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4يهخص  

تناولت ىذه الدراسة جريمة االتجار في البشر وفقا ألحكاـ القانوف الدولي، حيث تـ التعرؼ عمى 

ء وفي التشريعات الداخمية واالتفاقيات الدولية، وتـ تحديد اىـ مفيوـ جريمة االتجار في البشر لدى الفقيا

خصائصيا التي تميزىا عف الجرائـ األخرى، كما تـ تحديد االركاف الرئيسية لجرائـ االتجار في البشر وفقا 

 . ألحكاـ القانوف الدولي، ومف ثـ تـ التعرؼ عمى العوامؿ المؤدية إلى تمؾ الجريمة واألثار المترتبة عمييا

كما تـ تحديد الجيود الدولية لمكافحة جريمة االتجار في البشر مف خالؿ التعرؼ عمى دور 

المنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية في مكافحة تمؾ الجريمة، كما تـ التعرؼ عمى الجيود اإلقميمية في 

التي تناولت احكاـ جريمة  مكافحة جريمة االتجار في البشر مف خالؿ التعرؼ عمى اىـ االتفاقيات اإلقميمية

االتجار في البشر، وتـ مف خالليا أيضا التعرؼ عمى اىـ تدابير المكافحة وفقا لتمؾ االتفاقيات، كما تـ 

التعرؼ عمى الجيود الوطنية لمكافحة جريمة االتجار في البشر مف خالؿ التعرؼ عمى موقؼ المشرع 

 مى االليات المقترحة لمكافحتيا .الفمسطيني مف جريمة االتجار في البشر، والتعرؼ ع

وقد تـ التوصؿ إلى العديد مف النتائج حوؿ جريمة االتجار في البشر، أبرزىا عدـ وجود تشريع 

خاص في فمسطيف لمكافحة جرائـ االتجار في البشر، واف فمسطيف لـ تنضـ إلى كافة االتفاقيات الدولية ذات 

فمسطينية لمكافحة تمؾ الجريمة، وقد اوصى الباحث  ةد استراتيجيالعالقة بجرائـ االتجار في البشر، وعدـ وجو 

بعد ذلؾ بعدد مف التوصيات أبرزىا ضرورة إصدار تشريع فمسطيني خاص لمكافحة جريمة االتجار في 

البشر، وضرورة انضماـ فمسطيني عمى كافة االتفاقيات الدولية ذات العالقة بجريمة االتجار في البشر، 

 طنية عميا لمكافحة تمؾ الجريمة .يئة و وتشكيؿ لجنة او ى
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Trafficking in human beings crime 

By. Diyaa Mohmmad Ahmad Ghneimat  

Supervision. Dr. Abdalla Najajra 

Abstract 
 

The study dealt with the provisions of the crime of trafficking in human beings in 

accordance with the provisions of international law. The concept of the crime of 

trafficking in human beings was recognized by jurists and in domestic legislation 

and international conventions. The main characteristics of these crimes were 

identified. To the provisions of international law, and then identify the factors 

causing the crime and its consequences . 

The international efforts to combat the crime of trafficking in human beings have 

been identified by identifying the role of international organizations and 

international conventions in combating this crime. Regional efforts have also been 

identified in combating the crime of human trafficking through the identification of 

the most important regional conventions dealing with the provisions of the crime 

of trafficking in human beings , And also identified the most important control 

measures in accordance with those conventions. The national efforts to combat the 

crime of trafficking in human beings were also identified by identifying the 

position of the Palestinian legislator on the crime of trafficking in human beings 

and identifying the mechanisms proposed to combat them 

Several results have been reached on the crime of human trafficking, notably the 

lack of special legislation in Palestine to combat trafficking in human beings. 

Palestine has not acceded to all international conventions related to trafficking in 

human beings and there is no Palestinian strategy to combat such crime. The 

researcher recommended a number of recommendations, including the need to 

issue special Palestinian legislation to combat the crime of trafficking in human 

beings, and the need for a Palestinian to adhere to all international conventions 

related to the crime of trafficking in human beings and to form a committee or a 

national supreme body to combat this crime. 
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 يقذيت

الخطيرة التي تؤرؽ المجتمع الدولي مف الجرائـ في وقتنا الحالي تعتبر جريمة االتجار بالبشر  إف

 فيذه الجريمة تنتيؾ بكؿ ما تعنيو الكممة حقوؽ االنساف وحرياتو وتضرب انسانيتو في الصميـ،، بالكامؿ

نما ترتكلة معينة، دولية، ال تقتصر عمى دو جرمية حيث تعتبر جريمة االتجار بالبشر ظاىرة  ب بصور وا 

الدولة ومدى احتراميا لالنساف، وأنماط مختمفة في كؿ دولة، وكذلؾ تختمؼ نظرة الدولة ليا تبعا لنظرة 

ضا قد يعتمد ذلؾ أيضا عمى العادات والتقاليد والقوانيف التي تطبؽ في تمؾ البمداف فنرى البمداف التي واي

 1.في نظرتيا ليذه الجريمة  تحتـر االنساف وحقوقو قوانينيا تتشدد

، وىػػػػػػو تػػػػػػابع 2005-2004ووفقػػػػػػا لتقػػػػػػارير مكتػػػػػػب مراقبػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر ومكافحتػػػػػػو لمعػػػػػػاـ 

ناحيػػػػػػػػة خطػػػػػػػػورة الجريمػػػػػػػػة  لػػػػػػػػوزارة الشػػػػػػػػؤوف الخارجيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة  أنػػػػػػػػو مػػػػػػػػف

تجػػػػػار بالسػػػػػالح ثػػػػػة، حيػػػػػث أف جريمػػػػػة االوجسػػػػػامتيا فجريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر تصػػػػػنؼ فػػػػػي المرتبػػػػػة الثال

 2تأتي في المرتبة األولى، ثـ تمييا جريمة االتجار بالعقاقير المخدرة في المرتبة الثانية.

وممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف خطػػػػورة ىػػػػذه الجريمػػػػة، ويجعميػػػػا مػػػػف أىػػػػـ المواضػػػػيع الواجػػػػب بػػػػذؿ المزيػػػػد مػػػػف 

ود، أي ، أي أنيػػػػا عػػػػػابرة لمحػػػػػدأنيػػػػا فػػػػػي أنمبيػػػػا تكػػػػػوف جريمػػػػة منظمػػػػػة عػػػػابرة لمحػػػػػدود الجيػػػػد لمكافحتيػػػػػا

تعػػػػػػػػػد محػػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػاـ الوطنػػػػػػػػػي أو  فميػػػػػذا لػػػػػـ مػػػػػف الممكػػػػػف أف ترتكػػػػػب بػػػػػيف عػػػػػدة دوؿ مجتمعػػػػػة،

و  وأوضػػػػػاعيـ االقتصػػػػػادية فقػػػػػر النػػػػػاس غؿة أف ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف الجػػػػػرائـ يسػػػػػتالداخمػػػػػػػػػػػي فقػػػػػط، و خاصػػػػػ

والمقصػػػػػودة  الضػػػػػعيفةئػػػػػة الفة النسػػػػػاء واألطفػػػػػاؿ، ألنيػػػػػـ مػػػػػف بيػػػػػـ خاصػػػػػ لإلتجػػػػػار االجتمػػػػػاعي وضػػػػػعيـ
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تحظػػػػػى باىتمػػػػػاـ بػػػػػال  ليػػػػػذا كمػػػػػو أصػػػػػبحت ىػػػػػذه الجريمػػػػػة  ،فيػػػػػي بحاجػػػػػة لحمايػػػػػة كبيػػػػػرة ،فػػػػػي المجتمػػػػػع

 1ي .مف طرؼ المجتمع الدول األىمية

ومػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػدير بالػػػػػػػػػذكر أف جريمػػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػر موضػػػػػػػػػوع كبيػػػػػػػػػر ومتػػػػػػػػػداخؿ، واذا أراد 

مػػػػاـ بجميػػػػع فػػػػروع القػػػػانوف، إال أننػػػػا نجػػػػد الباحػػػػث أف يدرسػػػػو عمػػػػى الصػػػػعيد المحمػػػػي فسػػػػيجد أف لػػػػو اىت

فت لمكافحػػػػػة يػػػػػر مػػػػػف االتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة التػػػػػي ىػػػػػداىتمػػػػػاـ دولػػػػػي كبيػػػػػر بالموضػػػػػوع، فنجػػػػػد ىنػػػػػاؾ الكث

 2. يا اىتماـ كبير عمى الصعيد الدوليىذه الجريمة، وكاف ل

االتجػػػػػػػػػػار باألشػػػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػػػذي أعػػػػػػػػػػده ب المتعمػػػػػػػػػػؽالتقريػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػالمي  بحسػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػو

، أف مميػػػػػػاري شػػػػػخص حػػػػػوؿ العػػػػػػالـ 2014سػػػػػنة  المعنػػػػػػي بالجريمػػػػػة والمخػػػػػدرات األمػػػػػـ المتحػػػػػدة مكتػػػػػب

% 70مورسػػػػػػػت عمػػػػػػػييـ جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر دوف أف يتعػػػػػػػرض الجنػػػػػػػاة لمعقػػػػػػػاب، وأشػػػػػػػار إلػػػػػػػى أف 

وقػػػػاؿ التقريػػػػر إف بعػػػػض النسػػػػاء أصػػػػبحف  % مػػػػنيـ رجػػػػاؿ وصػػػػبية،30ايا نسػػػػاء وفتيػػػػات، ومػػػػف الضػػػػح

% مػػػػػف 78% و70%، فػػػػػي حػػػػػيف يمثػػػػػؿ الجنػػػػػاة الػػػػػذكور نسػػػػػبة 30يتػػػػػاجرف بالبشػػػػػر بنسػػػػػبة تصػػػػػؿ إلػػػػػى 

وتضػػػػػػػمنت أشػػػػػػػكاؿ اسػػػػػػػػتغالؿ ، فػػػػػػػي الشػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػط وشػػػػػػػماؿ أفريقيػػػػػػػا ايوجػػػػػػػدو   المتػػػػػػػاجريف المػػػػػػػدانيف

% لمعمػػػػػػؿ القسػػػػػػري 14% و79سػػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػػي لمنسػػػػػػاء بنسػػػػػػبة الضػػػػػػحايا التػػػػػػي عرضػػػػػػيا التقريػػػػػػر اال

% مػػػػػػػف الضػػػػػػػحايا الرجػػػػػػػاؿ لمعمػػػػػػػؿ القسػػػػػػػري ممػػػػػػػثال فػػػػػػػي 83يتعػػػػػػػرض  وسػػػػػػػرقة األعضػػػػػػػاء، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف

نتػػػػػػاج النسػػػػػػيج، و % لالسػػػػػػتغالؿ 8التنظيػػػػػػؼ والبنػػػػػػاء والخػػػػػػدمات الغذائيػػػػػػة والمطػػػػػػاعـ والعمػػػػػػؿ المنزلػػػػػػي وا 

 3% لسرقة األعضاء.1الجنسي و

                                                           
1

.03الشرفات،مرجعسابق،ص
2

،جامعةناٌفالعربٌةللعلوماألمنٌة،الرٌاض.رالجهود الدولٌة فً مكافحة االتجار بالبش(،0212مطر،محمد،)
3
 ،صادرعنمكتباالممالمتحدةالمعنًبالجرٌمةوالمخدرات.0214االتجارباألشخاصبالمتعلقالتقرٌرالعالمً 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
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نطقػػػػػػة الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػط وشػػػػػػماؿ مػػػػػػف الضػػػػػػحايا يختػػػػػػاجر بيػػػػػػـ داخػػػػػػؿ م% 31أف  وذكػػػػػػر التقريػػػػػػر

، وانمػػػػػػػا يعػػػػػػػود ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى أف ىػػػػػػػذه المنػػػػػػػاطؽ تعتبػػػػػػػر األفقػػػػػػػر واألصػػػػػػػعب مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة ظػػػػػػػروؼ أفريقيػػػػػػػا

 .المعيشة والدخؿ 

% مػػػػػػػػف دوؿ العػػػػػػػػالـ، أصػػػػػػػػدرت قػػػػػػػػوانيف تجػػػػػػػػـر االتجػػػػػػػػار 90وجػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي التقريػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػا أف 

ـ المتحػػػػػدة لمكافحػػػػػة االتجػػػػػار باألشػػػػػخاص منػػػػػذ العػػػػػاـ بالبشػػػػػر، وذلػػػػػؾ منػػػػػذ بػػػػػدء تطبيػػػػػؽ بروتوكػػػػػوؿ األمػػػػػ

دوؿ ليسػػػػػػػت لػػػػػػػدييا تشػػػػػػػريعات فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد عمػػػػػػػى  ة، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف مػػػػػػػا زالػػػػػػػت ىنػػػػػػػاؾ تسػػػػػػػع2003

دولػػػػػػػة أخػػػػػػػرى لػػػػػػػدييا تشػػػػػػػريعات جزئيػػػػػػػة تشػػػػػػػمؿ فقػػػػػػػط بعػػػػػػػض الضػػػػػػػحايا أو أشػػػػػػػكاؿ  178اإلطػػػػػػػالؽ، و

 . االستغالؿ

 أهًٍت انذراست

الضػػػػفة  التػػػػي يػػػػتـ إجراؤىػػػػا فػػػػي لػػػػى مػػػػف ىػػػػذا النػػػػوعتنبػػػػع أىميػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف كونيػػػػا الدراسػػػػة األو 

، حيػػػػث تيػػػػتـ والتػػػػي تتنػػػػاوؿ وتػػػػنظـ جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر وفقػػػػا ألحكػػػػاـ القػػػػانوف الػػػػدولي الغربيػػػػة،

الدراسػػػػة بتزايػػػػد الخطػػػػر المتشػػػػكؿ مػػػػف جريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػر، ومػػػػف كونيػػػػا تبحػػػػث فيمػػػػا وصػػػػمت إليػػػػو 

مسػػػػػػػطيني عمػػػػػػػى االرتقػػػػػػػاء بمسػػػػػػػتواه التشػػػػػػػريعي الػػػػػػػدوؿ األخػػػػػػػرى فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ  لحػػػػػػػث المشػػػػػػػرع الف

 إلعطاء المزيد مف االىتماـ لمحاربة ىذه الجريمة .

 أهذاف انذراست

 حاولت الدراسة تحقيؽ االىداؼ التالية :

التعػػػػرؼ عمػػػػى مفيػػػػـو جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر فقيػػػػا، وفػػػػي التشػػػػريعات الداخميػػػػة واالتفاقيػػػػات  -

 الدولية .

 البشر وفقا ألحكاـ القانوف الدولي . توضيح أركاف جريمة االتجار في -
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 تحديد خصائص جريمة االتجار في البشر التي تميزىا عف الجرائـ المشابية ليا . -

 التعرؼ عمى العوامؿ المؤدية واألثار المترتبة عمى جريمة االتجار في البشر . -

 .توضيح الجيود الدولية واإلقميمية والوطنية في مكافحة جريمة االتجار في البشر  -

 اشكبنٍت انذراست

جػػػػػػػود دوؿ ال زالػػػػػػػت لػػػػػػػـ تصػػػػػػػدر تشػػػػػػػريعات خاصػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػة و تنبػػػػػػػع إشػػػػػػػكالية الدراسػػػػػػػة  مػػػػػػػف 

جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر عمػػػػػى الػػػػػرنـ مػػػػػف حجػػػػػـ الجريمػػػػػة اليائػػػػػؿ الػػػػػذي رصػػػػػده تقريػػػػػر األمػػػػػـ المتحػػػػػدة 

جابػػػػػػة عمػػػػػػى التسػػػػػػاؤؿ الػػػػػػرئيس عميػػػػػػو تكمػػػػػػف إشػػػػػػكالية الدراسػػػػػػة فػػػػػػي االالمعنػػػػػػي بالجريمػػػػػػة والمخػػػػػػدرات، و 

ومــــاىي االليــــات  ،القــــانون الــــدولي ألحكــــاممــــا أحكــــام جريمــــة االتجــــار بالبشــــر وفقــــا لمدراسػػػػة حػػػػوؿ 

 ؟وما ىو موقف المشرع الفمسطيني الدولية والوطنية لمكافحة ىذه الجريمة،

 : ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي مجموعة مف األسئمة الفرعية التالية

 القانوف الدولي ؟ ألحكاـ ما ىو مفيـو جرائـ االتجار في البشر وفقا -

 القانوف الدولي ؟ ألحكاـما ىي مقومات جريمة االتجار في البشر وفقا  -

 ما ىي العوامؿ واألثار المترتبة عمى جريمة االتجار في البشر ؟ -

 ما ىي الجيود الدولية لمكافحة جريمة االتجار في البشر ؟ -

 ر ؟ما ىي الجيود اإلقميمية لمكافحة جريمة االتجار في البش -

 ما ىي الجيود الوطنية لمكافحة جريمة االتجار في البشر ؟ -
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 انذراست يُهج

اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث فػػػػػػػي دراسػػػػػػػتو المػػػػػػػنيج التحميمػػػػػػػي القػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى تحميػػػػػػػؿ نصػػػػػػػوص االتفاقيػػػػػػػات 

الدوليػػػػػػػة والتشػػػػػػػريعات الداخميػػػػػػػة التػػػػػػػي تناولػػػػػػػت موضػػػػػػػوع جػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػار فػػػػػػػي البشػػػػػػػر، كمػػػػػػػا اسػػػػػػػتخدـ 

إجػػػػػراؤه المقارنػػػػػة بػػػػػيف التشػػػػػريعات الداخميػػػػػة لمػػػػػدوؿ التػػػػػي نظمػػػػػت  الباحػػػػػث المػػػػػنيج المقػػػػػارف مػػػػػف خػػػػػالؿ

، وبػػػػػػيف االتفاقيػػػػػػات الدوليػػػػػػة التػػػػػػي تناولػػػػػػت ىػػػػػػذا بينيمػػػػػػا الػػػػػػبعض احكػػػػػػاـ جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار فػػػػػػي البشػػػػػػر

 الموضوع أيضا .
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 انفصم األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يبهٍت جرائى االتجبر ببنبشر
فصػػػػؿ ماىيػػػػة جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ تحديػػػػد التعريػػػػؼ الخػػػػاص سػػػػنتناوؿ فػػػػي ىػػػػذا ال

بجػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر وىػػػػػو مػػػػػا سػػػػػنبحثو فػػػػػي المبحػػػػػث االوؿ، أمػػػػػا فػػػػػي المبحػػػػػث الثػػػػػاني سنخصصػػػػػو 

 بحث في مقومات جرائـ االتجار بالبشر واثارىا المختمفة .مل

 انًبحث األول

 يفهىو جرائى االتجبر ببنبشر

لػػػػػى تحديػػػػػد الفػػػػػرؽ إلػػػػػى تحديػػػػػد تعريػػػػػؼ جػػػػػرائـ االت مبحػػػػػثسػػػػػنتطرؽ فػػػػػي ىػػػػػذا ال جػػػػػار بالبشػػػػػر، وا 

المشػػػػػابية، وىػػػػػذا مػػػػػا سػػػػػنبحثو فػػػػػي المطمػػػػػب االوؿ،  التجػػػػػار بالبشػػػػػر ونيرىػػػػػا مػػػػػف الجػػػػػرائـبػػػػػيف جريمػػػػػة ا

 أما المطمب الثاني سنخصصو لمبحث في أشكاؿ جريمة االتجار بالبشر .

 انًطهب األول 

 تؼرٌف جرائى االتجبر ببنبشر 

لمجريمة، كما سنقوـ  الوطني والدولييؼ جرائـ االتجار بالبشر مف حيث التعريؼ سنقوـ بتعر 

 بتحديد أشكاؿ جريمة االتجار بالبشر .
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 الفرع األول4 تعريف جرائم االتجار بالبشر                                    

 أوال4 التعريف الفقيي                                              

شػػػػػامؿ متفػػػػػؽ  اسػػػػػتو نمحػػػػػظ عػػػػػدـ وجػػػػػود أي تعريػػػػػؼ تشػػػػػريعيد التعمػػػػػؽ فػػػػػي الموضػػػػػوع ودر عنػػػػػ

عميػػػػػو بػػػػػيف جميػػػػػع الػػػػػدوؿ لجريمػػػػػة اإلتجػػػػػار بالبشػػػػػر، فيػػػػػي جريمػػػػػة ذات مواضػػػػػيع وتفصػػػػػيالت متشػػػػػعبة، 

فنجػػػػػد مالحقػػػػػة المتػػػػػاجريف بالبشػػػػػر وتوقيػػػػػع العقوبػػػػػة عمػػػػػييـ،  أمػػػػػاـوىػػػػػذا يشػػػػػكؿ فػػػػػي أحيػػػػػاف كثيػػػػػرة عائقػػػػػا 

) البشػػػػػر، فمػػػػػنيـ مػػػػػف يعرفيػػػػػا بأنيػػػػػا تحػػػػػاوؿ تحديػػػػػد مفيػػػػػوـ جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بة بعػػػػػض التعريفػػػػػات الفقييػػػػػ

االسػػػػػتخداـ والنقػػػػػؿ والتسػػػػػميـ لتشػػػػػخاص مػػػػػف خػػػػػالؿ التيديػػػػػد او االختطػػػػػاؼ او اسػػػػػتخداـ القػػػػػوة والتحايػػػػػؿ 

او اإلجبػػػػػار مػػػػػف خػػػػػالؿ إعطػػػػػاء وأخػػػػػذ الفوائػػػػػد الكتسػػػػػاب موافقػػػػػة وقبػػػػػوؿ شػػػػػخص يقػػػػػـو بالسػػػػػيطرة عمػػػػػى 

 . 1الجنسي أو اإلجبار عمى القياـ بعمؿ( ؿاالستغالشخص اخر بيدؼ 

نسػػػػػاف إلالتػػػػػي تحػػػػػوؿ اكافػػػػػة التصػػػػػرفات المشػػػػػروعة ونيػػػػػر المشػػػػػروعة )كمػػػػػا تػػػػػـ تعريفيػػػػػا بأنيػػػػػا 

بواسػػػػػػطة وسػػػػػػطاء محتػػػػػػرفيف عبػػػػػػر الحػػػػػػدود الوطنيػػػػػػة  وعة أو ضػػػػػػحية يػػػػػػتـ التصػػػػػػرؼ فيػػػػػػممجػػػػػػرد سػػػػػػ ىإلػػػػػػ

ذلػػػػػؾ، سػػػػػواء تػػػػػـ بو ادني أو فػػػػػي أعمػػػػػاؿ جنسػػػػػية أو مػػػػػا شػػػػػفػػػػػي أعمػػػػػاؿ ذات أجػػػػػر متػػػػػاللو بقصػػػػػد اسػػػػػتغ

 . 2(أو بأية صورة أخرى مف صور العبودية والتصرؼ بإرادة الضحية أو قصرا عن

فعػػػػػاؿ تؽ لمػػػػػو تعبيػػػػػر مطىػػػػػورد لفػػػػػظ كافػػػػػة التصػػػػػرفات و  وذا التعريػػػػػؼ أنػػػػػىػػػػػؿ المػػػػػف خػػػػػ يتضػػػػػح

فعػػػػػػاؿ المحصػػػػػػورة الػػػػػػواردة فػػػػػػي المواثيػػػػػػؽ ألؼ االخػػػػػػ مػػػػػػىتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر عالا جريمػػػػػػة امييػػػػػػتقػػػػػػـو عالتػػػػػػي 

 النقػػػػػػؿ، التنقيػػػػػػؿ ،د بالبشػػػػػػر مثػػػػػػؿ: أفعػػػػػػاؿ التجنيػػػػػػ بالتجػػػػػػارةة و التشػػػػػػريعات الخاصػػػػػػة يػػػػػػمميقإلواالدوليػػػػػػة 

 . ستقباؿاال

                                                           
1

.10ئر،صرسالةماجستٌر،جامعةقاصديمرباح،الجزاجرٌمة االتجار بالبشر والٌات مكافحتها،(،0216عبدالنور،سٌبوكر)
2

.17،دارالجامعةالجدٌدةللنشروالتوزٌع،االسكندرٌة،صاالتجار بالبشر بٌن االقتصاد الخفً واالقتصاد الرسمً(،0225ناشد،سوزي)
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كػػػػػػػراه أو إلأو ابػػػػػػػالقوة ، نقميػػػػػػػـتجنيػػػػػػػد أشػػػػػػػخاص أو ) وعرفيػػػػػػػا جانػػػػػػػب أخػػػػػػػر مػػػػػػػف الفقػػػػػػػو بانيػػػػػػػا 

العمػػػػػؿ الجبػػػػػري، الخدمػػػػػة ي و الجنسػػػػػ سػػػػػتغالؿاالصػػػػػوره، ومػػػػػف ذلػػػػػؾ  ىبشػػػػػت ؿاالسػػػػػتغاللغػػػػػرض الخػػػػػداع 

 1. (عضاء البشرية ونير ذلؾأل، تجارة ااالسترقاؽالتسوؿ، ة، القسري

أف ىػػػػذا التعريػػػػؼ قػػػػد حػػػػدد األفعػػػػاؿ والحػػػػاالت التػػػػي تقػػػػوـ عمييػػػػا جريمػػػػة االتجػػػػار  مػػػػف الواضػػػػح

ولكنػػػػو قػػػػد أىمػػػػؿ تحديػػػػد الصػػػػور المقصػػػػودة مػػػػف كممػػػػة اسػػػػتغالؿ، فبيػػػػذا يكػػػػوف قػػػػد تػػػػرؾ مجػػػػاال بالبشػػػػر، 

 تشكؿ جريمة اتجار بالبشر . ؿ وحالة مف عدـ حصر السموكيات التييلمتأو 

 ثانيا 4 التعريف في التشريعات المقارنة

، لتحديػػػػد مفيػػػػـو جريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػرة ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الجيػػػػود عمػػػػى المسػػػػتويات الوطنيػػػػ

الدوليػػػػة التػػػػي تناولػػػػت تعريػػػػؼ االتجػػػػار بالبشػػػػر، ومػػػػف تمػػػػؾ التشػػػػريعات المقارنػػػػة  االتفاقيػػػػاتناىيػػػػؾ عػػػػف 

نوف عرفػػػػػت المػػػػػادة األولػػػػػى مػػػػػف القػػػػػاار بالبشػػػػػر القػػػػػانوف اإلمػػػػػاراتي، حيػػػػػث التػػػػػي تناولػػػػػت جريمػػػػػة االتجػػػػػ

شػػػػػػػأف قػػػػػػػانوف مكافحػػػػػػػة ب ،2015لسػػػػػػػنة  1والمعػػػػػػػدؿ بالقػػػػػػػانوف رقػػػػػػػـ  2006لسػػػػػػػنة  51االتحػػػػػػػادي رقػػػػػػػـ 

 التيديػػػػػدأشػػػػػخاص، أو نقميػػػػػـ، أو تػػػػػرحيميـ، أو اسػػػػػتقباليـ بواسػػػػػطة  تجنيػػػػػد بأنػػػػػو التجػػػػػار بالبشػػػػػر،جػػػػػرائـ ا

ع، ا، أو الخػػػػػػداالحتيػػػػػػاؿنيػػػػػػر ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ القسػػػػػػر، أو االختطػػػػػػاؼ، أو بػػػػػػالقوة، أو اسػػػػػػتعماليا، أو 

أو إسػػػػػاءة اسػػػػػػتعماؿ السػػػػػمطة، أو إسػػػػػػاءة اسػػػػػػتغالؿ حالػػػػػة الضػػػػػػعؼ، أو بإعطػػػػػػاء أو تمقػػػػػي مبػػػػػػال  ماليػػػػػػة 

عمػػػػى شػػػػخص  خػػػػر لغػػػػرض االسػػػػتغالؿ، ويشػػػػمؿ االسػػػػتغالؿ  سػػػػيطرةأو مزايػػػػا لنيػػػػؿ موافقػػػػة شػػػػخص لػػػػو 

، أو ااسػػػػػػػتغالؿ دعػػػػػػػارة الغيػػػػػػػر، أو السػػػػػػػخرة، أو الخدمػػػػػػػة قسػػػػػػػر جميػػػػػػػع أشػػػػػػػكاؿ االسػػػػػػػتغالؿ ا الجنسػػػػػػػي أو 

 .  2بالرؽ، أو االستعباد، أو نزع األعضاء الشبييةالسترقاؽ، أو الممارسات ا

                                                           
32،دارالجامعةالجدٌدة،االسكندرٌة،صعملٌات االتجار بالبشر والٌات مكافحتها(،0211العرٌان،محمد)

1
 

2
بشأنمكافحةجرائماالتجاربالبشر0226لسنة51انوناالتحاديرقمالمادةاألولىمنالق
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االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر تشػػػػػػػير إلػػػػػػػى أف جػػػػػػػرائـ والتػػػػػػػي اإلحصػػػػػػػائيات الرسػػػػػػػمية  وىنػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف 

بوطة فػػػػي اإلمػػػػارات تػػػػراوح بػػػػيف إلػػػػى أف عػػػػدد القضػػػػايا المضػػػػ ر، حيػػػػث تشػػػػيدولػػػػة االمػػػػاراتفػػػػي  متواجػػػػدة

، بػػػػالرنـ مػػػػف انتشػػػػار ىػػػػذه الجريمػػػػة بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي دوؿ الخمػػػػيج بشػػػػكؿ قضػػػػية فػػػػي العػػػػاـ 50 - 40

 1مبطف وخاصة في موضوع العمالة وخدـ المنازؿ لالجانب .

وبػػػػػالتعمؽ فػػػػػي التعريػػػػػؼ الػػػػػذي أورده القػػػػػانوف االمػػػػػاراتي، نمحػػػػػظ قيامػػػػػو بحصػػػػػر جميػػػػػع الصػػػػػور 

، فقيػػػػاـ المشػػػػرع االمػػػػاراتي بتعريػػػػؼ ىػػػػذه ارتكبػػػػت كنػػػػا أمػػػػاـ جريمػػػػة اتجػػػػار بالبشػػػػر والسػػػػموكيات التػػػػي إذا

ذكرىػػػػػا المشػػػػػرع عمػػػػػى سػػػػػبيؿ  رؾ أي مجػػػػػاؿ لمقيػػػػػاس أو التأويػػػػػؿ فقػػػػػدالجريمػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا النحػػػػػو، ال يتػػػػػ

 الحصر .

