 (2) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  1    .  
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% مـ ضحايا آتجار الذيـ تؿ التعرف طؾقفؿ 2٨ما يؼرب مـ   " الققكقسقػ "بقان لـ  -٩

 . (7)يف مختؾػ أكحاء العالؿ هؿ مـ إصػال 

ويف رسالة سػقر القٓيات الؿتحدة لؿراقبة آتجار بإشخاص ومؽافحتف قرر أن  -٩

الؿتجريـ يقاصؾقا العؿؾ دون طؼاب ، وٓ يحصؾ سقى جزء صغقر مـ الضحايا 

 . (2)مستـقرة بعد الصدمات التل تعرضقا لفا  طؾك خدمات دطؿ

يف حقـ يتعرض أغؾب ضحايا آتجار لالستغالل الجـسل ، يتزايد اكتشاف أشؽال  -5

تزايد باصراد آتجار  2772و 2777أخرى مـ آستغالل فػل السـقات بقـ طامل 

 الصـاطة الؿثال سبقؾ طؾك تشؿؾ واسعة فئة وهق –مـ أجؾ العؿؾ الؼسري 

 وإكتاج الؿـزلل والعؿؾ والؿطاطؿ الغذائقة والخدمات والبـاء والتـظقػ حقيؾقةالت

الؿائة مـ الضحايا الذيـ تؿ اكتشاففؿ يف هذه الػرتة قد  يف ٩7 كحق وكان.الـسقج

 . (٩)ات جر هبؿ مـ أجؾ العؿؾ الؼسري 

 ( مـ الصعب ققاس اكتشار آتجار بالبشر ؛ ومع ذلؽ ، ّقدر طدد مـ الؿـظؿات5

الدولقة أن الؿتجريـ يستغؾقن غالبقة ضحايا آتجار بالبشر دون كؼؾفؿ مـ بؾد إلك 

 : (٩)آخر. طؾك سبقؾ الؿثال 

                                                        

، ومجؿقطة التـسقؼ الؿشرتكة بقـ القكآت "الققكقسقػ"ـظؿة إمؿ الؿتحدة لؾطػقلة بقان مشرتك لؽالً مـ م(7) 

أخبار إمؿ الؿتحدة ، دطقات لتضافر الجفقد لؾتصدي لجريؿة آتجار  -الؿعـقة بؿؽافحة آتجار بالبشر 

 الرابط التالل :بالبشر وتعزيز حؿاية الؿفاجريـ والالجئقـ ، الؿققع الرسؿل لألمؿ الؿتحدة ، متاح طؾك 

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013942 
 (2) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  2    .  

 " 277٩بإشخاص لعام مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ، التؼرير العالؿل طـ آتجار (٩) 

 .  ١، ص   "خالصة وافقة 

 (4) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  10    .  

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013942
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% مـ ضحايا آتجار بالبشر تؿ آتجار هبؿ 00مـظؿة العؿؾ الدولقة : أفادت بلن  •

 داخؾ الحدود القصـقة لبؾداهنؿ .

أكف ٕول  277٨: أبؾغ يف طام  ريؿةوالج بالؿخدرات الؿعـل الؿتحدة إمؿ مؽتب  •

 مرة طؾك اإلصالق ، تؿ التعرف طؾك غالبقة الضحايا يف بؾدان جـسقتفؿ .

 الغالبقة أن والجريؿة بالؿخدرات الؿعـل الؿتحدة إمؿ مؽتب تؼرير وجد كؿا  •

 . فقفا أديـقا التل البؾدان يف مقاصـقـ كاكقا الؿتجريـ مـ القاضحة

 االتجار بالبشر وتضاعف األرباح الؿتحؼؼة مـفا :( تضاعف حجم جرائم 6

أشارت تؼارير رسؿقة : إلك أن إرباح الؿتحؼؼة مـ اإلتجار بالبشر تليت  2775أ( يف طام 

؛ وهـاك بعض  (7)يف الؿرتبة الثالثة بعد كالً مـ تجارة السالح والؿخدرات 

رات دوٓر يد طـ سبعة مؾقاالتؼديرات أن معدل إرباح الؿتحؼؼة طـفا يز

 . (2) سـقيًا

إرباح والػؼر: "بعـقان ،  277٩الصادر طام  "مـظؿة العؿؾ الدولقة  "ب( تؼرير 

                                                        

(1) for more details:  Explanatory report for the council of Europe Convention, supra note 116, 
P.27. Paragraph 29. 

ٕشخاص، والجفقد الؿصرية لؿؽافحتفا والؼضاء طؾقفا، الؿؼدم هاين فتحل جقرجل، جريؿة آتجار با  (2)

 .   لؾـدوة اإلقؾقؿقة التل يـظؿفا بركامج إمؿ الؿتحدة اإلكؿائل حقل الجرائؿ الؿـظؿة والعابرة لؾحدود

 www.arab-niaba.org/publications/crime/cairo/gorgy-a.pdf 

كذلؽ : سعدون الحقالل ، مشؽؾة آتجار بالبشر: مػفقمفا، أبعادها، آثارها السؾبقة طؾك الؿجتؿع والجفقد 

، 2الؿبذولة يف مؽافحتفا والتصدي لفا بدولة قطر، مجؾة الصحقػة، الؾجـة القصـقة لحؼقق اإلكسان، العدد 

 .٩7-٩9، ص2770سبتؿرب 

: مخؾد الطراوكف، أضقاء طؾك مشؽؾة آتجار بالبشر، ورقة طؿؾ قدمت لؿمتؿر مؽافحة آتجار  أيضًا

م . أشار إلك : تؼرير وزارة الخارجقة  277٨  -٩-75-72بالبشر: بقـ الـظرية والتطبقؼ، الدوحة مـ 

 م . 2777إمريؽقة لعام 

http://www.arab-niaba.org/publications/crime/cairo/gorgy-a.pdf
http://www.arab-niaba.org/publications/crime/cairo/gorgy-a.pdf
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 حقث أفاد التؼرير بآيت : (7) "اقتصاديات العؿؾ الجربي

   أن العؿؾ الجربي يقلد أرباحًا سـقية مؼدارها مائـة وخؿسـقن مؾقـار دوٓر ، حقـث

 العؿـؾ الجـربي بـحـق واحـد وطشـرون مؾقـقن يؽشػ التؼرير طـ آتجار بالبشر يف

 شخص ، وهذا التؼدير يعد ثالثة أضعاف التؼديرات السابؼة .

   كؿا كشػ التؼرير بلن مجؿقع إرباح الؿؼدر مائة وخؿسـقن مؾقـار دوٓر ، مؼسـؿ

 كأيت :

 مؾقار دوٓر أتت مـ آستغالل الجـسل ٕغراض تجارية . 99ثؾثل إرباح   -

مؾقار دوٓر كتج مـ آستغالل آقتصادي الجربي ، بؿا يف ذلؽ  57ؾث أخر أما الث  -

 العؿؾ الؿـزلل والزراطة وأكشطة اقتصادية أخرى.

   كؿا كشػ التؼرير أن أكثر مـ كصػ الؿتاجر هبؿ يف العؿؾ الجربي هؿ مــ الـسـاء

جـاري والػتقات الؾقايت يعؿؾــ بالدرجـة إولـك يف أكشـطة آسـتغالل الجـسـل الت

والعؿؾ الؿـزلل ، يف حقـ يعؿؾ الرجال والػتقان يف آستغالل آقتصادي الجربي 

 بالدرجة إولك يف الزراطة والبـاء والتعديـ .

   كؿا كشػ التؼريـر أن إربـاح الـاتجـة طــ آسـتغالل آقتصـادي الجـربي تتـقزع

 طؾك الـحق التالل :

 اء والصـاطات التحقيؾقة والتعديـ أربعة وثالثقن مؾقار دوٓر يف قطاطات البـ

 والؿرافؼ.

                                                        

، الؿققع الرسؿل لؿـظؿة العؿؾ "ديات العؿؾ الجربيإرباح والػؼر: اقتصا "مـظؿة العؿؾ الدولقة ، تؼرير (7) 

 الدولقة ، متاح طؾك الرابط التالل :

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243586/lang--ar/index.htm  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243586/lang--ar/index.htm
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 . تسعة مؾقارات دوٓ يف الزراطة ، بؿا يف ذلؽ الغابات وصقد إسؿاك 

  ثؿاكقة مؾقارات دوٓر ققؿة إجقر التل تحجبفا إسر الخاصة طـ العؿال

 الؿـزلققـ يف العؿؾ الجربي الذيـ يعؿؾقن مؼابؾ أجقر زهقدة أو بدون أجر .

يـتؼؾ ": طؾك هذا التؼرير بؼقلف Guy Ryderالعام لؿـظؿة العؿؾ الدولقة  وطؾؼ الؿدير

هذا التؼرير الجديد بػفؿـا لؼضايا آتجار بالبشر والعؿؾ الجربي والعبقدية الحديثة إلك 

مستقى جديد ؛ إن العؿؾ الجربي يضر بإطؿال والتـؿقة ، وبضحاياه خاصة ، ويضقػ 

ديدًا لجفقدكا الرامقة إلك الؼضاء جذريًا طؾك هذه تؼريركا الجديد صابعًا مؾحًا ج

 .( 7) "الؿؿارسة الػاسدة ، الؿربحة جدًا ...  

                                                        

 مـظؿة العؿؾ الدولقة ، الؿققع الرسؿل لؿـظؿة العؿؾ الدولقة ، متاح طؾك الرابط التالل :(7) 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm


–

0٨2 

 انفصم انثاوي  

 مىقف انقاوىن مه جرائم االتجار بانبشر

شفدت السقاسة الجـائقة تطقر يف إهداف وإدوات ؛ حقث كاكت السقاسقة الجـائقة 

الجريؿة ، طـ صريؼ سـ التشريعات الجـائقة  قاصرة طؾك كقػقة مقاجفة -بقجف طام  -

بؿا تحتقيف مـ تجريؿ غالب إفعال التل يتـافر مـفا الؿجتؿع ، مع تشديد العؼقبات طـد 

الحاجة ، حقث أكصب آهتؿام طؾك إسباب الؿمدية إلك الجريؿة هبدف مقاجفتفا 

 .   (7)المة الؿجتؿع ووقاية الؿجتؿع مـفا وسبؾ طالجفا ، لتحؼقؼ إمـ والطؿلكقـة وس

يحتؾ مؽاكة وسط اهتؿامات العؾقم إمـقة  (2)ويف مرحؾة ٓحؼة بدأ طؾؿ الضحايا 

هتؿامات والؿشؽالت البحثقة وآجتؿاطقة واإلكساكقة ، حقث آثار مجؿقطة مـ آ

 : (٩)مـفا

                                                        

السقاسة الجـائقة والتصدي لؾجريؿة ، ممسسة  -الجزء الثاين -. مصطػك العقجل ، دروس يف العؾؿ الجـائلد (7)

 .7٩5م ، ص79٨0بقروت ، طام  -كقفؾ

سؾقؿ وهذا العؾؿ يفتؿ بالضحايا والدراسات العؾؿقة لفؿ، والتشخقص ال "Victimology"طؾؿ الضحايا  (2)

لؿققػفؿ وضروففؿ، والعقامؾ التل جعؾت مـفؿ ضحايا لفذه الجرائؿ ، كؿا اهتؿ هذا العؾؿ بطرق العالج 

الؿختؾػة ووسائؾ مشاركتفؿ ، ويفدف هذا العؾؿ أيضا طؾك تؼديؿ اإلسرتاتقجقات الققائقة لحؿاية إفراد مـ 

 التحقل إلك ضحايا لؾجريؿة .

كاكت تؿثؾ جاكبا هاما مـ تػؽقر الؿشرطقـ مـذ فجر التاريخ ؛ إٓ أكف أول  "يؿة ضحايا الجر "كؿا تجدر اإلشارة أن 

تؿثؾ يف ممتؿرات إمؿ  "ضحايا الجريؿة وكقػقة العؿؾ طؾك حؿايتفؿ  "اهتؿام طالؿل معاصر بؿقضقع 

؛ م ، وهق يعؼد كؾ خؿس سـقات 7955الؿتحدة لؿـع الجريؿة ومعامؾة الؿجرمقـ ، حقث كاكت بدايتف طام 

طؾؿ  "حقث تزيد أطداد همٓء الضحايا وتـقع أشؽالفؿ، ومـ ثؿ كادت الدطقة إلكشاء طؾؿ جديد يسؿل بـ 

/ د. مدحت محؿد أبق الؿصر ، الجقاكب الؿعاصرة يف مجال رطاية الضحايا ،  مجؾة الػؽر  "الضحايا 

 . 75م ، ص 277٩ -العدد )الرابع ( ، يـاير  -الشرصل ، الؿجؾد الحادي طشر

 -، مركز البحقث إمـقة  "دور الشرصة يف رطاية ضحايا الجريؿة  "د.وجدي محؿد بركات ، ورقة طؿؾ  (٩)

 م . 277٨إكاديؿقة الؿؾؽقة لؾشرصة بالبحريـ ، طام  
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 .كقػقة الحصقل طؾك البقاكات الؿتعؾؼة بالضحايا 

 واحتؿآت القققع يف براثقـ التضؾقؾ. ما هل أدوات الدراسة ومـاهج البحث ، 

 . ما هل الخصائص التل تؿقز ضحايا هذه الجرائؿ طـ مـ سقاهؿ 

  ما كقع وأشؽال العالقات التل يؿؽـ القصقل إلقفا مـ خالل دراسة الؿجرم

 وضحقتف. 

  ،ومدى مساهؿة الضحقة يف أحداث الجريؿة، ويف مطاردة الؿجرم أو مالحؼتف

يتف وحؿايتف إذا ما تعرض لضرر مـ جراء هذا الجفد الؿعاون وكقػقة تعقيضف ورطا

ٕجفزة الشرصة والعدالة الجـائقة، وما هل الحؿاية مـ التعرض ٕضرار ٓحؼة 

 لفذه الؿطاردات . 

وطؾقف أتجف الباحثقن إلك دراسة آحتقاجات الحؼقؼقة لؾضحايا والققت الؿالئؿ 

دى ما يالققف الضحايا مـ سقء الؿعامؾة لتؼديؿفا لفؿ ، وترتكز إبحاث طؾك كشػ م

ومدى قـاطتفؿ بؿا تؼدمف لفؿ العدالة الجـائقة، كؿا يتطؾع العؾؿاء إلك معرفة مدى حسـ 

آستجابة وسالمة إجراءات الشرصة والـقابة العامة والؼضاء بالـسبة لؾضحايا، والتلكد 

اكقكقة تجاه مساطدة مـ مدى حرص تؾؽ إجفزة طؾك القفاء بقطقدها والتزاماهتا الؼ

 .  (7) الضحايا بػاطؾقة

وقد أولت الؿجتؿعات الؿعاصرة اهتؿاما متزايدا كحق ضحايا الجريؿة ، وتجدر 

م، وأكشئت أول 790٩اإلشارة إلك أن أول ممتؿر طؾؿل لضحايا الجريؿة اكعؼد طام 

                                                        

 –د.محؿد إمقـ البشري ، طؾؿ ضحايا الجريؿة وتطبقؼاتف يف الدول العربقة ، مركز الدراسات والبحقث  (7)

 . 55، ص   م 2775 – ه 7٩2١ طام ، الرياض - إمـقة لؾعؾقم ربقةالع كايػ جامعة
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 ( 7) م790١طام  -Victim logy -مجؾة طؾؿقة متخصصة بضحايا الجريؿة 

الؿجتؿع الدولل سقاسة مؽافحة آتجار مـ خالل آهتؿام بؿـع وقؿع وقد صاغ 

جرائؿ آتجار بالبشر وحؿاية ضحاياها ورطايتفؿ ، وتجدر اإلشارة إلك أن ارتػاع 

، وتعديفا الحدود الدولقة ، وكذا  معدٓت جرائؿ آتجار بالبشر طؾك الؿستقى الدولل

دثة ، وكذلؽ اتساع كطاقفا الؿادي والؿعـقي تعدد أشؽالفا وأكؿاصفا التؼؾقدية والؿستح

، مؿا أدى إلك تضاطػ أطداد الضحايا وتزايد حجؿ إضرار التل تصقب الضحايا سقاء 

؛ ومـ ثؿ كان واجب اإلكساكقة   يف إرواح والؿؿتؾؽات باإلضافة إلك إضرار الـػسقة

  العؿؾ طؾك حؿاية ضحايا آتجار  ورطايتفؿ ومساطدهتؿ بػاطؾقة.

ولؿا تؼدم فنن الرتكقز طؾك الؿـظقر أو البعد الجـائل لؿقاجفة هذه مشؽؾة اإلتجار 

بالبشر ، طؾك الرغؿ مـ أهؿقتف ، إٓ أن هذا وحده غقر كاٍف؛ باطتبار أن الؿصؾحة يف مثؾ 

هذه السقاسة تؽقن طادة وطؾك هذا الـحق، مـصبف بالؽامؾ طؾك الؿتاجريـ، أو يف 

قجعؾفؿ يحظقن تشريعقًا وإداريًا بآهتؿام والرطاية يف هذا مصؾحتفؿ، إمر، الذي س

الجاكب، يف حقـ يتؿ إغػال وإهؿال الؿـظقر أو البعد اإلكساين الؿتعؾؼ بضحايا آتجار 

. مـ هذا الؿـطؾؼ فؼد كاكت الحاجة إلك وجقد اتػاققة دولقة تلخذ بعقـ  (2)بالبشر 

ن واحد ،يعد أمرًا يف غاية إهؿقة لتحؼقؼ آطتبار الؿـظقريـ العؼابل واإلكساين يف آ

التقازن يف التشريعات وآسرتاتقجقات القصـقة، التل ضؾت لعؼقد وسـقات صقيؾة تركز 

طؾك البعد الجـائل والعؼابل لؾؿشؽؾة، متجاهؾة إلك حد كبقر الجاكب أخر لفا، والذي 

                                                        

 . السابؼ الؿرجع ، بركات محؿد وجدي.د (7)

(2) Alexandra Amiel, Integrating A Human Rights Perspective in the European Approach to 
Combating te Trafficking of women for Sexual exploitation, 12 Buffalo Human Rights law 
Review 5,2006, Supra note 44, P.10. 
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الجفؾ، والصراطات يتؿحقر حقل الضحايا أكػسفؿ، الذيـ ربؿا ساقتفؿ ضروف الػؼر و

السقاسقة، والحروب الدولقة، وإهؾقة يف القققع يف أيدي وبراثـ، هذه الػئة الضالة 

 .( 7)والػاسدة، التل اتخذت مـ هذا إمر أسؾقبًا لؾحصقل طؾك إرباح السريعة 

مـ هـا واكطالقًا مـ هذا الؿػفقم ، كجد آتجاه الدولل الحديث يف مؽافحة جرائؿ 

البشر ، خاصة بعد إقرار بروتقكقل إمؿ الؿتحدة لؿـع وقؿع ومعاقبة آتجار اإلتجار ب

بالرتكقز طؾك الؿؼاربة ما بقـ البعد الجـائل واإلكساين لفذه الؿشؽؾة ؛ وذلؽ مـ  (2)بالبشر 

خالل التؽػؾ بالؿزيد مـ الرطاية لضحايا آتجار بالبشر ، وآهتؿام لؾحصقل طؾك 

العؿؾ يف كػس الققت طؾك مـع جرائؿ آتجار التحري طـفا الحؼقق الالزمة لفؿ، و

 ومالحؼة مرتؽبقفا ومعاقبتفؿ . 

إن العؿؾ وفؼًا لفذه آسرتاتقجقة ثـائقة البعد، يساطد طؾك القققف بحزم يف وجف 

الـشطة اإلجرامقة لؾعصابات الؿـظؿة، التل تستغؾ ما لديفا مـ وسائؾ وأسالقب يف 

ر اإلكساكقة، إمر الذي يحتؿ وجقد تشريعات صارمة لؿالحؼة الؼقام هبذه إكشطة غق

الؿتاجريـ. كؿا إن آهتؿام بحؼقق الضحايا، يساطد يف طؿؾقة التلهؾ وآكدماج 

مستؼبالً يف الؿجتؿع، ويقفر لفؿ كقع مـ الرطاية والحؿاية اإلكساكقة، التل تػتضقفا صبقعة 

هتؿام بالحؼقق اإلكساكقة لؾضحايا، الظروف الصعبة، التل مرت طؾقفؿ، كؿا أن آ

                                                        

 . 201د. مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (7)

بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة  (2)

قققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة اطتؿد وطرض لؾت -لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة 

 . 2777تشريـ الثاين/كقفؿرب 75الدورة الخامسة والخؿسقن الؿمرخ يف  25العامة لألمؿ الؿتحدة 



–
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 .(7) يساطد يف الحصقل طؾك تعاوهنؿ يف التحؼقؼات وكشػ الؿتاجريـ وتؼديؿفؿ لؾعدالة

 تؼسقم :

 وبـاء عؾى ما تؼدم يجدر بالدراسة التعرض لؾـؼاط التالقة عؾى بساط البحث : 

 الجـائقة لجريؿة آتجار بالبشر  . البعد الجـائي : الؿواجفة :(  7

 اإلكساكقة لضحايا آتجار بالبشر . البعد الجـائي اإلكساين : الحؿاية :( 2

                                                        

(1) Alexandra Amiel, Supra note 44, P.10-14./ 

 . 277د.مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ ، ص   -
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 انبعذ انجىائي :  انمبحث األول

  (انمىاجهت انجىائيت نجريمت االتجار بانبشر  )
أتخذ الؿجتؿع الدولل يف الؿقاجفة الجـائقة لجريؿة اإلتجار بالبشر مجؿقطة مـ 

 ي طؾك تؿققز أفعال اإلتجار بالبشر  وتجريؿفا ،  إدوات التشريعقة الجـائقة التل تحتق

وفقؿا يؾل تعرض الدراسة إلك بعض مـ هذه إدوات التشريعقة إمؿقة واإلقؾقؿقة ؛ 

مـ خالل الـؼاط التالقة : أداة التجريؿ إمؿل لجريؿة لإلتجار بالبشر ، ثؿ أداة تجريؿ 

ظؿ السعقدي لإلتجار بالبشر ، ثؿ الؿشرع الؿصري لإلتجار بالبشر ، ثؿ أداة تجريؿ الؿـ

 . أداة تجريؿ الؿشرع إمريؽل لإلتجار بالبشر

قرر ممتؿُر إصراف يف اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظَّؿـة طـرب 

ره  ع ومعاقبة آتجار بالبشر ، ، بـــلنَّ بروتقكقل مـع وقؿ٩/٩القصـقـة ، يف  مؼـــرَّ

وبخاصة الـساء وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة 

هـق الـصؽ العـالؿل الرئقـسل الؿؾـِزم قاكقكـًا لؿؽافحـة آتِّجار  (7)طرب القصـقة 

 آتجار بالبشر  :"بإشخاص ، وقد كص الربوتقكقل طؾك أكف يؼصد بتعبقر 

تجـقد أشخاص أو كؼؾفؿ أو تـؼقؾفؿ أو إيقاؤهؿ أو استؼبالفؿ بقاسطة التفديد بالؼقة  "

أو استعؿالفا أو غقر ذلؽ مـ أشؽال الؼسر أو آختطاف أو آحتقال أو الخداع 

استغالل السؾطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بنططاء أو تؾؼل مبالغ مالقة أو مزايا  وأ

                                                        

ر بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجا (7)

اطتؿد وطرض لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة  -لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة 
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ة طؾك شخص آخر لغرض آستغالل. ويشؿؾ آستغالل، لـقؾ مقافؼة شخص لف سقطر

كحد أدكك ، استغالل دطارة الغقر أو سائر أشؽال آستغالل الجـسل، أو السخرة 

ق ، أو آستعباد أو كزع الخدمة قسرا، أو آسرتقاق أو الؿؿارسات الشبقفة بالر أو

 . "إطضاء

 و يجدر بالدراسة إيضاح عدد من الـؼاط :

 صبؼًا لؾتعريف تتؽون هذه الجريؿة من ثالثة عـاصر ::  األولى

السؾقك أو الػعؾ : وهق يتؽقن مـ أحد إفعال أتقة : تجـقد  العـصر إول:

 إشخاص أو الـؼؾ أو التـؼقؾ أو اإليقاء أو آستؼبال .

سائؾ أتقة : التفديد بالؼقة وهل تتؽقن مـ أحد الق : الوسقؾة العـصر الثاين:

ختطاف أو آحتقال أو الخداع ؿال الؼقة ، أي شؽؾ مـ أشؽال الؼسر أو آاستع أو

استغالل السؾطة أو استغالل حالة الضعػ أو بنططاء أو تؾؼل مبالغ أو مزايا مالقة لـقؾ  أو

 مقافؼة شخص لف سقطرة طؾك شخص آخر .

جار وتجدر اإلشارة إلك أكف طؾك الرغؿ مـ ذكر القسائؾ الؿستخدمة يف جرائؿ اإلت

بالبشر طؾك سبقؾ الحصر إٓ أهنا تتؿتع بؿروكة معتربة تتقح لجفات الضبط والتحؼقؼ 

 .(7)والؿحاكؿة قدرة معتربة لؿؽافحة هذه الجريؿة 

ويشؿؾ آستغالل ))  كحد  : "االستغالل  " الفدف أو الغرض العـصر الثالث :

ل، أو السخرة أو الخدمة أدكك (( استغالل دطارة الغقر أو سائر أشؽال آستغالل الجـس

 . "قسرا، أو آسرتقاق أو الؿؿارسات الشبقفة بالرق ، أو آستعباد أو كزع إطضاء .... 

                                                        

 بقاكف يف الؿبحث التالل . سقليت (7)
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وتجدر اإلشارة إلك أن أشؽال آستغالل السابؼة لقست طؾك سبقؾ الحصر ، إكؿا تؿ 

الل ذكرها كحد أدكك يؿؽـ اإلضافة طؾقف وٓ يجقز آكتؼاص مـف ؛ ومـ أشؽال آستغ

 التل يؿؽـ إضافتفا ) التجارب الطبقة ، التسقل ، زواج الؼاصرات ..... (

 طدم آطتداد برضك الضحقة محؾ اإلتجار : حالتقـ : : الثاكقة

ٓ تؽقن مقافؼة ضحقة آتجار بالبشر طؾك آستغالل  الضحقة لقست صػالً : األولى :

مـ القسائؾ القاردة بالتعريػ ي محؾ اطتبار وذلؽ بشرط أن يؽقن قد اُستخدم فقفا أ

 التفديد بالؼقة أو استعؿال الؼقة ، أي شؽؾ مـ ..... الخ ( . )

ٓ تؽقن مقافؼة  (7)أي شخص دون الثامـة طشرة مـ العؿر : الثاكقة : الضحقة صػالً 

ضحقة آتجار بالبشر طؾك آستغالل محؾ اطتبار ، حتك إذا لؿ يـطق طؾك استعؿال أي 

 قاردة بالتعريػ .مـ القسائؾ ال

 الثالثة : كطاق التطبقق  :

مـ الربوتقكقل تؼصر وجقب تطبقؼف طؾك مـع إفعال الجرمقة ذات  ٩أن الؿادة 

الطابع العابر لؾحدود القصـقة والتل تؽقن ضالعة فقفا جؿاطة إجرامقة مـظؿة وطؾك 

 التحّري والتحؼقؼ بشلهنا ومالحؼة مرتؽبقفا .

العابرة لحدود ، الجريؿة الؿـظؿة ( غقر مطؾقبة يف الؼقاكقـ إٓ أن هذه الؿؼتضقات ) 

                                                        

فؼرة د ؛  ٩بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)

اتػاققة حؼقق الطػؾ ، اطتؿدت وطرضت لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة العامة 

، وفؼا لؾؿادة  7997أيؾقل/سبتؿرب  2تاريخ بدء الـػاذ:  79٨9 تشريـ الثاين/كقفؿرب 27الؿمرخ يف  25/٩٩

طؾك أكف ) ٕغراض هذه آتػاققة، يعـك الطػؾ كؾ إكسان لؿ يتجاوز الثامـة  7، كصت آتػاققة يف  الؿادة  ٩9

 . 2بشلن أسقأ أشؽال طؿؾ إصػال ، الؿادة  7٨2طشرة ( ؛ اتػاققة مـظؿة العؿؾ الدولقة رقؿ 
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القصـقة إلقرار الصػة الجرمقة لجريؿة آتجار بالبشر ، وهق ما ذهب إلقف الؼاكقن 

يطبَّؼ هذا الؼاكقن طؾك  "حقث كص طؾك أكف  (7)الـؿقذجل لؿؽافحة آتجار بإشخاص

 بع وصـل أم كاكتكؾ أشؽال آّتجار بإشخاص، سقاء أكاكت ذات صا

 .(2) "ذات صابع طابر لؾحدود القصـقة ، وسقاء أكاكت تتعؾؼ بالجريؿة الؿـظؿة أم لؿ تؽـ 

وطؾؾ ذلؽ أن هذه الؿؼتضقات لقست جزءًا مـ تعريػ الجرم ويـبغل لؾؼقاكقـ 

القصـقة أن تحّدد آتجار بإشخاص باطتباره ُجرمًا جـائقًا طؾك كحق مستؼؾ َّطـ الطابع 

 .( ٩)ر لؾحدود القصـقة لؾُجرم أو ضؾقع جؿاطة إجرامقة مـظؿة فقف العاب

قاكقن مؽافحة آتجار بالبشر ؛  2777 لسـة ١٩أصدر الؿشرع الؿصري الؼاكقن رقؿ 

بالبشر ، طرض لقؽقن أداتف لتجريؿ اإلتجار بالبشر ؛ ويف إصار تؿققز جريؿة اإلتجار 

الؿشرع الؿصري لتعريػ آتجار بالبشر يف الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن الؿذكقر حقث 

 كف :أكص طؾك 

                                                        

مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة هذا الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آّتجار وَضع  (7)

بإشخاص وأصدره ، وذلؽ استجابة إلك صؾب الجؿعقة العامة إلك إمقـ العام بالعؿؾ طؾك تعزيز جفقد 

لؿؽافحة الجريؿة  الدول إطضاء وتؼديؿ الؿساطدة إلقفا سعقًا إلك اكضؿامفا إلك اتػاققة إمؿ الؿتحدة

هذا الؼاكقن الـؿقذجل طؾك وجف  والربوتقكقٓت الؿؾحؼة هبا وتـػقذها. وقد ُأطد الؿـظؿة طرب القصـل

الخصقص بغقة تؼديؿ الؿساطدة إلك الدول يف تـػقذ إحؽام القاردة يف بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار 

 آتػاققة .بإشخاص، وبخاصة ِّالـساء وإصػال الؿؽؿؾ لتؾؽ 

 . ٩الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آّتجار بإشخاص ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (2)

 . ٩الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آّتجار بإشخاص ، الؿرجع السابؼ ، التعؾقؼ طؾك الؿادة  (٩)
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) يعد مرتؽبا لجريؿة اإلتجار بالبشر كؾ مـ يتعامؾ بلية صقرة يف شخص صبقعل بؿا 

لتسؾقؿ يف ذلؽ البقع أو العرض لؾبقع أو الشراء أو القطد هبؿا أو آستخدام أو الـؼؾ أو ا

أو اإليقاء أو آستؼبال أو التسؾؿ سقاء يف داخؾ البالد أو طرب حدودها القصـقة ، إذا تؿ 

هبؿا ، أو بقاسطة آختطاف  ذلؽ بقاسطة استعؿال الؼقة أو العـػ أو التفديد

استغالل حالة الضعػ أو الحاجة آحتقال أو الخداع أو استغالل السؾطة أو  أو

ؼل مبالغ مالقة أو مزايا مؼابؾ الحصقل طؾك مقافؼة شخص طؾك القطد بنططاء أو تؾ أو

آتجار بشخص آخر لف سقطرة طؾقف، وذلؽ إذا كان بؼصد آستغالل أيا كاكت صقره 

بؿا يف ذلؽ آستغالل يف أطؿال الدطارة وسائر أشؽال آستغالل الجـسل، واستغالل 

لخدمة قسرا أو آسرتقاق أو ا إصػال يف ذلؽ ويف الؿقاد اإلباحقة أو السخرة

الؿؿارسات الشبقفة بالرق أو آستعباد أو التسقل أو استئصال إطضاء أو إكسجة  أو

 . البشرية أو جزء مـفا(

أستؾفؿ الؿشرع الؿصري تعريػف لجريؿة اإلتجار بالبشر مـ التعريػ إمؿل السابؼ 

 -كطاق التطبقؼ  -ر الجريؿة اإلشارة إلقف ، ويؽاد يـطبؼ طؾقف ما تعرضـا لف مـ ) طـاص

(  إٓ أكف أضاف طدة إسفامات  "حالتقـ  "طدم آطتداد برضك الضحقة محؾ اإلتجار 

 إيجابقة تحسب لؾؿشرع الؿصري :

 أوالً : من حقث عـاصر الجريؿة : 

طـد تحؾقؾ الـص التالل : ) يعد مرتؽبا لجريؿة اإلتجار بالبشر السؾوك أو الػعل :  -7

 بلية صقرة يف شخص صبقعل بؿا يف ذلؽ .... ( يتضح إيت :  كؾ مـ يتعامؾ

أ( استخدام لػظ ) التعامؾ ( : أحسـ الؿشرع الؿصري باستخدام لػظ التعامؾ حقث 

 أتاح شؿقل صقر وأشؽال متعددة ٕفعال هتدف إلك استغالل اإلكسان إتجارًا بف .
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الؿعـقي مـ إصار  ب( إقران التعامؾ طؾك الشخص الطبقعل : حؼؼ بف خروج الشخص

 الـص وهق الؿطؾقب فالـص هـا معـل بآتجار بالبشر ; إشخاص الطبقعققـ . 