عػػػػػػد مرتكبػػػػػػا ي بأنػػػػػػوفقػػػػػػد عػػػػػػرؼ االتجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص  ،المشػػػػػػرع المصػػػػػػريإذا نظرنػػػػػػا إلػػػػػػى أمػػػػػػا 

شػػػػػخص طبيعػػػػػي بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ البيػػػػػع أو  ورة مػػػػػعر كػػػػػؿ مػػػػػف يتعامػػػػػؿ بأيػػػػػة صػػػػػبالبشػػػػػلجريمػػػػػة االتجػػػػػار 

العػػػػػرض لمبيػػػػػع أو الشػػػػػراء أو الوعػػػػػد بيمػػػػػا أو االسػػػػػتخداـ أو النقػػػػػؿ أو التسػػػػػميـ أو اإليػػػػػواء أو االسػػػػػتقباؿ 

إذا تػػػػػـ ذلػػػػػؾ بواسػػػػػطة اسػػػػػتعماؿ القػػػػػوة  –أو التسػػػػػمـ سػػػػػواء فػػػػػي داخػػػػػؿ الػػػػػبالد أو عبػػػػػر حػػػػػدودىا الوطنيػػػػػة 

بيمػػػػػػا، أو بواسػػػػػػطة االختطػػػػػػاؼ أو االحتيػػػػػػاؿ أو الخػػػػػػداع، أو اسػػػػػػتغالؿ السػػػػػػمطة،  أو العنػػػػػػؼ أو التيديػػػػػػد

مقابػػػػػػؿ  أو اسػػػػػػتغالؿ حالػػػػػػة الضػػػػػػعؼ أو الحاجػػػػػػة، أو الوعػػػػػػد بإعطػػػػػػاء أو تمقػػػػػػي مبػػػػػػال  ماليػػػػػػة أو مزايػػػػػػا

إذا  –و ذلػػػػػؾ كمػػػػػو  –االتجػػػػػار بشػػػػػخص  خػػػػػر لػػػػػو سػػػػػيطرة عميػػػػػة  ىالحصػػػػػوؿ عمػػػػػي موافقػػػػػة شػػػػػخص عمػػػػػ

بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ االسػػػػػتغالؿ فػػػػػي أعمػػػػػاؿ الػػػػػدعارة و  ها كانػػػػػت صػػػػػور امػػػػػؿ بقصػػػػػد االسػػػػػتغالؿ أيػػػػػكػػػػػاف التع

سػػػػػائر أشػػػػػكاؿ االسػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػي، و اسػػػػػتغالؿ األطفػػػػػاؿ فػػػػػي ذلػػػػػؾ و فػػػػػي المػػػػػواد اإلباحيػػػػػة أو السػػػػػخرة 
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اد، أو التسػػػػػػػػػػوؿ، أو بعتلممارسػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػبيية بػػػػػػػػػػالرؽ أو االسػػػػػػػػػػأو الخدمػػػػػػػػػػة قسػػػػػػػػػػرا، أو االسػػػػػػػػػػترقاؽ أو ا

 1.أو جزء منيا استئصاؿ األعضاء أو االنسجو البشرية،

تجػػػػػػػار قػػػػػػػانوف منػػػػػػػع االفينػػػػػػػاؾ القػػػػػػػانوف الخػػػػػػػاص بيػػػػػػػذه الجريمػػػػػػػة وىػػػػػػػو أمػػػػػػػا المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي 

أو نقميػػػػػػـ، أو  ،أشػػػػػػخاصاسػػػػػػتقطاب  "المػػػػػػادة الثالثػػػػػػة ، حيػػػػػػث ذكػػػػػػر فػػػػػػي 2009لسػػػػػػنة  9بالبشػػػػػػر رقػػػػػػـ 

إيػػػػػوائيـ، أو اسػػػػػػتقباليـ بغػػػػػرض اسػػػػػػتغالليـ عػػػػػف طريػػػػػػؽ التيديػػػػػد بػػػػػػالقوة واسػػػػػتعماليا أو نيػػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػػف 

كاؿ القسػػػػػػػر، أو االختطػػػػػػػاؼ، أو االحتيػػػػػػػاؿ أو الخػػػػػػػداع، أو اسػػػػػػػتغالؿ السػػػػػػػمطة أو اسػػػػػػػتغالؿ حالػػػػػػػة أشػػػػػػػ

ضػػػػػػعؼ، أو بإعطػػػػػػاء أو تمقػػػػػػي مبػػػػػػال  ماليػػػػػػة أو مزايػػػػػػا لنيػػػػػػؿ موافقػػػػػػة شػػػػػػخص لػػػػػػو سػػػػػػيطرة عمػػػػػػى ىػػػػػػؤالء 

 2. "..األشخاص

يتضػػػػػػػح أف التعريػػػػػػػؼ فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع األردنػػػػػػػي ال يختمػػػػػػػؼ نيائيػػػػػػػا عػػػػػػػف التعريػػػػػػػؼ فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع 

، إال مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ مصػػػػػػػػطمح )تجنيػػػػػػػػد( الػػػػػػػػذي اسػػػػػػػػتخدمو المشػػػػػػػػرع اإلمػػػػػػػػاراتي، أمػػػػػػػػا المشػػػػػػػػرع اإلمػػػػػػػػاراتي

األردنػػػػػي فقػػػػػد اسػػػػػتخدـ مصػػػػػطمح )اسػػػػػتقطاب(، حيػػػػػث نػػػػػرى أنػػػػػو ال يوجػػػػػد فػػػػػرؽ كبيػػػػػر فػػػػػي المعنػػػػػى بػػػػػيف 

 . ، وكذلؾ شمولو لتطفاؿ في الفقرة الثانية مف نفس المادة السابقةا لذكرالمصطمحيف

انضمػػػػػػػػػت مممكػػػػػػػػػػػة البحػػػػػريف إلػػػػػى اتفاقيػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة  2004فػػػػػي عػػػػػػػػػػاـ أمػػػػػا فػػػػػي البحػػػػػريف ف

 2008لسػػػػػنة  1لمكافحػػػػػة الجريمػػػػػة المنظمػػػػػة عبػػػػػر البروتوكػػػػػوليف المكممػػػػػيف ليػػػػػا، وتنفيػػػػػذا لمقػػػػػانوف رقػػػػػـ 

بشػػػػػأف مكافحػػػػػة االتجػػػػػار باألشػػػػػخاص أخنشػػػػػئت المجنػػػػػة الوطنيػػػػػة لمكافحػػػػػة ىػػػػػذه الجريمػػػػػة بقػػػػػرار مػػػػػف وزارة 

تجنيػػػػػػػد شػػػػػػػخص أو نقمػػػػػػػو، أو ا بأنيػػػػػػػ خاصؾ عرفػػػػػػػػػػػػت جريمػػػػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػػػار باألشػػػػػػػوفقػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػذل ،الخارجيػػػػػػػة

تنقيمػػػػػو، أو إيوائػػػػػو، أو اسػػػػػتقبالو بغػػػػػرض إسػػػػػاءة االسػػػػػتغالؿ وذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ اإلكػػػػػراه، أو التيديػػػػػد، أو 

الحيمػػػػػػػػة، أو باسػػػػػػػػتغالؿ الوظيفػػػػػػػػة، أو النفػػػػػػػػوذ، أو بإسػػػػػػػػاءة اسػػػػػػػػتعماؿ كانػػػػػػػػت مباشػػػػػػػػرة أو نيػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػرة 
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إسػػػػػػاءة االسػػػػػػتغالؿ،  سػػػػػػيمة أخػػػػػػرى نيػػػػػػر مشػػػػػػروعة، سػػػػػػواءذلػػػػػػؾ الشػػػػػػخص، أو بأيػػػػػػة و سػػػػػػمطة مػػػػػػا عمػػػػػػى 

أو االعتػػػػػػداء الجنسػػػػػػي أو العمػػػػػػؿ ،اسػػػػػػتغالؿ ذلػػػػػػؾ الشػػػػػػخص فػػػػػػي الػػػػػػدعارة، أو فػػػػػػي أشػػػػػػكاؿ االسػػػػػػتغالؿو 

 . أو الخدمة قسرا، أو االسترقاؽ، أو الممارسات الشبيية بالرؽ، أو االستعباد، أو نزع األعضاء

واالشػػػػػكاؿ لتفعػػػػػاؿ التػػػػػي  التشػػػػػريعات البحرينيػػػػػة قػػػػػد حػػػػػدد الوسػػػػػائؿنالحػػػػػظ بػػػػػأف التعريػػػػػؼ فػػػػػي 

المشػػػػػرع البحرينػػػػػي قػػػػػد انفػػػػػرد فػػػػػي الحػػػػػديث  اذا ارتكبػػػػػت تشػػػػػكؿ جريمػػػػػة تجػػػػػارة بشػػػػػر، وكػػػػػذلؾ نالحػػػػػظ أف

 . تفصيال بطريؽ مباشر او نير مباشر عف التجنيد

كاؿ حػػػػػػػدد األشػػػػػػػأمػػػػػػػا عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوى التشػػػػػػػريع األمريكػػػػػػػي، فػػػػػػػإف القػػػػػػػانوف الفيػػػػػػػدرالي األمريكػػػػػػػي 

الشػػػػػػديدة لالتجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص وىػػػػػػي االتجػػػػػػار بػػػػػػالجنس واالتجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص، فقػػػػػػد عػػػػػػرؼ االتجػػػػػػار 

تجنيػػػػػػد األشػػػػػػخاص أو إيػػػػػػواؤىـ أو نقميػػػػػػـ أو تػػػػػػوفيرىـ أو الحصػػػػػػػػػػوؿ عميػػػػػػػػػػو أو رعايتيػػػػػػػػػػـ نػػػػػػو أبػػػػػػالجنس ب

 وبامصػػػػػػحنسػػػػػػي التجػػػػػػػػػػاري أو التماسػػػػػػيـ ألنػػػػػػراض ممارسػػػػػػة الجػػػػػػنس التجػػػػػػاري، حيػػػػػػث يكػػػػػػوف الفعػػػػػػؿ الج

ف الشػػػػػخص الػػػػػذي يتسػػػػػبب فػػػػػي القيػػػػػاـ بيػػػػػذا الفعػػػػػؿ قػػػػػد و يكػػػػػ اف الػوة أو االحتيػػػػػاؿ أو اإلكػػػػػراه أو بالقػػػػػػػػػػػػػػػ

باألشػػػػػػخاص بأنػػػػػػو تجنيػػػػػػد أو إيػػػػػػواء أو نقػػػػػػؿ أو توفػػػػػػػػػػير أو ، كمػػػػػػا عػػػػػػرؼ االتجػػػػػػار بمػػػػػػ  الثامنػػػػػػة عشػػػػػػرة

سػػػػػتخداـ القػػػػػوة أو االحتيػػػػػاؿ أو الحصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػى شخػػػػػػػػػػص مقابػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ أو الخػػػػػدمات، مػػػػػف خػػػػػالؿ ا

 1.  أو االستعباد ػػػػػػراض االسترقػػػػػػػػاؽاإلكػػػػػػػػراه ألنػػ

الفعػػػػػػػػػؿ الػػػػػذي يػػػػػتـ مقابػػػػػؿ أجػػػػػر  بأنػػػػػواالتجػػػػػػػػػار بالبشػػػػػر أمػػػػػا قػػػػػانوف العقوبػػػػػات الفرنسػػػػػي فعػػػػػرؼ  

حيمػػػػػػػو، أو نقمػػػػػػػو أو تر  أو ػػػػػػػػػػػر، أو منفعػػػػػػػة عمػػػػػػػى تجنيػػػػػػػد شػػػػػػػخصأو أيػػػػػػػة منفعػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػرى، أو وعػػػػػػػد بأج

إيوائػػػػػػػػػو أو استضػػػػػافتو بيػػػػػدؼ وضػػػػػعو تحػػػػػت تصػػػػػرؼ الغيػػػػػر ولػػػػػو بػػػػػدوف تحديػػػػػد ىويػػػػػة ىػػػػػذا الغيػػػػػر إمػػػػػا 

بيػػػػػدؼ ارتكػػػػػاب جػػػػػرائـ و اعتػػػػػداءات جنسػػػػػية ضػػػػػد ىػػػػػذا الشػػػػػخص، أو اسػػػػػتغاللو فػػػػػي أعمػػػػػاؿ التسػػػػػوؿ، 
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أو فػػػػػػػػرض شػػػػػػػػروط عمػػػػػػػػؿ أو سػػػػػػػػكف ميينػػػػػػػػة لكرامتػػػػػػػػو، أو إلجبػػػػػػػػاره عمػػػػػػػػى ارتكػػػػػػػػاب جنايػػػػػػػػات أو جػػػػػػػػنح 

مائػػػػػػػػة  150000بالسػػػػػػػػجف سػػػػػػػػبع سػػػػػػػػنوات ونرامػػػػػػػػة  مػػػػػػػػف يرتكػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػؾ يعاقػػػػػػػػبو ر، االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػ

 .وخمسوف ألؼ يورو

يتضػػػػػػح مػػػػػػف الػػػػػػنص السػػػػػػابؽ أف المشػػػػػػرع الفرنسػػػػػػي وضػػػػػػع نمػػػػػػوذج أو تصػػػػػػور عمػػػػػػى ارتكػػػػػػاب 

جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر عمػػػػػػػى شػػػػػػػخص واحػػػػػػػد، عمػػػػػػػى خػػػػػػػالؼ التشػػػػػػػريعات المػػػػػػػذكورة سػػػػػػػابقا والتػػػػػػػي 

 واحد فقط ستقطاب أشخاص وليس شخصاشترطت تجنيد أو ا

 ثالثا4 التعريف في االتفاقيات الدولية

ىنالػػػػؾ العديػػػػػد مػػػػػف االتفاقيػػػػػات والمواثيػػػػػؽ الدوليػػػػػة التػػػػي عرفػػػػػت جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر بشػػػػػكؿ 

عرفػػػػػت اتفاقيػػػػػة مجمػػػػػس أوروبػػػػػا لعػػػػػاـ مباشػػػػػر أو مػػػػػف خػػػػػالؿ تعريػػػػػؼ الصػػػػػور المختمفػػػػػة لمجريمػػػػػة، فقػػػػػد 

أو تجنيػػػػػػػد أو نقػػػػػػػؿ  جػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر بأنيػػػػػػػاالخاصػػػػػػػة بالعمػػػػػػػؿ ضػػػػػػػد االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر جريمػػػػػػػة االت ٥٠٠٢

أو إيػػػػػػواء أو اسػػػػػػتالـ األشػػػػػػخاص عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التيديػػػػػػد باسػػػػػػتعماؿ قػػػػػػوة أو اسػػػػػػتعماليا أو نيػػػػػػر تحويػػػػػػؿ 

ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػكاؿ القسػػػػػػػػر أو االختطػػػػػػػػاؼ أو االحتيػػػػػػػػاؿ أو الخػػػػػػػػداع أو إسػػػػػػػػاءة اسػػػػػػػػتخداـ السػػػػػػػػمطة أو 

سػػػػيطرة ؿ موافقػػػػة شػػػػخص لػػػػو اسػػػػتغالؿ موقػػػػؼ الضػػػػعؼ أو بإعطػػػػاء أو تمقػػػػي مبػػػػال  ماليػػػػة أو مزايػػػػا لنيػػػػ

اسػػػػتغالؿ دعػػػػارة الغيػػػػػر أو  –كحػػػػد أدنػػػػى  –، فػػػػاف الغػػػػرض مػػػػف االسػػػػتغالؿ يشػػػػمؿ عمػػػػى شػػػػخص  خػػػػر

الممارسػػػػػػات الشػػػػػػبيية  أو االسػػػػػػترقاؽ أو قسػػػػػػراأو الخدمػػػػػػة  والسػػػػػػخرةاسػػػػػػائر أشػػػػػػكاؿ االسػػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػػي 

 1. بالرؽ، أو االستعباد أو نزع األعضاء

                                                           
1
.ملضداالتجاربالبشربالعالخاصة،و٥٠٠٢اتفاقٌةمجلسأوروبالعام 
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الغيػػػػػر الصػػػػػادر ة  دعػػػػػارةباألشخػػػػػػػاص واسػػػػػتغالؿ  تجػػػػػارإلحظػػػػػر الاألمػػػػػـ المتحػػػػػدة  اتفاقيػػػػػةأمػػػػػا 

التػػػػػي يفيػػػػػـ مػػػػػف خػػػػػالؿ مضػػػػػمونيا المصػػػػػطمحات التػػػػػي تػػػػػدخؿ  ،1949كػػػػػانوف األوؿ  -ديسػػػػػمبر 2فػػػػػي 

 1 :األفعاؿ اآلتية االتفاقيةىذه  إذ تضمنت ضمف جريمة االتجار بالبشر

  .قياـ شخص باستغالؿ دعارة شخص  خر حتى إذا كاف برضا ىذا الشخص  -

قيػػػػػػػاـ شػػػػػػػخص بػػػػػػػامتالؾ أو إدارة مػػػػػػػأجورة لمػػػػػػػدعارة، والقيػػػػػػػاـ عػػػػػػػف عمػػػػػػػـ بتمويمػػػػػػػو أو المشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي  -

  .التمويؿ

وعػػػػػػف عمػػػػػػـ مبنػػػػػػى أو مكانػػػػػػا  خػػػػػػر السػػػػػػتعمالو دعػػػػػػارة  بصػػػػػػفة كميػػػػػػة أو جزئيػػػػػػةتػػػػػػأجير أو اسػػػػػػتئجار  -

 .لمغير

نالحػػػػػػظ أف ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة قػػػػػػد ذكػػػػػػرت وبشػػػػػػكؿ واضػػػػػػح األفعػػػػػػاؿ التػػػػػػي تشػػػػػػكؿ جريمػػػػػػة اتجػػػػػػار 

عمػػػػػى وجػػػػػو الحصػػػػػر، وقػػػػػد أدخمػػػػػت ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة اسػػػػػتئجار المكػػػػػاف ألنػػػػػراض الػػػػػدعادة ضػػػػػمف بالبشػػػػػر 

 جريمة االتجار بالبشر .

، وبخاصػػػػػػػػة النسػػػػػػػػاء واألطفػػػػػػػػاؿ ع وقمػػػػػػػػع ومعاقبػػػػػػػػة اإلتجػػػػػػػػار باألشػػػػػػػػخاصبروتوكػػػػػػػػوؿ منػػػػػػػػأمػػػػػػػػا 

حيػػػػػػث جػػػػػاء عمػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػو  تجنيػػػػػػد جريمػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر  /أ( 3المػػػػػػادة )عػػػػػػرؼ فػػػػػػي   ـ 2003 لعػػػػػاـ 

أو نقميػػػػػػػػـ أو تنقػػػػػػػػيميـ أو إيػػػػػػػػواؤىـ أو إسػػػػػػػػتقباليـ بواسػػػػػػػػطة التيديػػػػػػػػد بػػػػػػػػالقوة أو إسػػػػػػػػتعماليا أو  أشػػػػػػػػخاص

نيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػكاؿ القسػػػػػػػػر أو اإلختطػػػػػػػػاؼ أو اإلحتيػػػػػػػػاؿ أو الخػػػػػػػػداع أو إسػػػػػػػػتغالؿ السػػػػػػػػمطة أو 

إسػػػػػػتغالؿ حالػػػػػػة استضػػػػػػعاؼ، أو بإعطػػػػػػاء أو تمقػػػػػػي مبػػػػػػال  ماليػػػػػػة أو مزايػػػػػػا لنيػػػػػػؿ موافقػػػػػػة شػػػػػػخص لػػػػػػو 

خػػػػػػر لغػػػػػػرض االسػػػػػػتغالؿ. ويشػػػػػػمؿ االسػػػػػػتغالؿ، كحػػػػػػد أدنػػػػػػى، اسػػػػػػتغالؿ دعػػػػػػارة سػػػػػػيطرة عمػػػػػػى شػػػػػػخص  

                                                           
1

44،دارالعلمٌةالدولٌةودارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،صالجرٌمة المنظمة(،0221داوود،كوركٌسٌوسف)
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الغيػػػػػػػػػػر أو سػػػػػػػػػػائر أشػػػػػػػػػػكاؿ اإلسػػػػػػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػػػػػػي، أو السػػػػػػػػػػخرة أو الخدمػػػػػػػػػػة قسػػػػػػػػػػرا، أو اإلسػػػػػػػػػػترقاؽ أو 

 1.د أو نػػػػػػػػػػػػزع األعضاء الممارسات الشبيية بالرؽ، أو اإلستعبا

ار بالبشػػػػر أنػػػػو تػػػػـ تحديػػػػد أفعػػػػاؿ االتجػػػػار يتضػػػػح مػػػػف كافػػػػة التعريفػػػػات التػػػػي قػػػػدمناىا لجريمػػػػة االتجػػػػ

 بالبشر وحصرىا في خمس حاالت  :

 تجنيد أشخاص -

 نقميـ -

 تنقيميـ -

 إيوائيـ -

 إستقباليـ -

التيديػػػػػػد مثػػػػػػؿ كمػػػػػػا حػػػػػػددت التعريفػػػػػػات الوسػػػػػػائؿ التػػػػػػي يمكػػػػػػف اسػػػػػػتخداميا فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ ىػػػػػػذه األفعػػػػػػاؿ 

تيػػػػػػػاؿ أو الخػػػػػػػداع أو بػػػػػػػالقوة أو إسػػػػػػػتعماليا أو نيػػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف أشػػػػػػػكاؿ القسػػػػػػػر أو االختطػػػػػػػاؼ أو اإلح

اسػػػػػػتغالؿ السػػػػػػمطة أو اسػػػػػػتغالؿ حالػػػػػػة استضػػػػػػعاؼ، أو بإعطػػػػػػاء أو تمقػػػػػػي مبػػػػػػال  ماليػػػػػػة أو مزايػػػػػػا لنيػػػػػػؿ 

 موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص  خر.

ونالحػػػػػػظ أف ىػػػػػػذه التعريفػػػػػػات جميعيػػػػػػا قػػػػػػد اشػػػػػػتممت عمػػػػػػى أفعػػػػػػاؿ تشػػػػػػكؿ جريمػػػػػػة اتجػػػػػػار بالبشػػػػػػػر  

ي، أو السػػػػػخرة أو الخدمػػػػػة قسػػػػػرا، أو اإلسػػػػػترقاؽ اإلسػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػ منيػػػػػا أشػػػػػكاؿ فمػػػػػثال قػػػػػد تحػػػػػدد بعػػػػػدة

 أو الممارسات الشبيية بالرؽ، أو اإلستعباد أو نػػػػػػػػػػػػزع األعضاء . 

 

                                                           
1

،بحثمنشورعلىالموقعااللكترونًجرائم االتجار بالبشر(،0217لتفاصًاكثرٌمكنالعودةللجنابً،لٌلى)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914اوالعودةلنفسالبروتوكول.7/4/0218بتارٌخ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914
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 انفرع انثبًَ : خصبئص جرائى االتجبر ببنبشر 

ىنالػػػػػؾ العديػػػػػد مػػػػػف الخصػػػػػائص والمميػػػػػزات التػػػػػي تميػػػػػز جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر عػػػػػف نيرىػػػػػا 

 عف نيرىا مف المفاىيـ او الجرائـ .جعمتيا تتميز مف الجرائـ، 

جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر ىػػػػػي مػػػػػف األنشػػػػػطة الرئيسػػػػػية لمجريمػػػػػة المنظمػػػػػة: وىػػػػػذا باعتبػػػػػار أف ىػػػػػذه أوال: 

منظمػػػػػات اإلجراميػػػػػة تسػػػػػعى إلػػػػػى االسػػػػػتفادة مػػػػػف األوضػػػػػاع االجتماعيػػػػػة الالجريمػػػػػة تمػػػػػارس مػػػػػف طػػػػػرؼ 

تعػػػػد ىػػػػذه الجريمػػػػة أحػػػػد أكبػػػػر مػػػػداخيؿ واالقتصػػػػادية والسياسػػػػية فػػػػي المجتمػػػػع، مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ الػػػػربح و 

 1.  اإلجرامية التي جعمتيا محورا ومجاال لنشاطيا العصابات

مػػػػػف ىػػػػػذه الخاصػػػػػية أف جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر تعتبػػػػػر مػػػػػف األىػػػػػداؼ واألنػػػػػراض يتضػػػػػح لنػػػػػا 

الرئيسػػػػػػية لمعصػػػػػػابات اإلجراميػػػػػػة المنظمػػػػػػة، والتػػػػػػي تسػػػػػػعى بشػػػػػػكؿ رئػػػػػػيس تمػػػػػػؾ العصػػػػػػابات والجماعػػػػػػات 

مػػػػف وراء تمػػػػؾ األنشػػػػطة التػػػػي تتعمػػػػؽ باالتجػػػػار  ةحقيػػػػؽ الػػػػربح والمكاسػػػػب الماديػػػػة الكبيػػػػر المنظمػػػػة إلػػػػى ت

بالبشػػػػػػر، حيػػػػػػث تشػػػػػػكؿ جػػػػػػرائـ اإلتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر مػػػػػػف اإليػػػػػػرادات اليامػػػػػػة لتمػػػػػػؾ العصػػػػػػابات والمنظمػػػػػػات 

 اإلجرامية .

كمػػػػا يتضػػػػح لنػػػػا أف جريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػر عمػػػػى خػػػػالؼ مػػػػا ذكػػػػر فػػػػي الخاصػػػػية أف تشػػػػترط 

لعصػػػػػػابات والمنظمػػػػػػات اإلجراميػػػػػػة، إال أننػػػػػػا نػػػػػػرى أنػػػػػػو يمكػػػػػػف أف يػػػػػػتـ ارتكػػػػػػاب تمػػػػػػؾ أف ترتكػػػػػػب مػػػػػػف ا

الجريمػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ شػػػػػخص أو شخصػػػػػيف فقػػػػػط أو أف تكػػػػػوف تمػػػػػؾ الجريمػػػػػة محميػػػػػة نيػػػػػر عػػػػػابرة لمحػػػػػدود 

 كجرائـ العصابات المنظمة .

مجموعػػػػػػة أفعػػػػػػاؿ مركبػػػػػػة تختمػػػػػػؼ  يالحػػػػػػظ أف أفعػػػػػػاؿ سػػػػػػموكيات جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر ىػػػػػػيثانيػػػػػػا : 

، وباإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ قػػػػد يمحقيػػػػا بعػػػػض األفعػػػػاؿ األخػػػػرى وىػػػػي الغػػػػرض النيػػػػائي مػػػػف كؿ جريمػػػػةلتشػػػػ
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االتجػػػػػار وىػػػػػي أفعػػػػػاؿ االسػػػػػتغالؿ، ويجػػػػػب عػػػػػدـ الخمػػػػػط بػػػػػيف جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػػػػػر وبػػػػػيف الجريمػػػػػػػػػػػػػة 

 راالتجػػػا لكنيػػػا تتشػػػكؿ مػػػف نفػػػس األفعػػػاؿ التػػػي تتشػػػكؿ منيػػػا جريمػػػة االتػػػي قػػػد يكػػػوف ليػػػا وصػػػفا مخالفػػػ

 1.مثؿ جريمة بيع االعضاء او تيريب المياجريف  بالبشر

ونػػػػرى أف جريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػػر تشػػػػتمؿ عمػػػػى عػػػػدد مػػػػػف األنشػػػػطة المختمفػػػػة والمرتبطػػػػة معػػػػػا 

مػػػػػف أجػػػػػؿ الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى ىػػػػػدؼ أو نػػػػػرض واحػػػػػد، عمػػػػػى خػػػػػالؼ الجػػػػػرائـ التقميديػػػػػة التػػػػػي تكػػػػػوف فييػػػػػا 

 . نمبيافي أ األنشطة والسموكيات المكونة لمجريمة واحدة فقط

ثالثػػػػػػػا : تعػػػػػػػد مػػػػػػػف الجػػػػػػػرائـ المسػػػػػػػتمرة وتأخػػػػػػػذ ىػػػػػػػذا الوصػػػػػػػؼ باعتبػػػػػػػػػػػار أف العناصػػػػػػػػػػر المكونػػػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػا 

تستغػػػػػػػػرؽ بعػػػػض مػػػػف الػػػػزمف لتحققيػػػػا، أي أنيػػػػا ال تتحقػػػػؽ دفعػػػػة واحػػػػدة، وىػػػػػػػػػػػذا بسػػػػبب األفعػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػػي 

بالبشػػػػر االتجػػػػار  ا جوىريػػػػا الرتكػػػػاب جػػػػرائـمف عنصػػػػر يقػػػػـو بػػػػػػػػػػػػػػيا الجانػػػػػػػػي ففػػػػي ىػػػػذه الجريمػػػػة يعػػػػد الػػػػز 

.2 

تتركػػػػػز ىػػػػػذه الجريمػػػػػة وتنتشػػػػػر فػػػػػي المنػػػػػاطؽ ذات الظػػػػػروؼ الماديػػػػػة الصػػػػػعبة، والمنػػػػػاطؽ التػػػػػي رابعػػػػػا : 

يسػػػػػود فييػػػػػا الفقػػػػػر وتػػػػػدني مسػػػػػتوى المعيشػػػػػة، ممػػػػػا يسػػػػػاعد فػػػػػي ايقػػػػػاع العديػػػػػد مػػػػػف األشػػػػػخاص ضػػػػػحية 

مثػػػػؿ دوؿ الخمػػػػيج بحيػػػػث يكػػػػوف الضػػػػحايا مػػػػف  ومػػػػف الممكػػػػف اف ترتكػػػػب فػػػػي دوؿ ننيػػػػةليػػػػذه الجريمػػػػة 

 .دوؿ فقيرة تحديدا فيما يسمى ب ) خدـ المنازؿ ( 

حيػػػػػػػث أف أفعػػػػػػػاؿ النقػػػػػػػؿ، أو التجنيػػػػػػػد، أو  ال يمكػػػػػػػف أف تكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذه الجريمػػػػػػػة إال عمديػػػػػػػة، خامسػػػػػػػا : 

 داع، أو االختطػػػػػػاؼ،اإليػػػػػػػػػػػػػػػػواء، أو االستقبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػتـ بواسػػػػػػطة القػػػػػػوة، أو التيديػػػػػػد باسػػػػػػتخداميا، أو الخػػػػػػ
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القصػػػػػػػػد الجنػػػػػػػػائي، أو التعمػػػػػػػػػد وبالتػػػػػػػػالي فجريمػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػار  وأف جميػػػػػػػػع ىػػػػػػػػذه الوسػػػػػػػػائؿ يتػػػػػػػػػوفر فييػػػػػػػػا

 1باألشخاص ال يمكف أف تكوف إال جريمة عمدية .

ونػػػػرى أف ىػػػػذه الميػػػػزة تميزىػػػػا عػػػػف الكثيػػػػر مػػػػف الجػػػػرائـ األخػػػػرى التػػػػي يمكػػػػف أف تقػػػػع مػػػػف خػػػػالؿ 

أمػػػػػا جػػػػػرائـ االتجػػػػػػار  والجػػػػػرائـ االقتصػػػػػادية، ؿ الخطػػػػػأ مػػػػػثال،عػػػػػدـ تػػػػػوفر القصػػػػػد الجنػػػػػائي كجػػػػػرائـ القتػػػػػ

 بالبشر فال يتصور فييا إال أف تكوف الجريمة عمدية وبشكؿ قصدي .

حيػػػػث أف جميػػػػػع أعمػػػػاؿ ىػػػػذه الجريمػػػػػة تػػػػنظـ وترتكػػػػب مػػػػػف عصػػػػابات إجراميػػػػة كبيػػػػػرة السػػػػرية، سادسػػػػا: 

كشػػػػػػػفيا ومالحقػػػػػػػة مرتكبييػػػػػػػا فػػػػػػػي الغالػػػػػػػب، فبالتػػػػػػػالي تمتػػػػػػػاز بالسػػػػػػػرية والتمويػػػػػػػو، وبيػػػػػػػذا فالعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى 

 يتطمب التدريب والتخطيط وبذؿ الجيد .

يتضػػػػػح لنػػػػػا أف أحػػػػػد األمػػػػػور الرئيسػػػػػية التػػػػػي تتميػػػػػز بيػػػػػا الجماعػػػػػات اإلجراميػػػػػة المنظمػػػػػة وبيػػػػػذا 

باحترافيػػػػػة عاليػػػػػة جػػػػػدا، ومػػػػػف الصػػػػػعب أف يػػػػػتـ و ىػػػػػي السػػػػػرية، فتمػػػػػؾ الجماعػػػػػات تعمػػػػػؿ بسػػػػػرية كاممػػػػػة 

لػػػػػػة نػػػػػػادرة يمكػػػػػػف اف ترتكػػػػػػب بشػػػػػػكؿ عمنػػػػػػي عنػػػػػػدما تكػػػػػػوف وفػػػػػػي حااختػػػػػػراؽ تمػػػػػػؾ المنظمػػػػػػات اإلجراميػػػػػػة 

 .جماعات مسمحة وا مافيا عمنية 

 انًطهب انثبًَ : أشكبل جرًٌت االتجبر ببنبشر

تأخػػػػػػػذ جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر أشػػػػػػػكاال وصػػػػػػػورا متعػػػػػػػددة مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا نكػػػػػػػوف أمػػػػػػػاـ جريمػػػػػػػة 

ة أو العمػػػػؿ القسػػػػري االتجػػػػار بالبشػػػػر ولعػػػػؿ أبػػػػرز تمػػػػؾ الصػػػػور تتمثػػػػؿ فػػػػي االسػػػػتغالؿ الجنسػػػػي والسػػػػخر 

ألطفػػػػاؿ أو تجػػػػارة األعضػػػػاء البشػػػػرية، كمػػػػا تشػػػػكؿ تمػػػػؾ الصػػػػور بطريقػػػػة أخػػػػرى األنػػػػراض با ةأو التجػػػػار 

 الرئيسية لجرائـ االتجار بالبشر .
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 انفرع األول : اإلستغالل انجُسً

ويعتبػػػػػػػر مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ أشػػػػػػػكاؿ جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، ويتمثػػػػػػػؿ بإسػػػػػػػتغالؿ الضػػػػػػػحايا جنسػػػػػػػيا 

وذلػػػػػؾ مقابػػػػػؿ مػػػػػادي يػػػػػدفع مػػػػػف قبػػػػػؿ اشػػػػػخاص أخػػػػػريف، وسػػػػػواء كػػػػػاف  ،واألطفػػػػػاؿ وخاصػػػػػة فئػػػػػة النسػػػػػاء

يعتبػػػػػر ىػػػػػذا الشػػػػػكؿ مػػػػػف اشػػػػػكاؿ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر احػػػػػد  كمػػػػػا ذلػػػػػؾ بموافقػػػػػة الضػػػػػحية او بعػػػػػدـ موافقتيػػػػػا،

مسػػػػػػتوى العػػػػػػالـ  ىاىػػػػػػـ صػػػػػػور االتجػػػػػػار فػػػػػػي البشػػػػػػر مػػػػػػف حيػػػػػػث حجػػػػػػـ النشػػػػػػاط ونطػػػػػػاؽ االنتشػػػػػػار عمػػػػػػ

ويسػػػػػػػبب ىػػػػػػػذا السػػػػػػػموؾ  ،اشػػػػػػػكاؿ االتجػػػػػػػار االخػػػػػػػرى ىو عمػػػػػػػوالنػػػػػػػامي النػػػػػػػو يحتػػػػػػػوي فػػػػػػػي داخمػػػػػػػ المتقػػػػػػػدـ

األضػػػػرار النفسػػػػية والجسػػػػدية لمضػػػػحايا، وخاصػػػػة بػػػػأف ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف السػػػػموؾ فػػػػي نالبػػػػو يرتكػػػػب بشػػػػكؿ 

وقػػػػد يػػػػرتبط ىػػػػذا الشػػػػكؿ مػػػػف اشػػػػكاؿ االتجػػػػار بالبشػػػػر بشػػػػكؿ ثالػػػػث وىػػػػو عمالػػػػة االطفػػػػاؿ فيمػػػػا  ،قصػػػػري

خطػػػػػػرا ييػػػػػػدد القػػػػػػيـ النبيمػػػػػػة فػػػػػػي المجتمعػػػػػػات  ويعتبػػػػػػر ايضػػػػػػا ،اصػػػػػػطمح عمػػػػػػي تسػػػػػػميتو بػػػػػػدعارة االطفػػػػػػاؿ

انػػػػػواع الممارسػػػػػات الجنسػػػػػية خػػػػػارج نطػػػػػاؽ الػػػػػزواج فيػػػػػو اسػػػػػوأ مػػػػػف  وأاسػػػػػوالػػػػػدوؿ. فاالسػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػي 

الزنػػػػػا ومػػػػػف البغػػػػػاء حيػػػػػث اف االوؿ يػػػػػتـ بصػػػػػورة نيػػػػػر احترافيػػػػػة والثػػػػػاني يػػػػػتـ بصػػػػػورة احترافيػػػػػة بمقابػػػػػؿ 

ثالػػػث مقابػػػػؿ  ـ اسػػػػتغالؿ الضػػػحية بواسػػػطة طػػػػرؼمػػػادي يػػػدفع لصػػػػالح البغػػػاة بينمػػػػا فػػػي النػػػوع الثالػػػػث يػػػت

تتمثػػػؿ خطػػػورة ىػػػػذا النػػػوع مػػػف التجػػػارة فػػػػي كػػػوف ضػػػحاياه مػػػف الفتيػػػػات  ، حيػػػثمصػػػمحة ماديػػػة تعػػػود لػػػػو

واألطفػػػػاؿ صػػػػغار السػػػػف مػػػػف ىػػػػـ فػػػػي حالػػػػة استضػػػػعاؼ او ضػػػػعؼ نيػػػػر عاديػػػػة ويخضػػػػعوف بعػػػػد ذلػػػػؾ 

المتػػػػاجريف فػػػػييـ ممكػػػػف ليجنػػػػي لمقيػػػػر والتنكيػػػػؿ والعػػػػذاب لكػػػػي تسػػػػيؿ عمميػػػػة اسػػػػتغالليـ الػػػػي ابعػػػػد حػػػػد 

فقػػػػد يتعػػػػرض اثنػػػػاء عمميػػػػات اسػػػػتغاللو لػػػػتذى الػػػػذي يسػػػػبب لػػػػو اعاقػػػػة جسػػػػدية او  ،اعمػػػػي اربػػػػاح ممكنػػػػة

 1عقمية او نفسية يصعب معيا التخمص مف عمميات االستغالؿ.

اؿ جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر، ولكػػػػػف نعتقػػػػػد أف االسػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػي أحػػػػػد أىػػػػػـ أشػػػػػك يتضػػػػػح لنػػػػػا

نمػػػػػػا يتجػػػػػػاوز ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػىنسػػػػػػي ال يػػػػػػتـ فقػػػػػػط عمػػػػػػى النسػػػػػػاء أف االسػػػػػػتغالؿ الج الرجػػػػػػاؿ،  أو األطفػػػػػػاؿ، وا 
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9،منشوراتالحلبًالثقافٌة،بٌروت،صاإلتجار بالبشر قراءة قانونٌة اجتماعٌة(،0210شاعر،رامٌا)
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فينالػػػؾ العديػػػػد مػػػػف الحػػػاالت التػػػػي يػػػػتـ فييػػػػا اسػػػتغالؿ الرجػػػػاؿ جنسػػػػيا، كػػػػاألفالـ اإلباحيػػػة التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف 

خالليػػػػػػا اسػػػػػػتخداـ الرجػػػػػػاؿ فػػػػػػي تمػػػػػػؾ األفػػػػػػالـ، ولكننػػػػػػا فػػػػػػي الوقػػػػػػت نفسػػػػػػو نؤكػػػػػػد أف أكثػػػػػػر الشػػػػػػرائح فػػػػػػي 

 سيا ىي النساء واألطفاؿ .مكف استغالليا جنالمجتمع والتي ي

 انفرع انثبًَ : انسخرة أو انؼًم انقسري

مػػػػػداد او تػػػػػوفير شػػػػػخص لمعمػػػػػؿ او لتقػػػػػديـ خػػػػػدمات  تعػػػػػرؼ السػػػػػخرة بأنيػػػػػا يػػػػػواء ونقػػػػػؿ وا  تجنيػػػػػد وا 

ويشػػػػمؿ ممارسػػػػات العمػػػػؿ  ،شػػػػغاؿ شػػػػاقو نيػػػػر طوعيػػػػواقػػػػوة او االكػػػػراه مػػػػف اجػػػػؿ اف يقػػػػـو بمػػػػف خػػػػالؿ ال

نتيجػػػػػة اسػػػػػتفادة اصػػػػػحاب العمػػػػػؿ عػػػػػديمي الضػػػػػمير مػػػػػف الثغػػػػػرات الموجػػػػػودة فػػػػػي  القسػػػػػري التػػػػػي تحػػػػػدث

والفقػػػػػػػر والجريمػػػػػػػة تطبيػػػػػػػؽ القػػػػػػػانوف السػػػػػػػتغالؿ العمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذيف يعػػػػػػػانوف مػػػػػػػف ضػػػػػػػعؼ بسػػػػػػػبب البطالػػػػػػػة 

ومػػػػػف صػػػػػوره ايضػػػػػا العمػػػػػؿ المقيػػػػػد بسػػػػػند ديػػػػػف ويشػػػػػار اليػػػػػو فػػػػػي القػػػػػانوف والسياسػػػػػة  ،والتمييػػػػػز ونيرىػػػػػا

االسػػػػػػترقاؽ المنزلػػػػػػي الػػػػػػالإرادي والمعػػػػػػروؼ بالعبوديػػػػػػة المنزليػػػػػػة  عمػػػػػػى انػػػػػػو "عبوديػػػػػػة ديػػػػػػف" اضػػػػػػافة الػػػػػػي

سػػػػوء المعاممػػػػة الجسػػػػدية او التػػػػي يقػػػػع ضػػػػحيتيا خػػػػدـ المنػػػػازؿ مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ القػػػػوة او االكػػػػراه او 

 ،ومػػػػػػف الممكػػػػػػف اف نمحػػػػػػظ انتشػػػػػػار ىػػػػػػذا الجانػػػػػػب مػػػػػػف الجريمػػػػػػة فػػػػػػي دوؿ الخمػػػػػػيج بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ النفسػػػػػػية

اؿ والػػػػػػذي يػػػػػتـ معػػػػػػو اجبػػػػػػار االطفػػػػػاؿ عمػػػػػػي اداء اعمػػػػػػاؿ عػػػػػػف وتشػػػػػمؿ ايضػػػػػػا التشػػػػػػغيؿ القسػػػػػري لتطفػػػػػػ

طريػػػػػػؽ االسػػػػػػترقاؽ الػػػػػػالإرادي او عبوديػػػػػػة الػػػػػػديف او عمػػػػػػؿ السػػػػػػخرة او االسػػػػػػتعباد مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتعماؿ 

 1القوة او االحتياؿ او االكراه يعتبر ضحية لممتاجرة بالبشر. 

أو تجبػػػػػػرىـ  نؤكػػػػػػد ىنػػػػػػا أف الظػػػػػػروؼ االجتماعيػػػػػػة واإلقتصػػػػػػادية لتشػػػػػػخاص ىػػػػػػي التػػػػػػي تػػػػػػدفعيـ

لمعمػػػػػؿ فػػػػػي ظػػػػػروؼ نيػػػػػر إنسػػػػػانية وحاطػػػػػة بالكرامػػػػػة اإلنسػػػػػانية، ويػػػػػتـ اسػػػػػتغالليـ فػػػػػي العمػػػػػؿ فػػػػػي تمػػػػػؾ 

الظػػػػػروؼ مػػػػػف أجػػػػػؿ حصػػػػػوؿ أربػػػػػاب العمػػػػػؿ عمػػػػػى مكاسػػػػػب ماليػػػػػة إضػػػػػافية، وذلػػػػػؾ فػػػػػي نيػػػػػاب الرقابػػػػػة 

مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الدولػػػػػػػة عمػػػػػػػى أربػػػػػػػاب العمػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػا فػػػػػػػي بعػػػػػػػض الحػػػػػػػاالت ال يقػػػػػػػـو العمػػػػػػػاؿ أو األشػػػػػػػخاص 
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ف أربػػػػػػاب العمػػػػػػؿ الػػػػػػذيف يقومػػػػػػوف باسػػػػػػتغالليـ فػػػػػػي العمػػػػػػؿ مقابػػػػػػؿ أجػػػػػػر زىيػػػػػػد خشػػػػػػية مػػػػػػف بػػػػػػالتبمي  عػػػػػػ

طػػػػػػردىـ مػػػػػػف العمػػػػػػؿ وانقطػػػػػػاع رزقػػػػػػتيـ، ومػػػػػػف جيػػػػػػة أخػػػػػػرى نؤكػػػػػػد أف قػػػػػػوانيف العمػػػػػػؿ التػػػػػػي يػػػػػػتـ سػػػػػػنيا 

وتشػػػػػريعيا عػػػػػادة مػػػػػا تكػػػػػوف لصػػػػػالح أربػػػػػاب العمػػػػػؿ عمػػػػػى العمػػػػػاؿ كػػػػػونيـ الطػػػػػرؼ األقػػػػػوى فػػػػػي المعادلػػػػػة 

 لدولة .وىـ مف يممكوف النفوذ في ا

 انفرع انثبنث : تجبرة األطفبل

أي شػػػػػخص او مجموعػػػػػة  يقصػػػػػد بػػػػػو أي فعػػػػػؿ او تعامػػػػػؿ يػػػػػتـ بمقتضػػػػػاه نقػػػػػؿ طفػػػػػؿ مػػػػػف جانػػػػػب

شػػػػػػخص اخػػػػػػر لقػػػػػػاء مكافػػػػػػأة او أي شػػػػػػكؿ اخػػػػػػر مػػػػػػف اشػػػػػػكاؿ العػػػػػػوض. ويشػػػػػػمؿ  ىمػػػػػػف االشػػػػػػخاص الػػػػػػ

اجيػػػػة او فػػػػي اسػػػػتغالؿ االطفػػػػاؿ فػػػػي البغػػػػاءح او المػػػػواد اإلباحيػػػػةح او عمػػػػؿ االطفػػػػاؿ فػػػػي المشػػػػاريع االنت

زالػػػػػػة االعضػػػػػػاء اسػػػػػػتغالليـ ، و النزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة ونػػػػػػزع االلغػػػػػػاـ وقػػػػػػد يصػػػػػػؿ بيػػػػػػـ الحػػػػػػاؿ الػػػػػػي القتػػػػػػؿ وا 

النػػػػػراض جنسػػػػػية يػػػػػاتي ضػػػػػمف الصػػػػػورة االولػػػػػي مػػػػػف صػػػػػور االتجػػػػػار بالبشػػػػػر وكػػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ بالنسػػػػػبة  

طفػػػػػاؿ لغػػػػػرض التبنػػػػػي او لمخدمػػػػػة قسػػػػػرا ضػػػػػمف الصػػػػػورة الثانيػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة يقصػػػػػد بػػػػػو شػػػػػراء اال

 1. الداء بعض االنشطة االنتاجية استغالليـ

 ارا، وذلػػػػػػػؾ بسػػػػػػػبب ضػػػػػػػعؼوبيػػػػػػػذا نالحػػػػػػػظ أف تجػػػػػػػارة األطفػػػػػػػاؿ تكػػػػػػػوف األبػػػػػػػرز واألكثػػػػػػػر انتشػػػػػػػ

 لعقمػػػػػي واإلدراكػػػػػي مكتمػػػػػؿ، كػػػػػذلؾ ضػػػػػعؼالطفػػػػػؿ فػػػػػي الغالػػػػػب مػػػػػف جميػػػػػع النػػػػػواحي، فػػػػػال يكػػػػػوف نمػػػػػوه ا

اسػػػػػتنغالليـ فيمػػػػا بعػػػػػد،  حيػػػػث يعتبػػػػػر خطػػػػؼ األطفػػػػػاؿ الوسػػػػيمة التػػػػػي مػػػػف خالليػػػػػا يػػػػتـ بنيتػػػػو الجسػػػػػدية،

فبػػػػػذلؾ مػػػػػف السػػػػػيؿ جػػػػػدا االيقػػػػػاع بيػػػػػـ وانػػػػػرائيـ، وخاصػػػػػة االطفػػػػػاؿ الػػػػػذيف عػػػػػانوا ويعػػػػػانوا مػػػػػف ظػػػػػروؼ 

 .حياتية صعبة، وعدـ اىتماـ عائمي تجاىيـ 
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،المكتبالعربًمكافحة االتجار بالبشر والهجرة غٌر المشروعة طبقا للوقائع والمواثٌق والبروتوكوالت الدولٌة(،0211ٌوسف،أمٌرفرج)

45الحدٌث،اإلسكندرٌة،ث
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لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى أسػػػػػاليب ووسػػػػػائؿ الجنػػػػػاة السػػػػػتغالؿ  2015فػػػػػي العػػػػػاـ وىنالػػػػػؾ دراسػػػػػة تػػػػػـ إجراؤىػػػػػا 

 1ة : األطفاؿ حيث تمثمت باألمور التالي

 ابتزاز الطفؿ بنشر معموماتو الخاصة والسرية مف خالؿ تيديده بنشرىا  -

االسػػػػتدراج عػػػػف طريػػػػؽ التواصػػػػؿ والمحادثػػػػات المسػػػػتمرة مػػػػع الطفػػػػؿ لفتػػػػرة مػػػػف الػػػػزمف لكسػػػػب ثقتػػػػو   -

 . حتى يستجيب لما يطمب منو

ة كسػػػػػػب ثقػػػػػػة الطفػػػػػػؿ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مشػػػػػػاركتو األلعػػػػػػاب االلكترونيػػػػػػة المنبثقػػػػػػة مػػػػػػف الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػ -

 . ومساعدتو عمى الفوز

 جمػػػػػب انتبػػػػػاه الطفػػػػػؿ وتشػػػػػويقو بإرسػػػػػاؿ مقػػػػػاطع إباحيػػػػػة أو نيرىػػػػػا مػػػػػف المقػػػػػاطع التػػػػػي تػػػػػؤدي إلػػػػػى -

 . مع مصدر ىذه المقاطع حتى يناؿ ثقتو إثارة فضولو ورنبتو بالتواصؿ

 . الوصوؿ إلى رقـ ىاتؼ الطفؿ والتواصؿ معو ىاتفيا أو عف طريؽ الرسائؿ النصية -

تواصػػػػػػػؿ )كػػػػػػػالواتس اب، والسػػػػػػػناب شػػػػػػػات( ونيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف البػػػػػػػرامج التػػػػػػػي تسػػػػػػػمح اسػػػػػػػتخداـ بػػػػػػػرامج ال -

 . بالتواصؿ مع الطفؿ لكسب ثقتو

نرائػػػػػو بػػػػػبعض الماديػػػػػات بعػػػػػد  - اسػػػػػتغالؿ الظػػػػػروؼ الماديػػػػػة لمطفػػػػػؿ واسػػػػػتدراجو لتػػػػػوفير احتياجاتػػػػػو وا 

 . التعرؼ عمى البريد االلكتروني الخاص بو

نػػػػػراؤه بمػػػػػا ينقصػػػػػو مػػػػػف الحنػػػػػاف المفقػػػػػػود اسػػػػػتغالؿ الظػػػػػروؼ النفسػػػػػية لمطفػػػػػؿ المعنػػػػػؼ والميمػػػػػؿ  - وا 

 . عند أىمو
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لكترونً،بحثمنشورعلىالموقعاالالكشف عن أسالٌب استغالل األطفال جنسٌا(،0216الحٌدري،فٌصل)

http://makkahnewspaper.com/article/9/4/0218بتارٌخ.

http://makkahnewspaper.com/article/
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 انفرع انرابغ : تجبرة األػضبء انبشرٌت

يقصػػػػػػد بيػػػػػػا قيػػػػػػاـ فػػػػػػرد او جماعػػػػػػة اجراميػػػػػػة منظمػػػػػػة بتجميػػػػػػع االشػػػػػػخاص دوف رضػػػػػػاء مػػػػػػنيـح 

ة مػػػػػف اجػػػػػؿ الحصػػػػػوؿ بالتحايػػػػػؿ او اإلكػػػػػراهح حيػػػػػث يػػػػػتـ نػػػػػزع اعضػػػػػاء ىػػػػػؤالء الضػػػػػحايا وبيعيػػػػػا كبضػػػػػاع

نخمػػػػص مػػػػف ىػػػػذا التعريػػػػؼ الػػػػي اف اعضػػػػاء جسػػػػـ االنسػػػػاف ذاتيػػػػا ىػػػػي محػػػػؿ يػػػػث ح ،عمػػػػى اربػػػػاح ماليػػػػة

الجريمػػػػةح اذ تتحػػػػوؿ الػػػػي سػػػػمعة تبػػػػاع وتشػػػػتري فػػػػي السػػػػوؽ وفقػػػػا لظػػػػروؼ العػػػػرض والطمػػػػب. ىػػػػذه ايضػػػػا 

صػػػػػورة مػػػػػف الصػػػػػور القبيحػػػػػة لالتجػػػػػار بالبشػػػػػر حيػػػػػث يتضػػػػػح قبحيػػػػػا عنػػػػػدما يكػػػػػوف ضػػػػػحيتيا شػػػػػخص 

عمػػػػو يعػػػػػيش حياتػػػػو وسػػػػػط الػػػػة االعضػػػػػاء حياتػػػػو او تجمستضػػػػعؼ طفػػػػؿ كػػػػػاف او امػػػػرأة وتكمفػػػػو عمميػػػػػة از 

مػػػػػػػت تجػػػػػػػدر االشػػػػػػػارة الػػػػػػػي اف جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار باألعضػػػػػػػاء البشػػػػػػػرية ال تتحقػػػػػػػؽ اذا ت ،معانػػػػػػػاة ومشػػػػػػػقة

ويػػػري بعػػػػض الميتمػػػػيف اف ىػػػذا عيػػػػب فػػػػي القػػػانوف اذ اعتبػػػػر حػػػػؽ  ،برضػػػاء الضػػػػحية مػػػػا لػػػـ يكػػػػف طفػػػػال

بػػػػػؿ لمتخمػػػػػي عنػػػػػوح وىػػػػػو منػػػػػاؼ لجػػػػػوىر الضػػػػػحية فػػػػػي المحافظػػػػػة عمػػػػػى كيانػػػػػو وكرامتػػػػػو كانسػػػػػاف حقػػػػػًا قا

النظػػػػػاـ القػػػػػانوني لمجماعػػػػػة الػػػػػذي يعتبػػػػػر حػػػػػؽ االنسػػػػػاف فػػػػػي بدنػػػػػو وسػػػػػالمتو حقػػػػػا نيػػػػػر قابػػػػػؿ لمتصػػػػػرؼ 

 1. فيو ونير قابؿ لمتخمي عنو

وىنػػػػػاؾ سػػػػػبؿ قانونيػػػػػة محػػػػػددة لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى العضػػػػػػو البشػػػػػري، إمػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ التبػػػػػرع بػػػػػػال 

ألعضػػػػػاء بعػػػػد الوفػػػػػاة، ولكػػػػػف ىػػػػػذه المصػػػػػادر لتعضػػػػػاء مقابػػػػؿ كػػػػػالتبرع بالكميػػػػػة، أو التوصػػػػػية بػػػػػالتبرع با

البشػػػػرية ال تعػػػػد كافيػػػػة، فينػػػػاؾ الحاجػػػػة الشػػػػديدة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى العضػػػػو البشػػػػري، وخاصػػػػة لممرضػػػػى، 

كبيػػػػػرة مقابػػػػػؿ الحفػػػػػاظ عمػػػػػى حياتػػػػػو، ممػػػػػا يشػػػػػجع حيػػػػػث أف المػػػػػريض يكػػػػػوف عمػػػػػى اسػػػػػتعداد لػػػػػدفع مبػػػػػال  

مػػػػػب حػػػػػاالت نػػػػػزع االعضػػػػػاء البشػػػػػرية تكػػػػػوف عمػػػػػى الجريمػػػػػة بيػػػػػذا االتجػػػػػاه، ومػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف أن

 جبرا، ونالبا ما تكوف موجية ضد األطفاؿ، او مف يعانوف مف خمؿ عقمي .
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66،المركزالقومًلإلصداراتالقانونٌة،القاهرة،صاالتجار فً البشر كجرٌمة منظمة عابرة للحدود(،0213حامد،حامدسٌدمحمد)
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، إال أف معظػػػػػػػػػـ وقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف ىنالػػػػػػػػػؾ خالفػػػػػػػػػا قانونيػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػوؿ جػػػػػػػػػواز نقػػػػػػػػػؿ األعضػػػػػػػػػاء البشػػػػػػػػػرية

وحػػػػػدد ، عمميػػػػػة التبػػػػػرع باألعضػػػػػاء البشػػػػػرية فػػػػػي بعػػػػػض الحػػػػػاالت أجػػػػػازتومنيػػػػػا الفمسػػػػػطيني التشػػػػػريعات 

ات عمميػػػػػػػػة التبػػػػػػػػرع، وشػػػػػػػػدد أال يكػػػػػػػػوف التبػػػػػػػػرع بمقابػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػادي أيػػػػػػػػًا كػػػػػػػػاف قيمتػػػػػػػػو، وكػػػػػػػػذلؾ تجػػػػػػػػريـ  ليػػػػػػػػ

، أمػػػػا نيػػػػر وب فيمػػػػا بيػػػػنيـ وبشػػػػروط محػػػػددة ودقيقػػػػاألقػػػػار  ىكمػػػػا اقتصػػػػرت عمميػػػػات التبػػػػرع عمػػػػ  ع،البيػػػػ

، وذلػػػػػػؾ لحمايػػػػػػة المتبػػػػػػرع مػػػػػػف أضػػػػػػرار صػػػػػػحية ز التبػػػػػػرع ولكػػػػػػف بشػػػػػػروط أكثػػػػػػر تعقيػػػػػػدااألقػػػػػػارب فأجػػػػػػا

 1.بحياتو محتممة قد تؤدي

 انًبحث انثبًَ

 جريمة االتجار بالبشرالبناء القانوني ل 

األركػػػػػػػاف الرئيسػػػػػػػية لجريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار منػػػػػػػو سػػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المبحػػػػػػػث فػػػػػػػي المطمػػػػػػػب األوؿ 

 فنخصصو لمبحث في األثار المترتبة عمى جرائـ االتجار بالبشر . ،بالبشر، اما المطمب الثاني

 انًطهب االول

 ببنبشرأركبٌ جرًٌت االتجبر 

تتكوف جريمة االتجار بالبشر كسائر الجرائـ األخرى مف األركاف الرئيسية لمجريمة والتي تتعمؽ 

 بالركف المادي وىو ما سنبحثو في الفرع األوؿ، والركف المعنوي وىو ما سنبحثو في الفرع الثاني .

 الفرع األول 4 الركن المادي

مػػػػػة التػػػػي تظيػػػػػر إلػػػػػى العػػػػػالـ الخػػػػػارجي، كمػػػػا ىػػػػػو معػػػػػروؼ يمثػػػػػؿ الػػػػركف المػػػػػادي ماديػػػػػات الجري

جريمػػػػػػػة وبػػػػػػػو يتحقػػػػػػػؽ اعتػػػػػػػداء الفاعػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى المصػػػػػػػمحة التػػػػػػػي يحمييػػػػػػػا مالوجػػػػػػػو الظػػػػػػػاىر ل فيػػػػػػػو يمثػػػػػػػؿ
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التامػػػػة مػػػػف ثالثػػػػة عناصػػػػر ىػػػػي السػػػػموؾ اإلجرامػػػػي والنتيجػػػػة اإلجراميػػػػة  القػػػػانوف، ويتكػػػػوف فػػػػي الجريمػػػػة

األفعػػػػػاؿ التػػػػػي يخؤتييػػػػػا ار بالبشػػػػػر المػػػػػادي فػػػػػي جريمػػػػػة االتجػػػػػ والعالقػػػػػة السػػػػػببية بينيمػػػػػا، ويشػػػػػمؿ الػػػػػركف

 ، وعميػػػػػو سػػػػػنبحث فػػػػػيمػػػػػف مكػػػػػاف إلػػػػػى  خػػػػػرة يقػػػػػػػػػػـو بنقػػػػػػػػػؿ الضحػػػػػػػػػػػيقػػػػػد  الجػػػػػاني والتػػػػػي مػػػػػف خالليػػػػػا

 السموؾ اإلجرامي أوال ثـ نحدد النتيجة اإلجرامية ونبيف العالقة السببية بينيما .

 أوال4 السموك اإلجرامي

وأشػػػػػػػكاؿ بالبشػػػػػػػر تبعػػػػػػػا الخػػػػػػػتالؼ الصػػػػػػػور  جػػػػػػػارتالسػػػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػػػي فػػػػػػػي جريمػػػػػػػة اال يتعػػػػػػػدد

إلػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ جريمتػػػػػػو، والسػػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػػي فػػػػػػي ىػػػػػػذه الجريمػػػػػػة،  التػػػػػػي مػػػػػػف خالليػػػػػػا يتوصػػػػػػؿالجريمػػػػػػة 

المجنػػػػػي عميػػػػػو مػػػػػف مكانػػػػػو الطبيعػػػػػي إلػػػػػى مكػػػػػاف  خػػػػػر  ويتحقػػػػػؽ ذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ قيػػػػػاـ الجػػػػػاني بنقػػػػػؿ

تحقيػػػػؽ الغػػػػرض أعػػػػاله كافيػػػػة  الجػػػػاني ألجػػػػؿ بقصػػػػد االتجػػػػار بػػػػو، ويمكػػػػف القػػػػوؿ بػػػػأف أيػػػػة وسػػػػيمة يتبعيػػػػا

برتوكػػػػػػوؿ منػػػػػػع وقمػػػػػػع ومعاقبػػػػػػة  بحػػػػػػد ذاتيػػػػػػا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ قيػػػػػػاـ السػػػػػػموؾ فػػػػػػي جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار، وقػػػػػػد أورد

 . لسػػػػموؾ اإلجرامػػػػي ليػػػػػذه الجريمػػػػػةافي تعريفو صػػػػور  2003لمعاـ  االتجار باألشخاص

ـ كسػػػػػػػػمعة قابمػػػػػػػػة لمتػػػػػػػػداوؿ األشػػػػػػػػخاص واسػػػػػػػػتخدامي قصػػػػػػػػد بتجنيػػػػػػػػد األشػػػػػػػػخاص تطويػػػػػػػػعي التجنيػػػػػػػػد : -

بالمخالفػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػوانيف واألعػػػػػػػػراؼ الدوليػػػػػػػػة بغػػػػػػػػرض االسػػػػػػػػتغالؿ وجنػػػػػػػػي األربػػػػػػػػاح أيػػػػػػػػا كانػػػػػػػػت الوسػػػػػػػػائؿ 

وبصػػػػػػرؼ النظػػػػػػر عػػػػػػف ارتكابيػػػػػػا بػػػػػػداخؿ الدولػػػػػػة أو عبػػػػػػر  ،المسػػػػػػتخدمة )مشػػػػػػروعة ، نيػػػػػػر مشػػػػػػروعة(

تماًمػػػػػا وىػػػػػذا يعنػػػػػي أف ضػػػػػحايا االتجػػػػػار مػػػػػف ىػػػػػؤالء األشػػػػػخاص يكونػػػػػوا خاضػػػػػعيف ، حػػػػػدودىا اإلقميميػػػػػة

لمجػػػػػػاني وينفػػػػػػذوف مػػػػػػا يطمبػػػػػػو مػػػػػػنيـ طواعيػػػػػػة نتيجػػػػػػة السػػػػػػيطرة عمػػػػػػييـ ويحصػػػػػػؿ الجػػػػػػاني عمػػػػػػى منػػػػػػافع 

ماديػػػػػػة فػػػػػػي مقابػػػػػػؿ اسػػػػػػتغالليـ حتػػػػػػى ولػػػػػػو قػػػػػػاـ الجػػػػػػاني بإدخػػػػػػاؿ ىػػػػػػؤالء الضػػػػػػحايا إلػػػػػػى دولػػػػػػة المقصػػػػػػد 
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ييػػػػػػػاميـ بوجػػػػػػػود فػػػػػػػرص عمػػػػػػػؿ ليػػػػػػػـ إال، بوسػػػػػػػيمة مشػػػػػػػروعة انػػػػػػػو فػػػػػػػي نيايػػػػػػػة األمػػػػػػػر قػػػػػػػاـ بخػػػػػػػداعيـ  وا 

 1ييـ لتجنيدىـ واستغالليـ واالتجار بيـ .   واالحتياؿ عم

وال تكػػػػػوف موافقػػػػػة ضػػػػػحية االتجػػػػػار باألشػػػػػخاص عمػػػػػى االسػػػػػتغالؿ محػػػػػؿ اعتبػػػػػار فػػػػػي الحػػػػػاالت 

التػػػػػػي يكػػػػػػوف فييػػػػػػا الجػػػػػػاني قػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ أًيػػػػػػا مػػػػػػف الوسػػػػػػائؿ نيػػػػػػر المشػػػػػػروعة، ذلػػػػػػؾ ألف دور اإلرادة ال 

 2. ةيقؼ عند تحريؾ السموؾ اإلجرامي بؿ يتجو نحو تحقيؽ النتيج

ويمكػػػػػف اف نخمػػػػػص إلػػػػػى أف رضػػػػػا وموافقػػػػػة الضػػػػػحية ال يكػػػػػوف محػػػػػؿ اعتبػػػػػار، حيػػػػػث تسػػػػػتعمؿ 

صػػػور نيػػػر مشػػػػروعة لتحقيػػػؽ األىػػػػداؼ الجرميػػػة، فمػػػيس دائمػػػػا تعتمػػػد عمػػػػى القػػػوة فقػػػط، بػػػػؿ أحيانػػػا يػػػػتـ 

اسػػػػػتغالؿ الضػػػػػحية مػػػػػف خػػػػػالؿ التركيػػػػػز عمػػػػػى نقػػػػػاط الضػػػػػعؼ لػػػػػدييا، فػػػػػال يكػػػػػوف خيػػػػػار لمضػػػػػحية فػػػػػي 

نػػػػوع واالستسػػػػالـ، مػػػػع التأكيػػػػد أنػػػػو فػػػػي بدايػػػػة التجنيػػػػد مػػػػف الممكػػػػف أف تتػػػػوفر موافقػػػػة ىػػػػذه الحالػػػػة إال الخ

ىػػػػػذه الضػػػػػحية وتكػػػػػوف خاضػػػػػعة ارادة الضػػػػػحية والقبػػػػػوؿ مػػػػػف طرفيػػػػػا، ولكػػػػػف فػػػػػي مراحػػػػػؿ الحقػػػػػة تنتفػػػػػي 

 3 تماما ألعماؿ االستغالؿ مف الجناه .

مػػػػػي فػػػػػي جريمػػػػػة يتضػػػػػح لنػػػػػا أف التجنيػػػػػد يعتبػػػػػر مػػػػػف أبػػػػػرز األفعػػػػػاؿ التػػػػػي تشػػػػػكؿ السػػػػػموؾ اإلجرا

االتجػػػػار بالبشػػػػر، فمصػػػػطمح التجنيػػػػد يػػػػرتبط عػػػػادة بجعػػػػؿ شػػػػخص يتبػػػػع إلػػػػى شػػػػخص اخػػػػر ويوافقػػػػو فػػػػي 

كافػػػػة التصػػػػرفات التػػػػي يطمبيػػػػا منػػػػو، بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف موافقػػػػة المجنػػػػي عميػػػػو، حيػػػػث ال يسػػػػتطيع فػػػػي 

معظػػػػػـ االحيػػػػػاف فػػػػػي جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر أف يقػػػػػـو الضػػػػػحية بػػػػػرفض طمبػػػػػات الجػػػػػاني وذلػػػػػؾ لعػػػػػدة 

ويػػػػة والعقميػػػػة والتػػػػي تجعمػػػػو نيػػػػر قػػػػادر عمػػػػى رفػػػػض الطمبػػػػات يب لعػػػػؿ أبرزىػػػػا ضػػػػعؼ الضػػػػحية البنأسػػػػبا

 . ، كما تـ التوضيح سابقاالتي توكؿ إليو مف قبؿ الجاني
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أي أف يػػػػػػتـ نقػػػػػؿ الضػػػػػػحايا مػػػػػػف مكػػػػػػاف الخػػػػػر، سػػػػػػواء كػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ داخػػػػػػؿ  األشػػػػػػخاص : وتنقيػػػػػػؿ نقػػػػػؿ -

مة مػػػػف وسػػػػائؿ النقػػػػؿ فػػػػال اعتبػػػػار لػػػػذلؾ، فمػػػػف اقمػػػػيـ الدولػػػػة أو خارجػػػػو، وقػػػػد يكػػػػوف باسػػػػتخداـ اي وسػػػػي

الممكػػػػف أف تكػػػػوف عمميػػػػة نقػػػػؿ االشػػػػخاص مشػػػػروعو، وباسػػػػتخداـ وسػػػػائؿ نقػػػػؿ عامػػػػة او ماشػػػػابو ذلػػػػؾ، 

ومػػػػػف الممكػػػػػف أف يػػػػػتـ اسػػػػػتخداـ وسػػػػػائؿ نيػػػػػر مشػػػػػروعة، كػػػػػأف يػػػػػتـ تزويػػػػػر األوراؽ او جػػػػػوازات السػػػػػفر، 

او جوا .أو أف يتـ تيريب األشخاص مف دولة الى اخرى برا او بحرا 

أف البروتوكػػػػػػػوؿ الخػػػػػػػاص بمنػػػػػػػع وقمػػػػػػػع ومعاقبػػػػػػػة االتجػػػػػػػار باألشػػػػػػػخاص وبخاصػػػػػػػة  مػػػػػػػع العمػػػػػػػـ

النسػػػػػاء واألطفػػػػػاؿ، المكمػػػػػؿ التفاقيػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لمكافحػػػػػة الجريمػػػػػة المنظمػػػػػة عبػػػػػر الوطنيػػػػػة ينطبػػػػػؽ 

عمػػػػػػى الجػػػػػػرائـ الدوليػػػػػػة عبػػػػػػر الحػػػػػػدود الوطنيػػػػػػة وتقػػػػػػـو بارتكابيػػػػػػا جماعػػػػػػة إجراميػػػػػػة منظمػػػػػػة، وفػػػػػػي ىػػػػػػذا 

دد، يػػػػذىب اتجػػػػاه فقيػػػػي إلػػػػى أف الوسػػػػيط يجػػػػب أف يتبػػػػع جماعػػػػات إجراميػػػػة منظمػػػػة تحتػػػػرؼ مثػػػػؿ الصػػػػ

أمػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ بالحػػػػاالت الفرديػػػػة والعارضػػػػة فػػػػال تخعػػػػد مػػػػف قبيػػػػؿ االتجػػػػار فػػػػي  ،ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف التجػػػػارة

 . 1البشر 

مػػػػف الممكػػػػف أف يكػػػػوف التنقيػػػػؿ عمػػػػى عػػػػدة مراحػػػػؿ، بػػػػأف يػػػػتـ تنقيػػػػؿ الضػػػػحايا ألكثػػػػر نػػػػرى بأنػػػػو و 

 أي وفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة قػػػػد يشػػػػكؿ أي مكػػػػاف تنقػػػػؿ اليػػػػو الضػػػػحية مكػػػػاف جريمػػػػة تجػػػػارة بشػػػػر، ،ف مكػػػػافمػػػػ

، وقػػػػػد يكػػػػػوف ىنالػػػػػؾ أكثػػػػػر مػػػػػف سػػػػػموؾ إجرامػػػػػي أي مكػػػػػاف ينقمػػػػػوا اليػػػػػوأف يػػػػػتـ اسػػػػػتغالؿ الضػػػػػحايا فػػػػػي 

بػػػأف يكػػػوف ىنػػػاؾ عػػػدة جنػػػاة ويقػػػـو كػػػؿ واحػػػد مػػػنيـ بجػػػزء مػػػف مكػػػوف لمػػػركف المػػػادي فػػػي ىػػػذه الجريمػػػة 

جمػػػػػػػػػب، أو أي كانػػػػػػػػػت ال، أو  مػػػػػػػػػثال اف يقػػػػػػػػػـو أحػػػػػػػػػدىـ بالتنقيػػػػػػػػػؿ ،مػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػكؿ لمجريمػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػموؾ الك

المػػػػػراد اسػػػػػتغالليا، ونالحػػػػػظ أف المواثيػػػػػؽ  الجيػػػػػةالضػػػػػحية إلػػػػػى  الصػػػػػػػػػورة التػػػػػي يػػػػػتـ بيػػػػػا تغييػػػػػر مكػػػػػاف
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167،مرجعسابق،صناشد
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وسػػػػػػيمة معينػػػػػػة، وقػػػػػػد اعتمػػػػػػد المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػري عمػػػػػػى  الدوليػػػػػػة تناولػػػػػػت التنقيػػػػػػؿ والنقػػػػػػؿ دوف اشتػػػػػػػػػػراط

 الترحيؿ بجانب النقؿ . نقيؿ، والمشرع اإلماراتي استخدـ مصطمحمصطمح الت

مصػػػػػػطمح  يػػػػػػؿ ليمػػػػػػا مػػػػػػدلوالف متشػػػػػػابياف، فمفيػػػػػػوـنعتقػػػػػػد أف اسػػػػػػتخداـ مصػػػػػػمح التنقيػػػػػػؿ أو الترح

الترحيػػػػػؿ وفقػػػػػا لقػػػػػاموس المعػػػػػاني يفيػػػػػد بنقػػػػػؿ الشػػػػػيء مػػػػػف مكػػػػػاف الخػػػػػر، وىػػػػػو مػػػػػا يتفػػػػػؽ مػػػػػع مصػػػػػطمح 

 1.النقؿ الذي يعني تحريؾ الشيء مف مكاف الخر 

يعنػػػػػي اسػػػػػتالـ األشػػػػػخاص الػػػػػذيف تػػػػػـ نقميػػػػػـ أو تنقػػػػػيميـ عبػػػػػر  : الضػػػػػحايا ()  اسػػػػػتقباؿ األشػػػػػخاص -

الحػػػػػػدود الوطنيػػػػػػة لمدولػػػػػػة أو بػػػػػػداخميا حيػػػػػػث يقػػػػػػـو الجػػػػػػاني أو الوسػػػػػػطاء التػػػػػػابعيف لمافيػػػػػػا االتجػػػػػػار 

ومحاولػػػػػػػػة تػػػػػػػػذليؿ العقبػػػػػػػػات التػػػػػػػػي  بمقابمػػػػػػػػة ضػػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػػار والتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػييـ بالبمػػػػػػػػد المضػػػػػػػػيؼ

، مػػػػػػف حيػػػػػػث تجييػػػػػػز مػػػػػػأكميـ واقػػػػػػامتيـ وتجييػػػػػػز كػػػػػػؿ مػػػػػػا يمػػػػػػـز ببمػػػػػػد المقصػػػػػػد تعتػػػػػػرض وجػػػػػػودىـ

 2.الستغالليـ وتحقيؽ اليدؼ الجرمي المنشود 

يقصػػػػػػػػػػد باالسػػػػػػتقباؿ كفعػػػػػػؿ مػػػػػػف أفعػػػػػػاؿ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، اسػػػػػػتالـ األشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف تػػػػػػـ كمػػػػػػا 

نػػػػػو تالقػػػػػي المجنػػػػػي تػػػػػرحيميـ داخػػػػػؿ الحػػػػػدود الوطنيػػػػػة، أو عبرىػػػػػا، كمػػػػػا يعػػػػػرؼ بأأو  ـنقميػػػػػػػػػـ، أو تنقػػػػػيمي

، فبعػػػػػػػد تجنيػػػػػػػد ضػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر واسػػػػػػػتقطابيـ يػػػػػػػتـ اتخػػػػػػػاذ  عػػػػػػػػػػػند نقطػػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػوليـ ـعػػػػػػػػػػػميي

ىػػػػذه الضػػػػحايا مػػػػف منطقػػػػة إلػػػػى أخػػػػرى داخػػػػؿ الدولػػػػة، وذلػػػػؾ فػػػػي االتجػػػػػػػػار  اإلجػػػػراءات الالزمػػػػػػػػػة لنقػػػػػػػػػؿ

عمػػػػػػى ىػػػػػػذا النشػػػػػػاط، وقػػػػػػد يػػػػػػأتي فعػػػػػػؿ االسػػػػػػتقباؿ لمجيػػػػػػة القائمػػػػػػة  المحػػػػػػػػػػػمي، أو مػػػػػػف دولػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػدر

فػػػػي أخػػػػرى سػػػػواء أكػػػػاف داخػػػػؿ دولػػػػة المصػػػػدر  ا كفعػػػػؿ مػػػػف أفعػػػػاؿ االتجػػػػار سػػػػابقا عػػػػف النقػػػػؿ أو الحقػػػػ

 3.  أـ عبر عدة دوؿ وصواًل إلى دولة المقصد
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عمميػػػػػة اسػػػػػتقباؿ األشػػػػػخاص المجنػػػػػي عمػػػػػييـ أو الضػػػػػحايا فػػػػػي جػػػػػرائـ االتجػػػػػار  يتضػػػػػح لنػػػػػا أف

نمػػػػا يمكػػػػف أف يػػػػتـ اسػػػػتقباليـ داخػػػػؿ حػػػػدود الدولػػػػة، بالبشػػػػر ال تػػػػتـ فقػػػػط  مػػػػف دولػػػػة إلػػػػى دولػػػػة أخػػػػرى، وا 

نمػػػػػػػا يمكػػػػػػػف اف يكػػػػػػػوف السػػػػػػػموؾ  فاالسػػػػػػػتقباؿ ال يػػػػػػػرتبط بػػػػػػػاف تكػػػػػػػوف الجريمػػػػػػػة فػػػػػػػي أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف دولػػػػػػػة، وا 

يمـ الدولػػػػة الواحػػػػدة، كمػػػػا نػػػػرى إمكانيػػػػة اف قػػػػكػػػػامال داخػػػػؿ ااإلجرامػػػػي المشػػػػكؿ لجريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػر 

بؽ لعمميػػػػػػة نقػػػػػػؿ األشػػػػػػخاص، حيػػػػػػث مػػػػػػف الممكػػػػػػف اف يػػػػػػتـ اسػػػػػػتقباليـ فػػػػػػي مكػػػػػػاف يكػػػػػػوف االسػػػػػػتقباؿ سػػػػػػا

 وبعد ذلؾ يتـ نقميـ إلى مكاف اخر .