ج( التقسع يف الـص طؾك صقر أفعال اإلتجار بالبشر : حقث كجد الؿشرع الؿصري قرر 

طدم حصر صقر أفعال اإلتجار يف قالب جامد ، فعؿد مـ كاحقة إلك مروكة الـص 

بلية صقرة ( ، وطؿد مـ كاحقة أخرى إلك ذكر طدد مـ مستخدمًا لػظ ) التعامؾ 

أفعال اإلتجار لؿ ترد يف التعريػ إمؿل مـفا )البقع / العرض لؾبقع / الشراء / 

القطد هبؿا / آستخدام/ التسؾقؿ / التسؾؿ ( . ويالحظ هـا استعؿال الؿشرع 

وتقكقل أو الؿصري لػظ ) آستخدام ( يف مؼابؾ لػظ ) التجـقد ( القارد بالرب

 التعريػ إمؿل .

كحك الؿشرع الؿصري مـحك الربوتقكقل إمؿل يف ذكر القسائؾ  الوسقؾة : -2

الؿستخدمة يف أفعال اإلتجار طؾك سبقؾ الحصر ، إٓ أن الؿشرع الؿصري تـاول 

طدة وسائؾ مستخدمة يف أفعال اإلتجار لؿ يتعرض لفا الربتقكقل ، وهل ) القطد 

 قة / استغالل الحاجة / استعؿال العـػ أو التفديد بف ( .بنططاء مبالغ مال

اتجف الؿشرع الؿصري إلك تحديد الغرض مـ  : "االستغالل  "الغرض أو الفدف  -٩

طؿؾقة اإلتجار يف طبارة معربة وهل )) آستغالل أيًا كاكت صقره (( ، ثؿ أتبعف بذكر 

 طدد مـ حآت آستغالل طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر.

 يالحظ هـا تؿايز الؼاكون الؿصري عن البرتوكول األمؿي يف كؼطتقن :و

ذكر الربتقكقل لحآت آستغالل كحد أدكك يعد تقجقفا لؾؿشرطقـ  األولى :

 القصـققـ يحؿؾ يف صقف وجفقـ :

 أن هذه الحآت الحد إدكك الذي يجب الـص طؾقف يف تشريعاهتؿ القصـقة . األول :



 

09٩ 

 حآت إخرى التل تؿ رصدها يف مجتؿعاهتؿ وثؼافاهتؿ الؼاكقكقة . بنضافة ال الثاين :

وهق ما تخطاه الؿشرع الؿصري وتجاوزه بـصف طؾك آستغالل بشؽؾ مطؾؼ ممكدًا 

طؾك ذلؽ بعبارة معربة وهل )) آستغالل أيًا كاكت صقره (( وهق ما يعد تطقرًا يف رؤية 

 تجريؿ اإلتجار بالبشر .

كقن الؿصري طؾك حآت أخرى لالستغالل لؿ يتـاولفا الربتقكقل كص الؼا الثاكقة :

))استغالل إصػال يف ذلؽ ويف الؿقاد اإلباحقة / التسقل / استئصال إكسجة البشرية 

 أو جزء مـفا (( .

 ثاكقًا : من حقث كطاق التطبقق :

فعال مـ الربوتقكقل تؼصر وجقب تطبقؼف طؾك مـع إ ٩إلك أن الؿادة  اإلشارةسبؼ 

الجرمقة ذات الطابع العابر لؾحدود القصـقة والتل تؽقن ضالعة فقفا جؿاطة إجرامقة 

مـظؿة . إٓ أن هذه الؿؼتضقات ) العابرة لحدود ، الجريؿة الؿـظؿة ( غقر مطؾقبة يف 

وهق ما تـبف إلقف ، ( 7) الؼقاكقـ القصـقة إلقرار الصػة الجرمقة لجريؿة آتجار بالبشر

ي فؼرر صراحة أن كطاق تطبقؼ قاكقن مؽافحة اإلتجار بالبشر يشؿؾ الؿشرع الؿصر

يف داخؾ البالد أو طرب حدودها القصـقة ، كؿا أكف لؿ يشرتط لؼقام أفعال اإلتجار التل تؼع 

 الجريؿة ضؾقع جؿاطة إجرامقة مـظؿة يف ارتؽاهبا .

يان أحؽام الؼاكقن مـ حقث ويالحظ أن الؿشرع الؿصري وسع مـ كطاق سر

مـ قاكقن مؽافحة آتجار بالبشر طؾك سريان أحؽام  7١، حقث كص يف الؿادة لؿؽانا

                                                        

 . ٩الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آّتجار بإشخاص ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)
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خارج  -(7)مـ غقر الؿصريقـ  –هذا الؼاكقن طؾك مـ يرتؽب جريؿة آتجار بالبشر 

 : ( 2)اإلقؾقؿ الؿصري ، وأشرتط لذلؽ شرصًا ؛ وقصر ذلؽ طؾك حآت محددة 

يف الدولة التل وقع فقفا تحت أي وصػ أن يؽقن الػعؾ معاقبًا طؾقف  أما الشرط :

 قاكقين .

ويالحظ طؾك هذا الشرط أكف جاء متقافؼًا مع كص الؿادة الثالثة مـ قاكقن العؼقبات 

 الؿصري ، فقؿا يتعؾؼ بارتؽاب الؿصري جريؿة تعد جـاية أو جـحة يف الخارج . 

 أما الحاالت الؿحددة لسريان أحؽام قاكون االتجار بالبشر : ففي : 

( إذا ارتؽبت الجريؿة طؾل متـ وسقؾة مـ وسائؾ الـؼؾ الجقي أو الربي أو الؿائل 7

 وكاكت مسجؾة لدى جؿفقرية مصر العربقة أو تحؿؾ طؾؿفا .

 (  إذا كان الؿجـل طؾقفؿ أو أحدهؿ مصريًا .2

( إذا تؿ اإلطداد لؾجريؿة أو التخطقط أو التقجقف أو اإلشراف طؾقفا أو تؿقيؾفا يف ٩

 ة مصر العربقة.جؿفقري

( إذا ارتؽبت الجريؿة بقاسطة جؿاطة إجرامقة مـظؿة تؿارس أكشطة إجرامقة يف أكثر ٩

 مـ دولة مـ بقـفا جؿفقرية مصر العربقة .

                                                        

حقث تسري أحؽام الؼقاكقـ الؿصرية طؾك الؿقاصـقـ الؿصريقـ الذيـ يرتؽبقن جرائؿ خارج الؼطر الؿصري ،  (7)

صبؼًا لؼاكقن العؼقبات الؿصري ، تلسقسًا طؾك مبدأ شخصقة قاكقن العؼقبات بشؼف آيجابل ، دون الحاجة 

 إلك كص خاص .

كؾ مصري ارتؽب وهق يف خارج  "قث تـص طؾك أكف : ، ح ٩م ، الؿادة رقؿ  79٩0لسـة  5٨قاكقن العؼقبات رقؿ 

الؼطر فعال يعترب جـاية أو جـحة يف هذا الؼاكقن يعاقب بؿؼتضك أحؽامف إذا طاد إلك الؼطر وكان الػعؾ معاقبا 

 . "طؾقف بؿؼتضك قاكقن البؾد الذي ارتؽبف فقف 

 .  7١، الؿادة  2777 لسـة ١٩ قاكقن مؽافحة آتجار بالبشر رقؿ (2)
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ـ مقاصـل جؿفقرية مصر العربقة ( إذا كان مـ شلن الجريؿة إلحاق ضرر بلي م5

 أو الخارج .الؿؼقؿقـ فقفا أو بلمـفا أو بلي مـ مصالحفا يف الداخؾ  أو

 .قة، بعد ارتؽاهبا ولؿ يتؿ تسؾقؿف( إذا وجد مرتؽب الجريؿة يف جؿفقرية مصر العرب١

 وتجد الدراسة عؾى الـص السابق بعض الؿالحظات التي يؿؽن كظؿفا كالتالي :

يالحظ أن الؿشرع الؿصري يف قاكقن العؼقبات أخذ بؿبدأ  الؿالحظة األولى :

حاط تطبقؼف بؿجؿقطة مـ الشروط ، ولؿ يلخذ بالشؼ الشخصقة بشؼف اإليجابل فؼط وأ

  7١الؿادة -مـ الـص السابؼ  2إٓ أكف يف الػؼرة ؛  (7)السؾبل مثؾ غالبقة تشريعات الدولقة 

 تعامؾ الؿشرع الؿصري بؿبدأ الشخصقة السؾبقة ، وهق تعامؾ كادر لؾؿشرع الؿصري . -

كقن العؼقبات ، تػرض ققاطد تلسقسًا طؾك مبدأ إقؾقؿقة قا الؿالحظة الثاكقة :

آختصاص اإلقؾقؿل وققع الركـ الؿادي لؾجريؿة أو أحد طـاصره داخؾ اإلقؾقؿ ، مؿا 

يعـل استبعاد كالً مـ مؽان إطؿال التحضقرية التل تسبؼ تـػقذ الجريؿة وكذلؽ 

ة الؿشرع الؿصري طؾك هذه ، وقد كص صراح( 2)إطؿال الالحؼة طؾل تؿامفا 

  .(٩)الؼقاطد

غقر هذه  – 7١الؿادة  –مـ الـص السابؼ ٩،  ٩إٓ أن الؿشرع الؿصري يف الػؼرة 

                                                        

 . 2775أد. حسـ ربقع ، شرح قاكقن العؼقبات الؿصري الؼسؿ العام ، دار الـفضة العربقة ، طام  (7)

 . 2775أد. حسـ ربقع ، شرح قاكقن العؼقبات الؿصري الؼسؿ العام ، دار الـفضة العربقة ، طام  (2)

تسري أحؽام هذا  " 7الؿادة ،    2وكذا الؿادة رقؿ  7م ، الؿادة رقؿ  79٩0لسـة  5٨قاكقن العؼقبات رقؿ (٩) 

 " 2/ الؿادة  "الؼاكقن طؾك كؾ مـ يرتؽب يف الؼطر الؿصري جريؿة مـ الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا فقف . 

ًٓ( كؾ مـ ارتؽب يف خارج الؼطر فعالً  تسري أحؽام هذا الؼاكقن أيضًا طؾك إشخاص أيت ذكرهؿ : )أو

 .  ". و بعضفا يف الؼطر الؿصري ..يجعؾف فاطالً أو شريؽًا يف جريؿة وقعت كؾفا أ



–
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قرر سريان أحؽامف بؿجرد تقافر كقع مـ آرتباط بالجريؿة محؾ  حقثالؼقاطد 

الؿؽافحة ؛ وطدد جؿؾة مـ أكقاع آرتباط تارة كراه قريبًا وتارة كراه بعقدًا ن حقث قرر 

 مـ : سريان أحؽامف حال تقافر أيًا

ـ اإلطداد لؾجريؿة أو التخطقط حقث أطترب كالً م عؿل من اإلعؿال التحضقرية : -7

 التقجقف القاقع يف اإلقؾقؿ الؿصري العربقة سـدًا لؼقام آختصاص . أو

اإلشراف طؾك جريؿة آتجار   "حقث أطتؿد كالً   ارتباصًا مباشرًا بجريؿة االتجار :  -2

 مـفؿا يف قطر الؿصر سـدًا لؼقام آختصاص . حال وققع أيًا "أو تؿقيؾفا 

حقث أطترب ارتؽب الجريؿة آتجار يف الخارج  ارتباصًا غقر مباشر بجريؿة االتجار : -٩

إذا تؿت بقاسطة جؿاطة إجرامقة مـظؿة تؿارس أكشطة إجرامقة يف أكثر مـ دولة مـ 

 بقـفا جؿفقرية مصر العربقة .

ؿؽافحة لجرائؿ آتجار بالبشر كجد أن الؿشرع الؿصري يف إصار ال الؿالحظة الثالثة :

تخطك مبدأ شخصقة الـص الجـائل آيجابل إلك مبدأ شخصقة الـص الجـائل بشؼف 

حقث قرر امتداد اختصاصف حال وققع جريؿة طؾك أحد  -كؿا سبؼ اإلشارة  -السؾبل 

 – 7١الؿادة  –السابؼمـ الـص  5مقاصـل الدولة ؛ إٓ أكف لؿ يؼػ طـد ذلؽ فػل الػؼرة   

مف حال وققع ضرر يؾحؼ بلي مـ : تخطك أيضًا ذلؽ إلك تؼرير سريان أحؽا

الؿقاصـقـ أو الؿؼقؿقـ يف الدولة أو بلم ن الدولة أو بلي مـ مصالح الدولة يف الداخؾ  )

 أو الخارج ( .

ـص الؿشرع الؿصري يف قاكقن العؼقبات لؿ يلخذ بؿبدأ طالؿقة ال الؿالحظة الرابعة :
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، إٓ أكف يف إصار مؽافحة جرائؿ آتجار طدل طـ ذلؽ ، حقث كص صراحة  (7)الجـائل 

طؾك سريان أحؽام الؼاكقن طؾك مرتؽب  – 7١الؿادة  –مـ الـص السابؼ ١يف الػؼرة   

 الجريؿة آتجار إذا وجد يف مصر ، بعد ارتؽاهبا ولؿ يتؿ تسؾقؿف .

لؿصري أتجف يف مؽافحة جرائؿ آتجار وطؾك ما تؼدم يتضح لؾدراسة أن الؿشرع ا

 آستدٓل إجراءات –صقب تقسقع دائرة القٓية الؼضائقة الؿصرية بؿا يشؿؾ 

شر الؿصري طؾك جرائؿ بالب آتجار قاكقن أحؽام لتطبقؼ - والؿحاكؿة والتحؼقؼ

بعض الشلء  –وقعت يف خارج الؼطر الؿصري ، متخذًا لفذا السبقؾ أدوات مـفا التحرر 

مـ مبدأ اإلقؾقؿقة ، وإخذ بؿبدأ الشخصقة بقجفف السؾبل ، ورفع آختصاص مـ  -

 الجريؿة إلك الضرر ، وإخذ بؿبدأ طالؿقة الـص الجـائل .

 ثالثًا : عدم االعتداد برضى الضحقة محل اإلتجار : حالتقن :

آتجار  : ٓ تؽقن مقافؼة ضحقة (2): الضحقة لقست صػالً وٓ طديؿًا لألهؾقة  األولى

بالبشر طؾك آستغالل يف أي صقرة مـ الصقر محؾ اطتبار وذلؽ بشرط أن يؽقن قد 

اُستخدم فقفا أي مـ القسائؾ القاردة بالؿادة الثاكقة ) إذا تؿ ذلؽ بقاسطة استعؿال الؼقة 

                                                        

الـظرية العامة لؾجريؿة ، دار الـفضة العربقة ،  -الؼسؿ العام  -أد. أسامة طبد اهلل قايد ، شرح قاكقن العؼقبات (7) 

م .مبدأ طالؿقة قاكقن العؼقبات : يعـل أكف مـ حؼ الدولة تطبقؼ قاكقهنا طؾك كؾ مـ يؼبض طؾقف يف  2777طام 

 با لجريؿة أيًا كان مؽان إرتؽاهبا أو شخص مرتؽبفا أو الؿجـل طؾقف وأيا كان جـسقتف .إقؾقؿفا مرتؽ

حقث كص طؾك أكف )ٓ ُيعتد برضاء الؿجـل طؾقف  ٩، الؿادة  2777 ـةلس ١٩ قاكقن مؽافحة آتجار بالبشر رقؿ (2)

ـ القسائؾ الؿـصقص طؾك آستغالل يف أي مـ صقر آتجار بالبشر ، متك استخدمت فقفا أية وسقؾة م

شرتط لتحؼؼ آتجار بالطػؾ أو طديؿل إهؾقة استعؿال أية ي وٓ. الؼاكقن ذاھ( مـ 2يف الؿادة ) اھطؾی

 وٓ يعتد يف جؿقع إحقال برضائف أو برضاء الؿسئقل طـف أو متقلقف .(  ا،ھوسقؾة مـ القسائؾ الؿشار إلی
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 أو العـػ أو التفديد هبؿا ، أو .... ( السابؼ ذكرها.

: ٓ تؽقن مقافؼة ضحقة آتجار بالبشر  (7)قة : الضحقة صػالً أو طديؿًا لألهؾ الثاكقة

طؾك آستغالل محؾ اطتبار ، حتك إذا لؿ يـطق طؾك استعؿال أي مـ القسائؾ القاردة 

 بالؿادة الثاكقة السابؼ ذكرها .

ويحسب لؾؿشرع الؿصري أططاء الؿزية الؿؼررة لؾطػؾ يف الربوتقكقل إمؿل 

ام وسائؾ محددة لعدم آطتداد برضك لعديؿ إهؾقة ، وهل طدم اشرتاط استخد

 الضحقة . 

 

 " ـه27/0/7٩٩7وتاريخ  ٩7ؿؾؽل رقؿ م /أصدر الؿـظؿ السعقدي الؿرسقم ال

؛ لقؿثؾ أداة الؿـظؿ السعقدي لتجريؿ  "كظام مؽافحة جرائؿ آتجار بإشخاص 

يف إصار تؿققز جريؿة اإلتجار بالبشر ، طرض لتعريػ اإلتجار آتجار بالبشر ؛ و

 بإشخاص يف مادتف إولك مـ الـظام الؿذكقر حقث كص طؾك اكف :

) استخدام شخص ، أو إلحاقف ، أو كؼؾف ، أو إيقاؤه ، أو استؼبالف مـ أجؾ إساءة 

 آستغالل (

 الفدف يف أفعال اإلتجارثؿ طرض يف الؿادة الثاكقة لؾقسائؾ الؿستخدمة والغرض أو 

                                                        

حقث كص طؾك أكف )ٓ ُيعتد برضاء الؿجـل طؾقف  ٩، الؿادة  2777 لسـة ١٩ قاكقن مؽافحة آتجار بالبشر رقؿ (7)

طؾك آستغالل يف أي مـ صقر آتجار بالبشر ، متك استخدمت فقفا أية وسقؾة مـ القسائؾ الؿـصقص 

شرتط لتحؼؼ آتجار بالطػؾ أو طديؿل إهؾقة استعؿال أية ي وٓ. الؼاكقن ذاھ( مـ 2يف الؿادة ) اھطؾی

 وٓ يعتد يف جؿقع إحقال برضائف أو برضاء الؿسئقل طـف أو متقلقف .(  ا،ھقسائؾ الؿشار إلیوسقؾة مـ ال
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 هتديدهيحظر آتجار بلي شخص بلي شؽؾ مـ إشؽال بؿا يف ذلؽ إكراهف أو 

آحتقال طؾقف أو خداطف أو خطػف ، أو استغالل القضقػة أو الـػقذ ، أو إساءة استعؿال  أو

فؼة سؾطة ما طؾقف ، أو استغالل ضعػف ، أو إططاء مبالغ مالقة أو مزايا أو تؾؼقفا لـقؾ مقا

ل ،أو العؿؾ أو الخدمة قسرا ، شخص لف سقطرة طؾك آخر مـ أجؾ آطتداء الجـس

، أو آستعباد ، أو كزع التسقل ، أو آسرتقاق أو الؿؿارسات الشبقفة بالرق  أو

 ، أو إجراء تجارب صبقة طؾقف . إطضاء

لؿـظم يالحظ هـا تلثر الؿـظم السعودي بالتعريف األمؿي السابق ذكره ، إال أن ا

 السعودي كان له تـاول وعرض يتؿايز عـه ،  ويتضح ذلك يف الـؼاط التالقة :

 أوالً : من حقث الصقاغة :

طؾك خالف كؾ مـ التعريػ إمؿل وتعريػ الؿشرع الؿصري ، كجد أن الؿـظؿ 

السعقدي قسؿ تـاولف لتعريػ آتجار بالبشر ; آتجار بإشخاص طؾك قسؿقـ ، 

إولك تعريػ اإلتجار بإشخاص ، ثؿ تـاول يف الؿادة الثاكقة لؾقسائؾ  فتـاول يف الؿادة

 الؿستخدمة والغرض أو الفدف يف أفعال اإلتجار .

 ثاكقًا : من حقث عـاصر الجريؿة :

سؾؽ الؿـظؿ السعقدي مسؾؽ التعريػ إمؿل يف  السؾوك أو الػعل : العـصر األول:

تخدام شخص ، أو إلحاقف ، وهل )استحديده ٕفعال اإلتجار طؾك سبقؾ الحصر 

 ، أو إيقاؤه ، أو استؼبالف ( . كؼؾف أو

الؿشرع الؿصري طؾك استعؿال لػظ ويالحظ هـا اتػاق كال مـ الؿـظؿ السعقدي و

آستخدام ( يف مؼابؾ لػظ ) التجـقد ( القارد بالربوتقكقل أو التعريػ إمؿل .كؿا  )

لتـؼقؾ ( القارديـ بالربتقكقل عؾ ) ايالحظ أن الؿـظؿ السعقدي لؿ يـص طؾك ف

 التعريػ إمؿل . أو



–

٨77 

تؿايز الؿـظؿ السعقدي طـ الربوتقكقل وطـ الؿشرع  : الوسقؾة العـصر الثاين:

تجار بتقسع ، حقث كص صراحة طؾك الؿصري يف تعرضف لؾقسائؾ الؿستخدمة يف آ

و هتديده .... ( ، حظر آتجار بلي شخص بلي شؽؾ مـ إشؽال بؿا يف ذلؽ إكراهف أ)

، وهق ما يعـل   (7)ثؿ قام بتعداد طدد مـ القسائؾ الؿستخدمة طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر

أن جريؿة آتجار يف البشر ; آتجار يف إشخاص يف الـظام السعقدي ٓ يشرتط 

لؼقامفا استخدام وسقؾة معقـة ، مؿا يعطل لجفات الضبط والتحؼقؼ والؼضاء سعة 

 مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر .ومروكة يف 

تـاول الؿـظؿ السعقدي  : "إساءة االستغالل  " الفدف أو الغرض العـصر الثالث :

وهق ما  (2) تحديد الغرض مـ طؿؾقة اإلتجار يف طبارة مقجزة وهل )) إساءة آستغالل ((

مـ  يعطل اكطبعًا أولقًا بتقجف الؿـظؿ السعقدي إلك الـص طؾك أن الغرض أو الفدف

أفعال آتجار هل )  إساءة آستغالل ( بشؽؾ مطؾؼ ، إٓ أن هذا آكطباع ما يؾبث أن 

يتالشك ، طـد تـاول الؿادة الثاكقة مـ الـظام ، حقث حدد فقفا حآت آستغالل طؾك 

سبقؾ الحصر ، حقث كص طؾك : ) حظر آتجار بلي شخص بلي شؽؾ مـ إشؽال 

                                                        

بتاريخ  ٩7كظام مؽافحة جرائؿ آتجار بإشخاص السعقدي الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م /(7)

شؽال بؿا ه ، الؿادة الثاكقة حقث كص طؾك اكف : ) يحظر آتجار بلي شخص بلي شؽؾ مـ إ 27/0/7٩٩7

يف ذلؽ إكراهف أو هتديده أو آحتقال طؾقف أو خداطف أو خطػف ، أو استغالل القضقػة أو الـػقذ ، أو إساءة 

استعؿال سؾطة ما طؾقف ، أو استغالل ضعػف ، أو إططاء مبالغ مالقة أو مزايا أو تؾؼقفا لـقؾ مقافؼة شخص لف 

 سقطرة طؾك آخر ( .

بتاريخ  ٩7بإشخاص السعقدي الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م / كظام مؽافحة جرائؿ آتجار(2) 

ه ، الؿادة إولك حقث كص طؾك اكف : اإلتجار بإشخاص ) استخدام شخص ، أو إلحاقف ،  27/0/7٩٩7

 أو كؼؾف ، أو إيقاؤه ، أو استؼبالف مـ أجؾ إساءة آستغالل (.
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جـسل ، أو العؿؾ أو الخدمة قسرا ، أو التسقل ، أو آسرتقاق ...... مـ أجؾ آطتداء ال

أو الؿؿارسات الشبقفة بالرق ، أو آستعباد ، أو كزع إطضاء ، أو إجراء تجارب صبقة 

 طؾقف ( .

ويمخذ طؾك الؿـظؿ السعقدي طدم كصف طؾك حالتقـ واردتقـ يف الربوتقكقل وهؿا 

ستغالل الجـسل ( . ومـ جاكب آخر يحسب استغالل دطارة الغقر / سائر أشؽال آ)

ؾؿـظؿ السعقدي تؿايزه بنضافة حآت أخرى لالستغالل لؿ يتـاولفا الربتقكقل وهل ل

 )التسقل / إجراء تجارب صبقة طؾقف ( .

 ثالثًا : من حقث عدم االعتداد برضى الضحقة محل اإلتجار : 

ؿشرع الؿصري ، بـصف تؿايز الؿـظؿ السعقدي طـ كالً مـ الربتقكقل إمؿل وال

يف جرائؿ آتجار بشؽؾ مطؾؼ ،  –الؿجـل طؾقف  -( 7)طؾك طدم آطتداد برضك الضحقة 

دون تؿققز بقـ صػؾ وغقر صػؾ ، ودون اشرتاط استخدام أحدى القسائؾ الـصقص طؾقف 

 لعدم آطتداد برضك الضحقة .

 رابعًا : كطاق التطبقق  :

أن تؽقن جريؿة آتجار بالبشر ) طابرة  يالحظ أن الؿـظؿ السعقدي لؿ يشرتط

، كؿا أكف شدد العؼاب يف ( 2)لؾحدود ، أو أن ترتؽب مـ خالل جؿاطة إجرامقة الؿـظؿة ( 

حالة ارتؽاب الجريؿة مـ خالل جؿاطة إجرامقة مـظؿة ، أو ارتؽاب الجريؿة طرب 

                                                        

بتاريخ  ٩7ؿؾؽل رقؿ م /لصادر بالؿرسقم الكظام مؽافحة جرائؿ آتجار بإشخاص السعقدي ا(7) 

، الؿادة الخامسة  حقث كص طؾك اكف :  )ٓ يعتد برضا الؿجـل طؾقف يف أي جريؿة مـ  ـه27/0/7٩٩7

 الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف هذا الـظام . (.

 .  2  - 7كظام مؽافحة جرائؿ آتجار بإشخاص السعقدي ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (2)



–
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 . (7)الحدود القصـقة 

طؾك كؾ أشؽال آتجار بالبشر ،  وطؾقف فنن كظام آتجار بإشخاص السعقدي يطبؼ

ذات صابع طابر لؾحدود القصـقة ، وسقاء أكاكت  سقاء أكاكت ذات صابع وصـل أم كاكت

 تتعؾؼ بالجريؿة الؿـظؿة أم لؿ تؽـ .

ٓتجار بالبشر حؿاية ضحايا اقامت القٓيات الؿتحدة إمريؽقة بنصدار قاكقن 

، وقد مثؾ هذا الؼاكقن إداة إولك لتجريؿ اإلتجار بالبشر وأتبعف  (2) ۰۰۰۰لسـة

مجؿقطة مـ التعديالت الفامة والالزمة لتطقير الؿؽافحة لجريؿة آتجار بالبشر 

 وكذلؽ حؿاية ضحايا جريؿة اإلتجار ، تؿثؾت هذه التعديالت يف الؼقاكقـ التالقة :

    (٩)م   0/7/277٩ -م   277٩تلهقؾ ضحايا آتجار لعام قاكقن إطادة. 

   قاكقن آدطاء يف سبؾ آكتصاف وإدوات إخرى إلهناء استغالل إصػال الققم

 .(٩)م  )قاكقن حؿاية(  0/7/277٩ - 277٩لعام 

 (5)م77/7/277١ -  2775البشر لسـة قاكقن إطادة تلهقؾ حؿاية ضحايا آتجار ب. 

  277٨ضحايا آتجار   ويؾربفقرس إلطادة تلهقؾ حؿاية قاكقن ولقام - 

                                                        

 . ٩ظام مؽافحة جرائؿ آتجار بإشخاص السعقدي ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة ك (7)

(2) Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, At the following link :  https://2009-
2017.state.gov/j/tip/laws/61124.htm  . 

(3) Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003 , At the following link  . :  
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61130.htm   . 

(4) Prosecutorial Remedies and Other Tools To End the Exploitation of Children Today Act of 
2003 , At the following link  . : 

 https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/120170.htm  . 
(5) Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005 , At the following link  . : https://2009-

2017.state.gov/j/tip/laws/61106.htm 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61124.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61124.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61130.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/120170.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61106.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61106.htm
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 .(7)م  7/7/277٨

   م    0/٩/277٩ - 277٩قاكقن إطادة تلهقؾ حؿاية ضحايا آتجار بالبشر لعام

 .(2) (277٩)الباب الثاين طشر مـ قاكقن إطادة تلهقؾ العـػ ضد الؿرأة لعام 

  مـ قاكقن العدالة لضحايا  775ة قاكقن تؿؽقـ الـاجقـ مـ آتجار بالبشر ) الؿاد

 .(٩) م 2٨/5/2775م (  2775آتجار لعام 

ويف إصار تؿققز جريؿة اإلتجار بالبشر ، مقز الؿشرع األمريؽي بقن صورتقن لالتجار 

 بالبشر :

حقث طرض الؿشرع إمريؽل لتعريػ الصورة األولى : الصورة البسقطة لالتجار : 

حقث كص طؾك  :(4) مـ الؼاكقن الؿذكقر 7597كقة مـ البـد آتجار بالبشر يف الػؼرة الثا

ققام أي شخص طـ طؾؿ بتجـقد شخص آخر ، أو إيقائف ، أو  "أن آتجار بالبشر هق : 

كؼؾف ، أو تقفقره ، أو الحصقل طؾقف بلي وسقؾة كاكت ٕغراض العؿؾ أو الخدمة يعد 

 . "اكتفاكًا ٕحؽام هذا الػصؾ مـ الؼاكقن

حقث طرض الؿشرع إمريؽل كقة : األشؽال الحادة لالتجار بالبشر : الصورة الثا

 معرفًا إياها بلهنا : (5)مـ الؼاكقن الؿذكقر  77٩لتعريػفا يف الػؼرة الثامـة مـ البـد 

                                                        

(1)  William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008 , At the 
following link : 

 https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/113178.htm 
(2)Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2013 (Title XII of the Violence Against 

Women Reauthorization Act of 2013), At the following link: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-113publ4/html/PLAW-113publ4.htm 
(3)  Survivors of Human Trafficking Empowerment Act (Section 115 of the Justice for Victims of 

Trafficking Act of 2015) , At the following link: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-114s178enr/pdf/BILLS-114s178enr.pdf 
(4) PUBLIC LAW 106–386—OCT. 28, 2000 , VICTIMS OF TRAFFICKING AND VIOLENCE 

PROTECTION ACT OF 2000 , Sec. 1590 .  
Text on it : " Whoever knowingly recruits, harbors, transports, provides, or obtains by any means, 

any person for labor or services in violation of this chapter " 
(5) PUBLIC LAW 106–386—OCT. 28, 2000 , VICTIMS OF TRAFFICKING AND VIOLENCE 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/113178.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-113publ4/html/PLAW-113publ4.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-114s178enr/pdf/BILLS-114s178enr.pdf
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آحتقال  فعؾ جـسل تجاري طـ صريؼ الؼقة أو)أ( آتجار بالجـس الذي يحدث فقف  

ذي ُيَحرض طؾك الؼقام هبذا الػعؾ لؿ يبؾغ أو اإلكراه ، أو طـدما يؽقن الشخص ال

 .... ؛ أو  7٨سـ 

)ب( تجـقد شخص أو إيقاءه أو كؼؾف أو تقفقره أو الحصقل طؾقف لؾعؿؾ أو الخدمات ، 

مـ خالل استخدام الؼقة أو آحتقال أو اإلكراه لغرض إخضاطف لالستعباد 

 الؼسري أو التقاصم أو طبقدية الديـ أو الرق.

الؿشرع إمريؽل مقز بقـ طؼقبتقـ لجريؿة آتجار القاردة يف  إلك أن وتجدر اإلشارة

غرامة مالقة أو السجـ بؿا ٓ  ": إولك : تتؿثؾ يف  (7) مـ الؼاكقن الؿذكقر 7597البـد 

 "سـة أو كؾقفؿا  27يتجاوز 

عؾ إذا أسػر طـ  ف "الثاكقة طؼقبة مشددة : إذا تقافر يف الجريؿة أحد الشروط التالقة : 

ٓختطاف أو محاولة آختطاف ، آتجار وفاة الضحقة ، أو كان فعؾ اإلتجار يشؿؾ ا

 "آطتداء الجـسل الؿشدد ، أو محاولة ارتؽاب اطتداء جـسل مشدد ، أو محاولة قتؾ أو

غرامة مالقة  "وقرر الؿشرع إمريؽل طؼقبة طؾك فعؾ اإلتجار يف هذه الصقرة تتؿثؾ يف 

                                                                                                                                                                     

PROTECTION ACT OF 2000 , Sec. 103 . 
Text on it : (8) SEVERE FORMS OF TRAFFICKING IN PERSONS- The term `severe forms of 

trafficking in persons' means - 
(A) sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in 

which the person induced to perform such act has not attained 18 years of age; or 
(B) the recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for labor or 

services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of subjection to 
involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery. 

(1) PUBLIC LAW 106–386—OCT. 28, 2000 , VICTIMS OF TRAFFICKING AND VIOLENCE 
PROTECTION ACT OF 2000 , Sec. 1590 . Text on it : 

" shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both . If death results 
from the violation of this section, or if the violation includes kidnapping or an attempt to 
kidnap, aggravated sexual abuse, or the attempt to commit aggravated sexual abuse, or an 
attempt to kill , the defendant shall be fined under this title or imprisoned for any term of 
years or life, or both." 
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 .  "مـ السـقات أو مدى الحقاة ، أو كؾقفؿا أو السجـ ٕي مدة 

ويجدر التـقيف بلن هذا الؼاكقن بتعديالتف لؿ يؽـ مجرد أداة تجريؿ فحسب ، إكؿا كان 

ومازال أداة هامة لؿؽافحة اإلتجار بالبشر داخؾ وخارج القٓيات الؿتحدة إمريؽقة ؛ 

تف الؿعدلة ، مجؿقطة بصقغ 2777حقث حؿؾ قاكقن حؿاية ضحايا آتجار بالبشر لعام 

مـ إدوات الؿمثرة والػاطؾة لؿؽافحة آتجار بالبشر يف جؿقع أكحاء العالؿ ويف داخؾ 

القٓيات الؿتحدة إمريؽقة . مـ هذه إدوات إكشاء مؽتب وزارة الخارجقة لؿراقبة 

ومؽافحة آتجار بإشخاص ، وكذلؽ أكشاء فريؼ طؿؾ الرئقس الؿشرتك بقـ 

ؿراقبة آتجار بإشخاص ومؽافحتف ، ولؾؿساطدة يف تـسقؼ جفقد مؽافحة القكآت ل

 . (7)آتجار بالبشر 

                                                        

(1) US Department of State - Official Page: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons , 
At the following link :  https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm
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 انمبحث انثاوي 

 انبعذ انجىائي اإلوساوي 

  (انحمايت اإلوساويت نضحايا االتجار بانبشر  )
سبؼ اإلشارة إلك أن آتجاه الدولل الحديث بعد إقرار بروتقكقل إمؿ الؿتحدة 

قام طؾك الؿؼاربة ما بقـ البعد الجـائل واإلكساين ؛  (7)معاقبة آتجار بالبشر لؿـع وقؿع و

وذلؽ مـ خالل التؽػؾ بالؿزيد مـ الرطاية لضحايا آتجار بالبشر ، وآهتؿام 

بالحصقل طؾك الحؼقق الالزمة لفؿ ، والعؿؾ يف كػس الققت طؾك التحري طـ جرائؿ 

. حقث إن آهتؿام بحؼقق الضحايا ، يساطد يف  آتجار ومالحؼة مرتؽبقفا ومعاقبتفؿ

طؿؾقة التلهؾ وآكدماج مستؼبالً يف الؿجتؿع، ويقفر لفؿ كقع مـ الرطاية والحؿاية 

اإلكساكقة، التل تؼتضقفا صبقعة الظروف الصعبة، التل مرت طؾقفؿ، كؿا أن آهتؿام 

التحؼقؼات وكشػ  بالحؼقق اإلكساكقة لؾضحايا، يساطد يف الحصقل طؾك تعاوهنؿ يف

 . (2)الؿتاجريـ وتؼديؿفؿ لؾعدالة  

بالرجقع إلك بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص وبخاصة الـساء 

كجد أن الؿشرع الدولل وضع تحت طـقان ) حؿاية ضحايا  م۰۰۰۰وإصػال لعام 

يا جرائؿ آتجار بإشخاص( مجؿقطة مـ التدابقر اإلكساكقة والؼاكقكقة لحؿاية ضحا

آتجار بالبشر ، حقث حرص طؾك تبـل سقاسة تشريعقة ركزت طؾك تؼديؿ الرطاية 

                                                        

لبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار با (7)

اطتؿد وطرض لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة  -لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة 

 . 2777تشريـ الثاين/كقفؿرب 75الدورة الخامسة والخؿسقن الؿمرخ يف  25العامة لألمؿ الؿتحدة 

(2) Alexandra Amiel, Supra note 44, P.10-14./  

 . 277د.مخؾد الطراوكة ، الؿرجع السابؼ ، ص   -
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والحؿاية لؾضحايا مـ طدة جقاكب مـفا إطادة التلهقؾ وتقفقر الرطاية الـػسقة والصحقة ؛ 

 (  ؛ وفقؿا يؾل تعرض الدراسة لفذه التدابقر : ٨،  0،  ١وذلؽ يف الؿقاد أرقام ) 

 حؿاية والرعاية اإلكساكقة لؾضحايا الواردة يف الؿادة السادسة :أوالً : تدابقر ال

( فؼرة واحد مـ الربوتقكقل تحت ١تؼضل الؿادة ) سرية اإلجراءات الجـائقة :( 7

أن تعؿؾ وتحرص كؾ  "طـقان )مساطدة ضحايا آتجار بإشخاص وحؿايتفؿ( : 

وصقن الحرمة  الدول إصراف بؼدر ما يسؿح بف قاكقهنا الداخؾل، طؾك حػظ

الشخصقة لضحايا آتجار بإشخاص وهقيتفؿ، بقسائؾ مـفا السقر يف اإلجراءات 

إمر الذي يتضح معف أن مدى اهتؿام  "الؼاكقكقة الؿتعؾؼة بذلؽ آتجار بسرية 

الربوتقكقل بسرية اإلجراءات الجـائقة ، كعدم كشػ هقية الضحايا ، حقث يسعك 

ا : حؿاية الضحايا مـ بطش ومالحؼة مجرمل إلك تحؼقؼ مجؿقطة أهداف مـف

آتجار ، وضؿان فعالقة ما تؼقم بف إجفزة الؿختصة مـ مفام وإجراءات أثـاء 

 جؿع إدلة والبحث طـ مرتؽبقفا .

تؼضل الػؼرة الثاكقة مـ  :بالبشر االتجار ضحايا الحؿاية واإلدارية الؼاكوكقة التدابقر( ۰

مـ الربوتقكقل بنلزام الدول إصراف  "ب"ثالثة ( وكذالؽ الػؼرة ال١الؿادة )

 تضؿقـ كظامفا الؼاكقين أو اإلداري الداخؾل بتدابقر تساطد طؾك كالً مـ :

  تقفقر معؾقمات طـ اإلجراءات الؼضائقة واإلدارية ذات الصؾة لضحايا آتجار

 بإشخاص .

  آطتبار يف  طرض آرائفؿ وشقاغؾفؿ وأخذها بعقـمساطدة الضحايا لتؿؽقـفؿ مـ

  .الؿراحؾ الؿـاسبة مـ اإلجراءات الجـائقة ضد الجـاة ، بؿا ٓ يؿس بحؼقق الدفاع 

  تؼديؿ الؿشقرة والؿعؾقمات لضحايا آتجار خصقصا فقؿا يتعؾؼ بحؼققفؿ الؼاكقكقة

 بؾغة يؿؽـفؿ ففؿفا .



–
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( الػؼرة ١تؼضل الؿادة ) : بالبشر االتجار لضحايا واالجتؿاعقة الصحقة التدابقر( ۳

الثالثة مـ الربوتقكقل بنلزام الدول إصراف بتـػقذ تدابقر تتقح التعايف الجسدي 

والـػساين وآجتؿاطل الضحايا آتجار بالبشر، بؿا يشؿؾ، يف الحآت التل 

تؼتضل ذلؽ. التعاون مع الؿـظؿات غقر الحؽقمقة وسائر الؿـظؿات ذات الصؾة 

، لتقفقر السؽـ الالئؼ، الؿشقرة والؿعؾقمات، وغقرها مـ طـاصر الؿجتؿع الؿدين

خصقصا فقؿا يتعؾؼ بحؼققفؿ الؼاكقكقة ، والؿساطدة الطبقة والـػساكقة والؿادية ، 

 وكذلؽ تقفقر فرص العؿؾ والتعؾقؿ والتدريب. 

( الػؼرة الرابعة أن تلخذ الدول ١حقث تؼضل الؿادة ) توفقر السؽن والتعؾقم :( ٩

ر لدى تطبقؼ أحؽام هذه الؿادة سـ وكقع جـس ضحايا إطضاء بعقـ آطتبا

آتجار بإشخاص واحتقاجاهتؿ الخاصة وٓسقؿا احتقاجات إصػال الخاصة بؿا 

 يف ذلؽ السؽـ الالئؼ والتعؾقؿ والرطاية .

( الػؼرة الخامسة : بلن تحرص الدول ١حقث تؼضل الؿادة ) توفقر السالمة البدكقة :( 5

السالمة البدكقة لضحايا آتجار بإشخاص أثـاء وجقدهؿ إصراف طؾك تقفقر 

 داخؾ إقؾقؿفا .

( الػؼرة السادسة : بلن تتعفد الدول ١حقث حرصت الؿادة ) تعويض عن األضرار :( ١

إصراف ، تضؿقـ كظامفا الؼاكقين الداخؾل تدابقر وتقفقر إجراءات تتقح لضحايا 

 يض طـ إضرار التل لحؼت هبؿ .آتجار بإشخاص إمؽاكقة الحصقل طؾك تعق

 ثاكقًا : تدابقر الحؿاية والرعاية اإلكساكقة لؾضحايا الواردة يف الؿادة السابعة :

بنلزام الدول إصراف بتـظقؿ وضعقة ضحايا آتجار بإشخاص  ،( ۷تؼضل الؿادة )

أو تدابقر  يف الدول الؿستؼبؾة لفؿ حقث قررت أن تـظر كؾ دولة يف اطتؿاد تدابقر تشريعقة
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  -يف الحآت التل تؼتضل ذلؽ  -أخرى مـاسبة تسؿح لضحايا آتجار بإشخاص 

بالبؼاء داخؾ إقؾقؿفا بصػة ممقتة أو دائؿة . مع إيالء آطتبار القاجب لؾعقامؾ اإلكساكقة 

 .  والقجداكقة

 مـة :ثالثًا : تدابقر الحؿاية والرعاية اإلكساكقة لؾضحايا الواردة يف الؿادة الثا

( مـ آتػاققة إطادة ضحايا آتجار بإشخاص إلك أوصاهنؿ ، حقث ٨تؼضل الؿادة )

صالبت الدول التل يؽقن ضحقة آتجار بإشخاص مـ رطاياها أو التل كان يتؿتع بحؼ 

اإلقامة الدائؿة فقفا وقت دخقلف إقؾقؿ الدولة الطرف الؿستؼبؾة التل يؽقن ضحقة 

التل كان يتؿتع بحؼ اإلقامة الدائؿة فقفا وقت دخقلف إقؾقؿ الدولة آتجار مـ رطاياها أو 

 الطرف الؿستؼبؾة : 

   . أن تقسر وتؼبؾ طقدة ذلؽ الشخص دون إبطاء ٓ مسقغ لف أو غقر معؼقل 

   مع إيالء آطتبار القاجب لسالمة ذلؽ الشخص ، مع مراطاة أن تؽقن طقدتف

 صقطقة .

   بؾة، ما قد يؾزم مـ وثائؼ سػر الطرف الؿستؼأن تصدر، بـاء طؾك صؾب الدولة

 . أذون أخرى لتؿؽقـ ذلؽ الشخص مـ السػر إلك إقؾقؿفا أو معاودة دخقلف أو
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 انفصم  انثانث 

 تجار بانبشر جريمت دذ اإلوساويتاال

 (اتجاي انمحكمت انجىائيت انذونيت  ) 
تؿد يف روما يف الؿع (2)لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ( 7)تـاول كظام روما إساسل 

الجرائؿ التل تدخؾ يف اختصاص الؿحؽؿة وذلؽ يف  799٨تؿقز/ يقلقف 70

 ( حقث كصت طؾك أن :5) لؿــادةا

يؼتصر اختصاص الؿحؽؿة طؾك أشد الجرائؿ خطقرة مقضع اهتؿام الؿجتؿع   -7

ولؾؿحؽؿة بؿقجب هذا الـظام إساسل اختصاص الـظر يف  ،الدولل بلسره

  الجرائؿ التالقة :

 أ  ( جريؿة اإلبادة الجؿاطقة.                      ب( الجرائؿ ضد اإلكساكقة.

 د ( جريؿة العدوان.    ج ( جرائؿ الحرب.                                

ل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة لـ وتجدر اإلشارة أكف يف إصار تعرض الـظام إساس

 كصت طؾك أكف :  (0الجرائؿ ضد اإلكساكقة ( يف الؿادة ) )

                                                        

كظام روما إساسل : هق معاهدة متعددة إصراف : تعد بؿثابة القثقؼة التلسقسقة والحؽؿقة لؾؿحؽؿة الجـائقة  (7)

ًٓ الدولقة . الدول التل أصبحت أصراًفا يف كظام روما إساسل ، طؾك سبقؾ الؿثا ل بالتصديؼ طؾقف ، تصبح دو

دولة  72٩، هـاك  2779أطضاء يف الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة . تجدر اإلشارة إلك أكف : اطتباًرا مـ مارس 

 طضق يف الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة .

 > هل مـظؿة حؽقمقة دولقة ومحؽؿة دولقة مؼرها ٓهاي يف   ICCTأو/  ICC [الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  (2)

هقلـدا . تتؿتع الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بصالحقة محاكؿة إفراد طؾك جرائؿ اإلبادة الجؿاطقة الدولقة 

يقلقق  7والجرائؿ ضد اإلكساكقة وجرائؿ الحرب وجرائؿ العدوان . بدأت الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة طؿؾفا يف 

 ـػقذ . ، وهق التاريخ الذي دخؾ فقف كظام روما إساسل حقز الت 2772
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جريؿة ضد  "يشؽؾ أي فعؾ مـ إفعال التالقة  ،لغرض هذا الـظام إساسل  -7

متك ارتؽب يف إصار هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد أية  "اإلكساكقة 

  وطـ طؾؿ بالفجقم : ،مجؿقطة مـ السؽان الؿدكققـ 

 أ( الؼتؾ العؿد .  

 .    اإلبادة(  ب

 ج( آسرتقاق .    

 د( إبعاد السؽان أو الـؼؾ الؼسري لؾسؽان .

هـ( السجـ أو الحرمان الشديد طؾك أي كحق آخر مـ الحرية البدكقة بؿا يخالػ الؼقاطد 

 إساسقة لؾؼاكقن الدولل.

 و (  التعذيب.

أو  ،أو الحؿؾ الؼسري ،ز (  آغتصاب أو آستعباد الجـسل أو اإلكراه طؾك البغاء

ي شؽؾ آخر مـ أشؽال العـػ الجـسل طؾك مثؾ هذه الدرجة التعؼقؿ الؼسري أو أ

 مـ الخطقرة.

 طرفقة أو سقاسقة ٕسباب السؽان مـ محدد مجؿقع أو محددة جؿاطة أية اضطفاد(   ح

 يف الؿعرف الـحق طؾك الجـس بـقع متعؾؼة أو ،ديـقة أو ثؼافقة أو إثـقة أو ققمقة أو

 ، يجقزها ٓ الدولل الؼاكقن بلن ؿقًاطال الؿسؾؿ مـ أخرى ٕسباب أو ، ٩ الػؼرة

إلقف يف هذه الػؼرة أو أية جريؿة تدخؾ يف  مشار فعؾ بلي يتصؾ فقؿا وذلؽ

 اختصاص الؿحؽؿة.

 .     لألشخاص الؼسري آختػاء(   ط

 .العـصري الػصؾ جريؿة(   ي
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ة شديدة ك(  إفعال الالإكساكقة إخرى ذات الطابع الؿؿاثؾ التل تتسبب طؿدًا يف معاكا

 أو يف أذى خطقر يؾحؼ بالجسؿ أو بالصحة العؼؾقة أو البدكقة.

وتجدر اإلشارة إلك أكف يالحظ طؾك الـص السابؼ أيت : أن الـظام إساسل 

( طدد 0لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة يف إصار تعرضف لـ ) الجرائؿ ضد اإلكساكقة ( يف الؿادة )

ئؿ اتجار بالبشر ؛ إٓ أكف أشرتط شرصقـ بعضفا تعد جرا ( 7)مجؿقطة مـ الجرائؿ 

 لدخقلفا يف اختصاص الؿحؽؿة :

متك ارتؽب يف إصار هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد أية مجؿقطة  األول :

 .(2)مـ السؽان الؿدكققـ

  (3)الثاين : العؾم بالفجوم 

ة ــــــــــــــ( مـ كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائق9وتجدر اإلشارة أن الؿادة )

                                                        

م ، الجرائؿ ضد 799٨تؿقز/ يقلقف 70كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الؿعتؿد يف روما يف  (7)

 .( 0اإلكساكقة الؿادة )

لؿتفؿ بجؿقع خصائص ذلؽ الفجقم يالحظ : أكف ٓ يـبغل تػسقر العـصر إخقر بؽقكف يتطؾب إثبات طؾؿ ا (2)

السقاسة التل تتبعفا الدولة أو الؿـظؿة ؛ فػل حالة ضفقر الفجقم القاسع  بالتػاصقؾ الدققؼة لؾخطة أو أو

الـطاق والؿـفجل ضد السؽان الؿدكققـ يشقر شرط الؼصد يف العـصر إخقر إلك استقػاء هذا العـصر الؿعـقي 

،  "ئؿ أركان الجرا "الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة إذا كقى مرتؽب الجريؿة مقاصؾة هذا الفجقم ؛ لؾؿزيد : 

اطتؿدت مـ قبؾ جؿعقة الدول إصراف يف كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة يف دورهتا إولك 

 .0، الؿادة   2772أيؾقل/سبتؿرب  77إلك  ٩الؿـعؼدة يف كققيقرك خالل الػرتة مـ 

 ارتؽابا يتضؿـ سؾقكا يعـل بلكف العـصر هذا سقاق يف ”الؿدكققـ السؽان ضد الؿباشر الفجقم“يالحظ : يػفؿ  (٩)

 لدولة تليقدا مدكققـ سؽان أي ضد إساسل الـظام مـ 0 الؿادة مـ 7 الػؼرة يف إلقفا الؿشار لألفعال متعددا

سقاسة تـظقؿقة بارتؽاب هذا الفجقم ؛ وٓ تقجد ضرورة ٕن تشؽؾ إفعال طؿال طسؽريا . ومـ الؿػفقم  أو

 فعؾل تشجقع أو بتعزيز الؿـظؿة أو الدولة تؼقم أن تستدطل ”الفجقم اهبذ الؼقام إلك الرامقة السقاسة“أن 

 .0، الؿرجع السابؼ ، الؿادةرائؿلؾؿزيد : الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الج . الؿدكققـ السؽان ضد لؾفجقم
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( بــ )  ٨و  0و  ١يف تػسقر وتطبقؼ الؿقاد ) كصت طؾك أن تستعقـ الؿحؽؿة  ( 7)دولقة ال

  وتعتؿد هذه إركان بلغؾبقة ثؾثل أطضاء جؿعقة الدول إصراف . ،   (2)أركان الجرائؿ(

ة كظر الدراسة جرائؿ تحؿؾ وصػل وفقؿا يؾل كعرض لؾجرائؿ التل تعد مـ وجف

( مـ كظام روما إساسل 0كساكقة ( والتل وردت يف الؿادة )اإلتجار بالبشر ؛ وضد اإل )

 لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ؛ وذلؽ طؾك الـحق أيت: 

 تؼسقم :

 آسرتقاق كـجريؿة ضد اإلكساكقة . -7

آستعباد  آغتصاب أو "ة وتتـقع صقرة إلك العـػ الجـسل كـجريؿة ضد اإلكساكق -2

أو التعؼقؿ الؼسري أو أي شؽؾ  ،أو الحؿؾ الؼسري  ،الجـسل أو اإلكراه طؾك البغاء

 . "آخر مـ أشؽال العـػ الجـسل طؾك مثؾ هذه الدرجة مـ الخطقرة

إفعال الالإكساكقة إخرى ذات الطابع الؿؿاثؾ التل تتسبب طؿدًا يف معاكاة شديدة  -٩

 أو يف أذى خطقر يؾحؼ بالجسؿ أو بالصحة العؼؾقة أو البدكقة.

                                                        

   -7 >>ؾك أكف :( حقث كصت ط9كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ، الؿرجع السابؼ ، الؿــادة ) (7)

, وتعتؿد هذه إركان بلغؾبقة ثؾثل أطضاء  ٨و  0و  ١تستعقـ الؿحؽؿة بلركان الجرائؿ يف تػسقر وتطبقؼ الؿقاد 

 <<جؿعقة الدول إصراف ؛ ..... 

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، اطتؿدت مـ قبؾ جؿعقة الدول إصراف يف كظام روما إساسل  (2)

أيؾقل/سبتؿرب  77إلك  ٩ة الجـائقة الدولقة يف دورهتا إولك الؿـعؼدة يف كققيقرك خالل الػرتة مـ لؾؿحؽؿ

2772  . 



–

٨7٩ 

 ل انمبحث األو

 االسترقاق كـجريمت دذ اإلوساويت
ذهب كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ، ومـ بعده وثقؼة أركان الجرائؿ  

إلك الـص طؾك مػفقم آسرتقاق ، ومـ خالل هذه الـصقص يؿؽـ صقاغة تعريػ لـ 

ؽقة ، مؿارسة أحدى أو جؿقع السؾطات الؿرتتبة طؾك حؼ الؿؾ ":( 7)بلكف  “آسرتقاق”

طؾك شخص ما ، بؿا يف ذلؽ مؿارسة هذه السؾطات يف سبقؾ آتجار بإشخاص، وٓ 

؛ كلن يشرتيفؿ أو يبقعفؿ أو يعقرهؿ أو يؼايضفؿ أو كلن  ( 2) "سقؿا الـساء وإصػال 

، ويالحظ أن الحرمان مـ   ( ٩)يػرض طؾقفؿ ما ماثؾ ذلؽ مـ معامؾة سالبة لؾحرية 

 .  ( ٩)  السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى -ض الحآت يف بع -الحرية قد يشؿؾ 

 ويف إصار الؿػفوم السابق لالسترقاق : يجدر بالدراسة اإلشارة إلى الـؼاط التالقة : 

جريؿة  -بـص صريح  -اطتبار آسرتقاق كلحد أهؿ صقر آتجار بالبشر  األولـى :

 ضد اإلكساكقة  .

 "تجار بالبشر السابؼ التعرض إلقفا مع طـاصر اكطباق طـاصر جرائؿ آ الثاكقة :

لدخقلفا يف اختصاص كجريؿة ضد اإلكساكقة مع اشرتاط شرصقـ إضافققـ  "آسرتقاق 

 :الؿحؽؿة 

                                                        

كظام روما إساسل  "يالحظ أن التعريػ هبذه الصقغة تؿ صقاغتف ودمجف بقاسطة الدراسة  مـ كصقص  (7)

 الؿراجع السابؼة  . "لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة و أركان الجرائؿ 

 : )ج(  .7لغرض الػؼرة   - 2  0كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة (2)

 ( )ج(  .7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (٩)

)ج(  الفامش ، أشارت إلك آتػاققة ( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (٩)

 .795١التؽؿقؾقة إلبطال الرق وتجارة الرققؼ والـظؿ والؿؿارسات الشبقفة بالرق لعام 
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أن يرتؽب آسرتقاق كجزء مـ هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد  األول :

 .(7)سؽان مدكققـ

السؾقك جزء مـ هجقم واسع الـطاق أن يعؾؿ مرتؽب جريؿة آسرتقاق بلن  الثاين :

أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ أو أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذلؽ 

 . (2)الفجقم 

بتضؿقـف  -تقسعًا محؿقدًا  –تقسع الـص السابؼ يف مػفقم آسرتقاق  الثالثة :

دًا طدة آتجار بالبشر مشروصًا بؿؿارسة أحدى السؾطات الؿرتتبة طؾك الؿؾؽقة معد

أوجف لسؾطات الؿؾؽقة ) الشراء ، البقع ، اإلطارة ، الؿؼايضة( وذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال ٓ 

 كلن يػرض طؾقفؿ ما ماثؾ ذلؽ مـ معامؾة سالبة لؾحريةأو  "الحصر ؛ حقث كص بعدها 

 وهق ما يػتح الؿجال ٓطتبار تجريؿ صقر أخرى مؿاثؾة . "

                                                        

لؿتفؿ بجؿقع خصائص ذلؽ الفجقم يالحظ : أكف ٓ يـبغل تػسقر العـصر إخقر بؽقكف يتطؾب إثبات طؾؿ ا (7)

عفا الدولة أو الؿـظؿة ؛ فػل حالة ضفقر الفجقم القاسع بالتػاصقؾ الدققؼة لؾخطة أو السقاسة التل تتب أو

الـطاق والؿـفجل ضد السؽان الؿدكققـ يشقر شرط الؼصد يف العـصر إخقر إلك استقػاء هذا العـصر الؿعـقي 

،  "أركان الجرائؿ  "الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة إذا كقى مرتؽب الجريؿة مقاصؾة هذا الفجقم ؛ لؾؿزيد : 

قبؾ جؿعقة الدول إصراف يف كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة يف دورهتا إولك اطتؿدت مـ 

 .0، الؿادة   2772أيؾقل/سبتؿرب  77إلك  ٩الؿـعؼدة يف كققيقرك خالل الػرتة مـ 

 ارتؽابا يتضؿـ سؾقكا يعـل بلكف العـصر هذا سقاق يف ”الؿدكققـ السؽان ضد الؿباشر الفجقم“يالحظ : يػفؿ  (2)

 أو لدولة تليقدا مدكققـ سؽان أي ضد إساسل الـظام مـ 0 الؿادة مـ 7 الػؼرة يف إلقفا الؿشار لألفعال متعددا

بارتؽاب هذا الفجقم ؛ وٓ تقجد ضرورة ٕن تشؽؾ إفعال طؿال طسؽريا . ومـ الؿػفقم أن  تـظقؿقة سقاسة

 لؾفجقم فعؾل تشجقع أو بتعزيز الؿـظؿة أو الدولة تؼقم أن تستدطل ”الفجقم هبذا الؼقام إلك الرامقة السقاسة“

 . 0لؾؿزيد : الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  . الؿدكققـ السؽان ضد



–

٨7١ 

سالبة لؾحرية قد تشؿؾ يف بعض الحآت كالً مـ اإلشارة إلك أن الؿعامؾة ال الرابعة :

؛ وهق يعد تقسعة ٓستقعاب الـص لصقر  "استعباد الشخص بطرق أخرى  –السخرة  "

 أخرى مـ آستعباد   .