ويقصػػػػد بػػػػو ايجػػػػاد المكػػػػاف اآلمػػػػف لمضػػػػحايا، ويػػػػتـ تحديػػػػده مػػػػف قبػػػػؿ مرتكبػػػػي ىػػػػذه الجريمػػػػة  اإليػػػػواء : -

بغػػػػرض  ـواجييوتػػػػذليؿ كافػػػػة الصػػػػعوبات التػػػػي تػػػػ أو مػػػػف يتعامػػػػؿ معيػػػػـ بعػػػػد نقميػػػػـ إلػػػػى المكػػػػاف المػػػػراد

أف  إلػػػى المكػػػاف الجديػػػد ى أنػػػو مػػػف الممكػػػف بعػػػد نقػػػؿ الضػػػحايااسػػػتغالليـ فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة، وننػػػوه ىنػػػا إلػػػ

فػػػػػي عمػػػػػؿ شػػػػػرعي، بحيػػػػػث يكػػػػػوف شػػػػػرعي فػػػػػي ظػػػػػاىره فقػػػػػط، لكػػػػػف  يػػػػػتـ تػػػػػوفير فػػػػػرص عمػػػػػؿ او دمجيػػػػػـ

 1.الحقيقة أنو يتـ استغالليـ بطريقة نير قانونية 

اء كسػػػػػػموؾ إجرامػػػػػػي، باسػػػػػػتثناء بعػػػػػػض التشػػػػػػريعات نؤكػػػػػػد أف معظػػػػػػـ التشػػػػػػريعات جرمػػػػػػت اإليػػػػػػو 

لبشػػػػػػػر كالقػػػػػػػانوف التػػػػػػػي لػػػػػػػـ تجػػػػػػػـر اإليػػػػػػػواء كأحػػػػػػػد صػػػػػػػور السػػػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػػػي فػػػػػػػي جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار با

صػػػػػػر فقػػػػػػط السػػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػػي فػػػػػػي جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر عمػػػػػػى التجنيػػػػػػد والنقػػػػػػؿ اإلمػػػػػػاراتي الػػػػػػذي ق

ىر فػػػػػي السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػي كونػػػػػو مظػػػػػاعتبػػػػػر مػػػػػف اخطػػػػػر ال، ومػػػػػف جانبنػػػػػا نعتقػػػػػد اف اإليػػػػػواء ي2والترحيػػػػػؿ

 امػػػػػف لضػػػػػحايا جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر ممػػػػػا يسػػػػػيؿ عمػػػػػييـ سػػػػػاعد الجنػػػػػاة عمػػػػػى تػػػػػوفير مكػػػػػاف ومػػػػػؤوىي
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إليػػػػػوائيـ سػػػػػيؤدي إلػػػػػى صػػػػػعوبة فػػػػػي اسػػػػػتمرارىـ فػػػػػي يعثػػػػػر الجنػػػػػاة عمػػػػػى مكػػػػػاف  لػػػػػـ عمميػػػػػـ، فمػػػػػاذا لػػػػػو

 القياـ بانشطتيـ اإلجرامية .

وف لمػػػػػركف المػػػػػادي فػػػػػي جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر ويجػػػػػب اإلشػػػػػارة فػػػػػي السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػي المكػػػػػ

لجعػػػػػؿ الضػػػػػحية يتطػػػػػوع إلػػػػػى الوسػػػػػائؿ التػػػػػي يمكػػػػػف اف يػػػػػتـ اسػػػػػتخداميا مػػػػػف قبػػػػػؿ الجنػػػػػاة التػػػػػي ارتكبػػػػػت 

والقيػػػػػاـ بمػػػػػا يمميػػػػػو عميػػػػػة الجػػػػػاني كالتيديػػػػػد بػػػػػالقوة أو اسػػػػػتعماليا والتػػػػػي ىػػػػػي كػػػػػؿ عبػػػػػارة  ىـلتنفيػػػػػذ أوامػػػػػر 

فػػػػػي نفسػػػػػػو مػػػػػف خطػػػػػػر يػػػػػراد إيقاعػػػػػػو بشخصػػػػػػو أو  مػػػػػف شػػػػػػأنيا إزعػػػػػاج المجنػػػػػػي عميػػػػػة أو إلقػػػػػػاء الرعػػػػػػب

عمػػػػى نحػػػػو يػػػػؤثر فػػػػي نفسػػػػيتو أو حريػػػػة إرادتػػػػو أو توجيػػػػو عبػػػػارة أو  هبمالػػػػو أو بشػػػػخص  خػػػػر ييمػػػػة أمػػػػر 

يكػػػػػوف مػػػػػف شػػػػػأنيا إحػػػػػداث الخػػػػػوؼ عنػػػػػده ويمكػػػػػف أف يكػػػػػوف  ا فػػػػػي حكميػػػػػا إلػػػػػى المجنػػػػػي عميػػػػػة عمػػػػػدامػػػػ

عماؿ القػػػػػػػوة فيػػػػػػػي تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى أي اسػػػػػػػت وأة ة أو أف يقػػػػػػػع فعػػػػػػػال أو كتابػػػػػػػة أو إشػػػػػػػار ىػػػػػػػذا التيديػػػػػػػد شػػػػػػػفاى

 1.  ىـلالنصياع ألوامر أسموب عنؼ يستخدمو الجاني لمضغط عمى إرادة المجني عمية لدفعو 

أو كػػػػػػؿ مػػػػػػف خطػػػػػػؼ بالتحايػػػػػػؿ  ومػػػػػػف ىػػػػػػذه الوسػػػػػػائؿ أيضػػػػػػًا االختطػػػػػػاؼ والػػػػػػذي يعػػػػػػرؼ بأنػػػػػػة " 

ؼ يمكػػػػػف القػػػػػوؿ بػػػػػأف الخطػػػػػو 2،)ذكػػػػػر ًا أو أنثػػػػػى( و ىػػػػػرب بػػػػػو إلػػػػػى إحػػػػػدى الجيػػػػػات اإلكػػػػػراه شخصػػػػػا

أيضػػػػػػا ابعػػػػػػاد الضػػػػػػحايا عػػػػػػف بالدىػػػػػػـ األصػػػػػػمية وذلػػػػػػؾ حتػػػػػػى يتسػػػػػػنى لمجنػػػػػػاة ارنػػػػػػاميـ عمػػػػػػى تنفيػػػػػػذ مػػػػػػا 

أف االجبػػػػػار والقػػػػػوة ىػػػػػي السػػػػػمة التػػػػػي تصػػػػػب  الوسػػػػػيمة المسػػػػػتخدـ لتنفيػػػػػذ ويعنػػػػػي ذلػػػػػؾ  يريدونػػػػػو مػػػػػنيـ 

لتػػػػػي لػػػػـ يضػػػػػع المشػػػػػرع تعريفػػػػػا االحتيػػػػػاؿ والخػػػػػداع وا ومػػػػػف ىػػػػػذه الوسػػػػػائؿ أيضػػػػا، ذلػػػػؾ مػػػػػف قبػػػػػؿ الجنػػػػاه

ذلػػػػػؾ الجتيػػػػػاد الفقػػػػػو والقضػػػػػاء واكتفػػػػػي بتحديػػػػػد الغػػػػػرض منيػػػػػا ، ويمكػػػػػف أف  ااالحتياليػػػػػة ، تاركػػػػػ لمطػػػػػرؽ

نعػػػػػػرؼ الطػػػػػػرؽ االحتياليػػػػػػة فػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر بأنيػػػػػػػا "كػػػػػػؿ كػػػػػػذب أو وعػػػػػػود كاذبػػػػػػػة 

بػػػػػأف المػػػػػراد مػػػػػف ييػػػػػاـ المجنػػػػػي عميػػػػػة )ضػػػػػحية االتجػػػػػار( إتػػػػػدعميا مظػػػػػاىر خارجيػػػػػة يكػػػػػوف مػػػػػف شػػػػػأنيا 
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والػػػػذي  ،عمػػػػى تمبيػػػػة احتياجاتػػػػو ولكػػػػف فػػػػي حقيقػػػػة األمػػػػر يكػػػػوف عمػػػػى العكػػػػس تمامػػػػا ذلػػػػؾ ىػػػػو مسػػػػاعدتو

يحػػػػدث فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة مػػػػا ىػػػػو إال عمميػػػػة خػػػػداع لمضػػػػحية، بحيػػػػث يػػػػتـ تضػػػػميمو واييامػػػػو بأنػػػػو سػػػػوؼ 

يقػػػػػػـو بعمػػػػػػؿ يسػػػػػػاعده عمػػػػػػى تمبيػػػػػػة احتياجاتػػػػػػو الصػػػػػػعبة والتػػػػػػي فػػػػػػي الغالػػػػػػب تكػػػػػػوف ىػػػػػػي سػػػػػػبب وقوعػػػػػػو 

الؿ السػػػػمطة حيػػػػث أف ىػػػػذا التعبيػػػػر جػػػػاء مطمقػػػػًا ولكػػػػف يمكػػػػف القػػػػوؿ ، واسػػػػتغضػػػػحية لمثػػػػؿ ىػػػػذه الجػػػػرائـ

أف السػػػػػػمطة التػػػػػػي تسػػػػػػتعمؿ بشػػػػػػكؿ سػػػػػػيك مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المتػػػػػػاجريف بالبشػػػػػػر قػػػػػػد تكػػػػػػوف سػػػػػػمطة أي شػػػػػػخص 

ومػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه السػػػػمطة ىػػػػي سػػػػمطة األب تػػػػرتبط بينػػػػة وبػػػػيف أشػػػػخاص  خػػػػريف عالقػػػػة التبعيػػػػة 

أو حتػػػػى قػػػػد تكػػػػوف سػػػػمطة صػػػػاحب المنػػػػزؿ  زوجتػػػػوطة الػػػػزوج عمػػػػى فػػػػي المنػػػػزؿ عمػػػػى أبنػػػػاءه وكػػػػذلؾ سػػػػم

تـ ذلػػػػػػؾ بتطويػػػػػػع العمػػػػػػاؿ لمسػػػػػػخرة وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ادمػػػػػػة داخػػػػػػؿ منزلػػػػػػو، وكػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػف أف يػػػػػػعمػػػػػػى الخ

ويمكػػػػػػف أف ينطبػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى مػػػػػػوظفي الدولػػػػػػة ومػػػػػػف الممكػػػػػػف أف  صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ بسػػػػػػمطتو عمػػػػػػييـ،

وال يخشػػػػػػترط أف  ولمشػػػػػػاركة بػػػػػػالتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر أو ايسػػػػػػتغموا سػػػػػػمطتيـ الوظيفيػػػػػػة أو نفػػػػػػوذىـ فػػػػػػي القيػػػػػػاـ با

 .1يتسمـ العطية بالفعؿ إذ مجرد طمب العطية أو مجرد قبوليا يحقؽ الركف المادي لمجريمة

ضػػػػػػػػعؼ وىػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتغالؿ الظػػػػػػػػروؼ االقتصػػػػػػػػادية الاسػػػػػػػػتغالؿ حالػػػػػػػػة  ومػػػػػػػػف األسػػػػػػػػاليب أيضػػػػػػػػا

واالجتماعيػػػػػػة والصػػػػػػحية والنفسػػػػػػية لتشػػػػػػخاص والػػػػػػدخوؿ مػػػػػػف خالليػػػػػػا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ اسػػػػػػتقطابيـ وجعميػػػػػػـ 

ومػػػػػف الممكػػػػػف أف يػػػػػتـ ذلػػػػػػؾ مػػػػػع ضػػػػػحايا عػػػػػديمي القػػػػػدرة عمػػػػػى التمييػػػػػز مثػػػػػػؿ يا اتجػػػػػار بالبشػػػػػر ضػػػػػحا

أو إعطػػػػػاء أو تمقػػػػػي ، األطفػػػػػاؿ، أو مػػػػػع ضػػػػػحايا نيػػػػػر قػػػػػادريف عمػػػػػى الػػػػػدفاع عػػػػػف أنفسػػػػػيـ أو مرضػػػػػى 

مبػػػػال  ماليػػػػة أو مزايػػػػا لنيػػػػؿ موافقػػػػة شػػػػخص لػػػػة سػػػػيطرة عمػػػػى ىػػػػؤالء األشػػػػخاص مخالفػػػػًا بػػػػذلؾ القػػػػوانيف 

ومػػػػػف أقػػػػػرب األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ قيػػػػػاـ دات والتقاليػػػػػد والثقافػػػػػات المتبعػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػع واألعػػػػػراؼ والعػػػػػا

 2.الزوج بإجبار الزوجة عمى العمؿ في الدعارة 
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30مرجعسابق،صالشبلً،
2

37الشرفات،مرجعسابق،ص
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 الحصػػػػػر يتضػػػػػح مػػػػػف ذلػػػػػؾ اف ىنالػػػػػؾ وسػػػػػائؿ وطػػػػػرؽ حػػػػػددتيا بعػػػػػض التشػػػػػريعات عمػػػػػى سػػػػػبيؿ

ريمػػػػػة االتجػػػػػػار ارتكػػػػػاب السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػي فػػػػػي ج يػػػػػػالتكػػػػػوف الوسػػػػػيمة او الطريقػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ مػػػػػف خالل

بالبشػػػػػػر، وىنالػػػػػػؾ بعػػػػػػض التشػػػػػػريعات التػػػػػػي تحػػػػػػدد او تحصػػػػػػر الوسػػػػػػائؿ او الطػػػػػػرؽ التػػػػػػي يمكػػػػػػف مػػػػػػف 

الػػػػػذي خالليػػػػػا اف يتشػػػػػكؿ السػػػػػموؾ اإلجرامػػػػػي فػػػػػي جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر، ونحػػػػػف نميػػػػػؿ إلػػػػػى االتجػػػػػاه 

اميػػػػػة مػػػػػف ذا تحققػػػػػت النتيجػػػػػة اإلجر ، فػػػػػإنمػػػػػا العبػػػػػرة بالنتيجػػػػػة اإلجراميػػػػػةال يحػػػػػدد او يحصػػػػػر الحػػػػػاالت، وا  

 إجرامي . وـ بو الجاني، فعندىا يعتبر سموؾأي سموؾ او نشاط يق

 ثانيا 4 النتيجة اإلجرامية

جريمػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػر مػػػػػف الجػػػػرائـ التػػػػػي تتخػػػػذ أشػػػػػكاال وصػػػػورا متعػػػػػددة تبعػػػػا لمغػػػػػرض الػػػػػذي 

بروتوكػػػػػػوؿ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر لأراد الجػػػػػػاني الحصػػػػػػوؿ عميػػػػػػو، حيػػػػػػث يمكػػػػػػف تحديػػػػػػد تمػػػػػػؾ األشػػػػػػكاؿ وفقػػػػػػا 

اإلسػػػػػػتغالؿ كحػػػػػػد أدنػػػػػػى إسػػػػػػتغالؿ دعػػػػػػارة الغيػػػػػػر أو سػػػػػػائر أشػػػػػػكاؿ صػػػػػػة النسػػػػػػاء واألطفػػػػػػاؿ، وىػػػػػػي وخا

اإلسػػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػػي، أو السػػػػػػخرة أو الخدمػػػػػػة قسػػػػػػرا، أو اإلسػػػػػػترقاؽ أو الممارسػػػػػػات الشػػػػػػبيية بػػػػػػالرؽ، أو 

 1اإلستعباد أو نػػػػػػػػػػػػزع األعضاء .

يمكػػػػػػف اف تتحػػػػػػؽ إال إذا شػػػػػػر ال وعميػػػػػػو يتضػػػػػػح اف النتيجػػػػػػة الجرميػػػػػػة فػػػػػػي جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالب

 حدى األشكاؿ التي ذكرناىا اعاله .كانت تحمؿ ا

 السببية ثالثا4 عالقة

تػػػػػػوافر عالقػػػػػػة السػػػػػػببية ىػػػػػػي العنصػػػػػػر الثالػػػػػػث المكمػػػػػػؿ لمػػػػػػركف المػػػػػػادي، ويػػػػػػراد منيػػػػػػا أف تكػػػػػػوف 

 النتيجػػػػة الجرميػػػػػة التػػػػػي حػػػػػدثت قػػػػػد حػػػػػدثت بالفعػػػػػؿ مػػػػػف جػػػػػراء السػػػػػموؾ الجرمػػػػػي الػػػػػذي قػػػػػاـ بػػػػػو الجػػػػػاني،
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036،كلٌةالقانون،بغدادا،الطبعةاالولى،صجرٌمة االتجار بالبشرالفتالوي،صالح،
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وىنػػػػا يسػػػػأؿ الجػػػػاني عػػػػف جريمػػػػة اتجػػػػار بالبشػػػػر فػػػػي حالػػػػة ، ىػػػػذه الحالػػػػة تتحقػػػػؽ العالقػػػػة السػػػػببية ففػػػػي 

 1. إجرامي قاـ بو عممية النقؿ، أو التنقيؿ، أو الترحيؿ، أو أي سموؾقيامو بأي سموؾ مثؿ 

 انفرع انثبًَ : انركٍ انًؼُىي

سػػػػػواء فػػػػػي القصػػػػػد يتمثػػػػػؿ الػػػػػركف المعنػػػػػوي فػػػػػي جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر فػػػػػي القصػػػػػد الجنػػػػػائي 

العػػػػػاـ أو الخػػػػػاص، فيػػػػػي ال تقػػػػػع إال فػػػػػي صػػػػػورة العمػػػػػد وال يمكػػػػػف تصػػػػػورىا فػػػػػي صػػػػػورة الخطػػػػػأ، حيػػػػػث 

 أف يحػػػػػيط الجػػػػػاني عممػػػػػاحيػػػػػث يقصػػػػػد بػػػػػالعمـ يتطمػػػػػب القصػػػػػد الجنػػػػػائي تػػػػػوافر عنصػػػػػري العمػػػػػـ واإلرادة، 

وضػػػػوع ا العمػػػػـ بمأف يحػػػػيط عممػػػػو بػػػػبعض األمػػػػور مػػػػف أبرزىػػػػ بالعناصػػػػر القانونيػػػػة لمجريمػػػػة كمػػػػا يجػػػػب

 2.  والذي ينصب عمى إنساف حيو الحؽ المعتدى عمي

 قػػػػػوة نفسػػػػػية أو نشػػػػػاط نفسػػػػػي يوجػػػػػو أعضػػػػػاء الجسػػػػػـ أو بعضػػػػػيا نحػػػػػوكمػػػػػا تعػػػػػرؼ اإلرادة بأنيػػػػػا 

 تحقيػػػػػػػػػػػؽ نػػػػػػػػػػػرض نيػػػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػػػروع، وجػػػػػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػرائـ الشػػػػػػػػػػػكمية التػػػػػػػػػػػي ال

 يػػػػػػػػػػػػػػػواء أويشػػػػػػػػػػػػػػػترط تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ النتيجػػػػػػػػػػػػػػػة الجرميػػػػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػػػػي تتحقػػػػػػػػػػػػػػػؽ بمجػػػػػػػػػػػػػػػرد فعػػػػػػػػػػػػػػػؿ النقػػػػػػػػػػػػػػػؿ أو اإل

 فاتيػػػػػػػػػػػػػػػبإيجػػػػػػػػػػػػػػػة ويجػػػػػػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػػػػػػوف إرادة الجػػػػػػػػػػػػػػػاني االسػػػػػػػػػػػػػػػتقباؿ أي بػػػػػػػػػػػػػػػإرادة الفعػػػػػػػػػػػػػػػؿ ولػػػػػػػػػػػػػػػيس النت

 السػػػػػػػػػػػػموؾ الجرمػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػإذا كػػػػػػػػػػػػاف الجػػػػػػػػػػػػاني فاقػػػػػػػػػػػػد اإلرادة لعػػػػػػػػػػػػػارض لحػػػػػػػػػػػػؽ بإرادتػػػػػػػػػػػػو انتفػػػػػػػػػػػػػت

 3.  مسؤوليتو الجنائية الفتقاد القصد الجرمي لإلرادة

يكتػػػػػػؼ بػػػػػػذلؾ بػػػػػػؿ اشػػػػػػترط  مػػػػػػا سػػػػػػبؽ اإلشػػػػػػارة إليػػػػػػو يسػػػػػػمى بالقصػػػػػػد العػػػػػػاـ، ولكػػػػػػف المشػػػػػػرع لػػػػػػـ

قصػػػػػدا خاصػػػػػا لػػػػػدى الجػػػػػاني يتمثػػػػػؿ فػػػػػي نيػػػػػة او قصػػػػػد االسػػػػػتغالؿ أيػػػػػا كانػػػػػت صػػػػػورتو، وقػػػػػد تػػػػػـ تحديػػػػػد 

صػػػػػػور ىػػػػػػذا االسػػػػػػتغالؿ، حيػػػػػػث جػػػػػػاء فػػػػػػي مقػػػػػػدمتيا االسػػػػػػتغالؿ فػػػػػػي أعمػػػػػػاؿ الػػػػػػدعارة وسػػػػػػائر أشػػػػػػكاؿ 

غالؿ رة وسػػػػائر أشػػػػكاؿ االسػػػػتااالسػػػػتغالؿ الجنسػػػػي، وكػػػػذلؾ اسػػػػتغالؿ االطفػػػػاؿ أيضػػػػا فػػػػي أعمػػػػاؿ الػػػػدع
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06عبدالنور،مرجعسابق،ص

9،ص0212،دمشق،أركان جرٌمة االتجار بالبشر وفقا الحكام القانون السوري لمكافحة جرائم االتجار باألشخاصالدراجً،إبراهٌم،
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16،دارالقبسللطباعة،القاهرة،صستغالل الجنسً والبغاء فً إطار االتجار بالبشراال(،0212خلٌل،نجوىواخرون)
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، ويمػػػػـز التحقػػػػؽ مػػػػف تػػػػوافر ىػػػػذا القصػػػػد لػػػػدى الجػػػػاني، حيػػػػث لػػػػـ يعتػػػػد الجنسػػػػي وكػػػػذلؾ المػػػػواد اإلباحيػػػػة

صػػػػػػػراحة برضػػػػػػػاء المجنػػػػػػػي عميػػػػػػػػو عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتغالؿ فػػػػػػػي أي مػػػػػػػػف صػػػػػػػور االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، طالمػػػػػػػػا 

اسػػػػتخدمت فػػػػي االتجػػػػار أي وسػػػػيمة مػػػػف الوسػػػػائؿ التػػػػي تػػػػـ اإلشػػػػارة إلييػػػػا سػػػػابقا، ويسػػػػتنتج مػػػػف ذلػػػػؾ أنػػػػو 

ـ االتجػػػػار بػػػػأي وسػػػػيمة أخػػػػرى فػػػػيمكف أف يعتػػػػد برضػػػػاء المجنػػػػي عميػػػػو، والواقػػػػع يشػػػػير أف االتجػػػػار إذا تػػػػ

فػػػػػػإذا تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ  ا ال يقػػػػػػـو أصػػػػػػال وقانونػػػػػػا إال إذا تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػيمة مػػػػػػف الوسػػػػػػائؿ المشػػػػػػار إلييػػػػػػ

وسػػػػيمة اخػػػػرى فػػػػال يتحقػػػػؽ االتجػػػػار أصػػػػال، ومػػػػف ثػػػػـ فػػػػال مبػػػػرر لمبحػػػػث عػػػػف رضػػػػاء المجنػػػػي عميػػػػو او 

 1تجار . رفضو لال

 انًطهب انثبًَ

 ٍهبهواالثبر انًترتبت ػانًسببت نجرًٌت االتجبر ببنبشر انؼىايم 

وؿ، سػػػػػنتناوؿ فػػػػػي ىػػػػػذا المطمػػػػػب العوامػػػػػؿ المؤديػػػػػة إلػػػػػى جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر فػػػػػي الفػػػػػرع األ

 ث في االثار المترتبة عمى جريمة االتجار بالبشر .حأما الفرع الثاني سنخصصو لمب

 ؼىايم انًؤدٌت إنى جرًٌت االتجبر ببنبشرانفرع األول : ان

عػػػػد بالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف العوامػػػػؿ التػػػػي تػػػػؤدي إلػػػػى جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر، ومنيػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ بالنى

االجتمػػػػػاعي ومنيػػػػػا مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالبعػػػػػد االقتصػػػػػادي والمػػػػػادي ومنيػػػػػا مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالبعػػػػػد القػػػػػانوني، وعميػػػػػو 

 : 2التجار بالبشر وفقا لتبعاد المذكورة يمكف إجماؿ العوامؿ واألسباب المؤدية إلى جريمة ا

، فػػػػػػػػالفقراء األربػػػػػػػػاح الكبيػػػػػػػػرة التػػػػػػػػي يحصػػػػػػػػؿ عمييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف جػػػػػػػػراء ارتكػػػػػػػػاب جريمػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػر -

يسػػػػػػيؿ عمميػػػػػػة  يطمحػػػػػػوف لتحسػػػػػػيف وضػػػػػػعيـ المػػػػػػادي ورفػػػػػػع مسػػػػػػتوى معيشػػػػػػتيـ لتمبيػػػػػػة احتياجػػػػػػاتيـ ممػػػػػػا

                                                           
1

17،مرجعسابق،صخلٌل

مقالعلىالموقعااللكترون08/0/0218ً(،جرائماالتجاربالبشرالمفهوماألسبابسبلالمواجهة،بتارٌخ0216عٌاد،هانً)1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330
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فػػػػػػي الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى األمػػػػػػواؿ  ضػػػػػػحايا ليػػػػػػذه الجريمػػػػػػة، كػػػػػػذلؾ الجنػػػػػػاة يطمعػػػػػػوفاسػػػػػػتغالليـ وتحػػػػػػويميـ 

 الضخمة التي يجنونيا مف استغالؿ الضحايا او بيع اعضائيـ .

، حيػػػػػػث أف أنمػػػػػػب التشػػػػػػريعات نيػػػػػػر قػػػػػػادرة الضػػػػػػعؼ التشػػػػػػريعي المتعمػػػػػػؽ بجريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر -

عمػػػػػى معالجػػػػػة جميػػػػػع جوانػػػػػب ىػػػػػذه الجريمػػػػػة، ممػػػػػا يسػػػػػيؿ عمػػػػػى الجنػػػػػاه االلتفػػػػػاؼ واسػػػػػتغالؿ الثغػػػػػػرات 

 تكابيـ مثؿ ىذه الجرائـ .القانونية عند ار 

، التربيػػػػػػػػة الناشػػػػػػػػئة الخاطئػػػػػػػػة وعػػػػػػػػدـ التحمػػػػػػػػي بػػػػػػػػاالخالؽ وااللتػػػػػػػػزاـ بعػػػػػػػػادات وتقاليػػػػػػػػد عامػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعب -

وضػػػػعؼ الرقابػػػػة االداريػػػػة عمػػػػى بعػػػػض الميػػػػف مثػػػػؿ : التمػػػػريض واألطبػػػػاء ونيرىػػػػا، ممػػػػا يسػػػػيؿ عمػػػػييـ 

 ارتكاب ىذه الجرائـ وخاصة عممية نقؿ االعضاء مف قبؿ األطباء .

، خاصػػػػػة فػػػػػي ي المسػػػػػتوى المعيشػػػػػي واالقتصػػػػػادي لمكثيػػػػػر مػػػػػف البشػػػػػر فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف المنػػػػػاطؽتػػػػػرد -

بعػػػػػض الػػػػػدوؿ االفريقيػػػػػة، ممػػػػػا يػػػػػدفع بعػػػػػض السػػػػػكاف لمحاولػػػػػة اليػػػػػروب او اليجػػػػػرة طمعػػػػػا فػػػػػي تحسػػػػػيف 

ظػػػػػروفيـ المعيشػػػػػية، فيقعػػػػػوف ضػػػػػحية الجنػػػػػاة ويتعرضػػػػػوف لالسػػػػػتغالؿ، وقػػػػػد يوافػػػػػؽ الػػػػػبعض مػػػػػنيـ عمػػػػػى 

 صوؿ عمى الماؿ .بيع أعضاءه مقابؿ الح

ة فػػػػػػي بعػػػػػػض المنػػػػػػاطؽ والممارسػػػػػػة ضػػػػػػد أقميػػػػػػات معينػػػػػػة الموجػػػػػػود االضػػػػػػطيادات العرقيػػػػػػة او الدينيػػػػػػة -

ا تشػػػػػػكؿ ضػػػػػػغوط حياتيػػػػػػة عمػػػػػػى األشػػػػػػخاص ممػػػػػػا يػػػػػػدفعيـ لمرحيػػػػػػؿ او اليجػػػػػػرة، فػػػػػػي الػػػػػػدوؿ، حيػػػػػػث أنيػػػػػػ

 وىػػػػػػػػػػذا يسػػػػػػػػػػيؿ عمػػػػػػػػػػى الجنػػػػػػػػػػاة ارتكػػػػػػػػػػاب جػػػػػػػػػػريمتيـ وتحػػػػػػػػػػويميـ لضػػػػػػػػػػحايا جريمػػػػػػػػػػة اتجػػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػػر .

تسػػػػػػػيؿ ايضػػػػػػػػا ارتكػػػػػػػاب مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه الجريمػػػػػػػػة،  عػػػػػػػادات والتقاليػػػػػػػػد والمسػػػػػػػممات االجتماعيػػػػػػػػةبعػػػػػػػض ال -

وخاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتفضػػػػيؿ أحػػػػد الجنسػػػػيف عمػػػػى األخػػػػر، بحيػػػػث يمتمػػػػؾ الرجػػػػؿ سػػػػطوة وىيبػػػػة عمػػػػى 

األنثػػػػػػى، ممػػػػػػا يجبػػػػػػر األخيػػػػػػرة عمػػػػػػى االنصػػػػػػياع والطاعػػػػػػة لمرجػػػػػػؿ، وكػػػػػػذلؾ سػػػػػػطوة الرجػػػػػػؿ عمػػػػػػى ابنػػػػػػاءه 

 وبناتو ونيرىا .
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وكػػػػػػػذلؾ رتكػػػػػػػاب ىػػػػػػػذه الجريمػػػػػػػة أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف الماضػػػػػػػي وذلػػػػػػػؾ بسػػػػػػػبب التطػػػػػػػور االلكترونػػػػػػػي، سػػػػػػػيولة ا -

ازديػػػػػاد مػػػػػا يعػػػػػرؼ بالسػػػػػياحة الجنسػػػػػية وانتػػػػػاج األفػػػػػالـ اإلباحيػػػػػة، ممػػػػػا يػػػػػدفع إلػػػػػى زيػػػػػادة الطمػػػػػب عمػػػػػى 

 مف االستغالؿ تحديدا . مواؿ لممستفيد مف ىذا النوعالنساء خاصة وىي تضر الكثير مف األ

تػػػػـ ذكرىػػػػا سػػػػابقا والتػػػػي تػػػػؤدي إلػػػػى جػػػػرائـ االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر، انيػػػػا  يتضػػػػح مػػػػف العوامػػػػؿ التػػػػي

تػػػػػأتي ضػػػػػمف المجػػػػػاالت المتعمقػػػػػة بالعوامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة والقانونيػػػػػة، ونػػػػػرى أىميػػػػػة دراسػػػػػة 

العوامػػػػػؿ المؤديػػػػػة إلػػػػػى جػػػػػرائـ االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر ألنيػػػػػا تسػػػػػاعد المشػػػػػرع فػػػػػي تحديػػػػػد العقوبػػػػػة المناسػػػػػبة 

افع الرتكػػػػاب تمػػػػؾ الجػػػػرائـ تسػػػػاىـ بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي و ئـ االتجػػػػار بالبشػػػػر، فالػػػػدلكافػػػػة أشػػػػكاؿ وصػػػػور جػػػػرا

تحديػػػػػػػد العقوبػػػػػػػة المناسػػػػػػػبة، كمػػػػػػػا أنيػػػػػػػا تسػػػػػػػػاعد فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد الظػػػػػػػروؼ المشػػػػػػػددة والظػػػػػػػروؼ المخففػػػػػػػػة 

لمعقوبػػػػػػػة، فمػػػػػػػثال العقوبػػػػػػػة المقػػػػػػػررة لشػػػػػػػخص يرتكػػػػػػػب جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر بػػػػػػػدافع الػػػػػػػربح وكسػػػػػػػب 

رة لشػػػػخص يرتكػػػػب جريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػر بػػػػدافع الحاجػػػػة الماسػػػػة األمػػػػواؿ تختمػػػػؼ عػػػػف العقوبػػػػة المقػػػػر 

لمقػػػػػررة لتمػػػػؾ الجػػػػػرائـ لتمػػػػواؿ أو نتيجػػػػة لمػػػػػرض نفسػػػػي، ومػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػرى يمكػػػػػف أف تكػػػػوف العقوبػػػػة ا

يػػػػر مناسػػػػبة أو مالئمػػػػة مػػػػع تمػػػػؾ الجريمػػػػة مػػػػف حيػػػػث الشػػػػدة فػػػػي العقوبػػػػة وتناسػػػػبيا مػػػػع نيػػػػر رادعػػػػة ون

ديػػػػػػػة إلػػػػػػػى ارتكػػػػػػػاب جػػػػػػػرائـ يػػػػػػػة دراسػػػػػػػة الػػػػػػػدوافع والعوامػػػػػػػؿ المؤ ىمالجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػة، مػػػػػػػف ىنػػػػػػػا تػػػػػػػأتي أ

 االتجار بالبشر.

 انًترتبت ػهى جرًٌت االتجبر ببنبشر اَثبرانفرع انثبًَ : 

يرتػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى ظػػػػػػػػاىرة االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػر العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اآلثػػػػػػػػار، والتػػػػػػػػي تنػػػػػػػػدرج ضػػػػػػػػمف األثػػػػػػػػار 

 . فرد بشكؿ خاصوالتي تؤثر عمى المجتمع بشكؿ عاـ وعمى ال واالجتماعية االقتصادية

 االقتصاديةثار أوال: اآل
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تػػػػػػػػؤثر جػػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى المجتمػػػػػػػػع مػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاالت 

 :1التالية

 . ازدياد تأثير العصابات المرتكبة ليذه الجريمة عمى االقتصاد الكمي لمدولة -

تػػػػػدر إلييػػػػػا، والتػػػػػي فػػػػػي  التحػػػػػوؿ لسياسػػػػػة بعػػػػػض الػػػػػدوؿ فػػػػػي عػػػػػدـ االىتمػػػػػاـ بمصػػػػػادر األمػػػػػواؿ التػػػػػي -

 الغالب تكوف أمواؿ نير شرعية ونتيجة ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ .

ة اتسػػػػاع السػػػػوؽ العالميػػػػة لتجػػػػارة منظمػػػػة باعتبارىػػػػا ظػػػػاىرة دوليػػػػة نتيجػػػػتحػػػػوؿ النظػػػػرة إلػػػػى الجريمػػػػة ال -

 البشر .

 . نخفاض الممحوظ في معدؿ النمو االقتصادي في الدولةاإل -

 تنموية االقتصادية في البمداف التي تعاني مف انتشار ىذه الجريمة .صعوبة تنفيذ الخطط ال -

 اليجرة وخاصة لفئة الشباب، مما ييجر الكفاءات مف الدولة األـ . -

عػػػػػػادة تأىيػػػػػػؿ مػػػػػػف يقعػػػػػػوف ضػػػػػػحايا  - التكػػػػػػاليؼ الباىظػػػػػػة التػػػػػػي تتحمميػػػػػػا الدولػػػػػػة عنػػػػػػدما تريػػػػػػد عػػػػػػالج وا 

 ليذه الجريمة .

 ثانيا : األثار االجتماعية

العديػػػػد مػػػػف األثػػػػار االجتماعيػػػػة التػػػػي تترتػػػػب عمػػػػى جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر والتػػػػي تػػػػؤثر  ىنالػػػػؾ

 :2عمى المجتمع بشكؿ عاـ وعمى األفراد عمى النحو االتي 
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تػػػػػدمير وانتيػػػػػاؾ كػػػػػؿ مػػػػػا تػػػػػنص عميػػػػػو مبػػػػػادئ حقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف، وتػػػػػدمير القػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة والعائميػػػػػة  -

 في المجتماعات التي تسودىا ىذه الجريمة .

اخػػػػػػتالط األنسػػػػػػاب فػػػػػػي الكثيػػػػػػر مػػػػػػف األحيػػػػػػاف، وذلػػػػػػؾ بسػػػػػػبب ازديػػػػػػاد عػػػػػػدد الػػػػػػوالدات نيػػػػػػر الشػػػػػػرعية  -

 نتيجة ممارسة ما يسمى بالسياجة الجنسية وانتشار الدعارة .

مخالفػػػػة مػػػػا تػػػػنص عميػػػػو الػػػػدوؿ، خاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالنظـ والقػػػػوانيف المنظمػػػػة لعمميػػػػة الػػػػدخوؿ او  -

 ريب نير الشرعي لمضحايا في احياف كثيرة .الخروج مف اقميـ دولة ما، نتيجة التي

ازديػػػػات عمميػػػػػات خطػػػػؼ النسػػػػػاء واألطفػػػػػاؿ، وذلػػػػؾ بسػػػػػبب تزايػػػػد الطمػػػػػب عمػػػػػييـ وخاصػػػػة فػػػػػي جػػػػػرائـ  -

 . البغاء وتجارة الجسد

 . واألمراض المنقولة جنسيا سرعة انتقاؿ الكثير مف األمراض المعدية مثؿ مرض االيدز -

تجػػػػػار بيػػػػػـ مجػػػػػددا فػػػػػي المجتمػػػػػع، وخصوصػػػػػا مػػػػػف تعرضػػػػػوا صػػػػػعوبة ادمػػػػػاج الضػػػػػحايا الػػػػػذيف تػػػػػـ اال -

 الستغالؿ جنسي مف االناث، وكذلؾ رفض المجتمع ليـ .

ضػػػػػػوء ظيػػػػػػور الناشػػػػػػئة فػػػػػػي الفئػػػػػػة تبػػػػػػايف السػػػػػػموؾ االجتمػػػػػػاعي واألخالقػػػػػػي خاصػػػػػػة بػػػػػػيف اخػػػػػػتالؼ و  -

 العولمة والتغيرات التكنولوجية .

 ظيور مشاكؿ تربوية جديدة ومعقدة في المجتمع . -

كػػػػف رصػػػػد أىػػػػـ األثػػػػار المترتبػػػػة عمػػػػى جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر فيمػػػػا يتعمػػػػؽ باألشػػػػخاص كمػػػػا يم

 :1الذيف تـ المتاجرة بيـ عمى النحو التالي 
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379مرجعسابق،صعبدالحمٌد،
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 االنحباط والصدمات النفسية التي يتعرض ليا الضحية . -

 خمؿ في الشخصية الموقفية والقمؽ النفسي . -

 . عدـ االكتراث لمعايير المجتمع والتقاليد السائدة -

 ظيور التصرؼ االجرامي لدى األنمب واالنحراؼ والعنؼ . -

 االنضماـ لممافيا والعصابات المنظمة المديرة ليذه الجرائـ . -

 انتقاؿ أمراض لجسد الضحية وخاصة األمراض المنقولة جنسيا . -

ر فقػػػػداف الكثيػػػػر مػػػػف الضػػػػحايا لحيػػػػاتيـ، وخاصػػػػة أثنػػػػاء عمميػػػػات تيػػػػريبيـ عبػػػػر الحػػػػدود بطريقػػػػة نيػػػػ -

 شرعية، أو نتيجة الخضوع لعمميات نزع األعضاء البشرية .
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 انفصم انثبًَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يكبفحت جرًٌت االتجبر ببنبشر انٍبث

جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، حيػػػػػػػث سنخصػػػػػػػػص  اليػػػػػػػات مكافحػػػػػػػةسػػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ 

منظمػػػػػػة األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة، أمػػػػػػا المبحػػػػػػث الثػػػػػػاني المبحػػػػػػث األوؿ لدراسػػػػػػة الجيػػػػػػود الدوليػػػػػػة وعمػػػػػػى رأسػػػػػػيا 

 والوطنية .سنخصصو لمجيود اإلقميمية 

 انًبحث األول

 انجهىد انذونٍت نًكبفحت جرًٌت االتجبر ببنبشر

ـ االتجػػػػػػػار فػػػػػػػي البشػػػػػػػر عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتوى اليػػػػػػػات مكافحػػػػػػػة جػػػػػػػرائ وؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المبحػػػػػػػثسػػػػػػػنتنا

دوليػػػػػة فػػػػػي مكافحػػػػػة جريمػػػػػة الػػػػػدولي، حيػػػػػث سنخصػػػػػص المطمػػػػػب األوؿ لمبحػػػػػث فػػػػػي دور المنظمػػػػػات ال

االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، أمػػػػػػػا المطمػػػػػػػب الثػػػػػػػاني سنخصصػػػػػػػو لمبحػػػػػػػث فػػػػػػػي اإلتفاقيػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة ودورىػػػػػػػا فػػػػػػػي 

 مكافحة جرائـ االتجار بالبشر .
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 انًطهب األول        

 دور انًُظًبث انذونٍت فً يكبفحت جرًٌت االتجبر ببنبشر

مكافحػػػػػػػة جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار  فػػػػػػػي سػػػػػػػنتطرؽ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المطمػػػػػػػب إلػػػػػػػى دور المنظمػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة

بالبشػػػػػػر، حيػػػػػػث سػػػػػػنبحث فػػػػػػي دور الييئػػػػػػات المنبثقػػػػػػة عػػػػػػف منظمػػػػػػة األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة، ومنظمػػػػػػة الشػػػػػػرطة 

 الجنائية الدولية)االنتربوؿ(، ومنظمة العمؿ الدولية، ومنظمة األمـ المتحدة لمطفولة .

 انفرع األول : انهٍئبث انًُبثقت ػٍ يُظًت األيى انًتحذة

مػػػػػػة لتمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة والمجمػػػػػػس االقتصػػػػػػادي واالجتمػػػػػػاعي ومجمػػػػػػس حقػػػػػػوؽ تعتبػػػػػػر الجمعيػػػػػػة العا

قػػػػػة عػػػػػف منظمػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة والتػػػػػي حاولػػػػػت أف تتصػػػػػدى لظػػػػػاىرة ثاإلنسػػػػػاف مػػػػػف أبػػػػػرز الييئػػػػػات المنب

 االتجار بالبشر عمى المستوى الدولي .

 أوال: الجمعية العامة لتمـ المتحدة

حػػػػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػدة قػػػػػػػرارات فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػص مكافحػػػػػػػة جريمػػػػػػػة أصػػػػػػػػػػػػػدرت الجمعيػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػة لتمػػػػػػػـ المت

 22المػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػي )137-58ذكر فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػرار )االتجػػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػػر، ويمكننػػػػػػػػػػا أف نػػػػػػػػػػ

ر بالبشػػػػػػػر ومكافحتػػػػػػػو وحمايػػػػػػػة تعزيز التعػػػػػػػاوف الػػػػػػػدولي فػػػػػػػي منػػػػػػػع االتجػػػػػػػابػػػػػػػػوالمعنػػػػػػػوف  2003ديسػػػػػػػمبر

دولي لمكافحػػػػة الجريمػػػػة، وقػػػػد ـ فيػػػػو مطالبػػػػة الػػػػدوؿ األعضػػػػاء فػػػػي خمػػػػؽ التعػػػػاوف الػػػػتػػػػضػػػػحاياه، والػػػػذي 

- 18د فػػػػػي بػػػػػانكوؾ مػػػػػف والعدالػػػػػة الجنائيػػػػػة المنعقػػػػػ رح فػػػػػي مؤتمرىػػػػػا الحػػػػػادي عشػػػػػر لمنػػػػػع الجريمػػػػػةطػػػػػ

بشػػػػػػػأف االتجػػػػػػػار  2006ديسػػػػػػػمبر  19المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي (  144-61القػػػػػػػرار )لؾ ،وكػػػػػػػذ 2005ريػػػػػػػؿ بأ 28

وبػػػػػػة لمقضػػػػػػاء عمػػػػػػى الػػػػػػدوؿ بػػػػػػذؿ العنايػػػػػػة المطمو  ابػػػػػػات يشػػػػػػكؿ ىاجسػػػػػػا كبيػػػػػػر  والػػػػػػذي بالنسػػػػػػاء والفتيػػػػػػات

بعنػػػػػػػػواف تحسػػػػػػػػيف تنسػػػػػػػػيؽ الجيػػػػػػػػود  23/2/2009فػػػػػػػػي (  194- 63عميػػػػػػػػو، باإلضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى القػػػػػػػػرار)

المبذولػػػػػػة لمكافحػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، والػػػػػػذي أحػػػػػػاط عنايػػػػػػة بضػػػػػػرورة السػػػػػػعي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ دعػػػػػػـ مسػػػػػػيرة 

إسػػػػػػػيامات وىنػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف ، األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بمكافحػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر ومنظومػػػػػػػة
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عػػػػاـ لتمػػػػـ المتحػػػػدة  بتقػػػػديـ تقريػػػػره إلػػػػى مختمػػػػؼ األجيػػػػزة المتعمػػػػؽ باالتجػػػػار بالبشػػػػر والنسػػػػاء األمػػػػيف ال

وكػػػػػذلؾ المتعمػػػػػػؽ ، )63-215متعمػػػػػؽ باالتجػػػػػػار بالنسػػػػػاء واألطفػػػػػػاؿ ) 2008 كتػػػػػػوبرأو  4المنشػػػػػور فػػػػػي 

 1.جريمة االتجار  مبذولة لمكافحةبشأف مكافحة كؿ أشكاؿ التمييز والعنؼ والجيود ال

يػػػػػػػػة أولػػػػػػػػت الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لتمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة إىتمامػػػػػػػػا بموضػػػػػػػػوع االتجػػػػػػػػار ومػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة ثان

بشػػػػػػأف  156-59بنػػػػػػي القػػػػػػرار رقػػػػػػـ باالعضػػػػػػاء البشػػػػػػرية كأحػػػػػػد أشػػػػػػكاؿ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ت

ديسػػػػػػمبر  20عميػػػػػػو والػػػػػػذي تػػػػػػـ اعتمػػػػػػاده فػػػػػػي  تجػػػػػػار باألعضػػػػػػاء البشػػػػػػرية والمعاقػػػػػػبومكافحػػػػػػة االمنػػػػػػع 

اتخػػػػػاذ التػػػػػدابير الالزمػػػػػة لمنػػػػػع ومكافحػػػػػة ومعاقبػػػػػة ، حيػػػػػث تضػػػػػمف حػػػػػث الػػػػػدوؿ األعضػػػػػاء عمػػػػػى 2004

 2واستئصاؿ األعضاء البشرية واالتجار عمى نحو نير مشروع بيا .

حػػػػػػظ مػػػػػػف إسػػػػػػيامات الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لتمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة أنيػػػػػػا تصػػػػػػدت لجػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار فػػػػػػي نال

يػػػػػػات عمػػػػػػى مكافحػػػػػػة االتجػػػػػػار بالنسػػػػػػاء والفتالبشػػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تركيزىػػػػػػا فػػػػػػي القػػػػػػرارات الصػػػػػػادرة عنيػػػػػػا 

واألطفػػػػاؿ، وركػػػػزت أيضػػػػا عمػػػػى ضػػػػرورة مكافحػػػػة نقػػػػؿ واستئصػػػػاؿ األعضػػػػاء البشػػػػرية، كمػػػػا أكػػػػدت فػػػػي 

 قرارات أخرى عمى ضرورة التنسيؽ وتكثيؼ التعاوف الدولي في مواجية جرائـ االتجار بالبشر .

 ثانيا : المجمس االقتصادي واالجتماعي

تصػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػة لتمػػػػػػػـ يقػػػػػػػـو المجمػػػػػػػس االقتصػػػػػػػادي واالجتمػػػػػػػاعي بتنسػػػػػػػيؽ الجيػػػػػػػود االق

المتحػػػػػػػدة ووكاالتيػػػػػػػا المتخصصػػػػػػػة، كمػػػػػػػا يتػػػػػػػولى إصػػػػػػػدار التقػػػػػػػارير والتوصػػػػػػػيات ذات العالقػػػػػػػة بالتنميػػػػػػػة 

والتجػػػػارة الدوليػػػػة والثػػػػروات الطبيعيػػػػة ووضػػػػع حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف ووضػػػػع المػػػػرأة ومكافحػػػػة الجريمػػػػة، وعمػػػػى 

                                                           
،بحثمنشورفًمجلةالتواصلفًاالقتصادواإلدارةفً مكافحة جرٌمة االتجار بالبشرجهود األمم المتحدة (،0214دحٌة،عبداللطٌف)

38والقانون،لبنان،عدد
1
 

184،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،صجرائم االتجار بالبشر بٌن القانون الدولً والقانون المصري(،0210شحاتة،مصطفى)
2
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، فػػػػػػإف رة لمحػػػػػػدود فػػػػػػي معظميػػػػػػاالبشػػػػػػر تعتبػػػػػػر إحػػػػػػدى الجػػػػػػرائـ المنظمػػػػػػة العػػػػػػاباعتبػػػػػػار جػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار ب

 1لممجمس االقتصادي واالجتماعي دور في مكافحة تمؾ الجريمة .

تحػػػػػت عنػػػػػواف  27/2006وبنػػػػػاء عميػػػػػو قػػػػػاـ المجمػػػػػس االقتصػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي بإصػػػػػدار قػػػػػرار رقػػػػػـ 

تعزيػػػػػػػز التعػػػػػػػاوف الػػػػػػػدولي عمػػػػػػػى منػػػػػػػع االتجػػػػػػػار باألشػػػػػػػخاص ومكافحتػػػػػػػو وحمايػػػػػػػة ضػػػػػػػحاياه، كمػػػػػػػا أكػػػػػػػد 

الجتمػػػػػػػاعي المنظمػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة واإلقميميػػػػػػػة والحكومػػػػػػػات ومؤسسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع المجمػػػػػػػس االقتصػػػػػػػادي وا

المػػػػػدني عمػػػػػى معالجػػػػػة العوامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة والتػػػػػي تػػػػػؤدي باألشػػػػػخاص بػػػػػالوقوع فػػػػػي ىػػػػػذه 

الجريمػػػػػة، وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ التركيػػػػػز عمػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف األمػػػػػور، مػػػػػف الممكػػػػػف أف تسػػػػػاىـ فػػػػػي الحػػػػػد مػػػػػف 

 2تمؾ الجريمة :

 لمناسب لضحايا اإلتجار باألشخاص .السكف الالئؽ وا -

تزويػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػحايا بالمعمومػػػػػػػػات القانونيػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػا يحتاجونػػػػػػػػػو مػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػورة، عمػػػػػػػػى أف تكػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػذه  -

 المعمومات قابمة لمفيـ بالنسبة لمستوى الضحية ولغتيا .

 المساعدة الطبية والنفسية ليـ . -

 توفير فرص العمؿ والتعميـ والتدريب ليـ . -

والتنسػػػػػيؽ مػػػػػع مجمػػػػػس حقػػػػػوؽ  قتصػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي وبالتعػػػػػاوفمػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرى قػػػػػاـ المجمػػػػػس اال

اإلنسػػػػػػػاف بتشػػػػػػػكيؿ فريػػػػػػػؽ عمػػػػػػػؿ يسػػػػػػػمى الفريػػػػػػػؽ العامػػػػػػػؿ المعنػػػػػػػي باالتجػػػػػػػار باألطفػػػػػػػاؿ وبغػػػػػػػائيـ، وتػػػػػػػـ 

تكميػػػػػػؼ ىػػػػػػذا الفريػػػػػػؽ بدراسػػػػػػة مسػػػػػػألة االسػػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػػي لتطفػػػػػػاؿ وتقػػػػػػديـ توصػػػػػػيات لمكافحػػػػػػة ىػػػػػػذه 

عمػػػػى قػػػػرار تحػػػػت عنػػػػواف برنػػػػامج عمػػػػؿ لمنػػػػع  صػػػػوت الفريػػػػؽ 1992الظػػػػاىرة، وبنػػػػاء عميػػػػو وفػػػػي عػػػػاـ 

بيػػػػػع األطفػػػػػاؿ واسػػػػػتخداميـ فػػػػػي البغػػػػػاء والمػػػػػواد اإلباحيػػػػػة، حيػػػػػث يشػػػػػتمؿ البرنػػػػػامج عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف 
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المبػػػػػػػادئ التوجيييػػػػػػػة التػػػػػػػي تحكػػػػػػػـ مسػػػػػػػتقبؿ المبػػػػػػػادرات فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى توضػػػػػػػيح 

 1األىداؼ التي ينبغي عمى الدوؿ األعضاء أف تمتـز بيا .

لنػػػػػػا أف المجمػػػػػػس االقتصػػػػػػادي واالجتمػػػػػػاعي ركػػػػػػز عمػػػػػػى جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر مػػػػػػف  يتضػػػػػػح

خػػػػالؿ صػػػػور تمػػػػؾ الجريمػػػػة المتعمقػػػػة والتػػػػي تتعمػػػػؽ باالتجػػػػار باألطفػػػػاؿ وبغػػػػائيـ، كمػػػػا ركػػػػز أيضػػػػا عمػػػػى 

العوامػػػػػػؿ االقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة المؤديػػػػػػة إلػػػػػػى جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، وأوضػػػػػػح أف مكافحػػػػػػة تمػػػػػػؾ 

عمػػػػػى العوامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة التػػػػػي أدت إلػػػػػى تمػػػػػؾ   مػػػػػف خػػػػػالؿ التغمػػػػػبلجريمػػػػػة ال يػػػػػتـ إالا

 الجريمة .

 ثالثا : مجمس حقوؽ اإلنساف

عقػػػػػدت بػػػػػيف شػػػػػير ة التػػػػػي قػػػػػدـ مجمػػػػػس حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف خػػػػػالؿ دوراتػػػػػو مػػػػػف الثالثػػػػػة إلػػػػػى الثامنػػػػػ

ما توصػػػػػيات بشػػػػػأف منػػػػػع االتجػػػػػار بالبشػػػػػر وال سػػػػػي 2010 مػػػػػف العػػػػػاـ 5و شػػػػػير  2008مػػػػػف العػػػػػاـ  12

التػػػػػي كانػػػػػت قيػػػػػد الدراسػػػػػة مشػػػػػددا عمػػػػػى ضػػػػػرورة  96بمػػػػػدا مػػػػػف البمػػػػػداف اؿ  75النسػػػػػاء واألطفػػػػػاؿ فػػػػػي 

 2مواصمة تكثيؼ الجيود مف قبؿ الدوؿ بيدؼ منع االتجار بالبشر وحماية ضحاياه .

، فػػػػػي الػػػػػدورة السػػػػػابعة لمجمػػػػػس حقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف 7/29وبػػػػػالنظر إلػػػػػى القػػػػػرا ومػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرى، 

إلػػػػػػى اتخػػػػػػاذ جميػػػػػػع التػػػػػػدابير الالزمػػػػػػة لمقضػػػػػػاء عمػػػػػػى االتجػػػػػػار باألطفػػػػػػاؿ الػػػػػػذي يػػػػػػدعو جميػػػػػػع الػػػػػػدوؿ و 

لػػػػػى زيػػػػػادة التعػػػػػاوف لمنػػػػػع إنشػػػػػاء شػػػػػبكات اإلتجػػػػػار باألطفػػػػػاؿ وتفكيكيػػػػػا وتمبيػػػػػة احتياجػػػػػات  وتجريمػػػػػو، وا 

بشػػػػػأف حقػػػػػوؽ الميػػػػػاجريف شػػػػػجع فيػػػػػو  9/5ضػػػػػحايا، كمػػػػػا اعتمػػػػػد المجمػػػػػس فػػػػػي دورتػػػػػو التاسػػػػػعة القػػػػػرار ال

 3اتخاذ تدابير بغية مكافحة االتجار بالمياجريف وتيريبيـ .الدوؿ عمى ضرورة سف قوانيف و 
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يظيػػػػػر أف مجمػػػػػس حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف اىػػػػػتـ بمكافحػػػػػة جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ 

ة االتجػػػػػار باألطفػػػػػاؿ، ودعػػػػػت إلػػػػػى فحػػػػػتركيػػػػػزه عمػػػػػى إصػػػػػدار العديػػػػػد مػػػػػف التوصػػػػػيات التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بمكا

كمػػػػػا دعػػػػػت إلػػػػػى ضػػػػػرورة التعػػػػػاوف مػػػػػف أجػػػػػؿ  التعػػػػػاوف مػػػػػف أجػػػػػؿ مكافحػػػػػة شػػػػػبكات االتجػػػػػار باألطفػػػػػاؿ،

 مكافحة االتجار بالمياجريف وتيريبيـ .

 رابعا : األميف العاـ لتمـ المتحدة

يقػػػػػـو األمػػػػػيف العػػػػػاـ لتمػػػػػـ المتحػػػػػدة بتقػػػػػديـ تقػػػػػاريره إلػػػػػى مختمػػػػػؼ أجيػػػػػزة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة، ففػػػػػي 

ى الجمعيػػػػػػػة إلػػػػػػػالمتحػػػػػػػدة مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف التقػػػػػػػارير  ، قػػػػػػػدـ األمػػػػػػػيف العػػػػػػػاـ لتمػػػػػػػـ2008-2007عػػػػػػػامي 

لػػػػػى المجمػػػػػس االقتصػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي، تتنػػػػػاوؿ فيػػػػػو تمػػػػػؾ التقػػػػػارير موضػػػػػوع االتجػػػػػار بالبشػػػػػر  العامػػػػػة وا 

وتضػػػػػػمف مجموعػػػػػػة مػػػػػػف التوصػػػػػػيات لمنعػػػػػػو وحمايػػػػػػة ضػػػػػػحاياه، وعمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ ىنالػػػػػػؾ التقريػػػػػػر 

 كتػػػػػػوبرأو  4المنشػػػػػػور فػػػػػػي تعمػػػػػػؽ باالتجػػػػػػار بالنسػػػػػػاء والفتيػػػػػػات الرابػػػػػػع لتمػػػػػػيف العػػػػػػاـ لتمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة الم

، حيػػػػػػث ركػػػػػػز ىػػػػػػذا التقريػػػػػػر عمػػػػػػى ضػػػػػػرورة اعتمػػػػػػاد نيػػػػػػج شػػػػػػامؿ متكامػػػػػػؿ متعػػػػػػدد التخصصػػػػػػات 2008

يراعػػػػي االعتبػػػػارات الجنسػػػػية ويشػػػػمؿ جميػػػػع أصػػػػحاب المصػػػػمحة وذوي الصػػػػمة ىػػػػو أمػػػػر ضػػػػروري مػػػػف 

أجػػػػؿ إحػػػػراز تقػػػػدـ فػػػػي منػػػػع ومكافحػػػػة االتجػػػػار بالنسػػػػاء والفتيػػػػات، ومػػػػف جيػػػػة أخػػػػرى صػػػػدر تقريػػػػر عػػػػف 

وجػػػػو تمييػػػػز والعنػػػػؼ ضػػػػد الطفػػػػؿ ، لع أشػػػػكاؿ اـ المتحػػػػدة بشػػػػأف القضػػػػاء عمػػػػى جميػػػػاألمػػػػيف العػػػػاـ لتمػػػػ

فيػػػػو االنتبػػػػاه إلػػػػى مػػػػا تتعػػػػرض لػػػػو الفتيػػػػات أثنػػػػاء حػػػػاالت النػػػػزاع المسػػػػمح ومػػػػا بعػػػػد النػػػػزاع مػػػػف حػػػػاالت 

 1تمييز واتجار بيف .

ومػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػاعدة ضػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، افتػػػػػػػتح األمػػػػػػػيف العػػػػػػػاـ لتمػػػػػػػـ 

صػػػػػػػندوؽ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػتئماني لمتبرعػػػػػػػات لضػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػار  2010-10-4اريخ المتحػػػػػػػدة بتػػػػػػػ
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باألشػػػػخاص، وىػػػػو أحػػػػد أىػػػػـ عناصػػػػر خطػػػػة عمػػػػؿ األمػػػػـ المتحػػػػدة العالميػػػػة الجديػػػػدة لمكافحػػػػة االتجػػػػار 

، حيػػػػػث يقػػػػػدـ الصػػػػػػندوؽ معونػػػػػات إنسػػػػػػانية 2010باألشػػػػػخاص التػػػػػي اعتمػػػػػػدتيا الجمعيػػػػػة العامػػػػػة سػػػػػػنة 

إلػػػػػػػػى ضػػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػر بيػػػػػػػػدؼ إنقػػػػػػػػاذ المزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػحايا  ومسػػػػػػػػاعدات قانونيػػػػػػػػة وماليػػػػػػػػة

 1ومساندتيـ مع توسيع نطاؽ المساعدة التي ينالونيا .

يبػػػػػػرز مػػػػػػف دور األمػػػػػػيف العػػػػػػاـ فػػػػػػي مكافحػػػػػػة جػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر تركيزىػػػػػػا عمػػػػػػى ضػػػػػػرورة 

يػػػػوي إنشػػػػاء صػػػػندوؽ لػػػػدعـ ضػػػػحايا تمػػػػؾ الجػػػػرائـ، حيػػػػث يعتبػػػػر الػػػػدعـ المػػػػادي لمضػػػػحايا أمػػػػر ميػػػػـ وح

فػػػػي مكافحػػػػة تمػػػػؾ الجريمػػػػة، وذلػػػػؾ لضػػػػماف عػػػػدـ عػػػػودة وتكػػػػرار سػػػػقوط الضػػػػحايا مػػػػرة أخػػػػرى بػػػػيف أيػػػػدي 

احتياجػػػػاتيـ الرئيسػػػػية ى مكاسػػػػب ماديػػػػة مػػػػف خالليػػػػـ، فتػػػػأميف المتػػػػاجريف بيػػػػـ ومػػػػف أجػػػػؿ الحصػػػػوؿ عمػػػػ

 تبعدىـ عف الوقوع مرة أخرى ضحية لتمؾ الجريمة .

 (UNODCة )خامسا: مكتب األمـ المتحدة لممخدرات والجريم

 ، أصػػػػػػػػػػػػدر المكتػػػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػػػتراتيجية شػػػػػػػػػػػػاممة لمكافحػػػػػػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػػػػػار٥٠٠٥فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػباط/فبراير 

 2 مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ توضػػػػػػػيح أنػػػػػػػشطتو وأولوياتػػػػػػػو فػػػػػي المجػػػػػاالت التاليػػػػػػػة: باألشػػػػػػخاص وتيريػػػػػػػب الميػػػػػػػاجريف

تنفيػػػػػذ بروتوكػػػػػوؿ االتجػػػػػار باألشػػػػػخاص وبروتوكػػػػػوؿ مكافحػػػػػة تيريػػػػػب الميػػػػػاجريف مػػػػػف خػػػػػالؿ تػػػػػوفير  -

 لدعـ التقني لذلؾ .ا

 توفير مايمـز مف دعـ لتعزيز التعاوف بيف الوكاالت والييئات .   -

ػػػػػػػػضحايا االتجػػػػػػػػار والخػػػػػػاص ب إدارة صػػػػػػػػندوؽ األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة االسػػػػػػػػتئماني لمتبرعػػػػػػػػاتالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى   -

 النػػساء واألطفػػاؿ . فئة باألشػػخاص، وبخاصػػة
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ة الطبيعػػػػػػػػػة التكميميػػػػػػػػػة لعمػػػػػػػػػؿ المكتػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػستيدؼ منػػػػػػػػػع وتحػػػػػػػػػـدد اإلسػػػػػػػػػتراتيجية الػػػػػػػػػشامم

و المسػػػػػػػػتقبمي لعمػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػػب الميػػػػػػػػاجريف عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػواء والتوجػػػػػػػػومكافحػػػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػػار باألشػػػػػػػػػػخاص وتيري

أيضػػػػػػا اطػػػػػػالؽ حممػػػػػػة سػػػػػػميت انػػػػػػذاؾ بحممػػػػػػة القمػػػػػػب األزرؽ   ،المكتػػػػػػب والتزامػػػػػػو فػػػػػػي ىػػػػػػذه المجػػػػػػاالت

تيػػػػدؼ لزيػػػػادة الػػػػوعي لػػػػدى العامػػػػة بضػػػػحايا جريمػػػػة االتجػػػػار  وكانػػػػت ،2009فػػػػى مػػػػارس  تحديػػػػدا فػػػػي 

وكػػػػػػؿ مػػػػػػف يرتػػػػػػدي القمػػػػػػب األزرؽ يكػػػػػػوف لديػػػػػػة الرنبػػػػػػة واالسػػػػػػتعداد لتقػػػػػػديـ العػػػػػػوف والمسػػػػػػاعدة ، بالبشػػػػػػر

 1لضحايا ىذه الجريمة .