 



 

٨70 

 انمبحث انثاوي 

 انعىف انجىسي كـجريمت دذ اإلوساويت 
لغرض هذا  -7 "(  0يف الؿادة ) لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كص كظام روما إساسل 

..........   "جريؿة ضد اإلكساكقة  "يشؽؾ أي فعؾ مـ إفعال التالقة  ،الـظام إساسل 

 ،أو الحؿؾ الؼسري ،) ز ( آغتصاب أو آستعباد الجـسل أو اإلكراه طؾك البغاء

التعؼقؿ الؼسري أو أي شؽؾ آخر مـ أشؽال العـػ الجـسل طؾك مثؾ هذه الدرجة  أو

 .  "مـ الخطقرة 

يتضح مـ الـص السابؼ اطتبار كظام روما إساسل لعدة صقر مـ العـػ الجـسل 

كجرائؿ ضد اإلكساكقة ، فقؿا يؾل كتـاول مـ هذه الصقر الجرائؿ التل تعد مـ وجفة كظر 

لعـػ الجـسل كجرائؿ ضد الدراسة جرائؿ تحؿؾ وصػل ) اإلتجار بالبشر ؛ وا

 لـحق أيت . ( بشلء مـ اإليضاح ؛ وذلؽ طؾك ااإلكساكقة

 

ذهبت وثقؼة أركان الجرائم  إلى تحديد عدة أركان لؼقام جريؿة االغتصاب كجريؿة 

 ضد اإلكساكقة :

مرتؽب الجريؿة طؾك جسد اطتداء  "تعريٌػ لالغتصاب بلكف :  جاء يف الركن األول :

طضق جـسل يف أي جزء مـ جسد الضحقة شخص بلن يليت سؾقكا يـشل طـف إيالج 

جسد مرتؽب الجريؿة أو يـشل طـف إيالج أي جسؿ أو أي طضق آخر مـ الجسد يف  أو

 . " ( 7)شرج الضحقة أو يف فتحة جفازها التـاسؾل مفؿا كان ذلؽ اإليالج صػقػا 

                                                        

 .   7 –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)



–

٨7٨ 

، بؿعـك أن الجريؿة   ( 7)ويالحظ أن آطتداء هـا اطتداء طام يشؿؾ الذكر وإكثك

 تتقافر سقاء كان الؿعتدي ذكر أو أكثك ، وكذلؽ سقاء كان الؿعتدى طؾقف ذكر أو أكثك .  

أن  "فتـاول وسقؾة آطتداء الؿطؾقب تقافرها لؼقام الجريؿة وهل :  أما الركن الثاين :

يرتؽب آطتداء باستعؿال الؼقة أو بالتفديد باستعؿالفا أو بالؼسر، مـ قبقؾ ما يـجؿ طـ 

تعرض ذلؽ الشخص أو الغقر لؾعـػ أو اإلكراه أو آحتجاز أو آضطفاد الخقف مـ 

الـػسل أو إساءة استعؿال السؾطة ، أو باستغالل بقئة قسرية ، أو يرتؽب آطتداء طؾك 

 .( 2)"شخص يعجز طـ التعبقر طـ حؼقؼة رضاه 

ظم وترى الدراسة أن الؼائؿقن بالصقاغة تدرجوا يف وسائل االعتداء بحقث يؿؽن ك

 وسائل االعتداء  يف الصور الؿتدرجة التالقة :

 الؼقة . -7

 التفديد باستعؿال الؼقة . -2

والؼسر هـا كاجؿ طـ الخقف : وتتعد هـا صقر هذا الخقف بداءة مـ  الؼسر : -٩

الخقف طؾك كػسف أو الغقر مـ التعرض لؾعـػ ، مرورًا باإلكراه ، إلك آحتجاز ، 

 ك إساءة استعؿال السؾطة . إلك آضطفاد الـػسل ، إل

وترى الدراسة أن الـص طؾك هذه الصقر يدل طؿؼ يف رؤية  استغالل بقئة قسرية : -٩

القاقع الؿرير لفذه الجرائؿ ؛ حقث يؼقم هذا الركـ مـ الجريؿة بؿجرد استغالل 

 الجاين لؾبقئة الؼسرية الؿحقطة بالضحقة ٓرتؽاب جريؿتف الـؽراء .

                                                        

 ، تػسقر يف هامش القثقؼة   . 7 –( )ز( 7) 0قة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة الؿحؽؿة الجـائ (7)

 .   7 –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (2)
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ويالحظ أن الشخص قد ٓ يؽقن قادرا طؾك  قر عن حؼقؼة الرضا :العجز عن التعب  -5 

 .  ( 7) اإلطراب حؼقؼة طـ رضاه إلصابتف بعجز صبقعل أو محدث أو بسبب كرب السـ

ثؿ جاء الركـ الثالث والرابع : مشرتصًا شرصل الدخقل يف اختصاص الؿحؽؿة السابؼ 

 .   ( 2) اإلشارة إلقفؿا

 

ذهبت وثقؼة أركان الجرائؿ  إلك الـص طؾك طدة أركان لؼقام جريؿة آستعباد 

 الجـسل كجريؿة ضد اإلكساكقة:

 :(  3)جاء الركن األول والثاين: بالـص عؾى اآلتي 

أن يؿارس مرتؽب الجريؿة إحدى أو جؿقع السؾطات الؿتصؾة بالحؼ يف مؾؽقة   -7"

اص كلن يشرتيفؿ أو يبقعفؿ أو يعقرهؿ أو يؼايضفؿ أو كلن يػرض شخص أو أشخ

 .طؾقفؿ ما ماثؾ ذلؽ مـ معامؾة سالبة لؾحرية 

أولئؽ إشخاص إلك مؿارسة فعؾ أن يدفع مرتؽب الجريؿة ذلؽ الشخص أو   -2

 ". الجـسل  أكثر مـ إفعال ذات الطابع أو

 الـؼاط التالقة : ويف إصار الـص السابق يجدر بالدراسة اإلشارة إلى

 جاء الركـ إول مؿاثالً لجريؿة آسرتقاق السابؼ بقاهنا . أوالً :

                                                        

 ، تػسقر يف هامش القثقؼة   . 7 –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)

 إول : أن يرتؽب هذا السؾقك  كجزء مـ هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ . (2)

أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ أن يعؾؿ مرتؽب الجريؿة بلن السؾقك جزء مـ هجقم واسع الـطاق  الثاين :

 .ؽ الفجقم  أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذل أو

 .   2  –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (٩)



–
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تضؿـ شرصًا مضافًا إلك فعؾ آسرتقاق مػاده : دفع الضحقة  "الركـ الثاين  ثاكقًا :

 إلك مؿارسة فعؾ أو أكثر مـ إفعال ذات الطابع الجـسل .

 "آستعباد الجـسل  "ن الجرائؿ طالجت وطؾك ما تؼدم يتضح أن وثقؼة أركا ثالثًا :

:  دفع الضحقة إلك مؿارسة فعؾ كجريؿة مركبة مـ شؼقـ إول : آسرتقاق ؛ الثاين 

 أكثر مـ إفعال ذات الطابع الجـسل . أو

كظرا لؿا تتسؿ بف   "أيت كصف وثقؼة أركان الجرائؿ ورود استدراك يف هامش  رابعًا :

د، فؿـ الؿسؾؿ بف أن أكثر مـ شخص قد يشرتكقن يف هذه الجريؿة مـ صابع معؼ

 .( 7) "ارتؽاهبا بؼصد جـائل مشرتك 

يػفؿ مـ هذا الـص أكف لؾطبقعة الؿعؼدة لجريؿة آستعباد الجـسل فؿـ الؿتصقر فقفا 

تعدد الػاطؾقـ بحقث تتقزع طؾقفؿ أو بقـفؿ أدوار الجريؿة بؼصد جـائل مشرتك ، ومـ 

واحد  ، أو طدة  -جاين  -اد الجـسل باكطباق أركاهنا طؾك فاطؾ ثؿ تؼقم جريؿة آستعب

 يجؿعفؿ قصد جـائل مشرتك . –جـاة  -فاطؾقـ 

هذا الـص محؿقد ؛ حقث تـبفت وثقؼة أركان الجرائؿ  إلك حالة وترى الدراسة أن 

اطتبار الؼصد الجـائل الؿشرتك ، تعدد الػاطؾقـ يف جريؿة آستعباد الجـسل ، وقررت 

ٓ يؿؽـ لؾجـاة اإلفالت مـ العؼاب بدطقى تشعب أفعال الركـ الؿادي بقـفؿ ؛  بحقث

 -فقؿا يتعؾؼ بالركـ إول والثاين  – جريؿة آستعباد الجـسلوذلؽ لحؼقؼة مػادها أن 

 مشروع إجرامل واحد  سقاء تؿ ارتؽابف مـ فاطؾ واحد أو تعدد يف ارتؽابف طدة فاطؾقـ .  

مشرتصًا شرصل الدخقل يف اختصاص الؿحؽؿة  الرابع :الثالث و الركنثم جاء 

                                                        

 ، تػسقر يف هامش القثقؼة   . 2  –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)
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 .   ( 7) السابؼ اإلشارة إلقفؿا

 

كصت وثقؼة أركان الجرائؿ طؾك طدة أركان لؼقام جريؿة اإلكراه طؾك البغاء كجريؿة 

 ضد اإلكساكقة :

 :(  2)ؾى اآلتي جاء الركن األول والثاين: بالـص ع

أن يدفع مرتؽب الجريؿة شخصا أو أكثر إلك مؿارسة فعؾ أو أفعال ذات صابع  -7

جـسل، باستعؿال الؼقة أو بالتفديد باستعؿالفا أو بالؼسر، مـ قبقؾ ما يـجؿ طـ 

الخقف مـ تعرض ذلؽ الشخص أو أولئؽ إشخاص أو الغقر لؾعـػ أو اإلكراه 

سل أو إساءة استعؿال السؾطة، أو باستغالل بقئة أو آحتجاز أو آضطفاد الـػ

 .قسرية أو طجز الشخص أو إشخاص طـ التعبقر طـ حؼقؼة رضاهؿ 

أن يحصؾ مرتؽب الجريؿة أو غقره أو أن يتققع الحصقل طؾك أمقال أو فقائد  -2

 .أخرى لؼاء تؾؽ إفعال ذات الطابع الجـسل أو لسبب مرتبط هبا

 در بالدراسة اإلشارة إلى الـؼاط التالقة :ويف إصار الـص السابق يج

 أوالً : جاء الركن األول مركبًا من شؼقن : 

دفع الضحقة إلك مؿارسة فعؾ أو أكثر مـ إفعال ذات الطابع الجـسل .  الشق األول :

                                                        

 واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ .إول : أن يرتؽب هذا السؾقك  كجزء مـ هجقم  (7)

أو مـفجل مقجف ضد سؽان أن يعؾؿ مرتؽب الجريؿة بلن السؾقك جزء مـ هجقم واسع الـطاق  الثاين :  -

 .أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذلؽ الفجقم   مدكققـ أو

 .   ٩  –( )ز( 7) 0ادة الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿ (2)



–
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 "ويالحظ مؿاثؾة هذا الشؼ لؾركـ الثاين مـ جريؿة آستعباد الجـسل السابؼ بقاكف 

 . "تؽرار كحقؾ إلقف مـعًا لؾ

استعؿال  "فتـاول وسقؾة اإلكراه الؿطؾقب تقافرها لؼقام الجريؿة وهل :  الشق الثاين :

ويالحظ مؿاثؾة هذا الشؼ لؾركـ  "( 7)الؼقة أو بالتفديد باستعؿالفا أو بالؼسر ......... 

 .  "كحقؾ إلقف مـعًا لؾتؽرار  "الثاين مـ جريؿة آغتصاب السابؼ بقاكف  

حصقل الجاين أو غقره أو تققع الحصقل  ركن الثاين : تضؿن شرصًا مػاده :ثاكقًا : ال

 طؾك أمقال أو فقائد أخرى لؼاء تؾؽ إفعال ، أو لسبب مرتبط هبا .

وترى الدراسة أن البـقة التشريعقة لفذه الجريؿة ارتبطت يف ذهـ الؼائؿقـ بصقاغتفا  

إولك صقاغة ققام هذه الجريؿة بحصقل الجـاة طؾك فائدة مـ جراء أفعالفؿ  ؛ وكان 

دون اشرتاط الحصقل طؾك فائدة وذلؽ لحؼقؼة مػادها أن مجرد اإلكراه القاقع طؾك 

الضحقة لدفعفا إلك مؿارسة فعؾ أو أكثر مـ إفعال ذات الطابع الجـسل يؼقم بف جريؿة 

 -الػعؾ اإلكراه طؾك البغاء دون الحاجة إلك البحث طـ إثبات وجقد فائدة مـ وراء هذا 

 إمر الذي قد يصعب إثباتف ويػؾت مـ جراءه الجـاة مـ العؼاب . -الؿجرم يف ذاتف  

كؿا ترى الدراسة أن هذا الشرط قد صقغ بعـاية لؿحاولة تخػقػ حدتف مـ جفة ، 

والتخػقػ مـ صعقبة اإلثبات مـ جفة أخرى ، واإلحاصة بإفعال الؿادية الؿختؾػة 

مـ جفة ثالثة ، حقث بتحؾقؾ الـص السابؼ كجد تقافر الركـ  التل تشؽؾ الػائدة لؾجـاة

 يف الحآت التالقة : -الػائدة  -الثاين 

 : يف حالة الحصقل أو تققع الحصقل طؾك الػائدة : مؿا يػتح باب  يتوافر الركن الثاين

                                                        

 .   ٩  –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)
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متققع حصقلفا يف  -أمام إثبات ققام الجريؿة يف حالة كاكت الػائدة غقر حالف 

 أي ممجؾة  . -الؿستؼبؾ 

 : يف حالة كاكت الػائدة لؾجاين أو لغقره  : مؿا يػتح الباب أمام  كؿا يتوافر الركن الثاين

إثبات ققام الجريؿة يف حالة كان الؿستػقد مـ هذا اإلكراه طؾك البغاء شخص أخر غقر 

 الجاين .

 : يػـتح البـاب أمـام  يف حالة كاكت الػائدة مال أو غقره : وهق مـا كؿا يتوافر الركن الثاين

ماديــة أو سقاســقة أو اجتؿاطقــة  مالقــة أو "إثبــات ققــام الجريؿــة يف حالــة كاكــت الػائــدة 

 . "اقتصادية أو معؾقماتقة ... أو غقرها  أو

 : يف حالة كاكت الػائدة بسبب تؾؽ إفعـال الجـسـقة أو لسـبب  كؿا يتوافر الركن الثاين

تقافر الجريؿة يف حالـة كاكـت إفعـال الجـسـقة مرتبط هبا: وهق ما يػتح الباب ٓطتبار 

لؾحصقل طؾك الػائدة ، مثال ذلؽ طــدما تؽـقن هـذه  -غقر مباشر  –هل سبب مرتبط 

إفعال الجـسقة هل الؿفقئة لؾحصقل طؾك الػائدة الؿرجقة ) كتفقئـة إجـقاء إلبـرام 

بتزاز ، أو الظفـقر ، أو آ "سقاء كاكت اقتصادية أو تجارية أو سقاسقة ...  "الصػؼات 

 بؿظفر الؼقة والسطقة لتحؼقؼ فقائد ، أو غقر ذلؽ ( . 

مشرتصًا شرصل الدخقل يف اختصاص الؿحؽؿة  الثالث والرابع : الركنثم جاء 

 .   ( 7) السابؼ اإلشارة إلقفؿا

                                                        

 إول : أن يرتؽب هذا السؾقك  كجزء مـ هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ . (7)

أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ ع الـطاق أن يعؾؿ مرتؽب الجريؿة بلن السؾقك جزء مـ هجقم واس الثاين :

 .أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذلؽ الفجقم   أو



–
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الدولقة ، إلك الـص طؾك مػفقم الحؿؾ ذهب كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة 

إكراه الؿرأة طؾك الحؿؾ قسرًا وطؾك القٓدة غقر الؿشروطة بؼصد التلثقر  "الؼسري بلكف :

طؾك التؽقيـ العرقل ٕية مجؿقطة مـ السؽان أو ارتؽاب اكتفاكات خطقرة أخرى 

 . ( 7) لؾؼاكقن الدولل

ك طدة أركان لؼقام جريؿة الحؿؾ ثؿ مـ بعدها جاءت وثقؼة أركان الجرائؿ بالـص طؾ

 الؼسري كجريؿة ضد اإلكساكقة :

 :(  2)جاء الركـ إول : بالـص طؾك أيت 

أن يحبس مرتؽب الجريؿة امرأة أو أكثر أكرهت طؾك الحؿؾ بـقة التلثقر يف التؽقيـ  -7

العرقل ٕي مجؿقطة مـ الؿجؿقطات السؽاكقة أو ارتؽاب اكتفاكات جسقؿة أخرى 

 .الدولل لؾؼاكقن

 ويف إصار الـصوص السابؼة يجدر بالدراسة اإلشارة إلى الـؼاط التالقة :

 أوالً : الركن الؿادي : 

بداءة ٓحظت الدراسة أن هـاك تؿايز يف الركـ الؿادي  القارد يف التعريػ الؿـصقص 

جد وبقـ الركـ الؿادي القارد يف وثقؼة إركان ؛ حقث ك إساسلطؾقف بقثقؼة كظام روما 

                                                        

: )و( ، مع 7لغرض الػؼرة   - 2  0كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)

ريػ طؾك كحق يؿس الؼقاكقـ القصـقة وٓ يجقز بلي حال تػسقر هذا التع "مالحظة ورود آستدراك التالل 

 . "الؿتعؾؼة بالحؿؾ 

 .   ٩  –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (2)
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أكف طـد تحؾقؾ تعريػ جريؿة الحؿؾ الؼسري كجد أهنا جريؿة مركبة حقث أن الركـ 

 الؿادي فقفا مؽقن مـ شؼقـ :

أكراه الؿرأة طؾك الحؿؾ قسرًا .  الشؼ الثاين : إكراه الؿرأة طؾك القٓدة  : إولالشؼ 

 غقر الؿشروطة .

ػت لؼقام الجريؿة ركـ بسقط أما طـد تحؾقؾ الركـ الؿادي  بقثقؼة إركان كجد أكف اكت

حبس  "؛ وهذا يعـل أن فعؾ  "حبس امرأة سبؼ وأن أكرهت طؾك الحؿؾ  "آٓ وهق 

تؼقم بف هذه الجريؿة دون اشرتاط ارتباط بقـ هذا الحبس  "امرأة أكرهت طؾك الحؿؾ 

 وفعؾ إكره طؾك الحؿؾ ، وكذلؽ دون أشرتط القٓدة غقر الؿشروطة . 

التؿايز ، تجد الدراسة أكف تؿايز محؿقد ، حقث أكف يف وثقؼة الـظام وطـد التدبر يف هذا 

إساسل تؿ طرض تعريػ لجريؿة الحؿؾ الؼسري وهل جريؿة مركبة مـ طدة أفعال 

متبايـة يصعب تتبعفا إلثباهتا ، أما طـد وضع إركان الؿتطؾبة لؼقام الجريؿة تخقر 

ًٓ الؼائؿقـ بالصقاغة فعالً وسطًا يف هذه الجريؿ ة الؿركبة بحقث يسفؾ أثباتف ويؽقن دا

 بذاتف طؾك ققام جريؿة الحؿؾ الؼسري . 

 : "الؼصد الخاص  "ثاكقًا : الركن الؿعـوي 

اشرتصت كالً مـ وثقؼة روما لؾـظام إساسل ومـ بعدها وثقؼة أركان الجرائؿ قصد 

طؿؾقة خاص لؼقام هذه الجريؿة ، وترى الدراسة أن هذا الؼصد الخاص يصعب مـ 

إثبات الجريؿة ؛ إٓ أكف مـ جفة أخرى  فؼد ٓحظت الدراسة هـا مروكة يف اشرتاط هذا 

 الؼصد الخاص : دلقؾ ذلؽ :

كقة التلثقر يف   -7أن اشرتاط الؼصد الخاص تضؿـ تخققرًا بقـ قصديـ ) األول :

ارتؽاب اكتفاكات  -2مجؿقطة مـ الؿجؿقطات السؽاكقة /  التؽقيـ العرقل ٕي



–
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هؿا تؼقم الجريؿة يف حؼ بحقث أكف بتقافر أحد )ة أخرى لؾؼاكقن الدولل جسقؿ

 ؛ مؿا يقفر مروكة يف اإلثبات . مرتؽبفا

ارتؽاب اكتفاكات جسقؿة أخرى لؾؼاكقن الدولل  "الؼصد الخاص الؿتؿثؾ يف  الثاين :

 "جريؿة الحؿؾ الؼسري  "يؿثؾ يف ذاتف مروكة كبقرة حقث فتح الباب أم إثبات ققام  "

بنثبات قصد خاص يؿثؾ اكتفاك جسقؿ لؾؼاكقن الدولل ، وهذه آكتفاكات الجسقؿة 

 تتعدد بتعدد الؿصالح التل يتؽػؾ بحؿايتفا الؼاكقن الدولل . 

بؿعـك أكف إذا كقى مرتؽب جريؿة  الحؿؾ الؼسري مـ وراء جريؿتف أي اكتفاك جسقؿ 

يعد الؼصد الخاص هـا  "متـقطة وهل متعددة و"لؾؿصالح التل يعتربها الؼاكقن الدولل 

 متقافرًا .

 ثالثًا : عالقة جريؿة الحؿل الؼسري باالتجار بالبشر :

تبدوا هذه الجريؿة مـ القهؾة إولك أن لفا بـقة تشريعقة تتؿايز يف أركاهنا طـ جريؿة 

 آتجار بالبشر ، إٓ اكف طـد التدققؼ والتحؾقؾ لجريؿة الحؿؾ الؼسري كجد أهنا تحقي يف

صقاهتا جريؿة آتجار بالبشر ، حقث تجد الدراسة اكف يف مراحؾ ارتؽاب جريؿة الحؿؾ 

آسرتقاق وقد تتعدد صقره إلك  الؼسري الؿختؾػة هـاك طدة مؿارسات  تؿثؾ جريؿة

 آغتصاب / آستعباد / شؽؾ مـ أشؽال آستعباد / فرض معامؾة سالبة لؾحرية ( .)

 "ؿة الحؿؾ الؼسري يؾزم طؾك أقؾ تؼدير  فرض مع مالحظة أكف ٓرتؽاب جري

وهل التل تؿؽـ الجـاة مـ فرض  –أيًا كاكت صقرهتا  -"الؿعامؾة السالبة لؾحرية 

الحؿؾ الؼسري طؾك الضحقة ، وقد تؿتد هذه الؿعامؾة السالبة لؾحرية إلك حقـ القٓدة 

 وما بعداها .

ل يف اختصاص الؿحؽؿة مشرتصًا شرصل الدخق الثاين والثالث : الركنثم جاء 
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 .   ( 7) السابؼ اإلشارة إلقفؿا

تؿ الـص طؾك جريؿة التعؼقؿ الؼسري يف وثقؼة روما لؾـظام إساسل دون ورود 

تعريػ لؿاهقتف ، ثؿ جاءت وثقؼة أركان الجرائؿ بالـص طؾك طدة أركان لؼقام جريؿة 

 ؿ الؼسري كجريؿة ضد اإلكساكقة .التعؼق

وترى الدراسة أن هذه الجريؿة لفا بـقة تشريعقة تتؿايز طـ جرائؿ آتجار بالبشر ، لذا 

جريؿة كلحد الجرائؿ ضد تؽتػل الدراسة باإلشارة إلك أكف تؿ الـص طؾك هذه ال

 .اإلكساكقة

كص كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ، طؾك أكف : ) ...... يشؽؾ أي 

..... ز (  آغتصاب أو آستعباد  "جريؿة ضد اإلكساكقة  "فعؾ مـ إفعال التالقة 

أو التعؼقؿ الؼسري أو أي شؽؾ آخر  ،أو الحؿؾ الؼسري ،الجـسل أو اإلكراه طؾك البغاء

 سل طؾك مثؾ هذه الدرجة مـ الخطقرة . (مـ أشؽال العـػ الجـ

ثؿ مـ بعدها جاءت وثقؼة أركان الجرائؿ بالـص طؾك إركان الالزمة لؼقام جريؿة 

 كجريؿة ضد اإلكساكقة ؛ وأيت يقضح : -أشؽال أخرى  –العـػ الجـسل 

 .....  :(  2)جاء الركن األول والثاين والثالث : بالـص عؾى اآلتي 

                                                        

 إول : أن يرتؽب هذا السؾقك  كجزء مـ هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ . (7)

ل مقجف ضد سؽان أو مـفجيؿة بلن السؾقك جزء مـ هجقم واسع الـطاق أن يعؾؿ مرتؽب الجر الثاين : -

 .أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذلؽ الفجقم   مدكققـ أو

 .   ١  –( )ز( 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (2)



–
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ؿة فعال ذا صبقعة جـسقة ضد شخص أو أكثر أو ُيرغؿ ذلؽ أن يؼرتف مرتؽب الجري -7

الشخص أو أولئؽ إشخاص طؾك مؿارسة فعؾ ذي صبقعة جـسقة باستعؿال الؼقة 

أو بالتفديد باستعؿالفا أو بالؼسر، مـ قبقؾ ما يـجؿ طـ الخقف مـ تعرض ذلؽ 

ضطفاد الشخص أو أولئؽ إشخاص أو الغقر لؾعـػ أو اإلكراه أو آحتجاز أو آ

غالل بقئة قسرية أو طجز الشخص الـػسل أو إساءة استعؿال السؾطة، أو باست

 .إشخاص طـ التعبقر طـ حؼقؼة رضاهؿ أو

أن يؽقن السؾقك طؾك درجة مـ الخطقرة يؿؽـ مؼاركتفا بالجرائؿ إخرى  -2

 مـ الـظام إساسل 0)ز( مـ الؿادة  7الؿـصقص طؾقفا يف الػؼرة 

ب الجريؿة طؾك طؾؿ بالظروف القاقعقة التل تثبت خطقرة ذلؽ أن يؽقن مرتؽ -٩

  .السؾقك

 ويف إصار الـصوص السابؼة يجدر بالدراسة اإلشارة إلى الـؼاط التالقة :

اقرتاف الجاين فعالً  الصورة األولى :جاء الركـ إول محتقيًا طؾك صقرتقـ :  أوالً :

أن يؼقم الجاين بنرغام الضحقة طؾك  الصورة الثاكقة :ذا صبقعة جـسقة ضد الضحقة . 

مؿارسة فعؾ ذي صبقعة جـسقة . ومػفقم بداهة أن تقافر أي مـ الصقرتقـ يؼقم بف هذا 

 الركـ مـ أركان الجريؿة .

طدد الركـ إول مجؿقطة مـ القسائؾ التل يؾزم تقافر أحداها لؾؼقل بقققع  ثاكقًا :

الػعؾ ذي الطبقعة الجـسقة ؛ ويالحظ  طؾك الضحقة دفعفا إلك مؿارسة -إكراه  –إرغام 

تتطابؼ هذه القسائؾ مع وسائؾ اإلكراه الؿذكقرة يف جريؿة آغتصاب التل سابؼ بقاهنا  

 .  "كحقؾ إلقفا مـعًا لؾتؽرار  "

سقاء الذي ارتؽبف  -جاء الركـ الثاين مشرتصًا : أن يؽقن السؾقك الجـسل  ثالثًا :
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طؾك درجة مـ الخطقرة يؿؽـ مؼاركتفا  -تف الجاين أو أرغؿ الضحقة طؾك مؿارس

أو الحؿؾ  ،بالجرائؿ التالقة ) آغتصاب أو آستعباد الجـسل أو اإلكراه طؾك البغاء

أو التعؼقؿ الؼسري ( . ويعد هذا الشرط ققدًا فؿتطؾبًا يف طؿؾقة اإلثبات يؾزم  ،الؼسري

 حد الجرائؿ الؿشار إلقفا  .لتقافره التدلقؾ طؾك خطقرة هذا الػعؾ ومـ خالل مؼاركتف بل

طؾؿ الجاين  "جاء الركـ الثالث متطؾبًا تقافر قصد جـائل خاص تؿثؾ يف  :رابعًا

؛ وهذا الشرط يؼتضل تقافر طؾؿ  "بالظروف القاقعقة التل تثبت خطقرة ذلؽ السؾقك 

الجاين بالسؾقك الجـسل وما أحاط هذا السؾقك مـ ضروف واقعقة تدلؾ طؾك خطقرة 

ؾ الجـسل ؛ بحقث إذا استطاع مرتؽب الجريؿة التدلقؾ طؾك جفؾف هبذه هذا الػع

 الظروف القاقعقة لؿ تؼؿ هذه الجريؿة يف مقاجفتف . 

ترى الدراسة أن الـص طؾك تجريؿ صقر أخرى مـ العـػ الجـسل طؾك  :خامسًا

 درجة مـ الخطقرة حؼؼ مقزات معتربة : 

 جـسل يف صقر محددة سؾػًا . تاليف خطل حصر العـػ ال أولى هذه الؿقزات :

أططاء الؿعـققـ بؿؽافحة هذه الجرائؿ مؽـة إضافة أشؽال أخرى  ثاين هذه الؿقزات :

 مـ العـػ الجـسل إلك إصار الحؿاية الجـائقة ؛ مع تؼققد ذلؽ بأيت :

ـ مؼاركتفا بجرائؿ ) آغتصاب أن يؽقن لفذه إشؽال درجة مـ الخطقرة يؿؽ -7

أو التعؼقؿ  ،أو الحؿؾ الؼسري ،جـسل أو اإلكراه طؾك البغاءآستعباد ال أو

 .الؼسري(

 –باإلضافة إلك ققد آخر تؿثؾ يف تطؾب قصد الخاص وهق العؾؿ بالظروف القاقعقة   -2

أستخدمفا فقؿا بعد مـ قبؾ جفات التحؼقؼ   -هذه الظروف التل يػرتض 

تضل أن جفات التحؼقؼ والؿحاكؿة إلثبات خطقرة هذا الػعؾ الجـسل . وهق ما يؼ



–
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أن تدلؾ طؾك خطقرة الػعؾ  -يف هذه الصقرة مـ الجريؿة  -والؿحاكؿة مؾزمة 

الجـسل مـ خالل ضروف واقعقة تدخؾ يف طؾؿ مرتؽب الجريؿة ؛ أما الظروف 

القاقعقة التل ٓ تدخؾ يف طؾؿف ٓ تستطقع جفات التحؼقؼ والؿحاكؿة استخدامفا 

 الجـسل .لؾتدلقؾ طؾك خطقرة هذا الػعؾ 

مشرتصًا شرصل الدخقل يف اختصاص الؿحؽؿة  الرابع والخامس: الركنثم جاء 

 .   ( 7) السابؼ اإلشارة إلقفؿا

 

 

 

 

                                                        

 ع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ .إول : أن يرتؽب هذا السؾقك  كجزء مـ هجقم واس (7)

أو مـفجل مقجف ضد سؽان أن يعؾؿ مرتؽب الجريؿة بلن السؾقك جزء مـ هجقم واسع الـطاق  الثاين : -

 .أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذلؽ الفجقم   مدكققـ أو
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 انمبحث انثانث 

   األفعال انالإوساويت األخري انتي تشكم جريمت دذ اإلوساويت
هذا لغرض  -7 "(  0يف الؿادة ) لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كص كظام روما إساسل 

..........   "جريؿة ضد اإلكساكقة  "يشؽؾ أي فعؾ مـ إفعال التالقة  ،الـظام إساسل 

إفعال الالإكساكقة إخرى ذات الطابع الؿؿاثؾ التل تتسبب طؿدًا يف معاكاة  ") ك ( 

  " شديدة أو يف أذى خطقر يؾحؼ بالجسؿ أو بالصحة العؼؾقة أو البدكقة

بار كظام روما إساسل لصقر أخرى مـ إفعال يتضح مـ الـص السابؼ اطت

، ثؿ جاءت مـ بعده وثقؼة أركان الجرائؿ لتضع  "كجرائؿ ضد اإلكساكقة   "الالإكساكقة 

 مجؿقطة مـ إركان الالزمة لؼقامفا .

 فقؿا يؾي كتـاول هذه األركان بشيء من اإليضاح : وذلك عؾى الـحو اآلتي : 

 :(  7)ثالث : بالـص طؾك أيت جاء الركـ إول والثاين وال

أن يؾحؼ مرتؽب الجريؿة معاكاة شديدة أو ضررا بالغا بالجسؿ أو بالصحة العؼؾقة  - 7

 أو البدكقة بارتؽابف فعال ٓإكساكقا.

 0مـ الؿادة  7أن يؽقن ذلؽ الػعؾ ذا صابع مؿاثؾ ٕي فعؾ آخر مشار إلقف يف الػؼرة  - 2

 .  ٩7مـ الـظام إساسل

 يؽقن مرتؽب الجريؿة طؾك طؾؿ بالظروف القاقعقة التل تثبت صبقعة الػعؾ.أن  - ٩

 ويف إصار الـصوص السابؼة يجدر بالدراسة اإلشارة إلى الـؼاط التالقة :

اقرتاف الجاين فعالً ذا صبقعة  "جاء الركـ إول محتقيًا اشرتاط مػاده  أوالً :

                                                        

 ( )ك (   .7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)



–
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 ٓإكساكقة ضد الضحقة يتسبب  يف أحد صقرتقـ :

التسبب يف معاكاة شديدة : ويالحظ هـا أن هذا الؾػظ مركًا يعطل  ورة األولى :الص

مؽـة آجتفاد لجفات التحؼقؼ والؿحاكؿة يف إثبات وققع هذه الؿعاكاة الشديدة التل قد 

 تتـقع صقرها وأشؽالفا بتـقع الؿظالؿ اإلكساكقة واإلشؽال الجرمقة .

لعؼؾقة يؾحؼ بجسؿ الضحقة أو بصحتفا ا التسبب يف ضررًا بالغًا الصورة الثاكقة :

البدكقة : ويالحظ هـا أن هذه الصقرة تؼتضل التسبب يف ضرر بالغ لؾضحقة وتتـقع  أو

 : مـفا قام هذا الركـ مـ الجريؿةأشؽال  هذا الضرر إلك إلك ثالث أشؽال إذا تقافر أيًا 

يصقب  ضرر -٩أو ضرر يصقب الصحة العؼؾقة /  -2ضرر يصقب الجسؿ /  -7) 

 الصحة البدكقة  ( .

جاء الركـ الثاين مشرتصًا : أن يؽقن هذا الػعؾ الالإكساين ذا صابع مؿاثؾ ٕحد  ثاكقًا :

 إفعال التالقة : 

)) الؼتؾ العؿد / اإلبادة / آسرتقاق / إبعاد السؽان أو الـؼؾ الؼسري لؾسؽان / 

بدكقة بؿا يخالػ الؼقاطد السجـ أو الحرمان الشديد طؾك أي كحق آخر مـ الحرية ال

إساسقة لؾؼاكقن الدولل / التعذيب / آغتصاب أو آستعباد الجـسل أو اإلكراه طؾك 

أو التعؼقؿ الؼسري أو أي شؽؾ آخر مـ أشؽال العـػ  ،أو الحؿؾ الؼسري ،البغاء

الجـسل طؾك مثؾ هذه الدرجة مـ الخطقرة / اضطفاد أية جؿاطة محددة أو مجؿقع 

أو متعؾؼة  ،لسؽان ٕسباب سقاسقة أو طرفقة أو ققمقة أو إثـقة أو ثؼافقة أو ديـقةمحدد مـ ا

بـقع الجـس ، أو ٕسباب أخرى مـ الؿسؾؿ طالؿقًا بلن الؼاكقن الدولل ٓ يجقزها / 

آختػاء الؼسري لألشخاص / جريؿة الػصؾ العـصري / إفعال الالإكساكقة إخرى 

بب طؿدًا يف معاكاة شديدة أو يف أذى خطقر يؾحؼ بالجسؿ ذات الطابع الؿؿاثؾ التل تتس
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 أو بالصحة العؼؾقة أو البدكقة (( .

وترى الدراسة أن هذا الشرط يعد ققدًا متطؾبًا يف طؿؾقة إدراج فعال ٓإكساكقًا تحت 

صائؾة التجريؿ هـا ؛ وذلؽ بنثبات الطابع الؿؿاثؾ ٕحد الجرائؿ السابؼ اإلشارة إلقفا ؛ 

؛ ومـ ثؿ (  7)شارة أن الؿؿاثؾ يف الطابع تعـل الؿثالة يف صبقعة وخطقرة الػعؾ وتجدر اإل

ففذا اإلثبات قد يؽقن مـ خالل الؿؼاركة أو الؿؼاربة بقـ ) صبقعة الػعؾقـ واإلضرار 

 الؿرتتبة طؾك كٍؾ مـفؿا أو الخطقرة الـاشئة طـ كؾ مـفؿا ( .

طؾؿ الجاين  "جـائل خاص تؿثؾ يف جاء الركـ الثالث متطؾبًا تقافر قصد  :ثالثًا

؛ وهذا الشرط يؼتضل تقافر طؾؿ الجاين  "بالظروف القاقعقة التل تثبت صبقعة هذا الػعؾ 

بالػعؾ الالإكساين وما أحاط هذا السؾقك مـ ضروف واقعقة ؛ بحقث إذا استطاع مرتؽب 

 مقاجفتف .  الجريؿة التدلقؾ طؾك جفؾف هبذه الظروف القاقعقة لؿ تؼؿ هذه الجريؿة يف

ترى الدراسة أن الـص طؾك تجريؿ صقر أخرى مـ إفعال الالإكساكقة حؼؼ : رابعًا

 مقزات معتربة : 

تاليف خطل حصر إفعال الالإكساكقة يف صقر محددة سؾػًا ؛ أولى هذه الؿقزات : 

إمر الذي يمدي إلك خروج أفعال ٓ إكساكقة مـ دائرة الحؿاية ومـ ثؿ إفالت مجرمل 

 كساكقة مـ العؼاب . اإل

أططاء الؿعـققـ بؿؽافحة هذه الجرائؿ مؽـة إضافة صقر أخرى ثاين هذه الؿقزات : 

مـ إفعال الالإكساكقة إلك إصار الحؿاية الجـائقة ؛ مع مراطاة الؼققد القاردة مـ الؿؿاثؾة 

                                                        

( )ك( : استدراك يف الفامش أيت كصف 7) 0الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)

 . "مـ الؿػفقم أن الطابع يشقر إلك صبقعة وخطقرة الػعؾ  "



–
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 يف الطابع والؼصد الخاص .

ئؿ آتجار بالبشر ذات صابع إمؽاكقة إضافة صقر أخرى مـ جرا ثالث هذه الؿقزات :

مؿاثؾ لؾجرائؿ ضد اإلكساكقة السابؼ اإلشارة إلقفا ؛  إلك إصار الحؿاية الجـائقة 

 لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة .

مشرتصًا شرصل الدخقل يف اختصاص الؿحؽؿة  الرابع والخامس: الركنثم جاء 

 .   ( 7) السابؼ اإلشارة إلقفؿا

                                                        

 مدكققـ . إول : أن يرتؽب هذا السؾقك  كجزء مـ هجقم واسع الـطاق أو مـفجل مقجف ضد سؽان (7)

أو مـفجل مقجف ضد سؽان مدكققـ أن يعؾؿ مرتؽب الجريؿة بلن السؾقك جزء مـ هجقم واسع الـطاق  الثاين :   -

 .أن يـقي أن يؽقن هذا السؾقك جزءا مـ ذلؽ الفجقم   أو
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 انفصم انرابع 

 نيت نجرائم االتجار بانبشرانمكافحت انذو

 (انتعاون انذوني ، آنياث انذعم انذوني نهمكافحت   ) 
يف تؼـقات الحاسقب وآتصال يف ضؾ الثقرة التؽـقلقجقة اإلجرام الؿعاصر أضحك 

ًٓ سريعًا وشامالً لؾؿعؾقمات ضؿـ سقاسة وخطط  والؿقاصالت التل حؼؼت تباد

 مـ مظاهره :؛ إجرامًا معقلؿًا  (7)ؿة طؾك الخط آكسقاب السريع لؾبقاكات ومػفقم العقل

   . الؼقام بإكشطة اإلجرامقة طـ بعد 

   . اتساع مسرح العديد مـ الجرائؿ وامتداده 

   . سفقلة تحرك العـاصر اإلجرامقة وتـؼؾفا ، وهروهبا ، واختػائفا 

    ؼ العدالـة الؿجفقدات التـل تبـذلفا الـدول هبـدف تعؼـب إكشـطة اإلجرامقـة وتحؼقـ

الجـائقة غالبًا مـا تصـطدم بعقائـؼ الحـدود القصـقـة لؾدولـة إخـرى وسـقادهتا طؾـك 

 إقؾقؿفا .

لتحؼقؼ الؿقاجفة والؿؽافحة الجـائقة الػاطؾة يتطؾب إمر مؽافحة دولقة فاطؾة؛ و

 وهذه الػاطؾقة يتطؾب لتحؼقؼفا تعاون الؿجتؿع الدولل .

حادث يف مؽافحة جريؿة استعباد اإلكسان ٕخقف ويالحظ أكف طـد التدبر يف التطقر ال

اإلكسان ، يالحظ  تطقر مؽافحة آتجار بالبشر ، مـ أكقـ الضؿقر اإلكساين ، إلك 

صقحات الؿػؽريـ والؿصؾحقـ ، إلك طدد مـ التشريعات الؿحؾقة ، إلك تشريعات 

مؿقة ، مـظؿات أمؿقف ، ثؿ إلك تشريعات دولقة ، ثؿ ارتؼاء إلك تقحقد الجفقد )مـظؿات أ

                                                        

د. طؾل مصطػك إمقـ طؾل جرب ، جرائؿ العدوان طؾك أمـ الدولة الـاشئة طـ استخدام الحاسب ألل  (7)

 . 7، ص م   277٩حؼقق الؼاهرة ، طام  –ٓكرتكت بقـ الشريعة والؼاكقن ، رسالة دكتقراه وا



–
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دولقة ، ممسسات الدولة الؿحؾقة ، مـظؿات الؿجتؿع الؿدين ، خرباء وأكاديؿققـ ، 

ساسة ومشرطقـ ... ( ، ثؿ ارتؼاء تالل إلك التعاون الدولل لؾؿقاجفة الجـائقة 

 وآجتؿاطقة وآقتصادية . 

ٔلقات وفقؿا يؾل تعرض الدراسة لؿـاقشة التعاون الدولل يف مبحث أول ، ثؿ طرض 

 الدطؿ الدولل لؿؽافحة جرائؿ آتجار يف مبحث ثاين .



 

٨٩0 

 انمبحث األول 

 انتعاون انذوني نمكافحت جرائم االتجار بانبشر 
مصطؾح التعاون الدولل ذو مػفقم مرن تتعدد فقف رؤى الؿدارس الؼاكقكقة بقـ الضقؼ 

 والسعة ، تذكر الدراسة فقؿا يؾل بعض مـفا لتؼريب الؿػفقم . 

ذلؽ الػرع مـ الؼاكقين  "أي طـد تعريػف لؾؼاكقن الدولل الجـائل بلكف : يذهب ر

الدولل، الذي يؿثؾ إحدى السبؾ الؿستخدمة لتحؼقؼ هذه الدرجة العالقة مـ التقافؼ، 

وآكسجام مع أهداف الؿجتؿع العالؿل يف مـع الجريؿة والؿحافظة طؾك الؿجتؿع 

جاكب مـ الػؼف يـظر إلك التعاون الدولل طؾك ؛ ومـ ثؿ فنن هذا ال (7)وتؼقيؿ الؿـحرفقـ

أساس أكف السبقؾ إلك تحؼقؼ الحؿاية الالزمة لؾؼقؿ، والؿصالح آجتؿاطقة التل يعرتف 

 . (2)هبا الؿجتؿع الدولل طـ صريؼ اإلجراءات الجؿاطقة أو الجفقد الؿتضافرة

ئؾ التل ويذهب رأي إلك أن التعاون الجـائل الدولل يتؿثؾ يف : مجؿقطة القسا

بقاسطتفا تؼدم إحدى الدول معقكة سؾطتفا العامة، أو ممسساهتا الؼضائقة إلك سؾطة 

 . (٩)تحؼقؼ أو التـػقذ يف دولة أخرى

ويذهب رأي  إلك أن التعاون الدولل لؿؽافحة الجريؿة ؛ يؿثؾ أحد صـقف التعاون 

                                                        

(1) Olivier de FAROUVILLE ،Droit international pénal-édition A Pedon-paris -2012 p 3 où il écrit: " 
Le droit international pénal recouvre l'ensemble des normes de droit international piblic qui 
ont pour but la protection de l'ordre public international par la prohibition de certains 
comportements qui y portent atteinte ،sous peine d sanction exécutoires ،ainsi que la 
répression de ces comportements.. 

 الجـائقة، لؾدراسات الدولل العفد مؽتبة –لؿدخؾ لدراسة الؼاكقن الجـائك د.محؿقد شريػ بسققكك: ا (2)

 .1ص ،1990 ،(إيطالقا) سقراكقزا

 الطبعة – والثاين إول الجزء – إول الؿجؾد –يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة  القسقط –د.أحؿد فتحك سرور  (٩)

 .7٩9ص –79٨7الرابعة



–
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ضافر الجفقد بقـ الدول وطالقاهتا الخارجقة ، ويؼصد بف تبادل العقن والؿساطدة وت

الؿشرتكة ، بقـ صرفقـ دولققـ أو أكثر تحؼقؼًا لـػع، أو خدمة أو مصؾحة مشرتكة يف 

مجال التصدي لؿخاصر، وهتديدات اإلجرام بؽافة صقره، وما يرتبط بف مـ مجآت 

أخرى كؿجال العدالة الجـائقة وتخطك الصعقبات التل تقاجف الدول طـد تعؼب 

لسقادة ، سقاء اتخذت هذه الؿساطدة شؽؾ الؿساطدة الؿجرمقـ كؿشؽالت الحدود وا

الؼضائقة أو التشريعقة أو الشرصقة، مقضقطقة أو إجرائقة وسقاء اقتصرت طؾك جفقد 

 . (7) دولتقـ فحسب أم امتدت إقؾقؿقًا وطالؿقا

وتجدر مالحظة أن مبدأ السقادة كان لف تلثقرًا يف تؼققد التعاون الدولل ، فؿـ السؿات 

قادة الدولة طؾك أرضفا مؽافحة الجرائؿ ، فؾؾدولة الحرية الؿطؾؼة يف اتخاذ الؿؿقزة لس

جؿقع اإلجراءات طؾك أرضفا ، وذلؽ يف حالة كقن إشخاص الؿالحؼقـ طؾك أرضفا 

مـ الؿقاصـقـ باإلضافة إلك مؽـة وجقد جؿقع إدلة تحت سقطرهتا الؿادية ؛ إٓ أكف يف 

طؾؼة ، وذلؽ يف حالة كقن إشخاص الؿالحؼقـ بعض إحقان تتؼؾص هذه السؾطة الؿ

 .  (2)قضائقًا أو وجقد إدلة خارج البالد ، حقث تصطدم هـا بسقادة دولة أخرى 

وكظرًا لتعدد وتشابؽ العالقات الدولقة كشػ القاقع العؿؾل طـ ضفقر طدد مـ 

لتل مـ اإلشؽالقات والػروض التل تثقر كثقر مـ الصعقبات أمام الؿجتؿع الدولل ، وا

أجؾ مقاجفتفا اتجفت الدول إلك الؿساطدة الؿتبادلة والتل طادة ما تلخذ شؽؾ 

                                                        

(1) Gerhard O.W.Mueller and Edward H.Wise; International criminal law; sweet and Maxwell ،
volume two 1965p 414: "International judicial assistance ،also referred to as international 
judicial cooperation ،is defined as "….aid rendered by one nation to another in support of 
judicial or quasi judicial proceedings in the recipient country's tribunals..' 

 .   5، ص   1991د.حسـقـ إبراهقؿ طبقد ، الؼضاء الدولل الجـائك ، دار الـفضة العربقة ، طام   (2)
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وتجدر اإلشارة إلك أن  . (7)الؿعاهدات وآتػاققات الدولقة جؿاطقة أو إقؾقؿقة أو ثـائقة

آتػاققات الدولقة الؿربمة مـ أجؾ مؽافحة الجرائؿ ٓ تعّد ولقدة إمس بؾ هل 

بؾ وسابؼة يف وجقدها طؾك ضفقر الروابط الؼضائقة التل  ؛ (2) مقجقدة مـذ أمد بعقد

. حقث كجد أن الػؽر الؼاكقين بذل جفدًا محؿقدًا فقؿا يخص  كشلت بقـ الدول آكذاك

 –التعاون الؼضائل يف مجآت طدة مـفا ) تـػقذ إحؽام إجـبقة جـائقة و غقر جـائقة 

 ( . الدولل الؼضائل آختصاص  وكذا

 (٩)وتعدد مظاهر آرتباط السقاسل وآقتصادي بقـ الدول تجاه كحق العقلؿةومع آ

كجد الحدود الدولقة ما زالت تؾعب دورًا هامًا يف إطاقة هذا التعاون ، وىف تحديد الؼاكقن 

القاجب التطبقؼ سقاء مـ الـاحقة الؿقضقطقة أو مـ الـاحقة اإلجرائقة، إذ يليت مبدأ 

ؼؾقدي لقجعؾ مـ الدولة السؾطة العؾقا التل ٓ تعؾقها سؾطة أخرى السقادة يف مػفقمف الت

يف الداخؾ، أو الخارج بؿا يعـقف ذلؽ مـ استئثار جفة الحؽؿ يف الدولة بؽافة 

مع ،  (٩)اختصاصات السؾطة ومظاهرها، دون الخضقع أو آشرتاك مع أي سؾطة أخرى

جاكب الدول يعد مـ أهؿ  أن التؿسؽ بالؿػفقم التؼؾقدي لؿبدأ السقادة مـمالحظة 

                                                        

(1) Robert ZIMMERMANN - la coopération judiciaire internationale en matière pénale -3ème 
édition 2009- Stampfli éditions SA Berne ،LGDJ ( ouvrage consacré à l'ensemble de 
l'entraide pénale du point de vue de droit suisse) p 1.. 

(2) le Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition ،office des nations unis contre la drogue et le 
crime ،Nations Unies ،New York 2012 n° 43 p 19:" Les traités servent de base à la 
coopération internationale dans le monde entier depuis nombreuses années." 

(3) Chiara BESSO " Cooperation in the taking evidence in the European attitude" published in the 
international journal of procedural law ،vol II ،tuesday 31 july 31 ،2012 ،p35.voir aussi Claude 
DUCOULOUX-FAVARD ،" Urgence pour une coopération judiciaire en matière pénale ،
Dalloz ،n° 29/7038 ،2001 ،p.2320-2324 ،où elle écrit: " La crimnalité organisée est une forme 
de delinquance qui s'est developpée avec la mondialisation de l'économie.". 

، ار الـفضة العربقة د -آكابة الؼضائقة يف الؿسائؾ الجـائقة دراسة مؼاركة ، الطبعة إولك ، د.طؿر سالؿ  (٩)

جامعة  -، كؾقة الحؼقق 2011د.أمقـ طباس ، اإلكابة الؼضائقة ، رسالة دكتقراة ، طام   ، 77ص ،2777

 .221اإلسؽـدرية ،  ص 



–
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ففق يػرض مـ كاحقة  ؛ (7) العراققؾ التل تصطدم بـظام الؿساطدات الؼضائقة بقجف طام

ّٓ يطؾب مـ قضاء دولة أخرى أجـبقة الؼقام بعؿؾ يؾزم طؾقف الؼقام  طؾك الؼاضل القصـل أ

ل بف بـػسف، وفؼًا لؿا يلمره بف مشرطف الداخؾل ويعطل مـ كاحقة أخرى الحؼ لؾؼاض

الؿطؾقب مـف الؿساطدة يف اإلحجام طـ الؼقام بالؿساطدة الؼضائقة لؼضاء الدولة 

الطالبة، فقمدى بشؽؾ مباشر إلك طرقؾة الجفقد التل هتدف بشؽؾ أو بلخر إلك التغؾب 

  . (2)طؾك هذه الصعقبات التل يقاجففا الؿجتؿع الدولل

 غاية الصعقبة بالـسبة أضحك التؿسؽ بؿبدأ السقادة طؾك هذا الـحق يجعؾ إمر يف

لؾؼضاة وىف غاية السفقلة بالـسبة لؾجـاة مؿا يجعؾـا كـتفك يف هناية الؿطاف إلك القصقل 

أن الحدود اإلقؾقؿقة لؽؾ دولة تعرتض الؼضاة  "إلك كتقجة ٓ يؿؽـ قبقلفا بحال وهك

  . (٩)دون الجـاة 

ؼضائل يعد مـ الركائز وطؾك ما تؼدم تجد الدراسة أن التعاون الدولل الؼاكقين وال

الضرورية التل تػرضفا صبقعة العالقات الدولقة ، حقث يؽاد يجؿع الؿجتؿع الدولل 

طؾك ضرورة سؾقك سبقؾ التعاون فقؿا بقـفا لتحؼقؼ العدالة الؼضائقة دون التغقل طؾك 

                                                        

(1) William BOURDON ،" La coopération judiciaire interétatique." in DROIT INTERNATIONAL 
PENAL "sous la direction de Herve ASCENSO ،Emmanuel DECAUX et Alain PELLET ،
Cedin Paris X ،2000 n° 2 p 921. 

(2) Voir André Huet ; Renée koering -joulin ; Droit pénal international - Presse universitaire de 
France - 3ème édition - 2005 n° 213 p 360 ،Anne WEYEMBERGH " L'avenir des 
mécanismes de coopération judiciaire pénale entre les Etats membres de l'union 
européenne" in " Vers une espace judiciaire pénal européen'' ،préface d'Elisabeth Guigou ،L 
E institut d'étude européennes ،édition de l'université de Bruxelles ،2000 n° 1 p 141  . 

 –مركز جقؾ البحث العؾؿل  -، مجؾة جقؾ حؼقق اإلكسان د. زياد إبراهقؿ شقحا ، آلقات مؽافحة آتجار بالبشر -

 . ٨2م  ، ص  277١كقفؿرب  – 7٩عام الثالث ، العدد الجزائر ، ال

(3) Entraide Répressive Internationale" le recueil pratique des conventions d'extradition et de 
coopération en matière pénale - direction des affaires criminelles et des grâces premier tome 
1979 p I avant propos . 

 . ٨2، ص   د. زياد إبراهقؿ شقحا ، الؿرجع السابؼ -
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مبدأ سقادة الدول ، وقد اطتؿدت الدول طؾك إبرام آتػاققات الجؿاطقة أو الثـائقة 

ؽ مبدأ الؿعامؾة بالؿثؾ لتخطل ما يؼتضقف مبدأ الحدود اإلقؾقؿقة والسقادة الؿطؾؼة وكذل

. حقث أدرك الؿجتؿع الدولل أن كطاق استػادة الجرائؿ الدولقة مـ مبدأ العقلؿة أكثر 

  . (7)مـ آستػادة مـ مبدأ اإلقؾقؿقة الذي يحؿك مبدأ السقادة 

لقـ الؼاكقين والؼضائل فقؿا بقـ الدول ومـ ثؿ يتضح أن التعاون الدولل يف الؿجا

يؿثؾ إحدى الضرورات الالزمة لؿقاجفة إكشطة اإلجرامقة الؿستحدثة طؾك كحق 

فؾؿ يعد غالبقة الػؼف والؿجتؿع الدولل   . (2)يتضافر ويتؽامؾ مع دور الؼقاكقـ القصـقة 

التعاون بقـ يـظر إلك التعاون بقصػف يخؾؼ سقادات فقق الؼاكقن بؼدر ما أصبح يعـك 

سقادات دول مختؾػة هتدف جؿقعا إلك : مؽافحة الجريؿة بقجف طام والجريؿة الؿـظؿة 

 . (٩)وطرب القصـقة بقجف خاص

وتجدر اإلشارة إلك أن التعاون الدولل يف الؿجال الؼضائل يتؿقز بنمؽاكقتف طؾك 

                                                        

(1) Claude Ducouloux-FAVARD op,cit.p 2322 où elle écrit: "La vie internationale du crime profite 
d'autant mieux de la mondialisation que le principe de le territorialité du droit pénal tient à la 
souveraineté des Etats." ،voir aussi SOPHIE WAHNICH ،" L’AMNISTIE COMME PRATIQUE 
POLITIQUE DEMOCRATIQUE." Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de 
Recherche Droit et Justice octobre Maison des Sciences de l’Homme 2005 p 73  . 

  . ٨2، ص   لؿرجع السابؼد. زياد إبراهقؿ شقحا ، ا -

(2) Isabelle RORIVE avec Denis BOSQUET article intitulé sous le titre " Eurojust et le réseau 
judicaire européen: concurrence ou complémentarité ?" publié dans la revue de droit pénal 
et de criminologie n° 4 avril 2002p 396.. 

(3) Stessens Guy ; Money laundering: A new international law enforcement model ،Cambridge 
University press ،US 2000 p 232. 

 aussi Fiche thématique intitulé sous le nom de " Entraide judiciaire internationale" émanant du 
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE ,n° 7-1 ،mai 2005: " L’entraide 
judiciaire internationale en matière pénale" permet aux autorités judiciaires ( par exemple ،
tribunaux pénaux ،juges d’instruction) de se fournir un appui mutuel ،par exemple en 
relevant des preuves ،en saisissant des objets ، en extradant les auteurs d'infractions ou en 
exécutant des décisions pénales étrangères 

، 2772جرائؿ الؿخدرات، الؼاهرة د.مصطػك صاهر الؿقاجفة التشريعقة لظاهرة غسؾ، إمقال الؿتحصؾة مـ 

 .٩٩0ص



–
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قؿفا ، وبقـ التقفقؼ بقـ استؼالل كؾ دولة يف مؿارسة اختصاصفا الجـائل طؾك حدود إقؾ

ضرورة مؿارسة حؼفا يف العؼاب .فبدون هذا التعاون ٓ يؿؽـ ٕي دولة مـ الـاحقة 

  . (7)العؿؾقة إقرار سؾطتفا يف العؼاب

تبعًا لؿا سبؼ غدت مسللة التعاون الدولل بقـ الدول ضرورة تػرضفا صبقعة 

ق إلقف هدف العالقات الخاصة الدولقة الؿتشابؽة  ، بؾ وهك مػروضة لتحؼقؼ ما يصب

الؼاكقن الدولل الخاص ، ومـ تحؼقؼ غايتف الؿتؿثؾة يف التعاون الؿشرتك بقـ الـظؿ 

  . (2)الؼاكقكقة والؼضائقة 

وقد اهتؿت إمؿ الؿتحدة بؿقضقع الؿساطدات الؼضائقة، كظرًا لػاطؾقتف يف مؽافحة 

التعاون الجريؿة بقجف طام والجريؿة الؿـظؿة بقجف خاص ، كقسقؾة مـ أهؿ وسائؾ 

الدولل بقـ الدول لؿؽافحة الجريؿة ، فلصدرت الؿعاهدة الـؿقذجقة بشلن كؼؾ 

وكذا الؿعاهدة الـؿقذجقة لؾؿساطدة الؿتبادلة يف  ؛ (٩)اإلجراءات يف الؿسائؾ الجـائقة 

أهنا تعد  "م ، إذ كصت يف الديباجة طؾك  7997/ 72/ 7٩بتاريخ  ؛ (٩)الؿسائؾ الجـائقة

ؽـ أن يساطد الدول الؿفتؿة بالتػاوض بشلن معاهدات ثـائقة أو متعددة إصارًا مػقدًا يؿ

 ."إصراف ترمك إلك تحسقـ التعاون يف إمقر الؿتعؾؼة بؿـع الجريؿة 

وغـل طـ البقان أكف لؿؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر يؾزم ققام تعاون قضائل دولل بقـ 

                                                        

، 799٩الؼاهرة  -السابعة ، كادى الؼضاة  د.أحؿد فتحك سرور ،  القسقط يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة ، الطبعة (7)

 وما بعدها . ٨2ص

د.طؽاشة محؿد طبد العال ، اإلكابة الؼضائقة يف كطاق العالقات الخاصة الدولقة ، دار الجامعة الجديدة  ، طام   (2)

  .0، ص  2770

(3) " M.T.T.P " =  Model Treaty on the Transfer of Proceedings  .  
(4) " M.T.T.M.A "  =  Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Law  .  
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اة الالزمة لؾقصقل إلك إهداف الدول أفراد الجؿاطة الدولقة ، ففق السبقؾ وإد

 الؿرجقة مـ الؿؽافحة الجـائقة لفذه الجرائؿ الدولقة .

وتجدر اإلشارة إلك الؿشرع الؿصري تـبف إلك أهؿقة التعاون الؼضائل الدولل يف 

لسـة  ١٩مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر ، حقث  أفرد الػصؾ الرابع مـ الؼاكقن  رقؿ 

، حقث قرر فقف مبدأ التعاون  "التعاون الؼضائل الدولل  "تحت طـقان   (7)م  2777

 الدولل الؼضائل والشرصل ، وتـاول فقف طدة أوجفًا لفذا التعاون :

التعاون بقـ الجفات الؼضائقة والشرصقة الؿصرية مع الجفات إجـبقة  الوجه األول :

 : مـ ذلؽ :(2)الؿؿاثؾة 

 . تبادل الؿعؾقمات 

 . إجراء التحريات 

  ؿساطدات .ال 

  (٩)اإلكابة الؼضائقة . 