 يُظًت انشرطت انجُبئٍت انذونٍت )اإلَتربىل(انفرع انثبًَ :

فػػػػػػي فينػػػػػػا تحػػػػػػت اسػػػػػػـ  ،1923ربػػػػػػوؿ( عػػػػػػاـ يػػػػػػة الدوليػػػػػػة )األنتأنشػػػػػػئت منظمػػػػػػة الشػػػػػػرطة الجنائ

 ومقرىػػػػػا مدينػػػػػة ليػػػػػوف 1956المجنػػػػػة الدوليػػػػػة لمشػػػػػرطة الجنائيػػػػػة، ثػػػػػـ اتخػػػػػذت اسػػػػػميا الحػػػػػالي فػػػػػي عػػػػػاـ 

دولػػػػة  177تتػػػػألؼ مػػػػف بفرنسػػػػػػػػػا، وليػػػػذه المنظمػػػػة مكاتػػػػب وفػػػػروع فػػػػي كػػػػؿ دولػػػػة مػػػػف الػػػػدوؿ األعضػػػػاء و 

لػػػػػػدوؿ األعضػػػػػػاء فييػػػػػػا بمعمومػػػػػػات نتربػػػػػػوؿ فػػػػػػي مكافحػػػػػػة اإلجػػػػػػراـ المػػػػػػنظـ وتزويػػػػػػد اعضػػػػػػو، وسػػػػػػاىـ اال

ميمػػػػػة عػػػػػف المجرميػػػػػػػػػػػف المطمػػػػػوبيف لمعدالػػػػػػػػػػػػػة، وقػػػػػد تركػػػػػز اىتمػػػػػاـ منظمػػػػػة الشػػػػػرطة الدوليػػػػػة بالجريمػػػػػة 

تػػػػػػػػـ اتفػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػدوؿ  1995المنظمػػػػػػػػة ذات الصػػػػػػػػمة بغسػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػواؿ، وفػػػػػػػػي اجتمػػػػػػػػاع األنتربػػػػػػػػوؿ لسػػػػػػػػنة 

وكمػػػػػػا 2وتعزيػػػػػػز التعػػػػػػاوف الػػػػػػدولي،الػػػػػػدوؿ  األعضػػػػػػاء عمػػػػػػى اتخػػػػػػاذ قػػػػػػرار يتعمػػػػػػؽ بمكافحػػػػػػة الجػػػػػػرائـ عبػػػػػػر

نصػػػػػػت المػػػػػػادة الثانيػػػػػػة مػػػػػػف ميثاقيػػػػػػا عمػػػػػػى أنػػػػػػو تتمثػػػػػػؿ الميمػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػذه المنظمػػػػػػة فػػػػػػي تأكيػػػػػػد 

دخؿ فػػػػي الشػػػػؤوف تػػػػالوتطػػػػوير المسػػػػاعدة المتبادلػػػػة بػػػػيف الػػػػدوؿ عمػػػػى نطػػػػاؽ واسػػػػع، كمػػػػا يحظػػػػر عمييػػػػا 

خطػػػػػورة الجريمػػػػػة المنظمػػػػػة ليػػػػػا دور فػػػػػي ظػػػػػؿ  فلعرقيػػػػػة، كمػػػػػا أالسياسػػػػػية أو العسػػػػػكرية أو الدينيػػػػػة أو ا

 1988بكػػػػػؿ صػػػػػػورىا، والتػػػػػي مػػػػػػف بينيػػػػػا جريمػػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػػر وليػػػػػذا عقػػػػػػدت النػػػػػدوة الدوليػػػػػػة عػػػػػػاـ 

مجموعػػػػػة متخصصػػػػػة فػػػػػي السػػػػػكرتارية  1990غػػػػػرض سػػػػػنة الحػػػػػوؿ الجريمػػػػػة المنظمػػػػػة، وقػػػػػد انشػػػػػأ ليػػػػػذا 
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مخص ميمتيػػػػػا فػػػػػي تزويػػػػػد الػػػػػدوؿ العامػػػػػة لإلنتربػػػػػوؿ أطمػػػػػؽ عمييػػػػػا مجموعػػػػػة اإلجػػػػػراـ المػػػػػنظـ، التػػػػػي تػػػػػت

األعضػػػػػػػاء بالمعمومػػػػػػػات الضػػػػػػػرورية بشػػػػػػػأف التنظيمػػػػػػػات اإلجراميػػػػػػػة، ىػػػػػػػذا وقػػػػػػػد أشػػػػػػػار المػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػدولي 

ظ فػػػػي مجػػػػاؿ إلػػػػى التطػػػػور الممحػػػػو  1999ي بودبسػػػػت السػػػػادس عشػػػػر لقػػػػانوف العقوبػػػػػػػػػػػات الػػػػذي عقػػػػد فػػػػ

ضػػػػػػػباط  ااسػػػػػػػتخداـ وسػػػػػػػائؿ أو قنػػػػػػػوات، منيػػػػػػػ التعػػػػػػػاوف الشرطػػػػػػػػػػػػػػػػي لمكافحػػػػػػػػػػػػػػة الجريمػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ

االتصػػػػػاؿ وفػػػػػرؽ االسػػػػػتدالؿ المشػػػػػتركة المكونػػػػػة مػػػػػف ضػػػػػباط شػػػػػرطة مػػػػػف عػػػػػدة دوؿ واألجيػػػػػزة الشػػػػػرطية 

الحديثػػػػػة كنظػػػػػاـ المراقبػػػػػة عبػػػػػر الحػػػػػدود بواسػػػػػطة  ةبػػػػػا واسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائؿ التكنولوجيػػػػػو اإلقميميػػػػػة فػػػػػي أور 

األقمػػػػػػار الصػػػػػػناعية، وباعتبػػػػػػار أف جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر تعػػػػػػد إحػػػػػػدى األنشػػػػػػطة الرئيسػػػػػػية لمجريمػػػػػػة 

المنظمػػػػة، فقػػػػد حاولػػػػت عقػػػػد عػػػػدة اتفاقيػػػػات لمبحػػػػث عػػػػف  ليػػػػات ووسػػػػائؿ مكافحػػػػة ىػػػػذه الجريمػػػػة والػػػػدليؿ 

ممارسػػػػػػات وتعزيػػػػػػز التعػػػػػػاوف بػػػػػػيف الجيػػػػػػات عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ عقػػػػػػد مػػػػػػؤتمر دولػػػػػػي بفرنسػػػػػػا لتحديػػػػػػد أفضػػػػػػؿ ال

المعنيػػػػة بمكافحػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػر فػػػػػي جميػػػػػع أنحػػػػاء العػػػػػالـ، بحيػػػػػث نػػػػوه المػػػػػؤتمر إلػػػػػى دور اإلنتربػػػػػوؿ 

فػػػػػي مكافحػػػػػة جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ تبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات واالسػػػػػتفادة منيػػػػػا وتكثيػػػػػؼ أدوات 

جػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر  ضػػػػػػػع  ليػػػػػػػات لحمايػػػػػػػة ضػػػػػػػحاياجيػػػػػػػػػػػػػات لمكافحتػػػػػػػػػػػػػػػػػيا كمػػػػػػػا ينبغػػػػػػػي و يواسترات

، ومػػػػػػف األمػػػػػػور التػػػػػػي دعػػػػػػا إلييػػػػػػا المػػػػػػؤتمر أيضػػػػػػا ىػػػػػػو تػػػػػػوفير لجػػػػػػاف أو جيػػػػػػات احتياجػػػػػػاتيـ وتػػػػػػأميف

 1. مختصة في كؿ اقميـ يكوف ىدفيا جمع المعمومات المتعمقة بيذه الجريمة

ة جػػػػػػػػرائـ يتضػػػػػػػػح أىميػػػػػػػػة دور منظمػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرطة الجنائيػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػة )اإلنتربػػػػػػػػوؿ( فػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػ

األحيػػػػاف تعتبػػػػر مػػػػف الجػػػػرائـ العػػػػابرة لمحػػػػدود، فعمميػػػػة  ر بالبشػػػػر، كػػػػوف ىػػػػذه الجريمػػػػة فػػػػي أنمػػػػباالتجػػػػا

إلقػػػػػػاء القػػػػػػبض عمػػػػػػى المجػػػػػػرميف فػػػػػػي ىػػػػػػذه الجػػػػػػرائـ ال تسػػػػػػتطيع الحكومػػػػػػات وحػػػػػػدىا أف تمقػػػػػػي القػػػػػػبض 

عمػػػػػػػييـ دوف عمميػػػػػػػة التنسػػػػػػػيؽ مػػػػػػػع الحكومػػػػػػػات والػػػػػػػدوؿ األخػػػػػػػرى، وبالتػػػػػػػالي تعتبػػػػػػػر منظمػػػػػػػة الشػػػػػػػرطة 
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جنائيػػػػة الدوليػػػػة ىامػػػػة جػػػػدا فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ، ومػػػػف الضػػػػروري انضػػػػماـ الػػػػدوؿ إلػػػػى تمػػػػؾ المنظمػػػػة، إذا ال

ة لمحػػػػػػػدود وخصوصػػػػػػػا اإلجػػػػػػػراـ المػػػػػػػنظـ، وعميػػػػػػػو يعتبػػػػػػػر اإلنضػػػػػػػماـ أرادت اف تكػػػػػػػافح أي جريمػػػػػػػة عػػػػػػػابر 

لتمػػػػؾ المنظمػػػػة خطػػػػوة أولػػػػى وىامػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ مكافحػػػػة الجريمػػػػة المنظمػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ وجػػػػرائـ االتجػػػػار 

 بشكؿ خاص .بالبشر 

 الجنائيػػػػػة الشػػػػػرطة منظمػػػػػة انضػػػػػمت فمسػػػػػطيف عضػػػػػوا فػػػػػي 2017 أيمػػػػػوؿ/ سػػػػػبتمبر 27بتػػػػػاريخ 

، االمػػػػػػر الػػػػػػذي سػػػػػػيؤدي الػػػػػػى نتػػػػػػائج ايجابيػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػرار مػػػػػػع دولػػػػػػة 74 بتصػػػػػػويت "اإلنتربػػػػػػوؿ" الدوليػػػػػػة

 .سبيؿ مكافحة ىذه الجريمة 

 يُظًت انهجرة انذونٍتانفرع انثبنث : 

 ، وأطمػػػػػؽ عمييػػػػػا اسػػػػػـ " منظمػػػػػة اليجػػػػػرة الدوليػػػػػة.1951اـ تػػػػػـ تأسػػػػػيس ىػػػػػذه المنظمػػػػػة فػػػػػي العػػػػػ

حيػػػػث أنػػػػو وقبػػػػؿ تأسػػػػيس ىػػػػذه المنظمػػػػة كػػػػاف ىنػػػػاؾ لجنػػػػة تعػػػػرؼ باسػػػػـ لجنػػػػة حكوميػػػػة دوليػػػػة اوروبيػػػػة 

أمػػػػا دسػػػػتور ىػػػػذه المنظمػػػػة فػػػػتـ منظمػػػػة اليجػػػػرة الدوليػػػػة،  خاصػػػػة الميػػػػاجريف، ثػػػػـ تحولػػػػت بعػػػػد ذلػػػػؾ إلػػػػى

ر مػػػػػف العػػػػػاـ الػػػػػذي يميػػػػػو، مػػػػػع العمػػػػػػـ مبر نػػػػػػوف، ليصػػػػػبح نافػػػػػذ فػػػػػي شػػػػػي19/10/1953تأسيسػػػػػو بتػػػػػارخ 

ومقػػػػر ىػػػػذه المنظمػػػػة ىػػػػو جنيػػػػػؼ  ،المنظمػػػػةتػػػػـ تعػػػػديؿ جػػػػزء مػػػػف دسػػػػػتور ىػػػػذه  1989بأنػػػػو فػػػػي العػػػػاـ 

 1.وليا شخصية قانونية دولية وحتى اآلف تضـ مئة وسبعة وعشروف دولة عضو 

شػػػػػػر ومػػػػػػف الطبيعػػػػػػي أف يكػػػػػػوف ىنػػػػػػاؾ عالقػػػػػػة متينػػػػػػة بػػػػػػيف تيريػػػػػػب البشػػػػػػر وجريمػػػػػػة التجػػػػػػار بالب

مػػػػػػػف اإلجػػػػػػػراءات ، لػػػػػػػذا تشػػػػػػػمؿ جيػػػػػػػود المنظمػػػػػػػة العديػػػػػػػد بسػػػػػػػبب اعتمػػػػػػػاد االخيػػػػػػػرة عميػػػػػػػو بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر

 ة االتجار باألشخاص، والتي سوؼ نتحدث عنيا بشكؿ سريع كما يمي :مالمتعمقة بمكافحة جري
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 أوال: تقديـ العوف لمضحايا

ا ليػػػػػذه تيػػػػدؼ منظمػػػػػة اليجػػػػرة الدوليػػػػػة إلػػػػى دعػػػػػـ ومسػػػػػاعدة األشػػػػخاص الػػػػػذي يسػػػػقطوف ضػػػػػحاي

عػػػػػادة تأىيػػػػػؿ جسػػػػػدي ونفسػػػػػي، كمػػػػػا تعمػػػػػؿ عمػػػػػى حمايػػػػػة حقػػػػػوؽ الجريمػػػػػة ، مػػػػػف حمايػػػػػة ورعايػػػػػة طبيػػػػػة وا 

 ،وتسػػػػػػػييؿ إعػػػػػػػادة حيػػػػػػػاتيـ الطبيعيػػػػػػػة إلػػػػػػػى المجتمػػػػػػػػعضػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر اإلنسػػػػػػػانية والقانونيػػػػػػػة 

 ويعتمػػػػػد العػػػػػوف المقػػػػػدـ عمػػػػػى مبػػػػػادئ حقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف ألي فػػػػػرد مػػػػػف حيػػػػػث تقػػػػػديـ العػػػػػوف فػػػػػي النػػػػػواحي

ومػػػػػػف خػػػػػػالؿ ، بحسػػػػػػب احتياجاتػػػػػػواالجتماعيػػػػػػة لكػػػػػػؿ فػػػػػػرد الحالػػػػػػة العقميػػػػػػة و كػػػػػػذلؾ المسػػػػػػاعدة ة و الصػػػػػػحي

، دعػػػػـ مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني المعنيػػػػة بػػػػذلؾ والجيػػػػات والػػػػدوائر الحكوميػػػػة التػػػػي ليػػػػا عالقػػػػة بػػػػذلؾ

ويمكػػػػػػف دمػػػػػػج الضػػػػػػحايا فػػػػػػي مجتمعػػػػػػاتيـ األصػػػػػػمية بطػػػػػػرؽ كثيػػػػػػر وذلػػػػػػؾ بحسػػػػػػب الحالػػػػػػة الفرديػػػػػػة لكػػػػػػؿ 

أو تػػػػػوفير فرصػػػػػة عمػػػػػؿ مناسػػػػػبة لمضػػػػػحية أو وظيفػػػػػة  التػػػػػدريب المينػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿضػػػػػحية، فقػػػػػد تكػػػػػوف 

تتناسػػػػب مػػػػع قدراتػػػػو ومػػػػؤىالتيـ، أو حتػػػػى فػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف مسػػػػاعدتيـ عمػػػػى فػػػػتح مشػػػػاريع صػػػػغير 

 1. وتوفير رأس ماؿ مناسب

 ثانيا : إجراء األبحاث حوؿ ظاىرة االتجار بالبشر

االتجػػػػػار بالبشػػػػػر بيػػػػػدؼ تقػػػػػديـ معمومػػػػػات أجػػػػػرت المنظمػػػػػة أبحاثػػػػػا كميػػػػػة ونوعيػػػػػة حػػػػػوؿ ظػػػػػاىرة 

تعػػػػػػػزز عمميػػػػػػػا وعمػػػػػػػؿ االخػػػػػػػريف فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ، ويتركػػػػػػػز االىتمػػػػػػػاـ فػػػػػػػي األبحػػػػػػػاث التػػػػػػػي تجرييػػػػػػػا 

المنظمػػػػػػة فػػػػػػي اتجاىػػػػػػات معينػػػػػػة تتعمػػػػػػؽ بطػػػػػػرؽ واتجاىػػػػػػات االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر ومسػػػػػػبباتو وعواقبػػػػػػو عمػػػػػػى 

منظمػػػػػة موعػػػػات اإلجراميػػػػة الث أيضػػػػا عمػػػػى بنيػػػػة المجابحػػػػػوالمجتمعػػػػات، كمػػػػا يرتكػػػػز اىتمػػػػاـ اال األفػػػػراد

ومواقعيػػػػا وطريقػػػػة عمميػػػػا، وفيمػػػػا يػػػػتـ الجػػػػزء األكبػػػػر مػػػػف ىػػػػذه األبحػػػػاث عمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػوطني، حيػػػػث 
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مػػػػػف لبشػػػػػر وتحميميػػػػػا بنطػػػػػاؽ اقميمػػػػػي تقػػػػػـو المنظمػػػػػة الدوليػػػػػة لميجػػػػػرة بجمػػػػػع البيانػػػػػات حػػػػػوؿ االتجػػػػػار با

 1أجؿ تعزيز التعاوف بيف الدوؿ في مكافحة جرائـ االتجار بالبشر .

 ثالثا : إجراء حمالت التوعية والنشر

ترسػػػػػيخا لمبػػػػػدأ الوقايػػػػػة خيػػػػػر مػػػػػف العػػػػػالج، تقػػػػػـو منظمػػػػػة اليجػػػػػرة الدوليػػػػػة بحمػػػػػالت توعيػػػػػة فػػػػػي 

بمػػػػػداف المصػػػػػػدر والمقصػػػػػػد عمػػػػػػى حػػػػػد سػػػػػػواء، وذلػػػػػػؾ بيػػػػػػدؼ تثقيػػػػػػؼ العامػػػػػة مػػػػػػف النػػػػػػاس حػػػػػػوؿ ظػػػػػػاىرة 

قػػػػػػػـو بتزويػػػػػػػد فييػػػػػػػا، كمػػػػػػػا ت مػػػػػػػى اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػف الحػػػػػػػاالت التػػػػػػػي يشػػػػػػػؾاالتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر وتشػػػػػػػجيعيـ ع

المجموعػػػػػات الضػػػػػعيفة المعرضػػػػػة ليػػػػػػذا الخطػػػػػر بالمعمومػػػػػات الضػػػػػرورية الالزمػػػػػػة لحمايػػػػػة أنفسػػػػػيـ مػػػػػػف 

الـ بيػػػػػػػدؼ المتػػػػػػػاجروف، كمػػػػػػا تسػػػػػػػتخدـ وسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػمحاولػػػػػػة عمميػػػػػػػات االسػػػػػػتقطاب التػػػػػػػي يسػػػػػػتخدميا 

 2وصوؿ المعمومات بشكؿ أسرع إلى أكبر قدر ممكف مف األشخاص .

 الحكومية في بناء القدرات الوطنية التنسيؽ مع المؤسسات رابعا :

جػػػػػرة، فمكتػػػػػب تػػػػػـ إدراج مكافحػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر ضػػػػػمف جػػػػػدوؿ أعمػػػػػاؿ المنظمػػػػػة الدوليػػػػػة لمي

بػػػػيف الييئػػػػات الوطنيػػػػة والدوليػػػػة، كمػػػػا أف عمميػػػػا كػػػػاف عمػػػػى عػػػػدة محػػػػاور المنظمػػػػة شػػػػكؿ حمقػػػػة وصػػػػؿ 

و تػػػػػػػـ االعتػػػػػػػراؼ بيػػػػػػػا تتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػاليجرة نيػػػػػػػر المشػػػػػػػروعة واالتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر وتجػػػػػػػارة المخػػػػػػػدرات، وعميػػػػػػػ

كمنظمػػػػػػػة خبيػػػػػػػرة فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المجػػػػػػػاالت خصوصػػػػػػػا فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػاليجرة نيػػػػػػػر المشػػػػػػػروعة واالتجػػػػػػػار 

بالبشػػػػػػػر، كمػػػػػػػا تػػػػػػػـ وضػػػػػػػعيا منظمػػػػػػػة دوليػػػػػػػة تشػػػػػػػكؿ وسػػػػػػػيطا بػػػػػػػيف الفػػػػػػػاعميف المحميػػػػػػػيف والػػػػػػػدولييف فػػػػػػػي 

، وبػػػػػػيف الحكومػػػػػػات والمنظمػػػػػػات نيػػػػػػر الحكوميػػػػػػة، حيػػػػػػث تعتبػػػػػػر منظمػػػػػػة اليجػػػػػػرة الدوليػػػػػػة مػػػػػػف الميػػػػػػداف

االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر وحمايػػػػػػة الضػػػػػػحايا،  رواد الرئيسػػػػػػييف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ تأسػػػػػػيس سياسػػػػػػة شػػػػػػاممة لمكافحػػػػػػةالػػػػػػ
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ؿ اليػػػػػة ومؤسسػػػػػػات المجتمػػػػػػع المػػػػػدني مػػػػػػف خػػػػػػى بنػػػػػاء قػػػػػػدرات المؤسسػػػػػػات الحكوممػػػػػػتعمػػػػػؿ المنظمػػػػػػة عو 

تجػػػػار، الرة اىا ظػػػػاية التحػػػػديات التػػػػي تفرضػػػػيػػػػمواجذه المؤسسػػػػات لرفػػػػع مسػػػػتوى ىػػػػالتعػػػػاوف التقنػػػػي مػػػػع 

المسػػػػػػؤوليف الحكػػػػػػومييف مثػػػػػػؿ رجػػػػػػاؿ  لؾنيػػػػػػر الحكوميػػػػػػة وكػػػػػػذنػػػػػػاء تػػػػػػدريب المنظمػػػػػػات ذا البىػػػػػػويشػػػػػػمؿ 

تجػػػػػار إلجػػػػػراءات لمحاربػػػػػة اإلوالسياسػػػػػات واالشػػػػػرطة، وتقػػػػػديـ المسػػػػػاندة التقنيػػػػػة فػػػػػي تطػػػػػوير التشػػػػػريعات 

، وقػػػػػد أصػػػػػدرت الكثيػػػػػر مػػػػػف الكتيبػػػػػات الموجيػػػػػة ضػػػػػافة إلػػػػػى رفػػػػػع مسػػػػػتوى البنيػػػػػة التحتيػػػػػةإلبابالبشػػػػػر، 

 1. ، واليادفة إلة رفع الوعي في ىذا المجاؿعلجميع فئات المجتم

يتضػػػػح لنػػػػػا ممػػػػػا تػػػػػـ استعراضػػػػػو أعػػػػػاله، الػػػػػدور اليػػػػاـ والحيػػػػػوي الػػػػػذي تقػػػػػوـ بػػػػػو منظمػػػػػة اليجػػػػػرة 

الدوليػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػبيؿ مكافحػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، وال سػػػػػػػيما فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بحمػػػػػػػالت التوعيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة 

التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بتمػػػػػؾ الجريمػػػػػة إلػػػػػى  بمكافحػػػػػة تمػػػػػؾ الجريمػػػػػة والتػػػػػي تيػػػػػدؼ إلػػػػػى وصػػػػػوؿ كافػػػػػة المعمومػػػػػات

ىـ فػػػػػػي تجنػػػػػػب تمػػػػػػؾ ؾ المػػػػػػواطنيف تمػػػػػػؾ المعمومػػػػػػات يسػػػػػػاأكبػػػػػػر قػػػػػػدر مػػػػػػف السػػػػػػكاف فػػػػػػي العػػػػػػالـ، فػػػػػػامتال

الجػػػػػرائـ، ومػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرى ركػػػػػزت المنظمػػػػػة عمػػػػػى ضػػػػػرورة االنػػػػػدماج لضػػػػػحايا جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر 

ة االنػػػػػػػدماج يػػػػػػػفػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع وحػػػػػػػددت عػػػػػػػددا مػػػػػػػف األسػػػػػػػاليب التػػػػػػػي ممكػػػػػػػف مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا اف تػػػػػػػتـ عمم

 االجتماعي ليـ، كتوفير فرص العمؿ المناسبة والتعميـ المناسب لمضحايا .

 انفرع انرابغ : يُظًت انؼًم انذونٍت

سػػػػػتورىا مػػػػػف معاىػػػػػدة فرسػػػػػاي  ـ، ويشػػػػػكؿ د1919تأسسػػػػػت منظمػػػػػة العمػػػػػؿ الدوليػػػػػة عػػػػػاـ 

بعػػػػد نيايػػػػة كمنظمػػػػة مسػػػػتقمة بػػػػذاتيا ثػػػػـ تحولػػػػت إلػػػػى وكالػػػػة متخصصػػػػة تابعػػػػة لمنظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة 

،وتعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى ركيػػػػػػػزة دسػػػػػػػتورية أساسػػػػػػػية وىػػػػػػػي أف  1946الحػػػػػػػرب العالميػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة وبالضػػػػػػػبط عػػػػػػػاـ 

السػػػػػػالـ العػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ والدائػػػػػػػػػػػػػػـ ال يمكػػػػػػػػػػػػف أف يتحقػػػػػػػؽ إال إذا اسػػػػػػػتند عمػػػػػػى االجتماعيػػػػػػػة، ومنظمػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ 

ديػػػػػد سػػػػػاعات العمػػػػػؿ فػػػػػي الدوليػػػػػة حػػػػػددت الكثيػػػػػر مػػػػػف العالمػػػػػات المميػػػػػزة لممجتمػػػػػع الصػػػػػناعي مثػػػػػؿ تح
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تتعمػػػػػػؽ حػػػػػػوؿ السػػػػػػالمة فػػػػػػي مكػػػػػػاف العمػػػػػػؿ  ثمػػػػػػاني سػػػػػػاعات، وسياسػػػػػػات االسػػػػػػتخداـ وسياسػػػػػػات أخػػػػػػرى

تحمػػػػػؿ اعتمػػػػػاد أي مػػػػػف تمػػػػػؾ  يكػػػػػوف بمقػػػػػدور أي بمػػػػػد أو صػػػػػناعةولػػػػػف  ،والعالقػػػػػات الصػػػػػناعية السػػػػػميمة

فقػػػػػد حاولػػػػػت منظمػػػػػة العمػػػػػؿ الدوليػػػػػة  ،األمػػػػػور فػػػػػي نيػػػػػاب عمػػػػػؿ مماثػػػػػؿ ومتػػػػػزامف مػػػػػف قبػػػػػؿ اآلخػػػػػريف

جريمػػػػػػػة، مثػػػػػػػؿ القضػػػػػػػاء عمػػػػػػػى صػػػػػػػور ىػػػػػػػذه المكافحػػػػػػػة جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ محاولػػػػػػػة 

اسػػػػػػػػػػتغالليـ فػػػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػاقة والقاسػػػػػػػػػػية واسػػػػػػػػػػتغالؿ األطفػػػػػػػػػػاؿ دوف السػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػانوني، وتشػػػػػػػػػػير 

تتػػػػػػػراوح  مميػػػػػػػوف طفػػػػػػػؿ فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ 250إحصػػػػػػػائيات قامػػػػػػػت بيػػػػػػػا المنظمػػػػػػػة عمػػػػػػػى وجػػػػػػػود مػػػػػػػا يقػػػػػػػارب 

فػػػػي  واممػػػػوف فػػػػي ظػػػػؿ ظػػػػروؼ خطيػػػػرة وفػػػػي أعمػػػػاؿ شػػػػاقة حيػػػػث يعممػػػػعامػػػػا يع (14و 5ىـ بػػػػيف )ار أعمػػػػ

سػػػػػػاعة يوميػػػػػػػػػػػػػا، وكػػػػػػذلؾ فػػػػػػي تنزانيػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ البنػػػػػػاء وفػػػػػػي صػػػػػػيد األسػػػػػػماؾ، وليػػػػػػذا  17ماليزيػػػػػػا 

قضػػػػػاء عمػػػػػى إلغػػػػػاء عمالػػػػػة األطفػػػػػاؿ كيػػػػػدؼ مػػػػػف أىػػػػػػػػػػداؼ ىػػػػػذه المنظمػػػػػة، المنظمػػػػػة جاىػػػػػدة التحػػػػػاوؿ 

بشػػػػػأف الحػػػػػد األدنػػػػػى لمسػػػػػف فػػػػػي أوؿ دورة لممؤتػػػػػػػػػػمر الػػػػػدولي،  1919ة بدايػػػػػة اعتمػػػػػاد اتفاقيػػػػػالوتػػػػػـ فػػػػػي 

منظمػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ محاولػػػػة التوسػػػػيع عمػػػػؿ  تػػػػـ ، ثػػػػـ 1973تفاقيػػػػة لغايػػػػة إلعمػػػػؿ بيػػػػذه االولقػػػػد اسػػػػتمر 

لمنظمػػػػػػة متعمقػػػػػػة بممارسػػػػػػات عمػػػػػػؿ األطفػػػػػػاؿ، وقػػػػػػد قػػػػػػدـ المػػػػػػدير العػػػػػػاـ ليػػػػػػذه االتػػػػػػأثير عمػػػػػػى األنظمػػػػػػة ال

منظمػػػػػػة عمػػػػػػى الالعمػػػػػػؿ الػػػػػػدولي تحػػػػػػت عنػػػػػػواف "عمالػػػػػػة األطفػػػػػػاؿ"، وركػػػػػػزت فيػػػػػػو  تمرتقريػػػػػػػػػػػػػػػرا إلػػػػػػى مػػػػػػؤ 

حمػػػػػالت التوعيػػػػػة والتػػػػػأثير عمػػػػػى الػػػػػرأي العػػػػػاـ ونشػػػػػر المعمومػػػػػات عػػػػػف أشػػػػػكاؿ عمػػػػػؿ األطفػػػػػاؿ، وصػػػػػوال 

أشػػػػػػكاؿ  أء فييػػػػػا عمػػػػػػى ضػػػػػػرورة القضػػػػػػاء عمػػػػػػى أسػػػػػػو حيػػػػػػث جػػػػػػا 1999لسػػػػػػنة  182تفاقيػػػػػػة رقػػػػػػـ االإلػػػػػى 

دمػػػػاجيـ فػػػػي المجتمػػػػع والعنايػػػػة بيػػػػـ وفػػػػتح  فػػػػاؽ ليػػػػـ وا  يػػػػػػػػػـ عمػػػػؿ األطفػػػػاؿ، وأكػػػػدت عمػػػػى ضػػػػرورة التعم

الػػػػػػنص فػػػػػػي لؾ مػػػػػػع المنظمػػػػػػات المينيػػػػػػة، وكػػػػػػذ ت الػػػػػػدوؿ إلػػػػػػى التشػػػػػػاورميػػػػػػاديف، كمػػػػػػا دعػػػػػػالفػػػػػػي كػػػػػػؿ 

 1.بحؽ المخالفيػػػػػػػف  قوانينيا الداخمية عمى عقوبات جزائية
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سػػػػػػبيؿ الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى وباإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى تمػػػػػػؾ اإلتفاقيػػػػػػات التػػػػػػي أقرتيػػػػػػا منظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ الدوليػػػػػػة فػػػػػػي 

 1األطفاؿ ومنع االتجار بيـ، سعت المنظمة أيضا إلى ضرورة :

 تقديـ اإلعانة لمدوؿ لمقضاء عمى عمالة األطفاؿ . -

 لمقضاء عمى عمالة األطفاؿ . " إيباؾ " إنشاء البرنامج العالمي -

 إجراء الدراسات والبحوث عمى عمالة األطفاؿ . -

 التجار .دمات لتطفاؿ الناجيف مف اتقديـ الخ -

يتضػػػػح لنػػػػا أف منظمػػػػة العمػػػػػؿ الدوليػػػػة ركػػػػزت جيودىػػػػػا عمػػػػى مكافحػػػػة جػػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر مػػػػػف 

خػػػػػالؿ الحفػػػػػاظ عمػػػػػى األطفػػػػػاؿ ومنػػػػػع االتجػػػػػار بيػػػػػـ، حيػػػػػث أفػػػػػردت منظمػػػػػة العمػػػػػؿ الدوليػػػػػة العديػػػػػد مػػػػػف 

اإلتفاقيػػػػػات التػػػػػػي مػػػػػػف خالليػػػػػػا تضػػػػػمف الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى األطفػػػػػػاؿ ومنػػػػػع االتجػػػػػػار بيػػػػػػـ، كتحديػػػػػػدىا لمحػػػػػػد 

نػػػػػى لسػػػػػف األطفػػػػػاؿ، كمػػػػػا ركػػػػػزت المنظمػػػػػة جيودىػػػػػا عمػػػػػى ضػػػػػرورة تػػػػػوفير فػػػػػرص التعمػػػػػيـ المناسػػػػػبة األد

لتطفػػػػاؿ، والعمػػػػؿ عمػػػػى القضػػػػاء عمػػػػى كافػػػػة أشػػػػكاؿ التمييػػػػز ضػػػػد األطفػػػػاؿ، ومػػػػف األمػػػػور التػػػػي دعػػػػت 

إلييػػػػػا المنظمػػػػػة ضػػػػػرورة أف تػػػػػنص القػػػػػوانيف الداخميػػػػػة لمػػػػػدوؿ عمػػػػػى الجػػػػػزاءات بحػػػػػؽ األشػػػػػخاص الػػػػػذيف 

 ألطفاؿ .يستغموف عمالة ا

مػػػػػػى حقػػػػػػوؽ العمػػػػػػاؿ عمػػػػػػى ظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ الدوليػػػػػػة عمػػػػػػى المحافظػػػػػػة عكمػػػػػػا يتضػػػػػػح أيضػػػػػػا حػػػػػػرص من

مسػػػػتوى العػػػػالـ مػػػػف خػػػػالؿ تػػػػوفير الضػػػػمانات المناسػػػػبة ليػػػػـ أثنػػػػاء العمػػػػؿ وبعػػػػد انتيػػػػاء العمػػػػؿ، كتحديػػػػد 

 عدد ساعات العمؿ اليومية واإلجازات وتحسيف ظروؼ العمؿ في شروط صحية مناسبة .
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 يُظًت األيى انًتحذة نهطفىنت )انٍىٍَسٍف(: انفرع انخبيس 

لطالمػػػػػا تػػػػػػـ اعتبػػػػػار اليونيسػػػػػػيؼ مػػػػػف بػػػػػػيف الوكػػػػػػاالت المتخصصػػػػػة التابعػػػػػػة لتمػػػػػـ المتحػػػػػػدة، والتػػػػػػي 

تمعػػػػب دورا رئيسػػػػيا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمشػػػػاكؿ األطفػػػػاؿ، حيػػػػث كػػػػاف ليػػػػا بػػػػاع كبيػػػػر فػػػػي إبػػػػراـ اتفاقيػػػػة حقػػػػوؽ 

جػػػػرائـ االسػػػػػتغالؿ الؿ التسػػػػعينات فػػػػي حظػػػػر الطفػػػػؿ، وذلػػػػؾ نظػػػػرا لكونيػػػػا كانػػػػت تمعػػػػب دورا ناشػػػػػطا خػػػػ

دعػػػػػػػـ مكافحتيػػػػػػػا، حيػػػػػػػث شػػػػػػػمؿ الػػػػػػػدعـ أيضػػػػػػػا المبػػػػػػػادرات البحثيػػػػػػػة التػػػػػػػي تنفػػػػػػػذىا الجنسػػػػػػػي لتطفػػػػػػػاؿ و 

بػػػػػيف اسػػػػػتغالؿ األطفػػػػػاؿ  وليػػػػػة،المنظمػػػػػات نيػػػػػر الحكوميػػػػػة ومكتػػػػػب العمػػػػػؿ الػػػػػدولي ومنظمػػػػػة العمػػػػػؿ الد

الف واحػػػػػدا مػػػػػػف بػػػػػػيف أسػػػػػػوأ ألنػػػػػراض جنسػػػػػػية ومكافحػػػػػػة عمػػػػػؿ األطفػػػػػػاؿ، كمػػػػػػا يشػػػػػكؿ بغػػػػػػاء األطفػػػػػػاؿ ا

، 1999اعتمػػػػػػدت فػػػػػػي جػػػػػػػواف أشػػػػػػكاؿ عمػػػػػػؿ األطفػػػػػػػاؿ وفقػػػػػػا التفاقيػػػػػػة منظمػػػػػػػة العمػػػػػػؿ الدوليػػػػػػة، التػػػػػػػي 

 ويمكف حصر جيود اليونيسيؼ في مكافحة االتجار باألطفاؿ فيما يمي :

 تقديـ الخدمات لتطفاؿ الناجيف مف االتجار بالبشر . -

 ضوع االتجار .تنظيـ المؤتمرات والمبادرات ذات العالقة بمو  -

 السعي لبناء قدرات الدولة لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر . -

 انًطهب انثبًَ

 دور اإلتفبقٍبث انذونٍت فً يكبفحت جرائى االتجبر ببنبشر

التجػػػػػار سػػػػػنتناوؿ فػػػػػي ىػػػػػذا المطمػػػػػب أىػػػػػـ اإلتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة التػػػػػي حاولػػػػػت مكافحػػػػػة جريمػػػػػة ا

االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، والتػػػػػػي سنقسػػػػػػميا مػػػػػػة ور جرياولػػػػػػت أف تشػػػػػػمؿ كافػػػػػػة أشػػػػػػكاؿ وصػػػػػػبالبشػػػػػػر، والتػػػػػػي ح

ضػػػػوع االتجػػػػار بالبشػػػػر بشػػػػكؿ عػػػػاـ األوؿ نخصصػػػػو لالتفاقيػػػػات الدوليػػػػة التػػػػي تناولػػػػت مو  ،إلػػػػى فػػػػرعيف

بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر، والفػػػػػرع الثػػػػػاني نخصصػػػػػو لالتفاقيػػػػػات التػػػػػي تناولػػػػػت موضػػػػػوع االتجػػػػػار بالبشػػػػػر  ولػػػػػيس

 بشكؿ خاص ومباشر .
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 انفرع األول : االتفبقٍبث انؼبيت  

سػػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػػي االتفاقيػػػػػػػات العامػػػػػػػة التػػػػػػػي تناولػػػػػػػت موضػػػػػػػوع االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، إلػػػػػػػى اإلعػػػػػػػالف 

العػػػػػالمي لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف، والعيػػػػػد الػػػػػدولي الخػػػػػاص بػػػػػالحقوؽ المدنيػػػػػة والسياسػػػػػية، واالتفاقيػػػػػة الخاصػػػػػة 

بالقضػػػػػػاء عمػػػػػػى التمييػػػػػػػز ضػػػػػػد المػػػػػػرأة، واتفاقيػػػػػػػة مكافحػػػػػػة الجريمػػػػػػة المنظمػػػػػػػة، باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػة 

 فؿ .حقوؽ الط

 عالف العالمي لحقوؽ اإلنساف: اإل أوال:

 تػػػػػػػتمخص فػػػػػػػي وثيقػػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ دوليػػػػػػػة  ف يمثػػػػػػػؿاإلعػػػػػػػالف العػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػايمكػػػػػػػف القػػػػػػػوؿ بػػػػػػػأف 

قصػػػػػػػر شػػػػػػػايو فػػػػػػػي  ، والػػػػػػػذي كػػػػػػػاف موقعػػػػػػػو1948ديسػػػػػػػمبر 10اإلعػػػػػػػالف الػػػػػػػذي تبنتػػػػػػػو األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة 

المحميػػػػة  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػيعػػػػف رأي األمػػػػـ المتحػػػػدة  بشػػػػكؿ أساسػػػػي يتحػػػػدث وىػػػػذا االعػػػػالفبػػػػاريس، 

 س .لدى كؿ النا

 وفيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بجريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة الرابعػػػػػػػة منػػػػػػػو ) ال يجػػػػػػػوز اسػػػػػػػترقاؽ احػػػػػػػد أو

ر أدبػػػػػػي ، ومػػػػػػع أف اإلعػػػػػػالف لػػػػػػو تػػػػػػأثي1اسػػػػػػتعباده، ويحظػػػػػػر الػػػػػػرؽ واالتجػػػػػػار بػػػػػػالرقيؽ بجميػػػػػػع صػػػػػػورىما(

مػػػػػى أنػػػػػة يػػػػػدخؿ ضػػػػػمف القػػػػػانوف ع عمػػػػػى مسػػػػػتوى واسػػػػػع اآلف ومحػػػػػض فػػػػػي البدايػػػػػة إال أنػػػػػة ينظػػػػػر اليػػػػػ

القانونيػػػػػػػة بقوليػػػػػػػا انػػػػػػػو بػػػػػػػيف  كمػػػػػػػا أف محكمػػػػػػػة العػػػػػػػدؿ الدوليػػػػػػػة أكػػػػػػػدت عمػػػػػػػى أىميتػػػػػػػو ،الػػػػػػػدولي العرفػػػػػػػي

 2. المبادئ األساسية لمقانوف الدولي

لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف انيػػػػا حرمػػػػت جريمػػػػة العػػػػالمي يتضػػػػح مػػػػف نػػػػص المػػػػادة الرابعػػػػة مػػػػف اإلعػػػػالف 

قػػػػػػط مػػػػػػف صػػػػػػور تمػػػػػػؾ الجريمػػػػػػة وىػػػػػػي الػػػػػػرؽ واالتجػػػػػػار االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بصػػػػػػورة واحػػػػػػدة ف

 بالرؽ، وسنبيف الحقا مفيـو الرؽ واالتجار بيـ .
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.1948المادةالرابعةمناإلعالنالعالمًلحقوقاإلنسانلسنة
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72،دارالشروق،القاهرة،صالحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات(،0222سرور،أحمدفتحً)
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 : العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ثانيا

تنػػػػػػاوؿ العيػػػػػػد الخػػػػػػاص بػػػػػػالحقوؽ المدنيػػػػػػة والسياسػػػػػػية جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار فػػػػػػي البشػػػػػػر فػػػػػػي المػػػػػػادة 

اؽ أحػػػػػد، ويحظػػػػػر الػػػػػرؽ واالتجػػػػػار بػػػػػالرقيؽ بجميػػػػػع اسػػػػػترقالثامنػػػػػة منػػػػػو، حيػػػػػث أشػػػػػار إلػػػػػى عػػػػػدـ جػػػػػواز 

، كمػػػػا أشػػػػارت المػػػػادة نفسػػػػيا إلػػػػى عػػػػدـ جػػػػواز إخضػػػػاع احػػػػد لمعبوديػػػػة، وعػػػػدـ جػػػػواز إكػػػػراه أحػػػػد ورىـصػػػػ

العقوبػػػػػػػات التػػػػػػػي تصػػػػػػػدر فػػػػػػػي الػػػػػػػدوؿ مقرونػػػػػػػة وننػػػػػػػوه ىنػػػػػػػا بػػػػػػػأف عمػػػػػػػى السػػػػػػػخرة او العمػػػػػػػؿ اإللزامػػػػػػػي، 

 . امي المنصوص عميو سابقاال تعتبر مف السخرة أو مف العمؿ االلز  الشاقة باألشغاؿ

الحػػػػػػػاالت التػػػػػػػي يشػػػػػػػػتمميا كمػػػػػػػا حػػػػػػػدد العيػػػػػػػد الػػػػػػػدولي الخػػػػػػػاص بػػػػػػػػالحقوؽ المدنيػػػػػػػة والسياسػػػػػػػية 

 1مصطمح السخرة والعمؿ اإللزامي عمى النحو التالي :

األعمػػػػػػػاؿ والخػػػػػػػدمات نيػػػػػػػر المقصػػػػػػػودة بػػػػػػػالفقرة الفرعيػػػػػػػة )ب( والتػػػػػػػي تفػػػػػػػرض عػػػػػػػادة عمػػػػػػػى الشػػػػػػػخص  -

ني أو الػػػذي صػػػدر بحقػػػػو مثػػػؿ ىػػػػذا القػػػرار ثػػػـ أفػػػػرج عنػػػو بصػػػػورة المعتقػػػؿ نتيجػػػة قػػػػرار قضػػػائي أو قػػػػانو 

 مشروطة .

أيػػػػة خدمػػػػة ذات طػػػػابع عسػػػػكري، وكػػػػذلؾ، فػػػػي البمػػػػداف التػػػػي تعتػػػػرؼ بحػػػػؽ االسػػػػتنكاؼ الضػػػػميري عػػػػف  -

 الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضيا القانوف عمى المستنكفيف ضميريا .

 تي تيدد حياة الجماعة أو رفاىيا .أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات ال -

 أية أعماؿ أو خدمات تشكؿ جزءا مف االلتزامات المدنية العادية . -

عمػػػػػػى  أف العيػػػػػػد الػػػػػػدولي الخػػػػػػاص بػػػػػػالحقوؽ المدنيػػػػػػة والسياسػػػػػػية أكػػػػػػديتضػػػػػػح ممػػػػػػا تػػػػػػـ استعراضػػػػػػو 

صػػػػػػػور التػػػػػػػي تعػػػػػػػد الصػػػػػػػور الضػػػػػػػرورة تجػػػػػػػريـ صػػػػػػػور االسػػػػػػػترقاؽ واالسػػػػػػػتغالؿ والعمالػػػػػػػة ونيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف 

 .لجريمة االتجار بالبشر  الرئيسية
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 1979لعاـ  ثالثا : إتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المراة

المسػػػػػػاواة فػػػػػػي   ـ ، خطػػػػػػوة ميمػػػػػػة بيػػػػػػدؼ مػػػػػػنح المػػػػػػرأة1979إعتمػػػػػػدت الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة عػػػػػػاـ 

مػػػػادة  30وتتػػػػألؼ االتفاقيػػػػة مػػػػف ، المػػػػرأةالتػػػػي تسػػػػتيدؼ  ى جميػػػػع أشػػػػكاؿ التمييػػػػزالحقػػػػوؽ ولمقضػػػػاء عمػػػػ

تجسػػػػيد مبػػػػدأ المسػػػػاواة ل ؿلػػػػدو ا إلػػػػى اإلتفاقيػػػػة وقػػػػد أشػػػػارت ،دوؿ فييػػػػا أمػػػػاـ إطػػػػار قػػػػانوني ممػػػػـزتضػػػػع الػػػػ

افحػػػػة وأرسػػػػت اإلتفاقيػػػػة قاعػػػػدة قانونيػػػػة لمك كمػػػػا ،فػػػػي دسػػػػاتيرىا وتشػػػػريعاتيا الوطنيػػػػة بػػػػيف الرجػػػػؿ والمػػػػرأة

 ، منيػػػػػػا إتخػػػػػػاذدوؿ األطػػػػػػراؼ إتخػػػػػػاذ جميػػػػػػع التػػػػػػدابير، حيػػػػػػث دعػػػػػػت الػػػػػػجميػػػػػػع أنػػػػػػواع اإلتجػػػػػػار بالنسػػػػػػاء

 1في البغاء القسري . المرأةواستغالؿ   التدابير التشريعية لمكافحة جميع أشكاؿ االتجار بالمرأة،

، اف ليػػػػػا 1979يتضػػػػػح مػػػػػف إتفاقيػػػػػة القضػػػػػاء عمػػػػػى جميػػػػػع أشػػػػػكاؿ التمييػػػػػز ضػػػػػد المػػػػػرأة لعػػػػػاـ 

عالقػػػػػػة بجػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر وىػػػػػػذا يسػػػػػػتنتج مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة السادسػػػػػػة مػػػػػػف 

ة افحػػػػػػة االتجػػػػػػار بػػػػػػالمرأوالتػػػػػػي اكػػػػػػدت إلػػػػػػى ضػػػػػػرورة اتخػػػػػػاذ الحكومػػػػػػات التػػػػػػدابير الالزمػػػػػػة لمكاإلتفاقيػػػػػػة، 

 واستغالليا في الدعارة، أي أنيا ركزت فقط عمى جرائـ االتجار بالمرأة .

 2000رابعا : إتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعاـ 

صديؽ بموجب قرار الجمعية العامة لالمـ تـ اعتماد ىذه االتفاقية وعرضيا عمى التوقيع والت

 االتفاقيات مف االتفاقية ىذه وتعتبر، 2000نوفمبر  15المتحدة في الدورة الخامسة والعشروف بتاريخ 

اف اليدؼ والغرض  ىحيث أشارت االتفاقية في المادة األولى إل بالبشر، اإلتجار مكافحة في الميمة

، 2الفعالية مف بمزيد ومكافحتيا الوطنيةنير  المنظمة الجريمة منع عمى التعاوف تعزيزىو  الرئيسي ليا

كما قامت االتفاقية بتجريـ المشاركة في جماعات إجرامية منظمة، ومف المعروؼ أف جرائـ االتجار 
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 فأالمنظمة، كما أشارت اإلتفاقية إلى جرامية اإلجرامية الرئيسية لمجماعات اإل بالبشر مف األنشطة

 ما كثيراى األخر  الخطيرة الجرائـ مفيرتبط بيا  وما باألشخاص باإلتجار الخاصة ةاإلجرامي األفعاؿ

 ،المصطنعة الخيرية المنظمات أو كالشركات ستارىا، خمؼ أومف القانونية، الكيانات خالؿ مف ترتكب

 معامالتيا وأ زبائنيا حقيقة أو الحقيقية، ممكيتيا تخفي ما كثيرا المعقدة اإلجرامية لتنظيميةالبنى  أف ذلؾ

 الجريمة مكافحة إتفاقية مف( 10) المادة أحكاـ فتبي األداة وىذه بالبشر، باإلتجار الصمة ذات الخاصة

 خطيرة، جرائـ إرتكاب في المشاركة بخصوص اإلعتبارية الييئات مسؤولية إقرار تقتضي التي المنظمة،

 1. باألشخاص اإلتجار ذلؾ في بما

مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة لمكافحػػػػػػػة الجريمػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة وجػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػار تتضػػػػػػػح العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف إتفاقيػػػػػػػة األ

جراميػػػػػة مف االنشػػػػػطة الرئيسػػػػػية لمجماعػػػػػات اإلبالبشػػػػػر، عمػػػػػى اعتبػػػػػار جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر مػػػػػف ضػػػػػ

لو نرضػػػػػػػا رئيسػػػػػػػيا لتمػػػػػػػؾ الجماعػػػػػػػات المنظمػػػػػػػة، حيػػػػػػػث يعتبػػػػػػػر االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر بكافػػػػػػػة صػػػػػػػوره وأشػػػػػػػكا

 أرباح ىائمة مف تمؾ التجارة . جرامية كونيا تدر مبال  مالية ىائمة وتحقؽاإل

 1989خامسا : إتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ 

تػػػػـ اعتمػػػػاد ىػػػػذه اإلتفاقيػػػػة والتوقيػػػػع والتصػػػػديؽ عمييػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ الجمعيػػػػة العامػػػػة لتمػػػػـ المتحػػػػدة 

واعتمػػػػػػد البروتوكػػػػػػوليف االختيػػػػػػارييف  1990، ودخمػػػػػػت حيػػػػػػز التنفيػػػػػػذ فػػػػػػي سػػػػػػبتمبر 1989فػػػػػػي نػػػػػػوفمبر 

وفػػػػي المػػػػواد اإلباحيػػػػة، وبشػػػػأف اشػػػػتراؾ  اؿ واسػػػػتغالؿ األطفػػػػػػػػاؿ فػػػػي البغػػػػػػػػػاءلالتفاقيػػػػة بشػػػػأف بيػػػػع األطفػػػػ

 . ـ2000أيار/مايو 25األطفاؿ في المنازعات المسمحة في 

نسػػػػػاف لػػػػػـ يتجػػػػػاوز الثامنػػػػػة عشػػػػػرة، مػػػػػا لػػػػػـ يبمػػػػػ  سػػػػػف إد عرفػػػػػت اإلتفاقيػػػػػة الطفػػػػػؿ بأنػػػػػو كػػػػػؿ وقػػػػػ

طػػػػراؼ اتخػػػػاذ تفاقيػػػػة عمػػػػى الػػػػدوؿ االكمػػػػا أكػػػػدت اال الرشػػػػد قبػػػػؿ ذلػػػػؾ بموجػػػػب القػػػػانوف المنطبػػػػؽ عميػػػػو،
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التشػػػػػريعية منيػػػػػا واإلداريػػػػػة واف تحتػػػػػـر المسػػػػػؤوليات التػػػػػي تمػػػػػـز  جميػػػػػع اإلجػػػػػراءات والتعيػػػػػدات والتػػػػػدابير

مػػػػف االتفاقيػػػػة عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ بػػػػأف  34حيػػػػث نصػػػػت المػػػػادة ، باتخاذىػػػػا احترامػػػػا عمػػػػى حػػػػؽ الطفػػػػؿ

يػػػػػػػع إشػػػػػػػكاؿ االسػػػػػػػتغالؿ واالنتيػػػػػػػاؾ العالقػػػػػػػة بحمايػػػػػػػة األطفػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف جم ذات تتعيػػػػػػػد الػػػػػػػدوؿ اإلطػػػػػػػراؼ

 تتخػػػػػػذ الػػػػػػدوؿ اإلطػػػػػػراؼ بوجػػػػػػو خػػػػػػاص جميػػػػػػع التػػػػػػدابير المالئمػػػػػػة الجنسػػػػػػي حيػػػػػػث وجػػػػػػب عمييػػػػػػا بػػػػػػأف

 :1طراؼ الوطنية والثنائية والمتعددة اال

 حمؿ أو أكراه الطفؿ عمى تعاطي أي نشاط جنسي نير مشروع -

 ت الجنسػػػػػػػػػية نيػػػػػػػػػراالسػػػػػػػػػتخداـ االسػػػػػػػػػتغاللي لتطفػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدعارة أو نيرىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الممارسػػػػػػػػػا -

 المشروعة

 .االستخداـ االستغاللي لتطفاؿ في العروض والمواد الداعرة -

مػػػػػػف  ةمػػػػػػف ىػػػػػػذه المػػػػػػادة أنيػػػػػػا ألزمػػػػػػت الػػػػػػدوؿ اإلطػػػػػػراؼ بحمايػػػػػػة األطفػػػػػػاؿ مػػػػػػف اي صػػػػػػور يتضػػػػػػح و 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

 االسػػػػتغالؿ الجنسػػػػي دوف االعتػػػػداد بػػػػرأي الطفػػػػؿ طالمػػػػا لػػػػـ يتجػػػػاوز الثامنػػػػة عشػػػػرة مػػػػف عمػػػػرة حيػػػػث أف

 . الذكر تمثؿ صورًا لالتجار بالبشرالصور السالفة 

تشػػػػػػمؿ األحكػػػػػػاـ الرئيسػػػػػػية الػػػػػػواردة فػػػػػػي البروتوكػػػػػػوؿ االختيػػػػػػاري الممحػػػػػػؽ باتفاقيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ الطفػػػػػػؿ كمػػػػػػا 

 :2مايمي  ؾ األطفاؿ في النػزاع المسمح عمىوالخاص باشترا

د التػػػػػزاـ الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ فيػػػػػو بػػػػػأف تتخػػػػػذ جميػػػػػع التػػػػػدابير الممكنػػػػػة عمميػػػػػا لكفالػػػػػة عػػػػػدـ اشػػػػػتراؾ أفػػػػػرا -

 .ةعشرة سنة اشتراكا مباشرا في األعماؿ العدائي يةقواتيا المسمحة الذيف يقؿ سنيـ عف ثمان
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 ال يجوز لمدوؿ األطراؼ تجنيد قسريا أي شخص لـ يبم  سف الثامنة عشرة.  -

يحظػػػػػػر البروتوكػػػػػػوؿ عمػػػػػػى الجماعػػػػػػات المتمػػػػػػردة أو الجماعػػػػػػات المسػػػػػػمحة نيػػػػػػر الحكوميػػػػػػة تجنيػػػػػػد   -

 يـ ثماف عشرة سنة أو استخداميـ في األعماؿ العدائية.األشخاص الذيف لـ يبم  سن

ويطالػػػػػػػب الػػػػػػػدوؿ األطػػػػػػػراؼ بتجػػػػػػػريـ ىػػػػػػػذه الممارسػػػػػػػات وأف تتخػػػػػػػذ التػػػػػػػدابير المناسػػػػػػػبة لمنػػػػػػػع ىػػػػػػػذه   -

 الجماعات مف تجنيد واستخداـ األطفاؿ.

بموجػػػػػب البروتوكػػػػػوؿ عمػػػػػى الػػػػػدوؿ األطػػػػػراؼ أف ترفػػػػػع الحػػػػػد األدنػػػػػى لسػػػػػف التجنيػػػػػد الطػػػػػوعي فػػػػػوؽ  -

 .خمس عشرة سنة

يجػػػػػب وضػػػػػع التػػػػػدابير الالزمػػػػػة لمتأكػػػػػد مػػػػػف أف تجنيػػػػػد األشػػػػػخاص الػػػػػذيف يقػػػػػؿ عمػػػػػرىـ عػػػػػف ثمػػػػػاف  -

عمػػػػـ مػػػػف والػػػػدي الشػػػػخص أو أوصػػػػيائو القػػػػانونييف، و طػػػػوعي بالفعػػػػؿ، وأنػػػػو يػػػػتـ بموافقػػػػة عشػػػػرة ىػػػػو 

وأف يكػػػػوف المجنػػػػدوف عمػػػػى عمػػػػـ كامػػػػؿ بالواجبػػػػات التػػػػي سيضػػػػطمعوف بيػػػػا فػػػػي الخدمػػػػة العسػػػػكرية، 

 .جندوالتأكد مف عمر الم

 انفرع انثبًَ : االتفبقٍبث انخبصت

اصة التي تناولت موضوع االتجار بالبشر بشكؿ مباشر وتناولت إحدى صور سنتناوؿ في االتفاقيات الخ

ستغالؿ دعارة الغير، و  أو أشكاؿ جريمة االتجار بالبشر، وىي اتفاقية حظر االتجار باألشخاص وا 

خاصة النساء واألطفاؿ المكمؿ إلتفاقية األمـ المتحدة باألشخاص وب ةبروتوكوؿ منع ومعاقبة التجار 

اإلتفاقية التكميمية إللغاء الرؽ ، واالتفاقية الخاصة بالرؽ، و لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 . واإلتجار بالرقيؽ واألنظمة والممارسات المشابية لمرؽ
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ستغالؿ دعارة الغ:  أوال  ٠١٩١ير لعاـ إتفاقية حظر اإلتجار باألشخاص وا 

الجمعيػػػػػة العامػػػػة لالمػػػػػـ المتحػػػػػدة  تػػػػـ اعتمػػػػػاد ىػػػػػذه اإلتفاقيػػػػة وعرضػػػػػيا لمتوقيػػػػػع والتصػػػػديؽ عمػػػػػى 

، وقػػػػػػػػد تكونػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه 1951 وليػػػػػػػػوي 25، ودخمػػػػػػػػت حيػػػػػػػػز النفػػػػػػػػاذ بتػػػػػػػػاريخ 1949ديسػػػػػػػػمبر  2بتػػػػػػػػاريخ 

 ( مادة وبروتوكوؿ ختامي لإلتفاقية .27اإلتفاقية مف ديباجة و)

سػػػػتغالؿ دعػػػػارة الغيػػػػر، اإلتجػػػػار  لحظػػػػر ىػػػػذه اإلتفاقيػػػػة تجػػػػاءوقػػػػد  ومػػػػا  لمػػػػا لمػػػػدعارةباألشػػػػخاص وا 

يصػػػػػػاحبيا مػػػػػػف  فػػػػػػة اإلتجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص ألنػػػػػػراض الػػػػػػدعارة، تتنػػػػػػافى مػػػػػػع كرامػػػػػػة الشػػػػػػخص البشػػػػػػري 

، حيػػػػث جػػػػاء فػػػػي المػػػػادة االولػػػػى مػػػػف اإلتفاقيػػػػة خطػػػػر رفػػػػاه الفػػػػرد واألسػػػػرة والجماعػػػػةوقػػػػدره، وتعػػػػرض لم

، بمػػػػػا يمػػػػػي  إنػػػػػزاؿ العقػػػػػاب بػػػػػأي شػػػػػخص يقػػػػػوـة مػػػػػف خػػػػػالؿ نصػػػػػيا عمػػػػػى ضػػػػػرور  مػػػػػا يؤكػػػػػد عمػػػػػى ذلػػػػػؾ

 1ألىواء  خر: اإرضاء

 .بقوادة شخص  خر أو نوايتو أو تضميمو، عمى قصد الدعارة، حتى برضاء ىذا الشخص   -

  باستغالؿ دعارة شخص  خر، حتى برضاء ىذا الشخص.  -

 2كما اكدت اإلتفاقية بضرورة إنزاؿ العقاب بكؿ شخص : 

 . ، بتمويمو أو المشاركة في تمويموة، أو يقوـ، عف عمـيممؾ أو يدير بيت لمدعار   -

  نا  خر إلستغالؿ دعارة الغير. أو مكا ىجر، كميا أو جزئيا، وعف عمـ، مبنيؤجر أو يستأ -

تقػػػػػـو حيػػػػػث حالػػػػػة الدولػػػػػة التػػػػػي ال يسػػػػػمح تشػػػػػريعيا بتسػػػػػميـ مواطنييػػػػػا،  كمػػػػػا أشػػػػػارت اإلتفاقيػػػػػة إلػػػػػى

نييػػػػا الػػػػذيف يعػػػػودوف إلييػػػػا بعػػػػد أف يكونػػػػوا قػػػػد ارتكبػػػػوا فػػػػي محػػػػاكـ الدولػػػػة نفسػػػػيا بمالحقػػػػة ومعاقبػػػػة مواط
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ال ينطبػػػػؽ ىػػػػذا الػػػػنص إذا ، مػػػػف ىػػػػذه االتفاقيػػػػة 2و  1المادتػػػػاف الخػػػػارج أيػػػػا مػػػػف الجػػػػرائـ التػػػػي تتناوليػػػػا 

 1كاف ال يمكف، في حالة مماثمة بيف أطراؼ ىذه االتفاقية، الموافقة عمى تسميـ أجنبي .

سػػػػػػػتغالؿ دعػػػػػػػارة الغيػػػػػػػر لعػػػػػػػاـ يسػػػػػػػتنتج مػػػػػػػف إتفاقيػػػػػػػة حظػػػػػػػر اإلتجػػػػػػػار با ، انيػػػػػػػا 1949ألشػػػػػػػخاص وا 

ركػػػػزت فقػػػػط عمػػػػى صػػػػورة واحػػػػدة مػػػػف صػػػػور وأشػػػػكاؿ جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر وىػػػػي اسػػػػتغالليـ لغايػػػػات 

 الدعارة .

تجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص وبخاصػػػػػػة النسػػػػػػاء واألطفػػػػػػاؿ المكمػػػػػػؿ إلتفاقيػػػػػػة بروتوكػػػػػػوؿ منػػػػػػع ومعاقبػػػػػػة اال:  ثانيػػػػػػا

 2000عبر الوطنية لعاـ  األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

تػػػػػـ اعتمػػػػػاد ىػػػػػذه اإلتفاقيػػػػػة وعرضػػػػػيا عمػػػػػى التوقيػػػػػع والتصػػػػػديؽ بموجػػػػػب قػػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػػة 

ونػػػػرى بػػػػػأف ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة تعتبػػػػػر ، نػػػػػوفمبر 15لالمػػػػـ المتحػػػػػدة فػػػػػي الػػػػػدورة الخامسػػػػة والعشػػػػػروف بتػػػػػاريخ 

ف االجػػػػػػراءات األىػػػػػػـ عمػػػػػػى صػػػػػػعيد مكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، حيػػػػػػث أنيػػػػػػا جػػػػػػاءت بالعديػػػػػػد مػػػػػػ

والتػػػػػػػدابير عمػػػػػػػى الصػػػػػػػعيد الػػػػػػػداخمي والخػػػػػػػارجي لمكافحػػػػػػػة ىػػػػػػػذه الجريمػػػػػػػة، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى دورىػػػػػػػا فػػػػػػػي 

 . مساعدة ضحايا ىذه الجريمة

جػػػػػاء البروتوكػػػػػوؿ مكمػػػػػاًل إلتفاقيػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لمكافحػػػػػة الجريمػػػػػة المنظمػػػػػة عبػػػػػر الوطنيػػػػػة وقػػػػػد 

 2وتوكوؿ:تفاقية إلى أنراض ىذا البر ، حيث تطرقت اال ـ2000لعاـ 

 منع ومكافحة اإلتجار باألشخاص مع إيالء إىتماـ خاص لمنساء واألطفاؿ .   -

 حماية ضحايا ذلؾ االتجار ومساعدتيـ، مع احتراـ كامؿ لحقوقيـ اإلنسانية .  -

 تعزيز التعاوف بيف الدوؿ األطراؼ عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ. -
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يػػػػػػد أشػػػػػػخاص أو نقميػػػػػػـ أو تجػػػػػػار بالبشػػػػػػر عمػػػػػػى أنيػػػػػػا تجنوقػػػػػػد عػػػػػػرؼ البروتوكػػػػػػوؿ جريمػػػػػػة اإل

تنقػػػػػػػيميـ أو إيػػػػػػػواؤىـ أو اسػػػػػػػتقباليـ بواسػػػػػػػطة التيديػػػػػػػد بػػػػػػػالقوة أو اسػػػػػػػتعماليا أو نيػػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف أشػػػػػػػكاؿ 

القسػػػػػػر أو االختطػػػػػػاؼ أو االحتيػػػػػػاؿ أو الخػػػػػػداع أو اسػػػػػػتغالؿ السػػػػػػمطة أو اسػػػػػػتغالؿ حالػػػػػػة استضػػػػػػعاؼ، 

مػػػػػػى شػػػػػػخص  خػػػػػػر يطرة عأو بإعطػػػػػػاء أو تمقػػػػػػي مبػػػػػػال  ماليػػػػػػة أو مزايػػػػػػا لنيػػػػػػؿ موافقػػػػػػة شػػػػػػخص لػػػػػػو سػػػػػػ

ويشػػػػػػػمؿ االسػػػػػػػتغالؿ، كحػػػػػػػد أدنػػػػػػػى، اسػػػػػػػتغالؿ دعػػػػػػػارة الغيػػػػػػػر أو سػػػػػػػائر أشػػػػػػػكاؿ  ، لغػػػػػػػرض االسػػػػػػػتغالؿ

االسػػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػػي، أو السػػػػػػخرة أو الخدمػػػػػػة قسػػػػػػرا، أو االسػػػػػػترقاؽ أو الممارسػػػػػػات الشػػػػػػبيية بػػػػػػالرؽ، أو 

 1.االستعباد أو نزع األعضاء

ى اإلسػػػػػػتغالؿ المقصػػػػػػود نيػػػػػػر كمػػػػػػا اعتبػػػػػػرت اإلتفاقيػػػػػػة موافقػػػػػػة ضػػػػػػحية اإلتجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص عمػػػػػػ

 محػػػػؿ اعتبػػػػػار فػػػػي الحػػػػػاالت التػػػػػي يكػػػػوف فييػػػػػا اسػػػػػتخدـ أي مػػػػف الوسػػػػػائؿ المػػػػػذكورة فػػػػي التعريػػػػػؼ، كمػػػػػا

إعتبػػػػػػػػػػرت تجنيػػػػػػػػػػد طفػػػػػػػػػػؿ أو نقمػػػػػػػػػػو أو تنقيمػػػػػػػػػػو أو إيػػػػػػػػػػواؤه أو إسػػػػػػػػػػتقبالو لغػػػػػػػػػػرض اإلسػػػػػػػػػػتغالؿ "اتجػػػػػػػػػػارا  

 2ريؼ .التعباألشخاص"، حتى إذا لـ ينطو عمى إستعماؿ أي مف الوسائؿ المبينة في 

بإسػػػػتثناء مػػػػا يػػػػنص  ينطبػػػػؽ جػػػػاء فػػػػي اإلتفاقيػػػػة عمػػػػى أنػػػػووبشػػػػأف نطػػػػاؽ اإلنطبػػػػاؽ لمبروتوكػػػػوؿ 

( مػػػػػف ىػػػػػذا البروتوكػػػػػوؿ، والتحػػػػػري  5عميػػػػػو خالفػػػػػا لػػػػػذلؾ، عمػػػػػى منػػػػػع األفعػػػػػاؿ المجرمػػػػػة وفقػػػػػا لممػػػػػادة )

وطنػػػػػي وتكػػػػػوف ضػػػػػالعة فييػػػػػا  نيػػػػػرمػػػػػا تكػػػػػوف تمػػػػػؾ الجػػػػػرائـ ذات طػػػػػابع عنيػػػػػا ومالحقػػػػػة مرتكبييػػػػػا، حيث

 .عمى حماية ضحايا تمؾ الجرائـ  إجرامية منظمة، وكذلؾ جماعة
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( مػػػػػػف ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة ذات الطػػػػػػابع الػػػػػػدولي، فاشػػػػػػترطت النطبػػػػػػاؽ 4أمػػػػػػا بػػػػػػالعودة إلػػػػػػى المػػػػػػاد رقػػػػػػـ )

ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة أف تكػػػػػوف الجريمػػػػػة دوليػػػػػة ومنظمػػػػػة، بمعنػػػػػى أف تكػػػػػوف مرتكبػػػػػة عمػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف حػػػػػدود 

 دولة واحدة فقط .