 . تسؾقؿ الؿجرمقـ وإشقاء 

                                                        

التعاون الؼضائل  "، الػصؾ الرابع  م  بشلن مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر 2777لسـة  ١٩الؼاكقن  رقؿ   (7)

 .  "الدولل 

لتعاون الؼضائل ا "، الػصؾ الرابع  م  بشلن مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر 2777لسـة  ١٩الؼاكقن  رقؿ   (2)

 . 7٨الدولل ، مادة 

صؾب مـ السؾطة الؼضائقة الؿـقبة إلك السؾطة الؿـابة، قضائقة كاكت أو دبؾقماسقة  "اإلكابة الؼضائقة الدولقة    (٩)

أساسف التبادل، باتخاذ إجراء مـ إجراءات التحؼقؼ يؾزم اتخاذه لؾػصؾ يف الؼضقة الؿـظقرة أمام السؾطة 

ب طائؼ ما يحقل دون اتخاذ هذه إخقرة لفذا اإلجراء . د.زياد شقحا ، اإلكابة الؼضائقة الؿـقبة، وذلؽ بسب

 . 2٩، ص  2775الدولقة ، دار الـفضة لعربقة ، الؼاهرة ، مـشلة الؿعارف باإلسؽـدرية ، 



–
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 . اسرتداد إمقال 

 . كؼؾ الؿحؽقم طؾقفؿ 

 . غقر ذلؽ مـ صقر التعاون الؼضائل والشرصل 

أن تطؾب اتخاذ اإلجراءات  -الؿصرية وإجـبقة  -لؾجفات الؼضائقة  الوجه الثاين :

ؿقد إمقال مقضقع جرائؿ آتجار أو طائداهتا الؼاكقكقة الالزمة لتعؼب أو ضبط أو تج

  .(7) "طدم اإلخالل بحؼقق الغقر حسـك الـقة  "أو الحجز طؾقفا ، وأشرتط الؿشرع لذلؽ 

القجف الثالث : لؾجفات الؼضائقة الؿصرية الؿختصة أن تلمر بتـػقذ إحؽام الجـائقة 

أو تجؿقد أو مصادرة بضبط  الـفائقة الصادرة مـ الجفات الؼضائقة إجـبقة الؿختصة

  .(2)اسرتداد إمقال الؿتحصؾة مـ جرائؿ آتجار بالبشر وطائداهتا  أو

ويالحظ أن الؿشرع الؿصري حدد إصارًا وكطاقًا لفذا التعاون الؼضائل والشرصل 

الؼقاطد التل تؼررها آتػاققات الثـائقة أو متعددة إصراف أو وفؼا لؿبدأ  "تؿثؾ يف 

 .(٩) "بالؿثؾ الؿعامؾة 

                                                        

الؼضائل  التعاون "، الػصؾ الرابع  م  بشلن مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر 2777لسـة  ١٩الؼاكقن  رقؿ   (7)

 . 79الدولل ، الؿادة رقؿ 

التعاون الؼضائل  "، الػصؾ الرابع  م  بشلن مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر 2777لسـة  ١٩الؼاكقن  رقؿ   (2)

 . 27الدولل ، مادة رقؿ 

 التعاون الؼضائل "، الػصؾ الرابع  م  بشلن مؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر 2777لسـة  ١٩الؼاكقن  رقؿ   (٩)

 .  27وكذا الؿادة رقؿ  7٨الدولل ، الؿادة رقؿ 
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 انمبحث انثاوي 

 آنياث انذعم انذوني نمكافحت جرائم االتجار بانبشر

تشؽؾ التشريعات الدولقة طؾك الصعقد العالؿل واإلقؾقؿل لجرائؿ آتجار بالبشر 

أحد أهؿ آلقات الدطؿ الدولل لؿؽافحة هذه الجرائؿ ، حقث تؿ إبرام العديد مـ 

لؿجتؿع الدولل لؿ يؼػ صامتًا أمام جرائؿ آتجار آتػاققات والؿقاثقؼ الدولقة ؛ فا

بالبشر ، بؾ بذل جفقدًا مـ أجؾ مؽافحتفا ومعالجتفا يف إصار قاكقين ، حقث تجد 

الدراسة أن وسائؾ مؽافحة طؿؾقات آتجار بالبشر تطقرت تاريخقًا مـذ هناية الؼرن 

الدور الفام الذي التاسع طشر حتك بداية الؼرن القاحد والعشريـ ؛ خصقصًا يف ضؾ 

تؾعبف إمؿ الؿتحدة يف حؿاية حؼقق اإلكسان وحػظ كرامتف وأدمقتف ؛ وقد تطقرت 

الؿقاجفة الدولقة لجرائؿ آتجار بالبشر : حقث كاكت الؿقاجفة الجـائقة مـصبة طؾك 

تجريؿ آتجار بالرققؼ إبقض ؛ ثؿ يف مرحؾة تالقة محاوٓت إلغاء آتجار الؼسري 

ألغراض الجـسقة ؛ ثؿ يف الؿرحؾة الحالقة تجريؿ ومؽافحة آتجار بالبشر بالـساء ل

 بالؿػفقم الراهـ .

ووكآهتا  الؿتحدةوفقؿا يؾل تتـاول الدراسة بقان أهؿ جفقد مـظؿة إمؿ 

الؿتخصصة يف مؽافحة آتجار بالبشر ، ومـ ثؿ طرض ٕهؿ الصؽقك الدولقة طؾك 

 .ل الصعقد الدولل العالؿل واإلقؾقؿ

 

 

 



–
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أبرم الؿجتؿع الدولل العديد مـ الؿعاهدات والؿقاثقؼ الدولقة لؿؽافحة آتجار 

بالبشر ، وكان لجفقد مـظؿة إمؿ الؿتحدة مـ إصدار التشريعات وتبـل الربامج يف هذا 

آهتا الؿتخصصة الجاكب ، دور بارز يف مقاجفة هذه الجرائؿ ، مـ خالل أجفزهتا ووك

كالجؿعقة العامة ، والؿجؾس آقتصادي وآجتؿاطل ومجؾس حؼقق اإلكسان ، 

ومػقضقة إمؿ الؿتحدة لحؼقق اإلكسان ، ومػقضقة إمؿ الؿتحدة لشمون الالجئقـ ، 

ومـظؿة إمؿ الؿتحدة لؾطػقلة )الققكقسقػ( ، وهقئة إمؿ الؿتحدة لؾؿرأة ، ومؽتب 

عـل بالؿخدرات والجريؿة ومؽتب مػقض إمؿ الؿتحدة السامل إمؿ الؿتحدة الؿ

 لحؼقق اإلكسان ؛ وفقؿا يؾل تعرض الدراسة بعض هذه الجفقد.

ًٓ :  طام  م : صـدوق إمؿ الؿتحدة آستئؿاين لؾتربطات مـ أجؾ مؽافحة  7999أو

 أشؽال الرق الؿعاصرة:

( ، ٩١/ 722العامة رقؿ ) م تطبقؼًا لؼرار الجؿعقة  ۹۹۹۹أكشئ الصـدوق يف طام 

ويفدف الصـدوق إلك تؼديؿ العقن اإلكساين والؼاكقين والؿالل إلك إفراد الذيـ 

تعرضت حؼققفؿ اإلكساكقة ٓكتفاكات جسقؿة كتقجة ٕشؽال الرق الؿعاصرة ، وتجدر 

اإلشارة إلك أن الصـدوق يتؾؼك تربطات مـ الحؽقمات والؿـظؿات غقر الحؽقمقة 

 .  (7) عامة أو الخاصة وإفرادوالؽقاكات ال

                                                        

تؼرير إمقـ العام ، صـدوق إمؿ الؿتحدة آستئؿاين لؾتربطات مـ أجؾ مؽافحة أشؽال الرق الؿعاصرة،  (7)

تػقد  "تعزيز حؼقق اإلكسان وحؿايتفا  "مـ جدول إطؿال الؿمقت (أ)۷۰الدورة السابعة والستقن البـد 

 م ،  متاح طؾك الرابط التالل : 2772بحؼقق اإلكسان ، أغسطس الصؽقك الؿتعؾؼة 

http://www.refworldo.org/cgi 

http://www.refworldo.org/cgi
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 م : الػريق الؿعـي بالفجرة :  2119ثاكقًا :  عام 

م بتشؽقؾ الػريؼ الؿعـل بالفجرة ،  ۰۰۰۹قام إمقـ العام لألمؿ الؿتحدة يف طام 

استجابة لتقصقات الؾجـة العالؿقة الؿعـقة بالفجرة الدولقة ؛ حقث أوصت بتشؽقؾ فريؼ 

ك بقـ القكآت لؾؿشاركة يف إكشطة الؿتعؾؼة بالفجرة ؛ ممسسل رفقع الؿستقى مشرت

وتجدر اإلشارة إلك أن الػريؼ الؿعـل بالفجرة مـ اختصاصاتف : تعزيز حؼقق اإلكسان، 

وحؼقق العؿال وإمـ البشري وأبعاد العدالة الجـائقة لحقكؿت الفجرة وإدارهتا، مع 

 .(7)ضحايا آتجار بالبشر  الرتكقز طؾك حؿاية الؿفاجريـ ورفاهؿ ، بؿا فقفؿ

مـظؿات معـقة  ۰۱كؿا تجدر اإلشارة إلى أن الػريق الؿعـي بالفجرة يتللف من 

 بالفجرة الدولقة :

 ( ILO( الؿـظؿة الدولقة لؾعؿؾ )7

 ( TOMالؿـظؿة الدولقة لؾفجرة )(۰

 ( UNCTADممتؿر إمؿ الؿتحدة لؾتجارة والتـؿقة )إوكؽتاد( )( ۳

 ( UNDPؿ الؿتحدة اإلكؿائل )( بركامج إم٩

  UNإدارة الشمون آقتصادية وآجتؿاطقة التابعة لألماكة العامة لألمؿ الؿتحدة )  (5

DESA  ) 

 ( UNFPA( صـدوق إمؿ الؿتحدة لؾسؽان )١

 ( OHCHRالؿػقضقة السامقة لألمؿ الؿتحدة لحؼقق اإلكسان )(۷

                                                        

لؿزيد مـ الؿعؾقمات : مققع الؿػقضقة السامقة لألمؿ الؿتحدة لشمون الالجئقـ ، الػريؼ العالؿل الؿعـل  (7)

 لل :الرابط التا: طؾك بالفجرة 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html  

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html
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 ( UNHCRئقـ )الؿػقضقة السامقة لألمؿ الؿتحدة لشمون الالج(۸

 (UNODCمؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة )( ۹

 البـؽ الدولل .( ۹۰

 UN. GIFTم : البركامج العالؿي لؿؽافحة االتجار بالبشر :  2117ثالثًا :  عام 

" United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking " 

مـ : مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات  م قام كالً  2770يف مارس مـ طام  

( ، والؿـظؿة الدولقة لؾفجرة ILO( ، ومـظؿة العؿؾ الدولقة )UNODCوالجريؿة )

(IOM)  ومؽتب مػقض إمؿ الؿتحدة السامل لحؼقق اإلكسان )مػقضقة حؼقق ،

اإلكسان( ، وصـدوق إمؿ الؿتحدة لؾطػقلة )الققكقسقػ( ، ومـظؿة إمـ والتعاون يف 

 .( بنصالق الربكامج العالؿل لؿؽافحة آتجار بالبشرOSCEأوروبا )

تجار بالبشر ، طؾك أساس ويفدف الربكامج إلك تعزيز الحؿؾة العالؿقة لؿؽافحة آ

آتػاقات الدولقة التل تؿ التقصؾ إلقفا يف إمؿ الؿتحدة ، والؿققعة مـ الدول 

إصراف يف بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص وبخاصة الـساء 

 .(7)وإصػال ، الؿؽؿؾ ٓتػاققة بالقرمق لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة  

 م : خطة عؿل األمم الؿتحدة العالؿقة لؿؽافحة االتجار باألشخاص :  2111 رابعًا : عام

اطتؿدت الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة خطة العؿؾ العالؿقة لؿؽافحة آتجار 

، وهتدف الؼقام بتدابقر  (2)م  ۰۰۹۰لسـة  ١٩/29٩بإشخاص ، بؿقجب الؼرار رقؿ 

                                                        

(1) united nations global initiative to fight human trafficking : 
 http://www.ungift.org/ 

 م . 2777لسـة  ١٩/29٩ة رقؿ قرار الجؿعقة العام (2)

http://www.ungift.org/
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 :  (7)لؿؽافحة آتجار بالبشر مـفا 

    ع التصديؼ العالؿل طؾك اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة تشجق

 طرب القصـقة وبروتقكقل مـع وقؿع آتجار بإشخاص ويخاصة الـساء وإصػال .

    تشجقع التصديؼ طؾك الصؽقك الدولقة إخرى ذات الصؾة التل تتصدى لالتجار

 بإشخاص . 

   افحة آتجار بإشخاص تعزيز تـػقذ الصؽقك الؼائؿة لؿؽ 

   حث الحؽقمات يف جؿقع أكحاء العالؿ طؾك اتخاذ تدابقر مـسؼة ومتسؼة لفزيؿة

 هذه أفة آجتؿاطقة .

   إكشاء صـدوق إمؿ الؿتحدة آستئؿاين لؾتربع لضحايا آتجار بالبشر، وخاصة

 الـساء مـفؿ وإصػال .

الؿتحدة الؿعـي بالؿخدرات : إستراتقجقة مؽتب األمم  2112خامسًا : عام 

 والجريؿة لؿؽافحة االتجار باألشخاص وتفريب الؿفاجرين :

إسرتاتقجقة شامؾة لؿؽافحة آتجار بإشخاص   ۰۰۹۰أصدر الؿؽتب يف فرباير 

وهتريب الؿفاجريـ ؛ وتحدد هذه اإلسرتاتقجقة الشامؾة الطبقعة التؽؿقؾقة لعؿؾ الؿؽتب 

جار بإشخاص وهتريب الؿفاجريـ طؾك السقاء الذي يستفدف مـع ومؽافحة آت

  (2)والتقجف الؿستؼبؾل لعؿؾ الؿؽتب والتزامف يف الؿجآت التالقة : 

                                                        

 الؿققع الرسؿل لألمؿ الؿتحدة : طؾك الرابط التالل :  (7)

 https://www.un.org/ar/events/humantrafficking/ 

 -75ـظؿة طرب القصـقة، الدورة السادسة فققـا، ممتؿر إصراف يف اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿ  (2)

ؾع هبا مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات يضط التل إكشطة ، ۰۰۹۰تشريـ إول/أكتقبر  79

https://www.un.org/ar/events/humantrafficking/
https://www.un.org/ar/events/humantrafficking/
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( تقفقر الؿساطدة التؼـقة مـ أجؾ تـػقذ بروتقكقل آتجار بإشخاص وبروتقكقل 7

مؽافحة هتريب الؿفاجريـ طـ صريؼ الرب والبحر والجق، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ 

 ؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة.ال

 دطؿ التعاون والتـسقؼ بقـ وكآت إمؿ الؿتحدة .( ۰

إدارة صـدوق إمؿ الؿتحدة أٓستئؿاين لؾتربطات لضحايا آتجار بإشخاص، ( ۳

 وبخاصة الـساء وإصػال .

ؿة قد أصؾؼ وتجدر اإلشارة إلك أن مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجري

لرفع القطل بشلن جريؿة آتجار بالبشر  "الؼؾب إزرق"حؿؾة  ۰۰۰۹يف مارس 

وتلثقرها طؾك الؿجتؿع ، وهل حؿؾة مػتقحة لؽؾ مـ لديف الرغبة يف الؿشاركة وارتداء 

 كشعار لدطؿفا والتضامـ مع ضحايا آتجار بالبشر . "الؼؾب إزرق"

 لؿي لؿـاهضة االتجار بالبشر : م :  القوم العا 2113سادسًا :  عام 

م ، والذي أقرت فقف  ۰۰۹۳( لعام ١٨/ 792اطتؿدت الجؿعقة العامة الؼرار رقؿ ) 

يقلقف مـ كؾ طام يقما طالؿقا لؿـاهضة آتجار بإشخاص ؛ ويؿثؾ هذا  ٩7اطتبار يقم 

ؿعاكاة الؼرار إطالكا طالؿقا بضرورة زيادة القطل بحآت اإلتجار بإشخاص والتقطقة ب

 .  (7)ضحايا آتجار بإشخاص وتعزيز حؼققفؿ وحؿايتفا 

                                                                                                                                                                     

والجريؿة مـ أجؾ ترويج ودطؿ تـػقذ بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص، وبخاصة الـساء 

م  ،  ٩/2775/ 79طرب القصـقة ، لؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ ا

 .  الرابط طؾك متاح  ، ۰ص

http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CT
OC_COP_2012_2_A.pdf 

 الؿققع الرسؿل لألمؿ الؿتحدة : طؾك الرابط التالل :  (7)

https://www.un.org/ar/events/humantrafficking/ 

http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
https://www.un.org/ar/events/humantrafficking/
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تـقطت الصؽقك الدولقة طؾك مدى قركقـ مـ الزمان بقـ ) اتػاققات ؛ وإطالكات ؛ 

وبروتقكقٓت ( ؛ وكان هذا التـقع يجؿعف تحؼقؼ هدف مؽافحة آتجار بالبشر ؛ ومع 

آتجار بالبشر ، تطقر معف مػفقم وأسالقب مؽافحتفا ؛ وتؿثؾ هذه  تطقر إدراك جرائؿ

لحؿاية حؼ اإلكسان يف الحرية  -أمدًا صقيالً  -التشريعات ثؿرة كضال الؿجتؿع الدولل 

والؽرامة وفقؿا يؾل تعرض الدراسة ٕهؿ هذه الصؽقك وفؼ إصارها الزمـل 

 والؿقضقطل .

   

مع بداية الؼرن العشريـ بدأ الؿجتؿع الدولل وضع آتػاققات الدولقة لؿؽافحة 

 جرائؿ آتجار بالرققؼ إبقض :

م حقل تحريؿ آتجار 797٩مايق طام  7٨أ( آتػاق الدولل الؿعؼقد يف باريس يف 

الؿتحدة يف  بالرققؼ إبقض والؿعدل بالربوتقكقل الذي أقرتف الجؿعقة العامة لألمؿ

 . 79٩٨ديسؿرب/كاكقن إول  ٩

حقل تحريؿ آتجار بالرققؼ  7977مايق/أيار  ٩ب( ثؿ آتػاققة الدولقة الؿعؼقدة يف 

إبقض ، التل كاكت هتدف إللغاء آتجار بالـساء والؼصر لألغراض غقر إخالققة . 

 والؿعدلة بالربوتقكقل السالػ الذكر. 

 .  792١الخاصة بالرق  ج( ثؿ آتػاققة الدولقة

د( ثؿ آتػاققة التؽؿقؾقة إلبطال الرق وتجارة الرققؼ وإطراف والؿؿارسات الشبقفة 

 .  795١بالرق الؿققعة يف جـقػ طام 
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وتتػؼ هذه آتػاققات جؿقعفا يف حظر أطؿال الرق ، وآسرتقاق ، وتجارة الرققؼ 

تتػؼ هذه آتػاققات يف تطبقؼ إبقض ، ومؿارسة إطؿال الشبقفة بالرق ، كؿا 

العؼقبات سقاء كان فاطالً أصؾقًا أو مجرد شريؽ سقاء كاكت الجريؿة يف صقرهتا التامة 

 أم وقػت طـد حد الشروع .

   

    تطورت مؽافحة السخرة والعؿل الجبري بعدد من االتػاققات الدولقة أهؿفا :

 طؾك  صراحةً  كصت حقث الدولقة الؿؽافحة بداية تعد م792١ لعام الرق قةاتػاق( أ 

 . بالرق الشبقفة الؿؿارسات مـ بقصػف الجربي العؿؾ أو ، السخرة حظر

وطدت هذا العؿؾ مـ قبقؾ  79٩7ب( ثؿ جاءت بعد ذلؽ اتػاققة العؿؾ الجربي لعام 

 قة لؾدول إطضاء . إفعال اإلجرامقة التل يجب تجريؿفا يف التشريعات القصـ

طؾك هذه الؿبادئ وذلؽ طـد الـص يف  7950ج( وقد أكدت اتػاققة إلغاء السخرة لعام 

مادهتا الخامسة والعشريـ طؾك إلزام الدول إصراف باتخاذ اإلجراءات الػعالة 

 لؼؿع العؿؾ الجربي وإلغاءه .

    

زمـقة معاصرة شفدت مؽافحة آتجار بالـساء وإصػال  طؾك مدى حؼب

وإشخاص تطقرًا بصدور طدد مـ آتػاققات الدولقة ، هذه آتػاققات ثؿرة الـضال 

 اإلكساين والدولل وإمؿل الؿمسسل ، مـ أهؿفا : 

 مايق/أيار 7٨يف  ، الؿعؼقدة " تحريؿ آتجار الرققؼ إبقض "آتػاق الدولل بشلن  -7

الذي أقرتف الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة يف  م ؛ والؿعدلة بالربوتقكقل 797٩طام 

 .79٩٨ديسؿرب/كاكقن إول  ٩



 

٨5٩ 

مايق/أيار  ٩الؿعؼقدة يف  "تحريؿ آتجار بالرققؼ إبقض  "آتػاققة الدولقة بشلن  -2

 ، والؿعدلة بالربوتقكقل السالػ الذكر. 7977طام 

 ٩7الؿعؼقدة يف  "تحريؿ آتجار بالـساء وإصػال الدولقة "شلن الدولقة بآتػاققة  -٩

، والؿعدلة بالربوتقكقل الذي أقرتف الجؿعقة العامة  79٩7سبتؿرب/أيؾقل طام 

 .79٩0أكتقبر/تشريـ إول  ٩7لألمؿ الؿتحدة يف 

 77الؿعؼقدة يف  "تحريؿ آتجار بالـساء البالغات  "الدولقة بشلن  آتػاققة -٩

 م ، والؿعدلة بالربوتقكقل السالػ الذكر . 79٩٩قبر/تشريـ إول طام أكت

:   "حظر آتجار بإشخاص واستغالل دطارة الغقر  "آتػاققة الدولقة بشلن  -5

 م . 79٩9ديسؿرب/كاكقن إول طام  ٩الؿعؼقدة يف 

م ، وتختص بؿحاربة ضاهرة آتجار 7957بدأ تـػقذها طام  (7)وهذه آتػاققة

 بإشخاص لألغراض الدطارة.

لؿا كاكت الدطارة، وما يصحبفا مـ آفة آتجار بإشخاص ٕغراض الدطارة، و

خطر رفاه الػرد وإسرة تتـاىف مع كرامة الشخص البشري وقدره ، وتعرض لؾ

. كان لفذه  آتػاققة أهؿقة خاصة حقث لؿ يؼػ إمر يف هذه آتػاققات  (2)والجؿاطة

 ؛ال آتجار بالـساء سقاء بؼصد آستغالل الجـسل ، أو ٕغراض الدطارةطؾك حظر أفع

                                                        

:  الؿعؼقدة يف الثالث مـ  "خاص واستغالل دطارة الغقر حظر آتجار بإش "آتػاققة الدولقة بشلن   (7)

 م ، الديباجة . 79٩9ديسؿرب/كاكقن إول طام 

:  الؿعؼقدة يف الثالث مـ  "حظر آتجار بإشخاص واستغالل دطارة الغقر  "آتػاققة الدولقة بشلن  (2)

(  ، يف الثالث مـ ٩-)د ٩70أقرهتا الجؿعقة العامة بؼرارها  م ، 79٩9ديسؿرب/كاكقن إول طام 

 .٩٩صبؼا لؾؿادة  7957، ودخؾت حقز التـػقذ يف يقلقق/تؿقز 79٩9ديسؿرب/كاكقن إول 
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فعال ومالحؼة مرتؽبقفا حقث ألزمت هذه آتػاققة الدول إصراف بتجريؿ هذه إ

، وكذلؽ أوضحت اإلجراءات التل يجب اتخاذها لؿتابعة الؿتفؿقـ ، ومؼاضاهتؿ

 .( 7) وطرضفؿ طؾك الؿحاكؿة

يف أطؼاب تزايد الطؾب طؾك تبـك إصػال يف الؿدة بقـ  باألصػال :مؽافحة االتجار   -6

، سقاء مـ إصػال الؼادمقـ مـ الدول الـامقة أو الدول 7907حتك  7957

وذلؽ ،  79١0الصـاطقة  ، تؿ أبرام الؿعاهدة إوروبقة بشلن تبـل إصػال يف طام 

ضقع التبـل، إذ ولفذه أهؿقة معتربة حقث كصت طؾك حؽؿ جديد فقؿا يخص مق

اطتؿدت  79٨9، ويف طام  (2)مـعت أي ربح مربر مصدره تسؾقؿ صػؾ لغرض التبـل 

الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة الؿعاهدة الدولقة لحؼقق الطػؾ والتل كصت طؾك 

.ثؿ جاءت معاهدة ٓهاي لعام ( ٩)ذات الؿبدأ صراحة يف مادهتا القاحد والعشريـ 

                                                        

 ( طؾك أكف : إكزال العؼاب بلي شخص يؼقم، إرضاء ٕهقاء آخر:7حقث قررت آتػاققة أيت : كصت الؿادة ) (7)

 رة، حتی برضاء هذا الشخص .بؼقادة شخص آخر أو غقايتف أو تضؾقؾف، طؾك قصد الدطا -7

 باستغالل دطارة شخص آخر، حتی برضاء هذا الشخص  -2

 ؼد كصت طؾك : إكزال العؼاب بؽؾ شخص :ف ۰أما الؿادة 

 يؿؾؽ أو يدير بقت لؾدطارة، أو يؼقم. طـ طؾؿ بتؿقيؾف أو الؿشاركة يف تؿقيؾف  -7

 ا آخر ٓستغالل دطارة الغقر .يمجر أو يستلجر، كؾقا أو جزئقا، وطـ طؾؿ ، مبـل أو مؽاك -2

( طؾك أكف : يف حالة الدولة التل ٓ يسؿح تشريعفا بتسؾقؿ مقاصـقفا، تؼقم محاكؿ الدولة كػسفا 9كؿا كصت الؿادة )

بؿالحؼة ومعاقبة مقاصـقفا الذيـ يعقدون إلقفا بعد أن يؽقكقا قد ارتؽبقا يف الخارج أيا مـ الجرائؿ التل 

مـ هذه آتػاققة.ٓ يـطبؼ هذا الـص إذا كان ٓ يؿؽـ، يف حالة مؿاثؾة بقـ أصراف  ۰و  ۹تتـاولفا الؿادتان 

 هذه آتػاققة، الؿقافؼة طؾك تسؾقؿ أجـبل . 

 . 99د. زياد إبراهقؿ شقحا ، الؿرجع السابؼ ، ص (2) 

العامة لألمؿ اتػاققة حؼقق الطػؾ ، اطتؿدت وطرضت لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة (٩) 
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بقرة ومباشرة يف تـظقؿ السقق الدولل لتبـل والتل ساهؿت بصقرة ك 799٩

 . (7)إصػال

اطتؿدت الجؿعقة العامة طام  : (2)اتػاققة الؼضاء عؾى جؿقع أشؽال التؿققز ضد الؿرأة  -7

م ، خطقة مفؿة هبدف مـح لؾؿرأة الؿساواة يف الحؼقق ولؾػضاء طؾك جؿقع ۹۹۷۹

ادة كضع الدول فقفا أمام إصار م ۳۰أشؽال التؿققز ضد الؿرأة، وتتللػ آتػاققة مـ 

أ( مـ آتػاققة الدول إلك تجسقد مبدأ الؿساواة /۰قاكقين مؾزم ، و دطت الؿادة )

بقـ الرجؾ والؿرأة يف دساتقرها وتشريعاهتا القصـقة. وترجع أهؿقة آتػاققة هـا إلك 

حة جؿقع مـ آتػاققة بالـص طؾك قاطدة قاكقكقة لؿؽاف( ٩)( ١أهنا  قامت يف الؿادة )

                                                                                                                                                                     

، م7997أيؾقل/سبتؿرب  2 ء الـػاذ:م ، تاريخ بد 79٨9تشريـ الثاين/كقفؿرب  27الؿمرخ يف  ٩٩/25الؿتحدة 

 .  ٩9وفؼا لؾؿادة 

طؾك أكف : تضؿـ الدول التل تؼر و/أو تجقز كظام التبـل إيالء مصالح الطػؾ الػضؾك آطتبار  27كصت الؿادة 

تضؿـ أٓ تصرح بتبـل الطػؾ إٓ السؾطات الؿختصة التل تحدد، وفؼا لؾؼقاكقـ  أ() إول والؼقام بؿا يؾل :

د( تتخذ جؿقع التدابقر )واإلجراءات الؿعؿقل هبا وطؾك أساس آل الؿعؾقمات ذات الصؾة الؿقثقق هبا،.... 

فقفا بؽسب  الؿـاسبة آي تضؿـ، بالـسبة لؾتبـل يف بؾد آخر، أن طؿؾقة التبـل ٓ تعقد طؾك أولئؽ الؿشاركقـ

 ....مالل غقر مشروع . 

 . 99د. زياد إبراهقؿ شقحا ، الؿرجع السابؼ ، ص (7) 

اتػاققة الؼضاء طؾك جؿقع أشؽال التؿققز ضد الؿرأة اطتؿدت وطرضت لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب (2) 

تاريخ بدء الـػاذ:  7909كاكقن إول/ديسؿرب  7٨الؿمرخ يف  ٩٩/7٨7قرار الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة 

 . (20،وفؼا ٕحؽام الؿادة )  79٨7أيؾقل/سبتؿرب  ٩

( كصت طؾك أكف : تتخذ الدول إصراف  ١اتػاققة الؼضاء طؾك جؿقع أشؽال التؿققز ضد الؿرأة ، الؿادة )  (٩) 

استغالل بغاء جؿقع التدابقر الؿـاسبة، بؿا يف ذلؽ التشريعل مـفا، لؿؽافحة جؿقع أشؽال آتجار بالؿرأة و

 .الؿرأة



–

٨5١ 

أكقاع آتجار بالـساء ، حقث دطت الدول إصراف اتخاذ جؿقع التدابقر، مـفا اتخاذ 

 التدابقر التشريعقة لؿؽافحة جؿقع أشؽال آتجار بالؿرأة ، واستغالل دطارة الؿرأة .

 :  م۰۱۱۱ؿة عبر الوصـقة السـة :  اتػاققة األمم الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظأوالً 

وتعترب هذه آتػاققة مـ أهؿ اتػاققات مؽافحة آتجار بالبشر ، حقث بـاء طؾقفا 

وتطبقؼًا لفا تؿ صدور آلقة ، كان لفؿا بالغ إثر يف مؽافحة آتجار بالبشر ، طؾك 

الؿستقى الدولل ، وهل بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص ٓسقؿا 

 الـساء وإصػال ، أحد مالحؼ آتػاققة ،  وهق ما ستعرض لف الدراسة يف البـد التالل.

ويتؿثؾ الغرض مـ هذه آتػاققة ، يف تعزيز التعاون طؾك مـع الجريؿة الؿـظؿة طرب 

. وحقث قد جرمت آتػاققة الؿشاركة يف (7)القصـقة ومؽافحتفا بؿزيد مـ الػعالقة  

، وهل مـ الجرائؿ ذات الصؾة بجرائؿ آتجار بالبشر مـ   (2)جؿاطة إجرامقة مـظؿة 

حقث أن جرائؿ آتجار مـ إكشطة اإلجرامقة لؾجؿاطة اإلجرامقة الؿـظؿة . إن إفعال 

پرتبط هبا مـ الجرائؿ الخطقرة إخرى اإلجرامقة الخاصة بآتجار بإشخاص وما 

أو مـ خؾػ ستارها ، كالشركات أو  كثقرا ما ترتؽب مـ خالل الؽقاكات الؼاكقكقة ،

الؿـظؿات الخقرية الؿصطـعة. ذلؽ أن البـل التـظقؿقة اإلجرامقة الؿعؼدة كثقرة ما تخػل 

مؾؽقتفا الحؼقؼقة ، أو حؼقؼة زبائـفا أو معامالهتا الخاصة ذات الصؾة بآتجار بالبشر، 

ة الؿـظؿة التل تؼتضل مـ اتػاققة مؽافحة الجريؿ( ۹۰وهذه إداة تبقـ أحؽام الؿادة )

                                                        

 .(7) الؿادة ، م۰۰۰۰اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة السـة (7) 

 .(5) الؿادة ، م۰۰۰۰اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة السـة (2) 
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إقرار مسمولقة الفقئات آطتبارية بخصقص الؿشاركة يف ارتؽاب جرائؿ خطقرة ، بؿا يف 

 .  (7)ذلؽ آتجار بإشخاص

ثاكقًا : البروتوكول الخاص بؿـع وقؿع ومعاقبة االتجار باألشخاص ويخاصة الـساء 

ة الؿـظؿة عبر الوصـقة واألصػال والؿؽؿل التػاققة األمم الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿ

 : ۰۱۱۱السـة

تقج الـضال اإلكساين والدولل يف مؽافحة آتجار بالبشر بآلقة ، كان لفؿا بالغ إثر يف 

مؽافحة آتجار بالبشر ، طؾك الؿستقى الدولل ، وهل بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة 

الؿتحدة لؿؽافحة آتجار بإشخاص ٓسقؿا الـساء وإصػال الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ 

 ، ويطؾؼ طؾقف بروتقكقل بالقرمق . 2777الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة لعام 

 التعريف ببرتوكول بالقرمو : 

وهق أحد الؿالحؼ الؿرفؼة بنكػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب  -أ

ن مؽافحة م ، ويعد هذا الربتقكقل الصؽ الدولل الرئقسل بشل 2777القصـقة لعام 

آتجار بالبشر، وإذا كاكت جرائؿ آتجار بالبشر تعد مـ قبقؾ الجرائؿ الؿـظؿة 

العابرة لؾحدود مؿا يجعؾفا ممهؾة ٓكطباق أحؽام آتػاققة طؾقفا ، فنن الربوتقكقل 

 قد كظؿ مؽافحة هذه الجرائؿ بلحؽام تػصقؾقة . 

 أغراض هذا الربوتقكقل :( ۰كظؿت الؿادة )  -ب

 ومؽافحة آتجار بإشخاص مع إيالء اهتؿام خاص لؾـساء وإصػال .مـع  -

                                                        

الؿؽتب الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة ،  -تحدة الربكامج العالؿل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، إمؿ الؿ   (7)

 . 20، ص  277١مجؿقطة أدوات لؿؽافحة آتجار بإشخاص ،  



–
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 وحؿاية ضحايا ذلؽ آتجار ومساطدهتؿ، مع احرتام كامؾ لحؼققفؿ اإلكساكقة  -

 وتعزيز التعاون بقـ الدول إصراف طؾك تحؼقؼ تؾؽ إهداف . -

 الـؼاط ويتؿقز هذا البرتوكول بؿجؿوعة من الخصائص والؿؿقزات يؿؽن عرضفا يف

 التالقة :

يعترب أهؿ اتػاق دولل يف هذا الؿجال، اطتؿاده ساطد يف اإلسراع بتـػقذ أكشطة طؾك  -7

الصعقد القصـل والدولل لؿقاجفة جرائؿ آتجار بالبشر مـ مـع هذه الجرائؿ ، 

وحؿاية ضحايا آتجار ومساطدهتؿ ٓسقؿا إصػال ، وتجريؿ سؾقك آتجار 

 بالبشر. 

الربوتقكقل أول تعريػ دولل لإلتجار بإشخاص وما يتصؾ بف مـ مػاهقؿ تضؿـ  -2

 . (7)إجرامقة  

 .(2)قرر اكعدام أي اثر قاكقين لرضاء الضحقة بآستغالل الؿجرم    -٩

كؿا فرق بقـ الطػؾ وغقر الطػؾ  ، وكؿا حدد مدلقل الطػؾ يف آتػاققة بذلؽ  - ٩

 .(٩) ـة الشخص الذي لؿ يبؾغ سـف ثؿاكقة طشر س

ووضع أحؽامًا تتعؾؼ بتجريؿ ومؽافحة هذه الجرائؿ ؛ وكذلؽ قام بنرساء مجؿقطة  -5

 .(٩) مـ الؼقاطد الخاصة بحؿاية الضحايا يف إصار التعاون الدولل لؿؽافحتفا 

ألزم الربوتقكقل الدول إصراف بتجريؿ أفعال آتجار بالبشر بؽافة أشؽالفا  -١

                                                        

 . ٩بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (7)

 . ٩وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء (2)

 . ٩بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (٩)

 . 2بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (٩)
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كؾ دولة أن تتخذ التدابقر التشريعقة لتجريؿ آتجار وصقرها ، ومـ ثؿ تعقـ طؾك 

 بالبشر بؿا يتػؼ والربوتقكقل. 

أمتد لقشؿؾ تجريؿ الصقر  ولؿ يؼتصر التجريؿ طؾك أفعال آتجار بالبشر بؾ -0

 :  (7)التالقة

 )أ( الشروع يف ارتؽاب أحد أفعال اإلتجار الؿجرمة  . 

تحريض ، مساطدة ( يف ارتؽاب أحد  )ب( الؿساهؿة كشريؽ )بلحد صقره : اتػاق ،

 أفعال اإلتجار الؿجرمة  .

 )ج( تـظقؿ ارتؽاب جرائؿ آتجار بالبشر  أو تقجقف أشخاص آخريـ ٓرتؽاهبا . 

 :  (2)لؿ يؼػ الربوتقكقل طـد حد تجريؿ أفعال آتجار بالبشر ؛ بؾ أمتد لقشؿؾ   -٨

 ئؿ آتجار بالبشر .)أ( اتخاذ إجراءات الققاية  والؿـع مـ ارتؽاب جرا

 )ب( التحري طـ جرائؿ آتجار ومالحؼة مرتؽبقفا .

مجؿقطة مـ تحت طـقان ) حؿاية ضحايا آتجار بإشخاص( قرر الربوتقكقل  -9

 :(٩)التدابقر اإلكساكقة والؼاكقكقة لحؿاية ضحايا جرائؿ آتجار بالبشر ؛ كذكر مـفا 

ؾك تؼديؿ الرطاية والحؿاية لؾضحايا مـ )أ(  حرص طؾك تبـل سقاسة تشريعقة ركزت ط

 . طدة جقاكب مـفا إطادة التلهقؾ وتقفقر الرطاية الصحقة والـػسقة وآجتؿاطقة 

)ب( كص الربوتقكقل طؾك إلزام الدول إصراف بضؿان الحؿاية الجسدية لؾضحايا 

                                                        

 .  5ؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة بروتقكقل مـع وق (7)

 .  ٩بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة  (2)

 (   .٨، 0، ١جع السابؼ، الؿقاد )ر، الؿبالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػالبروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار  (٩)



–
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 أثـاء تقاجدهؿ طؾك إقؾقؿ دول آستؼبال .

ها مـ التدابقر الؿـاسبة التل تؽػؾ لفؿ البؼاء فقفا )ج( اتخاذ تدبقر التشريعقة أو غقر

             بصقرة ممقتة أو دائؿة طـد آقتضاء .

 )د( ضرورة ضؿان حؼ الضحقة يف الحصقل طؾك التعقيض الؿـاسب .

تعزيز التعاون الدولل بقـ الدول إصراف لتحؼقؼ أهدافف يف حظر ومؽافحة  -77

 .(7)آتجار بالبشر 

 : م۰۱۰۱الؼاكون الـؿوذجي لؿؽافحة االتجار باألشخاص لعام ثالثًا : 

صؾبت الجؿعقة العامة مـ إمقـ العام  العؿؾ طؾك تعزيز جفقد الدول إطضاء 

إلك اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة  اكضؿامفاوتؼديؿ الؿساطدة إلقفا سعقًا إلك 

م مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل واستجابة لفذا الطؾب قا (2) الؿـظؿة طرب القصـقة

 بقَضع هذا الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آّتجار بإشخاص .  (٩)بالؿخدرات والجريؿة 

مـ إطداد وإصدار هذا الؼاكقن تؼديؿ الؿساطدة إلك الدول يف  الرئقسلوكان الفدف 

تـػقذ إحؽام القاردة يف بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص ، 

                                                        

 .  2بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال ، الؿرجع السابؼ ، الؿادة   (7)

 . 39574، الرقؿ 2225 إمؿ الؿتحدة ، مجؿقطة الؿعاهدات ، الؿجؾد  (2)

، تابع لفقئة إمؿ الؿتحدة  7990 ؽتب تلسس طاممؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة  : هق م (٩)

يعؿؾ طؾك مؽافحة اكتشار الؿخدرات والجريؿة ، مـ خالل الجؿع بقـ بركامج إمؿ الؿتحدة الدولل 

( وقسؿ مؽافحة الؿخدرات والجريؿة التابع لؿؽتب إمؿ الؿتحدة يف UNDCPلؾسقطرة طؾك الؿخدرات )

مؽتب إمؿ الؿتحدة "ـؿقة التابعة لألمؿ الؿتحدة والتل ُغّقر اسؿفا إلك فققـا . وهق أحد أطضاء مجؿقطة الت

 . 2772طام  "الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة
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 . ( 7) صة ِّالـساء وإصػال ، الؿؽؿؾ لتؾؽ آتػاققةوبخا

 رابعًا : جفود الواليات الؿتحدة األمريؽقة :

وترى الدراسة إلك أكف يف إصار الؿؽافحة الدولقة يجدر اإلشارة إلك دور هام قامت بف 

القٓيات الؿتحدة إمريؽقة يف دفع الؿجتؿع الدولل إلك مؽافحة آتجار بالبشر ، وتؿ 

 لؽ مـ خالل طدة أصر ؛ يؿؽـ لؾدراسة طرض بعضفا مـ خالل الـظؿ التالل :ذ

 السـوي عن حالة االتجار بالبشر : التؼريراإلصار األول : 

أصدرت القٓيات الؿتحدة إمريؽقة قاكقن حؿاية ضحايا آتجار بالبشر لسـة 

رير سـقي طـ حقث ألزم وزارة الخارجقة إمريؽقة بنطداد تؼ بصقغتف الؿعدلة ۰۰۰۰

. وقد قامت (2)  حالة آتجار بالبشر يف العالؿ والجفقد الدولقة لؿؽافحة هذه الجريؿة

وزارة الخارجقة إمريؽقة بنطداد تؼرير سـقي يقضح ويرصد حالة آتجار بالبشر يف 

مـظؿة العؿؾ  "تتعاون مع ، وتجدر اإلشارة أن وزارة الخارجقة إمريؽقة كؾ دولة 

والؿـظؿة الدولقة لؾفجرة ، مؽتب إمؿ الؿتحدة الؿعـل بالؿخدرات الدولقة ، 

 وكذلؽ مع الؿجتؿع الدولل لؾرصد والؿؽافحة . (٩) "والجريؿة 

إداة الدبؾقماسقة والتشخقصقة الرئقسقة لؾحؽقمة إمريؽقة لتقجقف  TIPويعد تؼرير 

يؿثؾ الؿقرد إكثر العالقات مع الحؽقمات إجـبقة حقل آتجار بالبشر. كؿا أكف 

ًٓ يف العالؿ لؾجفقد الحؽقمقة لؿؽافحة آتجار بالبشر ويعؽس التزام الحؽقمة  شؿق

                                                        

 .  39574، الرقؿ 2237 إمؿ الؿتحدة ، مجؿقطة الؿعاهدات ، الؿجؾد   (7)

(2) PUBLIC LAW 106–386—OCT. 28, 2000 , VICTIMS OF TRAFFICKING AND VIOLENCE 
PROTECTION ACT OF 2000 . 

تحديات أمـ اإلكسان يف  "م ،  2779لؾعام  -( ، تؼرير التـؿقة اإلكساكقة العربقة UNDPبركامج إمؿ الؿتحدة ) (٩)

 . ٨0م ، ص  2779،طام   "البؾدان العربقة 



–
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 إمريؽقة بالؼقادة العالؿقة بشلن هذه الؼضقة الرئقسقة لحؼقق اإلكسان وإكػاذ الؼاكقن.

 والحظت الدراسة أثر هذا التؼرير يف اآلتي :

تباه إلك حالة آتجار بالبشر يف الدول الؿختؾػة ، دفع التؼرير الؿجتؿع الدولل إلك آك

حقث أن الدول التل تػشؾ باتخاذ اإلجراءات الؿـاسبة لاللتزام بلدكك معايقر الؼضاء طؾك 

آتجار بالبشر تتؾؼك تؼققؿا سؾبقا يف هذا التؼرير ، ومـ شلن هذا التؼققؿ السؾبل حجب 

باإلضافة إلك آثر السؿعة الدولقة يف الؿجتؿع ،   (7) الؿساطدات غقر اإلكساكقة أو التجارية

 الدولل. 

وبعد تقالل صدور التؼارير إمريؽقة والتل وجفت اكتؼادات شديدة لؾعديد مـ 

الدول ورتبتفا بؿستقيات متدكقة ، إمر الذي دفع العديد مـ الدول إلك إصدار ققاكقـ 

عاهتا الداخؾقة بؿا يتـاسب و مؽافحة آتجار بالبشر ودفع البعض أخر إلك تعديؾ تشري

 بروتقكقل بالقرمق لؿـع وقؿع آتجار بالبشر .

 : إكشاء مؽتب مراقبة ومؽافحة االتجار باألشخاص :  الثايناإلصار 

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons ( TIP Office ) 

ة آتجار بإشخاص ، قامت وزارة الخارجقة إمريؽقة بنكشاء مؽتب مراقبة ومؽافح

 تؼقم مـ خاللف باستخدام مجؿقطة مـ إدوات لؿؽافحة آتجار بالبشر مـفا :

ققادة مشاركة القٓيات الؿتحدة العالؿقة يف مؽافحة آتجار بالبشر ، حقث تدطؿ  -7

 تـسقؼ جفقد مؽافحة آتجار بالبشر يف جؿقع أكحاء حؽقمة القٓيات الؿتحدة .

( مع الحؽقمات TIP Officeمراقبة ومؽافحة آتجار بإشخاص )يشرتك مؽتب  -2

                                                        

(1) PUBLIC LAW 106–386—OCT. 28, 2000 , VICTIMS OF TRAFFICKING AND VIOLENCE 
PROTECTION ACT OF 2000 , Sec.110.Actions against governments failing to meet 
minimum standards. 
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إجـبقة والؿـظؿات الدولقة والؿجتؿع الؿدين  والؼطاع الخاص لتطقير وتـػقذ 

 اسرتاتقجقات فعالة لؿقاجفة العبقدية الحديثة. 

( هق الؿسئقل طـ TIP Officeمؽتب مراقبة ومؽافحة آتجار بإشخاص ) -٩

ـائقة والؿتعددة إصراف ، والؿساطدة إجـبقة الؿستفدفة ، الدبؾقماسقة الث

 والؿشاركة العامة يف مؽافحة آتجار بإشخاص.

 الثالث : تـظقم أدوات مؽتب مراقبة ومؽافحة االتجار بالبشر :  اإلصار

( يف أربعة أقسام : التؼارير والشمون السقاسقة ، والربامج TIP Office) تـظقؿ تؿ  

والؿشاركة العامة ، وإدارة الؿقارد والتخطقط ؛ تحاول الدراسة فقؿا يؾل إلؼاء الدولقة ، 

 الضقء طؾك دور هذه إقسام يف مجال الؿؽافحة .

 : (1)الؼسم األول : قسم التؼارير والشمون السقاسقة : 

 Reports and Political Affairs ( RPA ) 

، قؿا يتعؾؼ بؼضايا آتجار بالبشرفيتؿثؾ دوره الرئقسل يف إشراك الحؽقمات إجـبقة 

 وإطداد التؼرير السـقي طـ آتجار بإشخاص . 

يؼقم مؽتب مراقبة ومؽافحة آتجار بالبشر مع البعثات إمريؽقة يف جؿقع أكحاء 

 "3P"العالؿ بآجتؿاع باكتظام مع الؿسئقلقـ الحؽقمققـ إجاكب لتعزيز كؿقذج  

؛ وحؿاية الضحايا ؛ ومـع آتجار هبؿ ( ، وققاس التؼدم  الخاص بــ ) محاكؿة الؿتجريـ

الؿحرز يف دفع جفقد مؽافحة آتجار بالبشر ، وتحديد ودراسة اتجاهات آتجار 

 بالبشر . 

                                                        

(1) US Department of State - Official Page: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons , 
About Us , At the following link. 
https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm
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( مـ خالل تؼرير آتجار بالبشر  RPAيؼقم قسؿ التؼارير والشمون السقاسقة ) 

طؾك حده حقث تحدد  السـقي بتؼديؿ مجؿقطة مـ التقصقات الخاصة بؽؾ بؾد

مجؿقطة مـ إكشطة مثؾ: سـ تشريعات لؿؽافحة آتجار بالبشر ، وزيادة جفقد إكػاذ 

الؼاكقن ، وتـػقذ سقاسات وخدمات الحؿاية التل تركز طؾك الضحايا ، وآضطالع 

بلكشطة الققاية ذات الصؾة بؿؽافحة آتجار . إمر الذي يشجع ويدفع كحق تحؼقؼ 

 خالل خطط العؿؾ القصـقة لدطؿ مؽافحة آتجار بالبشر.  تؼدم مؾؿقس مـ

بلكثر مـ الضعػ  TIP، زاد طدد البؾدان الؿدرجة والؿصـػة يف تؼرير  2777مـذ طام 

دولة ومـطؼة طؾك الصعقد العالؿل ، ولؼد دفع تؼرير آتجار بالبشر  7٨٨لقصؾ إلك 

ػقذ سقاسات وبرامج الؿجتؿع الدولل إلك إصدار تشريعات وخطط طؿؾ وصـقة وتـ

 . (7)الؿالحؼة والحؿاية والققاية   "3P"مؽافحة آتجار بالبشر طرب الربامج الثالثقة 

 : (2)الؼسم الثاين : قسم البرامج الدولقة 

International Programs ( IP ) 

مؾققن دوٓر يف شؽؾ  257م  أكثر مـ 2772( مـذ طام IPجؿع قسؿ الربامج الدولقة )

مشروًطا لؿؽافحة آتجار بالبشر يف جؿقع أكحاء  ٨٨7ـبقة لدطؿ أكثر مـ مساطدات أج

والتقصقات الؿحددة يف  لالتجاهاتأولقية لربامجف وفًؼا  TIPالعالؿ . يعطل مؽتب 

 .3Psوبالتقافؼ مع  TIPتؼرير 

يطقر قسؿ الربامج الدولقة إسرتاتقجقات الربمجة اإلقؾقؿقة السـقية ، ويشرف طؾك 

                                                        

(1) US Department of State - Official Page: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons , 
3Ps: Prosecution, Protection, and Prevention , At the following link :  https://2009-
2017.state.gov/j/tip/3p/index.htm 

(2) US Department of State - Official Page: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons , 
About Us , At the following link. 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/3p/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/3p/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm
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التـافسقة ، ويراقب الؿشاريع الحالقة ، ويؼدم الؿساطدة الػـقة لؾؿاكحقـ ،  طؿؾقة الؿـح

يتعاون يف برامج مؽافحة  كؿابؿا يف ذلؽ الؿـظؿات الدولقة والؿـظؿات غقر الحؽقمقة. 

آتجار بالبشر مع كظراء آخريـ يف وزارة الخارجقة وبقـ القكآت ، ويبـل شراكات مع 

 الخاصة إخرى لتعزيز التـسقؼ.الجفات الؿاكحة الثـائقة و

 وقد تؿ تـظقؿ برامج مؽتب مراقبة ومؽافحة آتجار بإشخاص طؾك الـحق التالل :

الربامج الثالثقة برامج ثـائقة وإقؾقؿقة : مشاريع ثـائقة وإقؾقؿقة صقيؾة إجؾ تعزز  -7

"3P"  الؿالحؼة والحؿاية والققاية . 

ة : مشاريع تدريب قصقرة إجؾ لزيادة قدرات برامج التدريب والؿساطدة الػـق -2

الحؽقمات والؿجتؿع الؿدين طؾك مؽافحة آتجار بالبشر ، وتؼديؿ الؿساطدة 

 التؼـقة الؼابؾة لؾـشر لؿساطدة القكآت الحؽقمقة طؾك تؾبقة آحتقاجات العاجؾة .

ة لضحايا برامج مساطدة الضحايا يف حآت الطقارئ : تؼديؿ الؿساطدات الؿباشر -٩

 آتجار يف الخارج طؾك أساس كؾ حالة طؾك حدة .

مشاريع قصقرة إجؾ وصقيؾة إجؾ لتؾبقة آحتقاجات  برامج البحث واالبتؽار : -٩

 البحثقة واستؽشاف أسالقب مبتؽرة لؿؽافحة آتجار بالبشر .

 : (1)الؼسم الثالث : قسم الؿشاركة العامة 
Public Engagement (PE) 

قسؿ الؿشاركة العامة مع الؽقكغرس ووسائؾ اإلطالم والؿـظؿات غقر يعؿؾ 

الحؽقمقة والقكآت الحؽقمقة إمريؽقة إخرى والؿـظؿات متعددة إصراف 

والشركات وإوساط إكاديؿقة ومعاهد البحقث والؿجتؿع الؿدين لرفع مستقى 

                                                        

(1) US Department of State - Official Page: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons , 
About Us , At the following link 

 https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm
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فحة آتجار بالبشر و القطل حقل العبقدية الحديثة وجفقد الحؽقمة إمريؽقة لؿؽا

 لبـاء شراكات لؾؿساطدة يف تعزيز تؾؽ الجفقد .

 : (1)الؼسم الرابع : قسم الؿوارد والتخطقط 

Resource Management and Planning ( RMP ) 

يؼقم بتقفقر الدطؿ اإلداري لؿؽتب مراقبة ومؽافحة آتجار بالبشر ، بؿا يف ذلؽ 

إداء ، ومراقبة التؼققؿ ، وصقاغة الؿقزاكقة وتـػقذها التخطقط آسرتاتقجل ، وإدارة 

لؾؿساطدة الخارجقة ومقارد العؿؾقات الحؽقمقة ، وخدمات آتصال بالؿقارد البشرية ، 

 والخدمات العامة ، والؿساطدة يف السػر ، ودطؿ العؼقد .

جار اإلصار الرابع : فرقة عؿل الرئقس الؿشتركة بقن الوكاالت لرصد ومؽافحة االت

 : (2) باألشخاص
 The President’s Interagency Task Force ( PITF )  

تعد هذه الػرقة كقاًكا طؾك مستقى مجؾس القزراء ، تؿ إكشاؤه بؿقجب قاكقن حؿاية 

إدارة ووكالة طرب الحؽقمة  75ضحايا آتجار بالبشر ، وتتللػ هذه الػرقة مـ حقالل 

ـسقؼ جفقد الحؽقمة إمريؽقة طؾك كطاق واسع الػقدرالقة ، بحقث تؽقن مسئقلة طـ ت

 لؿؽافحة آتجار بإشخاص . 

  PITF. ولؼد جؿعت وكآت إمريؽل  سـقًيا ويرأسفا وزير الخارجقة PITFتجتؿع 

قادة مـ الحؽقمة والؼطاع الخاص والدطاة والـاجقـ والزطؿاء الديـققـ وإكػاذ الؼاكقن 

مًا مؾؿقًسا بعد دطقة الرئقس أوباما يف مارس وإوساط إكاديؿقة ، وأحرزت تؼد

 لتعزيز الجفقد الػقدرالقة لؿؽافحة آتجار بالبشر . 2772

                                                        

(1) US Department of State - Official Page: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons , 
About Us , At the following link                    https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm 

(2) US Department of State - Official Page President's Interagency Task Force to Monitor and 
Combat Trafficking in Persons , At the following link                     https://2009-
2017.state.gov/j/tip/response/usg//index.htm 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/about/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/response/usg/index.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/response/usg/index.htm
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 انخـاتـمت

جريؿة تتـاىف مع الضؿقر اإلكساين،  "جرائؿ آتجار بالبشر  "العبقدية الحديثة 

وتـؿتفـ وتـتفؽ تؿاسؽ الفقؽؾ آجتؿاطل، وتتـتؼص مـ متطؾبات الـؿق آقتصادي، 

مـ هقبة الدول والؼاكقن، حاولت الدراسة مـ خالل طـاصرها البحثقة القققف طؾك 

وقاكقين لفذه الجرائؿ يؿؽـ طرض بعضف بشؽؾ مقجز مـ خالل معريف وواقعل إدراك 

 الـظؿ التالل:

   أستـبطت الدراسة معـك لغـقي لجريؿـة آتجـار بالبشـر : التعامـؾ يف اإلكسـان بقعـًا

لجريؿـة آتجـار  "وهذا الؿعـك الؾغـقي وإن فـارق الؿعــك الؾػظـل  وشراء لؾربح .

حقــث يعـــل أن اإلكســان ســؾعة تبــاع وتشــرتى ، إٓ أكــف أقــرتب مـــ الؿعـــك  "بالبشــر 

ًٓ الحؼقؼل لفذه الجريؿة حقث يتعامـؾ مجرمـل اإلتجـا ر بالبشـر يف اإلكسـان اسـتغال

ـــر / آســـتغالل الجـســـل / ا) ـــة قســـرا /  لســـخرة /اســـتغالل دطـــارة الغق الخدم

/ الؿؿارسات الشبقفة بالرق /  آستعباد / كزع إطضـاء .... ( لتحؼقـؼ آسرتقاق

ية فؼــد تؽــقن ) مالقــة أو ماديــة الــربح أو الػائــدة التــل تتـــقع بتـــقع الحاجــات البشــر

 اقتصادية أو تجارية أو سقاسقة أو اجتؿاطقة أو غرائزية  ... ( . أو

  تتـقع صقر وأشؽال آتجار ، ًٓ بالبشـر تبعـًا لتــقع صـقر التعامـؾ يف البشـر اسـتغال

وتختؾــػ هــذه الصــقر وإشــؽال بــاختالف الؿجتؿعــات  اإلكســاكقة ؛ فؼــد كــان 

الؿتصقر لدى الؿـظؿات الدولقة الؿعـقـة أن كسـبة آتجـار إكـرب تـتؿ طـرب الحـدود 

ة إمريؽقة لعام القصـقة ؛ إٓ أكف يف آخر تؼرير طـ آتجار بالبشر صادر طـ الخارجق

 قرر طدم صحة هذا آطتؼاد .(  7) م  2779

                                                        

 (1 )TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  4 . 
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  طرضت الدراسة لؾصقر وإشؽال الرئقسقة لالتجار بالبشـر مقضـحة تعريػفـا وفؼـا

 لؾؼاكقن الدولل .

  تؾؿست الدراسة بعد آصالع طؾـك التؼـارير الصـادرة طــ الؿمسسـات والؿـظؿـات

خطقرهتـا مــ خـالل َأصـر محـددة،  الؿعـقة أن جرائؿ آتجار بالبشر يصعب تحديـد

هـذا لتعـدد صـقرها وأشـؽالفا مــ جفـة؛ ولتشـعبفا يف الؿجتؿعـات اإلكسـاكقة ســقاء 

الـامقة مـفا أو الؿتؼدمة مـ جفة أخرى ، ولصـعقبة تؼصـقفا مــ جفـة ثالثـة ، ولـدور 

 اإلجرام الؿـظؿة يف تقسقر ارتؽاهبا وتعظقؿ أرباحف مـفا مـ جفة رابعة . 

  لؿجؿقطة مـ الؿعؾقمات الؿسـتؼاة مــ التؼـارير الدولقـة الصـادرة طرضت الدراسة

 "طــ الؿمسســات والؿـظؿـات الؿعـقــة مـدى خطــقرة جـرائؿ آتجــار بالبشـر مـفــا 

آتجار بالبشر هق واحد مــ أبشـع الجـرائؿ طؾـك إرض حقـث يؼـقم الؿتجـريـ يف 

 "ؿائة ألـػ أربعة وطشرون مؾققن وتسـع " 2٩977,777الققت الحالل بآتجار بـ 

.  (7)شخص حقث يسرققن مــفؿ حـريتفؿ وكـرامتفؿ اإلكسـاكقة وحؼـققفؿ إساسـقة 

% مــ ضـحايا آتجـار الـذيـ تـؿ التعـرف 2٨مـا يؼـرب مــ   "الققكقسـقػ  "بقـان لــ 

 . (2)طؾقفؿ يف مختؾػ أكحاء العالؿ هؿ مـ إصػال 

  خاصـة بعـد إقـرار كجد آتجاه الدولل الحديث يف مؽافحة جرائؿ اإلتجـار بالبشـر ،

                                                        

 (1) TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019 , P  1    .  

، ومجؿقطة التـسقؼ الؿشرتكة بقـ القكآت "الققكقسقػ"بقان مشرتك لؽالً مـ مـظؿة إمؿ الؿتحدة لؾطػقلة (2) 

دطقات لتضافر الجفقد لؾتصدي لجريؿة آتجار أخبار إمؿ الؿتحدة ،  -الؿعـقة بؿؽافحة آتجار بالبشر 

 بالبشر وتعزيز حؿاية الؿفاجريـ والالجئقـ ، الؿققع الرسؿل لألمؿ الؿتحدة ، متاح طؾك الرابط التالل :

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013942 

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013942
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ــة آتجــار بالبشــر  ــع وقؿــع ومعاقب ــك  (7)بروتقكــقل إمــؿ الؿتحــدة لؿـ ــالرتكقز طؾ ب

الؿؼاربة ما بقـ البعد الجـائل واإلكسـاين لفـذه الؿشـؽؾة ؛ وذلـؽ مــ خـالل التؽػـؾ 

بالؿزيـد مــ الرطايـة لضـحايا آتجــار بالبشـر ، وآهتؿـام لؾحصـقل طؾـك الحؼــقق 

ــؿ، والعؿــؾ  ــة لف ــا الالزم ــع جــرائؿ آتجــار التحــري طـف ــك مـ ــت طؾ يف كػــس القق

ومالحؼة مرتؽبقفا ومعاقبتفؿ . وطؾقـف تـاولـت بالدراسـة كـالً مــ : البعـد الجــائل : 

الؿقاجفة : الجـائقة لجريؿة آتجار بالبشـر  ؛ والبعـد الجــائل اإلكسـاين : الحؿايـة : 

 اإلكساكقة لضحايا آتجار بالبشر .

 لل يف الؿقاجفة الجـائقـة لجريؿـة اإلتجـار بالبشـر مجؿقطـة مــ أتخذ الؿجتؿع الدو

إدوات التشريعقة الجـائقة التل تحتقي طؾك تؿققز أفعال اإلتجار بالبشر وتجريؿفا، 

وقد طرضت الدراسة إلك بعض مـ هذه إدوات التشريعقة إمؿقة واإلقؾقؿقة؛ مــ 

لإلتجـار بالبشـر، ثـؿ أداة تجـريؿ خالل الـؼاط التالقة: أداة التجريؿ إمؿـل لجريؿـة 

الؿشرع الؿصري لإلتجار بالبشر، ثؿ أداة تجريؿ الؿـظؿ السعقدي لإلتجـار بالبشـر، 

 ثؿ أداة تجريؿ الؿشرع إمريؽل لإلتجار بالبشر.

  تـاول بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص وبخاصة الـسـاء وإصػـال

ا آتجــار بإشــخاص( مجؿقطــة مـــ م تحــت طـــقان ) حؿايــة ضــحاي۰۰۰۰لعــام 

التدابقر اإلكساكقة والؼاكقكقـة لحؿايـة ضـحايا جـرائؿ آتجـار بالبشـر ، حقـث حـرص 

                                                        

ل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة بروتقكق (7)

اطتؿد وطرض لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة  -لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة 

 . 2777ين/كقفؿربتشريـ الثا 75الدورة الخامسة والخؿسقن الؿمرخ يف  25العامة لألمؿ الؿتحدة 
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طؾك تبـل سقاسة تشـريعقة ركـزت طؾـك تؼـديؿ الرطايـة والحؿايـة لؾضـحايا مــ طـدة 

جقاكب مـفا إطادة التلهقؾ وتقفقر الرطاية الـػسقة والصحقة ؛ وذلؽ يف الؿـقاد أرقـام 

 (  ؛ وقد طرضت الدراسة لفذه التدابقر . ٨،  0،  ١) 

  الؿعتؿـد يف رومـا يف  (2)لؾؿحؽؿة الجـائقـة الدولقـة ( 7)تـاول كظام روما إساسل

 "الجــرائؿ التــل تــدخؾ يف اختصــاص الؿحؽؿــة مـــ ذلــؽ  799٨تؿــقز/ يقلقــف 70

بقـان وقد قامت الدراسة بتحؾقـؾ تؾـؽ الجـرائؿ وأسـتـباط و "الجرائؿ ضد اإلكساكقة 

 طالقتفا بجرائؿ آتجار بالبشر .

  اإلجرام الؿعاصر يف ضؾ الثقرة التؽـقلقجقة يف تؼـقات الحاسقب وآتصال أضحك

ًٓ سريعًا وشامالً لؾؿعؾقمات ضـؿـ سقاسـة وخطـط  والؿقاصالت التل حؼؼت تباد

ــات ومػفــقم العقلؿــة طؾــك الخــط ) ؛ معقلؿــًا  إجرامــًا( ٩آكســقاب الســريع لؾبقاك

ؼ الؿقاجفة والؿؽافحة الجـائقة الػاطؾة يتطؾب إمـر مؽافحـة دولقـة فاطؾـة؛ ولتحؼق

                                                        

كظام روما إساسل : هق معاهدة متعددة إصراف : تعد بؿثابة القثقؼة التلسقسقة والحؽؿقة لؾؿحؽؿة الجـائقة  (7)

 ًٓ الدولقة . الدول التل أصبحت أصراًفا يف كظام روما إساسل ، طؾك سبقؾ الؿثال بالتصديؼ طؾقف ، تصبح دو

دولة  72٩، هـاك  2779. تجدر اإلشارة إلك أكف : اطتباًرا مـ مارس  أطضاء يف الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة

 طضق يف الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة .

> هل مـظؿة حؽقمقة دولقة ومحؽؿة دولقة مؼرها ٓهاي يف    ICCT/ أو ICC [الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  (2)

اد طؾك جرائؿ اإلبادة الجؿاطقة الدولقة هقلـدا . تتؿتع الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بصالحقة محاكؿة إفر

يقلقق  7والجرائؿ ضد اإلكساكقة وجرائؿ الحرب وجرائؿ العدوان . بدأت الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة طؿؾفا يف 

 ، وهق التاريخ الذي دخؾ فقف كظام روما إساسل حقز التـػقذ .  2772

ـ الدولة الـاشئة طـ استخدام الحاسب ألل د. طؾل مصطػك إمقـ طؾل جرب ، جرائؿ العدوان طؾك أم (٩)

 . 7، ص   م 277٩ طام ، الؼاهرة حؼقق –وآكرتكت بقـ الشريعة والؼاكقن ، رسالة دكتقراه 
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وهذه الػاطؾقة يتطؾب لتحؼقؼفا تعاون الؿجتؿـع الـدولل . وقـدت طرضـت الدراسـة 

 .طؿ الدولل لؿؽافحة جرائؿ آتجارلؿـاقشة التعاون الدولل ، ثؿ طرض ٔلقات الد

 آتجار بالبشـر ، بـؾ بـذل جفـقدًا مــ  فالؿجتؿع الدولل لؿ يؼػ صامتًا أمام جرائؿ

أجؾ مؽافحتفا ومعالجتفـا يف إصـار قـاكقين ، وقـد شـؽؾت التشـريعات الدولقـة طؾـك 

الصعقد العالؿل واإلقؾقؿل لجرائؿ آتجار بالبشـر أحـد أهـؿ آلقـات الـدطؿ الـدولل 

لؿؽافحة هذه الجرائؿ ، حقث تؿ إبـرام العديـد مــ آتػاققـات والؿقاثقـؼ الدولقـة ؛ 

 وقد طرضت الدراسة لؿجؿقطة واسعة مـ هذه ألقات . 

  وقد وجدت الدراسة أن وسائؾ مؽافحة طؿؾقات آتجار بالبشر تطـقرت تاريخقـًا ؛

طـد التدبر يف التطقر الحادث يف مؽافحة جريؿة اسـتعباد اإلكسـان ٕخقـف اإلكسـان، و

 :يالحظ

إلك صقحات الؿػؽريـ  تطقر مؽافحة آتجار بالبشر، مـ أكقـ الضؿقر اإلكساين، .7

والؿصؾحقـ، إلك طدد مـ التشريعات الؿحؾقة، إلك تشريعات أمؿقف، ثؿ إلك 

تشريعات دولقة، ثؿ ارتؼاء إلك تقحقد الجفقد )مـظؿات أمؿقة ، مـظؿات دولقة ، 

، مـظؿات الؿجتؿع الؿدين، خرباء وأكاديؿققـ، ساسة القصـقةممسسات الدولة 

الل إلك التعاون الدولل لؾؿقاجفة الجـائقة وآجتؿاطقة ومشرطقـ ... ( ، ثؿ ارتؼاء ت

 وآقتصادية . 

ويف  ،تؿتفـ مـ خاللف الحؼقق آكساكقةالعبقدية كاكت كظام اجتؿاطل معرتف بف  .2

تطقر هام لؾبشرية قدمت الشريعة اإلسالمقة كظام لؿؽافحة الرق مـ خالل آرتؼاء 

لرققؼ طـ صريؼ العتؼ والتدبقر بحؼقق الرققؼ مـ جفة، وفتح مـافذ لتحرير ا

تاريخل والؽتابة مـ جفة، وتجػقػ مـابع الرق مـ جفة أخرى. ويف تطقر تاريخل 
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مؿارسة الرق بؽؾ أكقاطف وأشؽالف الؿختؾػة، ثؿ  بؿـعٓحؼ قام الؿجتؿع اإلكساين 

 العبقدية إلكتجريؿ مـ ، ثؿ تطقر ٓحؼ التجريؿ  مـ الؿـع إلك يف تطقر ٓحؼ ارتؼك

 آستغالل .  ؿتجري

بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار  أكتفج ، حقثالؿجرم تطقر صقر آستغالل .٩

صقر آستغالل يف ققالب محددة، بؾ وضعت طدة صقر كحد طدم حصر بالبشر 

أدكك لتستطقع الدول الؿعـقة بنضافة أي صقر لالستغالل ترصدها مـ خالل 

، أتبعف تطقر ٓحؼ بعدم تطؾب صقر محددة  أكظؿتفا وثؼافتفا الؼاكقكقة  وآجتؿاطقة

 لالستغالل القاقع يف جرائؿ آتجار بالبشر .

  بالرغؿ مـ هذه الجفقد الؿبذولة لؿؽافحة جرائؿ آتجار بالبشر ؛ إٓ أن هذه

الجفقد لؿ تحؼؼ إلك أن الؿقاجفة الػاطؾة الؿلمقل مـفا إكحصار هذه الجريؿة 

زالت التؼارير الدولقة تػقد بنزدياد وتػاقؿ جرائؿ  وترجعفا ثؿ الؼضاء طؾقفا ؛ فؿا

آتجار بالبشر إمر الذي أضحك معف ضرورة تقحقد الجفقد الدولقة كحق سقاسة 

 جـائقة تحؼؼ جقاكب ثالث :

الؿقاجفة والؿالحؼة الجـائقة : مـ خالل صقاغة آلقات إجرائقة  الجاكب األول : .7

 رمل آتجار بالبشر .فاطؾة لؾؿقاجفة والؿالحؼة الجـائقة لؿج

الحؿاية الػاطؾة لضحايا اإلتجار : مـ خالل صقاخة آلقات إجرائقة ،  الجاكب الثاين : .2

 لحؿاية حؼقؼقة وفاطؾة لؾضحايا .

الققاية  : تضافر أدوات السقاسة الجـائقة الؿتؿثؾة يف إجتثاث  الجاكب الثالث : .٩

تجار بالبشر ، مـ ذلؽ أسباب التل تدفع بالبشر إلك القققع كضحايا لؿجرمل آ

 محاربة الػؼر والجفؾ وحؾ الـزاطات الؿسؾحة وما يـتج طـفا مـ مآسل إكساكقة .



 

٨0٩ 

 دبط انمراجع 

د.أحؿد فتحك سرور ،  القسقط يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة ، الطبعة السابعة ، كادى  .7

 .٨٩ - ٨2، ص  799٩الؼاهرة  -الؼضاة 

 الجزء –الؿجؾد إول  ،القسقط يف قاكقن اإلجراءات الجـائقة  ،ك سرور د.أحؿد فتح.2

 .79٨7 ، طام  الطبعة الرابعة ، والثاين إول

الـظرية العامة  -الؼسؿ العام  -أد. أسامة طبد اهلل قايد ، شرح قاكقن العؼقبات  .٩

 م . 2777لؾجريؿة ، دار الـفضة العربقة ، طام 

جامعة  -، كؾقة الحؼقق 2777لؼضائقة ، رسالة دكتقراة ، طام د.أمقـ طباس ، اإلكابة ا .٩

 اإلسؽـدرية .

 . 39574، الرقؿ 2225 إمؿ الؿتحدة ، مجؿقطة الؿعاهدات ، الؿجؾد .5

 .  39574، الرقؿ 2237 إمؿ الؿتحدة ، مجؿقطة الؿعاهدات ، الؿجؾد .١

الؿؽتب الؿعـل  -الربكامج العالؿل لؿؽافحة آتجار بإشخاص ، إمؿ الؿتحدة .0

،  277١بالؿخدرات والجريؿة ، مجؿقطة أدوات لؿؽافحة آتجار بإشخاص ،  

 . 20ص 

الربوتقكقل آختقاري ٓتػاققة حؼقق الطػؾ بشلن بقع إصػال واستغالل إصػال يف .٨

 م .2772يـاير  7٨البغاء ويف الؿقاد اإلباحقة ، دخؾ حقز الـػاذ يف 

قل إمؿ الؿتحدة لؿـع وقؿع ومعاقبة آتجار يف الؿسقدة إولقة لربوتقك .9

 م.2777إشخاص وبخاصة الـساء وإصػال 

 "إماكة الػـقة ،  بحث  -الؾجـة القصـقة التـسقؼقة لؿؽافحة ومـع آتجار بالبشر .77

 .  2777، سبتؿرب "استغالل إصػال يف أسقأ أشؽال إطؿال



–

٨0٩ 

ة حقل الخاليا البشرية وإكسجة وزراطـة الؿبادئ التقجقفقة لؿـظؿة الصحة العالؿق.77

 طؾك الرابط التالل : ، م  2١/٩/2779إطضاء ، 

  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf 

> هـل مـظؿـة حؽقمقـة دولقـة ومحؽؿـة    ICCT/ أو ICC [الؿحؽؿة الجـائقـة الدولقـة .72

دولقة مؼرها ٓهاي يف هقلـدا . تتؿتع الؿحؽؿة الجـائقـة الدولقـة بصـالحقة محاكؿـة 

إفراد طؾك جرائؿ اإلبادة الجؿاطقة الدولقة والجرائؿ ضد اإلكساكقة وجرائؿ الحرب 

وهـق ،  2772يقلقـق  7وجرائؿ العدوان . بدأت الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة طؿؾفـا يف 

 التاريخ الذي دخؾ فقف كظام روما إساسل حقز التـػقذ.

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أركان الجرائؿ ، اطتؿدت مـ قبؾ جؿعقة الدول إصراف .7٩

يف كظــام رومــا إساســل لؾؿحؽؿــة الجـائقــة الدولقــة يف دورهتــا إولــك الؿـعؼــدة يف 

 .  2772أيؾقل/سبتؿرب  77إلك  ٩كققيقرك خالل الػرتة مـ 

 الؿققع الرسؿل لألمؿ الؿتحدة : طؾك الرابط التالل :.7٩

  https://www.un.org/ar/events/humantrafficking  /  

 "م ،  2779لؾعام  -( ، تؼرير التـؿقة اإلكساكقة العربقة UNDPبركامج إمؿ الؿتحدة ).75

 م   . 2779طام   ، "تحديات أمـ اإلكسان يف البؾدان العربقة 

ؿع ومعاقبة آتجار بالبشر ، وبخاصة الـساء وإصػال، الؿؽؿؾ بروتقكقل مـع وق.7١

اطتؿد وطرض  -ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة 

 25لؾتقققع والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة 

 . 2777تشريـ الثاين/كقفؿرب 75الدورة الخامسة والخؿسقن الؿمرخ يف 

، ومجؿقطة "الققكقسقػ"بقان مشرتك لؽالً مـ مـظؿة إمؿ الؿتحدة لؾطػقلة .70

أخبار إمؿ  -التـسقؼ الؿشرتكة بقـ القكآت الؿعـقة بؿؽافحة آتجار بالبشر 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf
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الؿتحدة ، دطقات لتضافر الجفقد لؾتصدي لجريؿة آتجار بالبشر وتعزيز حؿاية 

 سؿل لألمؿ الؿتحدة ، متاح طؾك الرابط التالل :الؿفاجريـ والالجئقـ ، الؿققع الر

  https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013942 

أد. حسـ ربقع ، شرح قاكقن العؼقبات الؿصري الؼسؿ العام ، دار الـفضـة العربقـة ، .7٨

 . 2775طام 

 . 7990دار الـفضة العربقة ، طام   بقد ، الؼضاء الدولل الجـائك ،د.حسـقـ إبراهقؿ ط.79

 -د. زياد إبراهقؿ شقحا ، ألقات مؽافحة آتجار بالبشر ، مجؾة جقؾ حؼقق اإلكسان .27

 .  م 277١ كقفؿرب – 7٩لجزائر ، العام الثالث ، العدد ا –مركز جقؾ البحث العؾؿل 

ــة .27 ــائقة الدولق ــقحا ، اإلكابــة الؼض ــاد ش ، دار الـفضــة لعربقــة ، الؼــاهرة ، مـشــلة د.زي

 . 2775الؿعارف باإلسؽـدرية ، 

د. سعدون الحقالل ، مشؽؾة آتجار بالبشر: مػفقمفا، أبعادها، آثارها السـؾبقة طؾـك .22

الؿجتؿع والجفقد الؿبذولة يف مؽافحتفا والتصدي لفا بدولة قطر، مجؾة الصحقػة، 

 م . 2770، سبتؿرب 2الؾجـة القصـقة لحؼقق اإلكسان، العدد 

ــة والسقاســة .2٩ ــقـ السقاســة الجـائق ــد الؿـــعؿ ، مؽافحــة آتجــار بالبشــر ب د.ســفقر طب

آجتؿاطقـــة ، الؿجؾـــة الجـائقـــة الؼقمقـــة، الؿركـــز الؼـــقمل لؾبحـــقث آجتؿاطقـــة 

 .  2779والجـائقة، الؿجؾد الثاين والخؿسقن، العدد إول، مارس 

قـ آقتصـاد الخػـل وآقتصـاد الرسـؿل ، د.سقزي طدلل كاشد ، آتجار بالبشـر بـ.2٩

 . 2775اإلسؽـدرية ، طام    -دار الجامعة الجديدة لؾـشر 

د. طازي حسـ صباريـل ، القجقز يف حؼقق اإلكسان وحرياتف إساسـقة ، مؽتبـة دار .25

 .م ۹۹۹1  الثؼافة لؾـشر والتقزيع ، طام

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013942


–
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قـات الخاصـة الدولقـة ، د.طؽاشة محؿد طبد العال ، اإلكابة الؼضـائقة يف كطـاق العال.2١

 . 2770دار الجامعة الجديدة  ، طام  

د.طؾل مصـطػك إمـقـ طؾـل جـرب ، جـرائؿ العـدوان طؾـك أمــ الدولـة الـاشـئة طــ .20

 جامعـة –استخدام الحاسب ألل واإلكرتكت بقـ الشريعة والؼاكقن ، رسالة دكتقراه 

 . م 277٩  طام ، الحؼقق كؾقة – الؼاهرة

 -كابة الؼضائقة يف الؿسائؾ الجـائقة دراسة مؼاركـة ، الطبعـة إولـك د.طؿر سالؿ ، آ.2٨

 . 2777 -دار الـفضة العربقة 

ــة .29 ــة والؼاكقكق ــات الدولق ــة الؿـظؿــة يف ضــؾ آتػاقق ــقكس الباشــا ، الجريؿ ــائزة ي د. ف

   م  . 2772والقصـقة ، رسالة دكتقراه ـــ جامعة طقـ شؿس ـــ كؾقة الحؼقق ،  طام 

راري ، الؿقاجفــة الجـائقــة لجــرائؿ آتجــار بالبشــر، دراســة يف الؼــاكقن د.فتقحــة قــق.٩7

كؾقة الحؼقق جامعة اإلمارات العربقة  -اإلمارايت الؿؼارن ، مجؾة الشريعة والؼاكقن  

 . 2779( ، أكتقبر ٩7، ع )  2٩س   -

 م . 2777لسـة  ١٩/29٩قرار الجؿعقة العامة رقؿ .٩7

الجريؿـة وتطبقؼاتـف يف الـدول العربقـة ، مركـز  د.محؿد إمقـ البشري ، طؾؿ ضحايا.٩2

 طــام ، الريــاض - إمـقــة لؾعؾــقم العربقــة كــايػ جامعــة –الدراســات والبحــقث 

 . 55  ص ، م 2775 – ـه7٩2١

محؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، جؿال الديـ ابـ مـظـقر إكصـاري الرويػعـك .٩٩

 -بقروت ، الطبعة : الثالثـة  –ر هـ( ، لسان العرب ، دار صاد077اإلفريؼك )الؿتقىف: 

 . 75هـ ، طدد إجزاء :  7٩7٩

حامــد صــادق قـقبــل ، معجــؿ لغــة الػؼفــاء ، دار الـػــائس  -محؿــد رواس قؾعجــل .٩٩

 . 79٨٨ -هـ  7٩7٨لؾطباطة والـشر والتقزيع ، الطبعة : الثاكقة ، 
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إمـقة الؿجؾة العربقة لؾدراسات  ،د. محؿد محقل الديـ طقض ، الجريؿة الؿـظؿة .٩5

السـة العاشـرة  ــــ  ،والتدريب ، الؿركز العربل لؾدراسات إمـقة والتدريب الرياض 

 هـ . 7٩7١ـــ  محرم  79الؿجؾد العاشر ـــ  العدد 

 الـدولل العفـد مؽتبة –د.محؿقد شريػ بسققكك: الؿدخؾ لدراسة الؼاكقن الجـائك .٩١

 .7997 ،(إيطالقا) سقراكقزا الجـائقة، لؾدراسات

د.مصطػك صاهر الؿقاجفة التشريعقة لظاهرة غسؾ، إمقال الؿتحصـؾة مــ جـرائؿ .٩0

 .2772الؿخدرات، الؼاهرة 

د.مخؾد الطراوكف، أضقاء طؾك مشؽؾة آتجـار بالبشـر، ورقـة طؿـؾ قـدمت لؿـمتؿر .٩٨

 .م 277٨  -٩-75-72بقؼ، الدوحة مـ مؽافحة آتجار بالبشر: بقـ الـظرية والتط

اوكة ، مؽافحة آتجار بالبشر: دراسـة تحؾقؾقـة وكؼديـة مؼاركـة يف ضـقء د.مخؾد الطر.٩9

، الؿجؾـة  2775واتػاققة مجؾس أوروبا لعام  2777بروتقكقل إمؿ الؿتحدة لعام 

 . 7 مجؾد - ٩ طدد ، 2779 طام ، إردن –إردكقة يف الؼاكقن والعؾقم السقاسقة 

يف مجال رطاية الضـحايا ،  مجؾـة د. مدحت محؿد أبق الؿصر ، الجقاكب الؿعاصرة .٩7

 م  .277٩ -العدد )الرابع ( ، يـاير  -الػؽر الشرصل ، الؿجؾد الحادي طشر

السقاســة الجـائقــة  -الجــزء الثــاين -د. مصــطػك العــقجل ، دروس يف العؾــؿ الجـــائل.٩7

 .م79٨0بقروت ، طام  -والتصدي لؾجريؿة ، ممسسة كقفؾ

ــل بال.٩2 ــر العــالؿل طـــ مؽتــب إمــؿ الؿتحــدة الؿعـ ؿخــدرات والجريؿــة ، التؼري

 ."خالصة وافقة  " 277٩آتجار بإشخاص لعام 

  ، “ Eradication of Forced Labour ”مـظؿـة العؿـؾ الدولقـة، استئصـال العؿـؾ الجـربي .٩٩

 . 2770 طام  ، الدولل العؿؾ ممتؿر



–
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طؾـك الـرابط مـظؿة العؿؾ الدولقة ، الؿققع الرسؿل لؿـظؿة العؿـؾ الدولقـة ، متـاح .٩٩

 التالل : 

 www.arab-niaba.org/publications/crime/cairo/gorgy-a.pdf 

، الؿققع "إرباح والػؼر: اقتصاديات العؿؾ الجربي "مـظؿة العؿؾ الدولقة ، تؼرير .٩5

 الرسؿل لؿـظؿة العؿؾ الدولقة ، متاح طؾك الرابط التالل :

  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243586/lang--
ar/index.htm  

مققع الؿػقضقة السامقة لألمؿ الؿتحدة لشمون الالجئـقـ ، الػريـؼ العـالؿل الؿعــل .٩١

 بالفجرة : طؾك الرابط التالل :

     https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html 

إصراف يف اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحـة الجريؿـة الؿـظؿـة طـرب القصـقـة،  ممتؿر.٩0

، إكشـــطة التـــل  ۰۰۹۰تشـــريـ إول/أكتـــقبر  79 -75الـــدورة السادســـة فققــــا، 

يضطؾع هبا مؽتب إمؿ الؿتحـدة الؿعــل بالؿخـدرات والجريؿـة مــ أجـؾ تـرويج 

شـخاص، وبخاصـة الـسـاء ودطؿ تـػقـذ بروتقكـقل مــع وقؿـع ومعاقبـة آتجـار بإ

وإصػال، الؿؽؿؾ ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة ، 

 :م  ، متاح طؾك الرابط  2775/٩/ 79

 http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_CO
P_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf 

إمقال يف ضـقء اإلجـرام الؿــظؿ والؿخـاصر الؿرتتبـة  ،  جريؿة غسؾ د. كبقف صالح.٩٨

 . م  277١طؾقفا ، مـشلة الؿعارف ــ اإلسؽـدرية ، طام 

تؿـقز/ يقلقـف 70كظام روما إساسل لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الؿعتؿد يف روما يف .٩9

م ، كظام روما إساسل : هق معاهـدة متعـددة إصـراف : تعـد بؿثابـة القثقؼـة 799٨

قسـقة والحؽؿقــة لؾؿحؽؿــة الجـائقــة الدولقـة . الــدول التــل أصــبحت أصراًفــا يف التلس

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27677.html
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ًٓ أطضــاء يف  كظـام رومــا إساسـل ، طؾــك ســبقؾ الؿثـال بالتصــديؼ طؾقـف ، تصــبح دو

، هــاك  2779الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة . تجدر اإلشارة إلك أكف : اطتباًرا مـ مارس 

 ولقة .دولة طضق يف الؿحؽؿة الجـائقة الد 72٩

ؿؾؽـل رقـؿ كظام مؽافحة جرائؿ آتجار بإشخاص السعقدي الصادر بالؿرسقم ال.57

 . ـه27/0/7٩٩7بتاريخ  ٩7م /

هاين فتحل جقرجل، جريؿة آتجـار بإشـخاص، والجفـقد الؿصـرية لؿؽافحتفـا .57

والؼضاء طؾقفا، الؿؼدم لؾـدوة اإلقؾقؿقة التل يـظؿفا بركامج إمؿ الؿتحدة اإلكؿائل 

 الجرائؿ الؿـظؿة والعابرة لؾحدود   .حقل 

،  "دور الشـرصة يف رطايـة ضـحايا الجريؿـة  "د.وجدي محؿد بركات ، ورقـة طؿـؾ .52

 م . 277٨إكاديؿقة الؿؾؽقة لؾشرصة بالبحريـ ، طام   -مركز البحقث إمـقة 

53 - https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm 

 .م ۰۰۰۰اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة الؿـظؿة طرب القصـقة السـة  -55

 . م792١اتػاققة الرق ; إتػاققة قؿع تجارة الرققؼ ، لعام  -5١

اتػاققة العبقدية أو الرق والخدمة الؼسرية والعؿؾ بالسخرة وإطراف   -50

لة بربوتقكقل طام  م 792١والؿؿارسات الشبقفة هبا   .  795٩بصقغتفا الؿعدَّ

 م.79٩2اتػاققة العؿؾ بالسخرة، الؿمتؿر العام لؿـظؿة العؿؾ الدولقة  -5٨

الؿرأة اطتؿدت وطرضت لؾتقققع  اتػاققة الؼضاء طؾك جؿقع أشؽال التؿققز ضد -59

 ٩٩/7٨7والتصديؼ وآكضؿام بؿقجب قرار الجؿعقة العامة لألمؿ الؿتحدة 

أيؾقل/سبتؿرب  ٩تاريخ بدء الـػاذ:  7909كاكقن إول/ديسؿرب  7٨الؿمرخ يف 

79٨7 . 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm


–

٨٨7 

( كصت طؾك أكف :  ١اتػاققة الؼضاء طؾك جؿقع أشؽال التؿققز ضد الؿرأة ، الؿادة )   -١7

خذ الدول إصراف جؿقع التدابقر الؿـاسبة، بؿا يف ذلؽ التشريعل مـفا، تت

 .لؿؽافحة جؿقع أشؽال آتجار بالؿرأة واستغالل بغاء الؿرأة

 .  799٩يخص التبـل بقـ الدول لعام اتػاققة حؿاية إصػال والتعاون الدولل فقؿا  -١7

ديؼ وآكضؿام بؿقجب اتػاققة حؼقق الطػؾ ، اطتؿدت وطرضت لؾتقققع والتص-١2

تاريخ  79٨9تشريـ الثاين/كقفؿرب  27الؿمرخ يف  ٩٩/25قرار الجؿعقة العامة 

 . 7997أيؾقل/سبتؿرب  2بدء الـػاذ: 

الؿتعؾؼة بالعؿؾ الجربي أو اإللزامل،  29أتػاققة مـظؿة العؿؾ الدولقة رقؿ  -١٩

 . 79٩7الصادرة طام 

 . 2لن أسقأ أشؽال طؿؾ إصػال ، الؿادة بش 7٨2اتػاققة مـظؿة العؿؾ الدولقة رقؿ 

آتػاققات التؽؿقؾقة إلبطال الرق وتجارة الرققؼ وإطراف والؿؿارسات الشبقفة  -١٩

 . 7م ، الؿادة 795١بالرق ، طام  

:   "حظر آتجار بإشخاص واستغالل دطارة الغقر  "آتػاققة الدولقة بشلن  -١5

أقرهتا الجؿعقة العامة  م ، 79٩9اكقن إول طام الؿعؼقدة يف الثالث مـ ديسؿرب/ك

، ودخؾت حقز 79٩9(  ، يف الثالث مـ ديسؿرب/كاكقن إول ٩-)د ٩70بؼرارها 

  .٩٩صبؼا لؾؿادة  7957التـػقذ يف يقلقق/تؿقز 

الؼاكقن الـؿقذجل لؿؽافحة آّتجار بإشخاص ، وَضع مؽتب إمؿ الؿتحدة  -١١

هذا الؼاكقن وأصدره ، وذلؽ استجابة إلك صؾب  الؿعـل بالؿخدرات والجريؿة

الجؿعقة العامة إلك إمقـ العام بالعؿؾ طؾك تعزيز جفقد الدول إطضاء وتؼديؿ 

الؿساطدة إلقفا سعقًا إلك اكضؿامفا إلك اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؿؽافحة الجريؿة 
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هذا الؼاكقن  دوالربوتقكقٓت الؿؾحؼة هبا وتـػقذها. وقد ُأط الؿـظؿة طرب القصـل

الـؿقذجل طؾك وجف الخصقص بغقة تؼديؿ الؿساطدة إلك الدول يف تـػقذ إحؽام 

القاردة يف بروتقكقل مـع وقؿع ومعاقبة آتجار بإشخاص، وبخاصة ِّالـساء 

 وإصػال الؿؽؿؾ لتؾؽ آتػاققة .

 .م  79٩0لسـة  5٨قاكقن العؼقبات رقؿ  -١0

 . 2777 لسـة ١٩ لبشر رقؿقاكقن مؽافحة آتجار با -١٨

تؼرير إمقـ العام ، صـدوق إمؿ الؿتحدة آستئؿاين لؾتربطات مـ أجؾ مؽافحة 

أ( مـ جدول إطؿال )۷۰أشؽال الرق الؿعاصرة، الدورة السابعة والستقن البـد 

لؿتعؾؼة بحؼقق اإلكسان ، تػقد الصؽقك ا "تعزيز حؼقق اإلكسان وحؿايتفا  "الؿمقت
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 ٨١0 ......................................................................... الخـاتـؿة

 ٨0٩ ................................................................... ضبط الؿراجع

 ٨٨١ ............................................................. ففرس الؿقضقطات