ت التعػػػػػػاوف والتػػػػػػدابير الالزمػػػػػػة التػػػػػػي يجػػػػػػب اف تقػػػػػػـو بيػػػػػػا الػػػػػػدوؿ كمػػػػػػا حػػػػػػددت اإلتفاقيػػػػػػة حػػػػػػاال

 1حو التالي :جرائـ اإلتجار باألشخاص عمى النلمنع 

تسػػػػػػػػعى الػػػػػػػػدوؿ األطػػػػػػػػراؼ إلػػػػػػػػى القيػػػػػػػػاـ بتػػػػػػػػدابير، كػػػػػػػػالبحوث والمعمومػػػػػػػػات والحمػػػػػػػػالت اإلعالميػػػػػػػػة  -

 والمبادرات االجتماعية واالقتصادية، لمنع ومكافحة االتجار باألشخاص

ات والبػػػػػرامج والتػػػػػدابير األخػػػػػرى التػػػػػي توضػػػػػع وفقػػػػػا ليػػػػػذه المػػػػػادة، حسػػػػػب االقتضػػػػػاء، تشػػػػػمؿ السياسػػػػػ -

التعػػػػػاوف مػػػػػع المنظمػػػػػات نيػػػػػر الحكوميػػػػػة أو نيرىػػػػػا مػػػػػف المنظمػػػػػات ذات الصػػػػػمة وسػػػػػائر عناصػػػػػر 

 .المجتمع المدني

تتخػػػػػػذ الػػػػػػدوؿ األطػػػػػػراؼ أو تعػػػػػػـزز، بوسػػػػػػائؿ منيػػػػػػا التعػػػػػػاوف الثنػػػػػػائي أو المتعػػػػػػدد األطػػػػػػراؼ، تػػػػػػدابير  -

أة العوامػػػػػؿ التػػػػػي تجعػػػػػؿ األشػػػػػخاص، وبخاصػػػػػة النسػػػػػاء واألطفػػػػػاؿ، مستضػػػػػعفيف أمػػػػػاـ لتخفيػػػػػؼ وطػػػػػ

 .االتجار، مثؿ الفقر والتخمؼ وانعداـ تكافؤ الفرص

تعتمػػػػػد الػػػػػػدوؿ األطػػػػػراؼ أو تعػػػػػػـزز تػػػػػدابير تشػػػػػػريعية أو تػػػػػدابير أخػػػػػػرى، مثػػػػػؿ التػػػػػػدابير التعميميػػػػػػة أو  -

لمتعػػػػػػػدد األطػػػػػػػراؼ، مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ صػػػػػػػد االجتماعيػػػػػػػة أو الثقافيػػػػػػػة، بوسػػػػػػػائؿ منيػػػػػػػا التعػػػػػػػاوف الثنػػػػػػػائي وا

الطمػػػػػػػب الػػػػػػػذي يحفػػػػػػػز جميػػػػػػػع أشػػػػػػػكاؿ اسػػػػػػػتغالؿ األشػػػػػػػخاص، وبخاصػػػػػػػة النسػػػػػػػاء واألطفػػػػػػػاؿ، التػػػػػػػي 

 .تفضي إلى االتجار
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 1926: اإلتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ  ثالثا

أوضػػػػػحت ىػػػػػذه اإلتفاقيػػػػػة ، وقػػػػػد 1926سػػػػػبتمبر  25 فػػػػػي جنيػػػػػؼ بتػػػػػاريخوقعػػػػػت ىػػػػػذه اإلتفاقيػػػػػة 

بانػػػػو كػػػػؿ األفعػػػػاؿ التػػػػي ينطػػػػوي عمييػػػػا أسػػػػر  وفقػػػػا لمػػػػا جػػػػاء فػػػػي اإلتفاقيػػػػة المقصػػػػود باالتجػػػػار بػػػػالرقيؽ

قصػػػػد تحويمػػػػو إلػػػػي رقيػػػػؽ، وجميػػػػع األفعػػػػاؿ التػػػػي  مػػػػىاحتجػػػػازه أو التخمػػػػي عنػػػػو لمغيػػػػر ع شػػػػخص مػػػػا أو

ينطػػػػوي عمييػػػػا احتيػػػػػاز رقيػػػػؽ مػػػػا بغيػػػػػة بيعػػػػو أو مبادلتػػػػو وجميػػػػػع أفعػػػػاؿ التخمػػػػي، بيعػػػػػا أو مبادلػػػػة، عػػػػػف 

يػػػػا بيعػػػػو أو مبادلتػػػػو، وكػػػػذلؾ، عمومػػػػا، أي اتجػػػػار باألرقػػػػاء أو نقػػػػؿ ليػػػػـ أ رقيػػػػؽ تػػػػـ احتيػػػػازه عمػػػػي قصػػػػد

ىػػػػػػو حالػػػػػػة أو وضػػػػػػع أي شػػػػػػخص تمػػػػػػارس ، كمػػػػػػا عرفػػػػػػت الػػػػػػرؽ بأنػػػػػػو وسػػػػػػيمة النقػػػػػػؿ المسػػػػػػتخدمةنػػػػػػت كا

 1.مة عف حؽ الممكية، كميا أو بعضياعميو السمطات الناج

ي األقاليـ الواقعة تحت سيادتو تفاقية أيضا ضرورة اتخاذ الخطوات والتدابير الالزمة فوقد أوضحت اإل

 2:أو واليتو أو حمايتو أو سمطانو أو وصايتو، وبقدر كونو لـ يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلؾ

 . ميوبمنع االتجار بالرقيؽ والمعاقبة ع  -

 .بالعمؿ، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، عمي القضاء كميا عمي الرؽ بجميع صوره -

إللغػػػػػػاء الػػػػػػرؽ واإلتجػػػػػػار بػػػػػػالرقيؽ واألنظمػػػػػػة والممارسػػػػػػات المشػػػػػػابية لمػػػػػػرؽ  : اإلتفاقيػػػػػػة التكميميػػػػػػة رابعػػػػػػا

 1956لعاـ 

تػػػػػػػػـ اعتمػػػػػػػػاد ىػػػػػػػػذه اإلتفاقيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػؤتمر مفوضػػػػػػػػيف دعػػػػػػػػي لالنعقػػػػػػػػاد بقػػػػػػػػرار المجمػػػػػػػػس 

 7، كمػػػػػػػػا تػػػػػػػػـ تحريرىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػؼ بتػػػػػػػػاريخ  1956إبريػػػػػػػػؿ  30اإلقتصػػػػػػػػادي واالجتمػػػػػػػػاعي بتػػػػػػػػاريخ 

فػػػػػػػي وفقػػػػػػػا لمػػػػػػػا جػػػػػػػاء  المقصػػػػػػػود باالتجػػػػػػػار بػػػػػػػالرقيؽ وقػػػػػػػد أوضػػػػػػػحت ىػػػػػػػذه اإلتفاقيػػػػػػػة، 1956سػػػػػػػبتمبر 

                                                           
1

1906المادةاألولىمناإلتفاقٌةالخاصةبالرقلعام
2

1906المادةالثانٌةمنالغتفاقٌةالخاصةبالرقلعام
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بانػػػػو كػػػػؿ األفعػػػػاؿ التػػػػي ينطػػػػوي عمييػػػػا أسػػػػر شػػػػخص مػػػػا أو احتجػػػػازه أو التخمػػػػي عنػػػػو لمغيػػػػر اإلتفاقيػػػػة 

عمػػػػي قصػػػػد تحويمػػػػو إلػػػػي رقيػػػػؽ، وجميػػػػع األفعػػػػاؿ التػػػػي ينطػػػػوي عمييػػػػا احتيػػػػاز رقيػػػػؽ مػػػػا بغيػػػػة بيعػػػػو أو 

ف رقيػػػػؽ تػػػػـ احتيػػػػازه عمػػػػي قصػػػػد بيعػػػػو أو مبادلتػػػػو، مبادلتػػػػو وجميػػػػع أفعػػػػاؿ التخمػػػػي، بيعػػػػا أو مبادلػػػػة، عػػػػ

، كمػػػػػا عرفػػػػػت وكػػػػػذلؾ، عمومػػػػػا، أي اتجػػػػػار باألرقػػػػػاء أو نقػػػػػؿ ليػػػػػـ أيػػػػػا كانػػػػػت وسػػػػػيمة النقػػػػػؿ المسػػػػػتخدمة

مػػػػة عػػػػف حػػػػؽ الممكيػػػػة، كميػػػػا أو حالػػػػة أو وضػػػػع أي شػػػػخص تمػػػػارس عميػػػػو السػػػػمطات الناج "الػػػػرؽ بأنػػػػو 

 ." بعضيا

ؿ األطػػػػػػراؼ فػػػػػػي ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة جميػػػػػػع التػػػػػػدابير تتخػػػػػػذ كػػػػػػؿ مػػػػػػف الػػػػػػدو وأوجبػػػػػػت ىػػػػػػذه اإلتفاقيػػػػػػة أف 

لمتطبيػػػػػػػػؽ، وذلػػػػػػػػؾ ألنػػػػػػػػراض إلغػػػػػػػػاء كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو سػػػػػػػػائد فػػػػػػػػي التشػػػػػػػػريعية ونيػػػػػػػػر التشػػػػػػػػريعية القابمػػػػػػػػة 

، حيثمػػػػػا اسػػػػػتمر وجودىػػػػػا، وسػػػػػواء شػػػػػمميا أـ لػػػػػـ المجتمعػػػػػات والػػػػػذي يسػػػػػيؿ تنفيػػػػػذ مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الجريمػػػػػة 

اصػػػػػة بػػػػػالرؽ، الموقعػػػػػة فػػػػػي جنيػػػػػؼ يػػػػػـو مػػػػػف االتفاقيػػػػػة الخ 1يشػػػػػمميا تعريػػػػػؼ "الػػػػػرؽ" الػػػػػوارد فػػػػػي المػػػػػادة 

 1:وىي كما يمي  1926أيموؿ/سبتمبر  25

إسػػػػػػػػار الػػػػػػػػديف، ويػػػػػػػػراد بػػػػػػػػذلؾ الحػػػػػػػػاؿ أو الوضػػػػػػػػع النػػػػػػػػاجـ عػػػػػػػػف ارتيػػػػػػػػاف مػػػػػػػػديف بتقػػػػػػػػديـ خدماتػػػػػػػػو   -

الشخصػػػػػػية أو خػػػػػػدمات شػػػػػػخص تػػػػػػابع لػػػػػػو ضػػػػػػمانا لػػػػػػديف عميػػػػػػو، إذ كانػػػػػػت القيمػػػػػػة المنصػػػػػػفة ليػػػػػػذه 

 . تكف مدة ىذه الخدمات أو طبيعتيا محددة الخدمات ال تستخدـ لتصفية ىذا الديف أو لـ

، بػػػػػػػالعرؼ أو القػػػػػػػانوف أو عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ  - القنانػػػػػػػة، ويػػػػػػػراد بػػػػػػػذلؾ حػػػػػػػاؿ أو وضػػػػػػػع أي شػػػػػػػخص ممػػػػػػػـز

االتفػػػػاؽ، بػػػػأف يعػػػػيش ويعمػػػػؿ عمػػػػي أرض شػػػػخص  خػػػػر وأف يقػػػػدـ خػػػػدمات معينػػػػة ليػػػػذا الشػػػػػخص، 

 . بعوض أو بال عوض، ودوف أف يممؾ حرية تغيير وضعو

 : رسات التي تتيحأي مف األعراؼ أو المما -
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الوعػػػػػد بتػػػػػزويج امػػػػػػرأة، أو تزويجيػػػػػا فعػػػػػال، دوف أف تممػػػػػػؾ حػػػػػؽ الػػػػػرفض، ولقػػػػػػاء بػػػػػدؿ مػػػػػػالي أو  -1

خص  خػػػػػػر أو أيػػػػػػة مجموعػػػػػػة عينػػػػػػي يػػػػػػدفع ألبوييػػػػػػا أو لموصػػػػػػي عمييػػػػػػا أو ألسػػػػػػرتيا أو ألي شػػػػػػ

 . أشخاص أخري

و لشػػػػػػػخص  خػػػػػػػر، لقػػػػػػػاء ثمػػػػػػػف أو مػػػػػػػنح الػػػػػػػزوج أو أسػػػػػػػرتو أو قبيمتػػػػػػػو حػػػػػػػؽ التنػػػػػػػازؿ عػػػػػػػف زوجتػػػػػػػ -2

 .خرعوض  

 .زوجيا، إرثا ينتقؿ إلي شخص  خروفاة  ىإمكاف جعؿ المرأة، لد -3

أي مػػػػػػػف األعػػػػػػػراؼ أو الممارسػػػػػػػات التػػػػػػػي تسػػػػػػػمح ألحػػػػػػػد األبػػػػػػػويف أو كمييمػػػػػػػا، أو لموصػػػػػػػي، بتسػػػػػػػميـ  -

 .خص  خر، لقاء عوض أو بال عوضطفؿ أو مراىؽ دوف الثامنة عشرة إلي ش

ورة التقميديػػػػػة لجػػػػػرائـ االتجػػػػػار انيػػػػػا ركػػػػػزت عمػػػػػى الصػػػػػ الخاصػػػػػة بػػػػػالرؽ االتفاقيػػػػػةيتضػػػػػح مػػػػػف ىػػػػػذه 

ومػػػػػات والػػػػػدوؿ اتخػػػػػاذ كػػػػػؿ كوالعمػػػػػؿ القسػػػػػري، وأنيػػػػػا دعػػػػػت الحبالبشػػػػػر والتػػػػػي تتعمػػػػػؽ بػػػػػالرؽ والعبوديػػػػػة 

 .بير الالزمة إلنياء ىذه الظاىرة التدا

 انًبحث انثبًَ                                           

 ببنبشر انجهىد اإلقهًٍٍت وانىطٍُت نًكبفحت جرًٌت االتجبر

سػػػػػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا المبحػػػػػػػػػػث الجيػػػػػػػػػػود اإلقميميػػػػػػػػػػة والوطنيػػػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػػػػة جريمػػػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػػار 

بالبشػػػػػػػػػػر، حيػػػػػػػػػػث سنخصػػػػػػػػػػص المطمػػػػػػػػػػب األوؿ لمبحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػػود اإلقميميػػػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػػػػة جريمػػػػػػػػػػة 

االتجػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػػر، أمػػػػػػػػػا المطمػػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػػاني سنخصصػػػػػػػػػو لمبحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػود الوطنيػػػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػػػػة 

 جريمة االتجار بالبشر .
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 ولانًطهب األ

 انجهىد اإلقهًٍٍت نًكبفحت جرًٌت االتجبر ببنبشر

سػػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المطمػػػػػػػب أبػػػػػػػرز االتفاقيػػػػػػػات اإلقميميػػػػػػػة التػػػػػػػي تناولػػػػػػػت موضػػػػػػػوع االتجػػػػػػػار 

 الثػػػػاني سػػػػنتناوؿ أمػػػػا الفػػػػرع ،فػػػػي الفػػػػرع األوؿ بالبشػػػػر سػػػػواء كػػػػاف ذلػػػػؾ بشػػػػكؿ مباشػػػػر أو نيػػػػر مباشػػػػر

ار بالبشػػػػر وفقػػػػا لالتفاقيػػػػات الدوليػػػػة واإلقميميػػػػة أىػػػػـ التػػػػدابير التػػػػي وضػػػػعيا لمكافحػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػ فيػػػػو

. 

 انفرع األول : دور االتفبقٍبث اإلقهًٍٍت فً يكبفحت جرًٌت االتجبر ببنبشر

سػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذا الفػػػػػػرع أبػػػػػػرز االتفاقيػػػػػػات اإلقميميػػػػػػة التػػػػػػي تطرقػػػػػػت إلػػػػػػى موضػػػػػػوع االتجػػػػػػار 

، واالتفاقيػػػػػة األمريكيػػػػػة بشػػػػػأف بالبشػػػػػر، وىػػػػػي االتفاقيػػػػػة األوروبيػػػػػة لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والحريػػػػػات األساسػػػػػية

العنػػػػؼ ضػػػػد النسػػػػاء والمعاقػػػػب عميػػػػو، وميثػػػػاؽ الحقػػػػوؽ األساسػػػػية لالتحػػػػاد األوروبػػػػي، منػػػػع واستئصػػػػاؿ 

 والميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف، والميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف .

 1950: االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لسنة  أوال

، وىػػػػي اتفاقيػػػػة تػػػػـ بيػػػػا 1950نػػػػوفمبر  4ع واعتمػػػػاد ىػػػػذه االتفاقيػػػػة فػػػػي رومػػػػا بتػػػػاريخ تػػػػـ التوقيػػػػ

تصػػػػػػػنيؼ حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف بأسػػػػػػػس مختمفػػػػػػػة منيػػػػػػػا حقػػػػػػػوؽ أساسػػػػػػػية وذات أىميػػػػػػػة خاصػػػػػػػة، وحقػػػػػػػوؽ ال 

تتمتػػػػع بيػػػػذه األىميػػػػة باإلضػػػػافة لمحقػػػػوؽ الشخصػػػػية والتػػػػػي اعتبػػػػرت أىػػػػـ وىػػػػي تتعمػػػػؽ باإلنسػػػػاف كحػػػػػؽ 

ت القاسػػػػػية واالسػػػػػترقاؽ والعبوديػػػػػة وعػػػػػدـ التفرقػػػػػة حيػػػػػث تطمبػػػػػت حمايػػػػػة الحيػػػػػاة وعػػػػػدـ تطبيػػػػػؽ المعػػػػػامال

 1مطمقة .

                                                           
1

164،دارالكتبالحدٌثة،القاهرة،صاإلنسانالوافً فً حقوق (،022عمٌمر،نعٌمة)
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وقػػػػػد جػػػػػػاء فػػػػػػي االتفاقيػػػػػػة األوروبيػػػػػػة لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف مػػػػػػا يؤكػػػػػػد عمػػػػػػى التػػػػػػزاـ تمػػػػػػؾ االتفاقيػػػػػػة بمنػػػػػػع 

 1االتجار بالبشر، وذلؾ كما جاء فييا عمى النحو التالي :

  .ال يجوز استرقاؽ أو تسخير أي إنساف -

  .ب مف أي إنساف أداء عمؿ جبرًا أو سخرةال يجوز أف يطم -

كمػػػػػا بينػػػػػت االتفاقيػػػػػة أف مصػػػػػطمح )جبػػػػػرا أو سػػػػػخرة( ال يشػػػػػمؿ األمػػػػػور التاليػػػػػة، وبالتػػػػػالي ال يعتبػػػػػر 

 2مف قبيؿ االتجار بالبشر إذا كاف العمؿ في إحدى األمور التالية :

ه أي عمػػػػػػػؿ يطمػػػػػػػب إنجػػػػػػػازه فػػػػػػػي الظػػػػػػػروؼ المعتػػػػػػػادة طبقػػػػػػػا لنصػػػػػػػوص المػػػػػػػادة الخامسػػػػػػػة مػػػػػػػف ىػػػػػػػذ -

  .المعاىدة أو خالؿ اإلفراج عنو تحت شرط

أي خدمػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا صػػػػػػػػفة عسػػػػػػػػكرية، أو أي خدمػػػػػػػػة بديمػػػػػػػػة لمخدمػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية بالنسػػػػػػػػبة لمػػػػػػػػف يػػػػػػػػأبى  -

 .ضميرىـ االشتراؾ في الحرب في الدوؿ التي تسمح ليـ بذلؾ

  .أي خدمة تطمب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تيدد حياة المجتمع أو رخاءه -

  .ة تشكؿ جزءا مف االلتزامات المدنية المعتادةأي عمؿ أو خدم -

يتضػػػػػح مػػػػػف ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة أنيػػػػػا ركػػػػػزت عمػػػػػى صػػػػػورة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر والتػػػػػي تتعمػػػػػؽ بالعمػػػػػؿ 

القسػػػػػػري واإلجبػػػػػػاري والػػػػػػذي يعتبػػػػػػر أحػػػػػػد صػػػػػػور وأشػػػػػػكاؿ جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، حيػػػػػػث دعػػػػػػت ىػػػػػػذه 

اؽ أو تسػػػػػػخير أي إنسػػػػػػاف، كمػػػػػػا االتفاقيػػػػػػة جميػػػػػػع الػػػػػػدوؿ الموقعػػػػػػة عمييػػػػػػا عمػػػػػػى االلتػػػػػػزاـ بحظػػػػػػر اسػػػػػػترق

دعػػػػػت ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة جميػػػػػع الػػػػػدوؿ الموقعػػػػػة بأنػػػػػو ال يجػػػػػوز أف يطمػػػػػب مػػػػػف أي شػػػػػخص القيػػػػػاـ بعمػػػػػؿ 

 قسرا أو جبرا، كما بينت االتفاقية الحاالت التي ال يشمميا العمؿ القسري أو الجبري .

                                                           
1

1952مناالتفاقٌةاألوروبٌةلحقوقاإلنسانوالحرٌاتاألساسٌةلسنة1،0المادةالرابعةفقرة
2

1952مناالتفاقٌةاألوروبٌةلحقوقاإلنسانوالحرٌاتاألساسٌةلسنة3المادةالرابعةفقرة
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 1994ب عميو لعاـ : االتفاقية األمريكية بشأف منع واستئصاؿ العنؼ ضد النساء والمعاق ثانيا

عرفػػػػػػػت المػػػػػػػادة األولػػػػػػػى مػػػػػػػف االتفاقيػػػػػػػة العنػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد النسػػػػػػػاء بأنػػػػػػػو أي فعػػػػػػػؿ أو سػػػػػػػموؾ عمػػػػػػػى 

يسػػػػػػػبب الوفػػػػػػػاة أو األذى البػػػػػػػدني أو الجنسػػػػػػػي أو النفسػػػػػػػي لمنسػػػػػػػاء  سػػػػػػػواء عمػػػػػػػى  أسػػػػػػػاس مػػػػػػػف الجػػػػػػػنس

لمنظمػػػػػػة الػػػػػػدوؿ  تعتبػػػػػػر ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة مػػػػػػف االتفاقيػػػػػػات اإلقميميػػػػػػةكمػػػػػػا  ،1المسػػػػػػتوى العػػػػػػاـ أو الخػػػػػػاص

لػػػػت حمايػػػػة خاصػػػػة لمنسػػػػاء حيػػػػث تناولػػػػت المػػػػادة الثانيػػػػة مػػػػف االتفاقيػػػػة مفيػػػػـو العنػػػػؼ مريكيػػػػة التػػػػي أو األ

ي عالقػػػػػػة البػػػػػػدني أو الجنسػػػػػػي أو النفسػػػػػػي سػػػػػػواء داخػػػػػػؿ نطػػػػػػاؽ األسػػػػػػرة أو العائمػػػػػػة أو داخػػػػػػؿ نطػػػػػػاؽ أ

ف مرتكبػػػػػا لمفعػػػػػؿ يشػػػػػارؾ الضػػػػػحية )المػػػػػرأة( أو شػػػػػارؾ السػػػػػكف معيػػػػػا اأخػػػػػرى بػػػػػيف األشػػػػػخاص سػػػػػواء كػػػػػ

أو الجنسػػػػػػي أو النفسػػػػػػي( يمثػػػػػػؿ االتفاقيػػػػػػة بػػػػػػأف العنػػػػػػؼ ضػػػػػػد النسػػػػػػاء بصػػػػػػورة )العنػػػػػػؼ البػػػػػػدني وتعتبػػػػػػر 

مػػػػػػف االتجػػػػػػار باألشػػػػػػخاص محػػػػػػدد بفئػػػػػػة  النسػػػػػػاء وتعتبػػػػػػر ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة مػػػػػػف االتفاقيػػػػػػات التػػػػػػي  اصػػػػػػور 

 2. تجـر االتجار بالبشر لفئة خاصة وىي النساء

جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر يتضػػػػح مػػػػف ىػػػػذه االتفاقيػػػػة أنيػػػػا ركػػػػزت عمػػػػى صػػػػورة واحػػػػد مػػػػف صػػػػور 

وىػػػػػي االتجػػػػػار بالنسػػػػػاء فقػػػػػط، ولػػػػػـ تتعػػػػػرض لالتجػػػػػار بالبشػػػػػر ألي فئػػػػػة أخػػػػػرى كاألطفػػػػػاؿ أو الرجػػػػػاؿ، 

نمػػػػػػا ركػػػػػػزت عمػػػػػػى فئػػػػػػة النسػػػػػػاء فقػػػػػػط دوف نيرىػػػػػػا، حيػػػػػػث اعتبػػػػػػرت ىػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػة االتجػػػػػػار بالنسػػػػػػاء  وا 

 إحدى أشكاؿ العنؼ ضد النساء وفقا ليذه االتفاقية .
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1994ٌةبشأنمنعواستئصالالعنفضدالنساءوالعقابعلٌهلعامالمادةاألولىمناالتفاقٌةاألمرٌك
2

1994المادةالثانٌةمناالتفاقٌةاألمرٌكٌةبشأنمنعواستئصالالعنفضدالنساءوالعقابعلٌهلعام
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 2000وؽ األساسية لالتحاد األوروبي لسنة ميثاؽ الحق:  ثالثا

صػػػػػدر ىػػػػػذا الميثػػػػػاؽ عػػػػػف البرلمػػػػػاف األوروبػػػػػي ومجمػػػػػس االتحػػػػػاد األوروبػػػػػي والمجنػػػػػة األوروربيػػػػػة 

، وقػػػػػد أشػػػػػار الميثػػػػػاؽ إلػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف األمػػػػػور الواجػػػػػب عمػػػػػى الػػػػػدوؿ الموقعػػػػػة 2000ديسػػػػػمبر  7بتػػػػػاريخ 

 1وىي عمى النحو التالي : عمى ىذا الميثاؽ االلتزاـ بيا فيما يتعمؽ باالتجار بالبشر،

 اده .بعال يجوز استرقاؽ أي شخص أو است -

 ال يجوز أف يطمب مف أي شخص أف يؤدي عمال قسرا أو كرىا . -

 يحظر االتجار في البشر . -

نيػػػػا حظػػػػرت لعػػػػؿ مػػػػا يميػػػػز ىػػػػذا الميثػػػػاؽ عػػػػف نظيػػػػره مػػػػف االتفاقيػػػػات اإلقميميػػػػة والدوليػػػػة األخػػػػرى، أ

حظػػػػػػرت أف يطمػػػػػػب مػػػػػػف أي شػػػػػػخص أف يػػػػػػؤدي عمػػػػػػال أنيػػػػػػا اده، كمػػػػػػا اسػػػػػػترقاؽ أي شػػػػػػخص أو اسػػػػػػتعب

قسػػػػػرا أو كرىػػػػػا، كمػػػػػا تميػػػػػزت االتفاقيػػػػػة بأنيػػػػػا حظػػػػػرت جريمػػػػػة االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ وبكافػػػػػة 

صػػػػػػوره وأشػػػػػػكالو، إذ تشػػػػػػمؿ كافػػػػػػة الصػػػػػػور باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى االسػػػػػػترقاؽ واالسػػػػػػتعباد والعمػػػػػػؿ القسػػػػػػري أو 

 باإلكراه .

 1981اف والشعوب لسنة : الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنس رابعا

تمػػػػػت إجػػػػػازة الميثػػػػػاؽ اإلفريقػػػػػي لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والشػػػػػعوب مػػػػػف قبػػػػػؿ الرؤسػػػػػاء األفارقػػػػػة بدورتػػػػػو 

، ويعتبػػػػػر الميثػػػػػاؽ اإلفريقػػػػػي كسػػػػػائر المواثيػػػػػؽ 1981فػػػػػي نيروبػػػػػي بكينيػػػػػا فػػػػػي يونيػػػػػو  18العاديػػػػػة رقػػػػػـ 

مكافحتيػػػػػػا، حيػػػػػػث واإلتفاقيػػػػػػات الدوليػػػػػػة تطرقػػػػػػت إلػػػػػػى جػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، وعممػػػػػػت عمػػػػػػى منعيػػػػػػا و 

                                                           
1

0222المادةالخامسةمنمٌثاقالحقوقاألساسٌةلالتحاداألوروبًلسنة
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تطرقػػػػػت االتفاقيػػػػػة إلػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ اقتػػػػػراف احتػػػػػراـ كرامػػػػػة الفػػػػػرد واالعتػػػػػراؼ بشخصػػػػػيتو القانونيػػػػػة 

 1بحظر كافة أشكاؿ استغاللو وامتيانو واستعباده خاصة االسترقاؽ .

يتضػػػػػح أف الميثػػػػػاؽ اإلفريقػػػػػي لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ربػػػػػط بػػػػػيف احتػػػػػراـ كرامػػػػػة اإلنسػػػػػاف بحظػػػػػر كافػػػػػة 

امتيانػػػػػو واسػػػػػتعباده خاصػػػػػة االسػػػػػترقاؽ، ولعػػػػػؿ مػػػػػا يميػػػػػزه الميثػػػػػاؽ أنػػػػػو تطػػػػػرؽ إلػػػػػى أشػػػػػكاؿ اسػػػػػتغاللو و 

نمػػػػا أعطػػػػى خصوصػػػػية  كافػػػػة أشػػػػكاؿ االسػػػػتغالؿ واالمتيػػػػاف واالسػػػػتعباد، ولػػػػـ يحػػػػدد شػػػػكال واحػػػػد ليػػػػا، وا 

 إلى االسترقاؽ.

 2004: الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف لسنة  خامسا

 23لسادسػػػػة عشػػػػرة التػػػػي استضػػػػافتيا تػػػػونس بتػػػػػاريخ اعتمػػػػد ىػػػػذا الميثػػػػاؽ مػػػػف قبػػػػؿ القمػػػػة العربيػػػػة ا

، وقػػػػػػػد تطػػػػػػػرؽ الميثػػػػػػػاؽ العربػػػػػػػي لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف لجػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 2004أيػػػػػػػار 

 2وىي :التأكيد عمى عدد مف األمور 

يحظػػػػر الػػػػرؽ واالتجػػػػار بػػػػاألفراد فػػػػي جميػػػػع صػػػػورىما ويعاقػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ، وال يجػػػػوز بػػػػأي حػػػػاؿ مػػػػف  -

 .تعباداألحواؿ االسترقاؽ واالس

تحظػػػػػر السػػػػػخرة واالتجػػػػػار بػػػػػاألفراد مػػػػػف اجػػػػػؿ الػػػػػدعارة أو االسػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػي أو اسػػػػػتغالؿ دعػػػػػارة  -

 .الغير أو أي شكؿ  خر أو استغالؿ األطفاؿ في النزاعات المسمحة

يتضػػػػح أف الميثػػػػاؽ العربػػػػي لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف أكػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة حظػػػػر االتجػػػػار بالبشػػػػر، مػػػػف خػػػػالؿ 

ألفراد والسػػػػخرة، كمػػػػا تميػػػػز ىػػػػذا الميثػػػػاؽ بتحديػػػػد الغايػػػػات واألنػػػػراض تأكيػػػػده لحظػػػػر الػػػػرؽ واالتجػػػػار بػػػػا
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غالؿ الجنسػػػػي واسػػػػتغالؿ دعػػػػارة الغيػػػػر تسػػػػتجػػػػار بػػػػاألفراد وىػػػػي الػػػػدعارة واالالتػػػػي مػػػػف خالليػػػػا يحظػػػػر اال

 واستغالؿ األطفاؿ في النزاعات المسمحة .

 انفرع انثبًَ : تذابٍر يكبفحت جرائى االتجبر ببنبشر

نمػػػػػا اكتفػػػػػت  لػػػػػـ تحػػػػػدد االتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة اليػػػػػات محػػػػػددة لمكافحػػػػػة جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر، وا 

بحظػػػػػر تمػػػػػؾ الجريمػػػػػة، ولكػػػػػف تمركػػػػػزت تػػػػػدابير مكافحػػػػػة جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػر وفقػػػػػا لمػػػػػا ىػػػػػو مسػػػػػتقر 

عميػػػػو فػػػػي بروتوكػػػػوؿ منػػػػع ومعاقبػػػػة اإلتجػػػػار باألشػػػػخاص وبخاصػػػػة النسػػػػاء واألطفػػػػاؿ المكمػػػػؿ التفاقيػػػػة 

، فػػػػػي ثػػػػػالث محػػػػػاور رئيسػػػػػية تتعمػػػػػؽ 2000ريمػػػػػة الدوليػػػػػة المنظمػػػػػة لسػػػػػنة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لمكافحػػػػػة الج

منػػػػػػػع ومكافحػػػػػػػة االتجػػػػػػػار باألشػػػػػػػخاص مػػػػػػػع االىتمػػػػػػػاـ الخػػػػػػػاص بالنسػػػػػػػاء واألطفػػػػػػػاؿ، وحمايػػػػػػػة ضػػػػػػػحايا 

االتجػػػػػػػار ومسػػػػػػػاعدتيـ مػػػػػػػع احتػػػػػػػراـ كامػػػػػػػؿ حقػػػػػػػوقيـ اإلنسػػػػػػػانية، وتعزيػػػػػػػز التعػػػػػػػاوف بػػػػػػػيف دوؿ األطػػػػػػػراؼ 

 لتحقيؽ تمؾ األىداؼ . 

 بير لمنع االتجار باألشخاصأوال: اتخاذ تدا

اسػػػػػات والميػػػػػاـ التػػػػػي تقػػػػػـو بيػػػػػا الػػػػػدوؿ والحكومػػػػػات مػػػػػف أجػػػػػؿ يجػػػػػاءت االتفاقيػػػػػة لتحديػػػػػد بعػػػػػض الس

 1منع االتجار باألشخاص عمى النحو التالي :

رات االجتماعيػػػػػػػة واالقتصػػػػػػػادية لمنػػػػػػػع مومػػػػػػػات والحمػػػػػػػالت اإلعالميػػػػػػػة والمبػػػػػػػادإجػػػػػػػراء البحػػػػػػػوث والمع -

 االتجار باألشخاص .

 مع المنظمات نير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني .التعاوف  -

التعػػػػػػػػاوف الثنػػػػػػػػائي ومتعػػػػػػػػػدد األطػػػػػػػػراؼ لمتغمػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى العوامػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػي تجعػػػػػػػػػؿ النسػػػػػػػػاء واألطفػػػػػػػػػاؿ  -

 مستضعفيف أماـ االتجار كالفقر والتخمؼ وانعداـ تكافؤ الفرص .
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وف الثنػػػػػػائي وتعػػػػػػدد اتخػػػػػاذ الػػػػػػدوؿ تػػػػػػدابير تشػػػػػػريعية وتعميميػػػػػة واجتماعيػػػػػػة وثقافيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػالؿ التعػػػػػػا -

 األطراؼ لمتغمب عمى العوامؿ المؤدية إلى االتجار .

 ثانيا : حماية ضحايا جرائـ االتجار بالبشر

ايا االتجػػػػار بالبشػػػػر مػػػػف عػػػػدة جوانػػػػب واليػػػػات تتعمػػػػؽ بعػػػػدد نظػػػػـ البروتوكػػػػوؿ موضػػػػوع حمايػػػػة ضػػػػح

 1مف األمور عمى النحو التالي :

ضػػػػػػػحايا جػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ  سػػػػػػػرية اإلجػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة لضػػػػػػػماف عػػػػػػػدـ مالحقػػػػػػػة -

 المجرميف ذوي العالقة، ولضماف ما تقوـ بو األجيزة المختصة أثناء عمميا بجمع األدلة .

التػػػػدابير القانونيػػػػة واإلداريػػػػة لحمايػػػػة ضػػػػحايا االتجػػػػار بالبشػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ تضػػػػميف النظػػػػاـ القػػػػانوني  -

ئيػػػػػػـ وأخػػػػػػذىا بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار واإلداري لمػػػػػػدوؿ بنصػػػػػػوص تعطػػػػػػي الحػػػػػػؽ لمضػػػػػػحايا فػػػػػػي اسػػػػػػتماع أرا

 في مراحؿ اإلجراءات الجنائية لمقضية .

ت البشػػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التعػػػػػػاوف مػػػػػػع المنظمػػػػػػاالتػػػػػػدابير الصػػػػػػحية واالجتماعيػػػػػػة لضػػػػػػحايا االتجػػػػػػار ب -

نيػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػة والمجتمػػػػػػػع المػػػػػػػدني لتقػػػػػػػديـ المسػػػػػػػاعدة الصػػػػػػػحية والماديػػػػػػػة وتػػػػػػػوفير فػػػػػػػرص العمػػػػػػػؿ 

 والتعميـ والتدريب .

يـ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ األخػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػار سػػػػػػػػف وجػػػػػػػػنس ضػػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػػار تػػػػػػػػوفير السػػػػػػػػكف والتعمػػػػػػػػ -

 باألشخاص واحتياجاتيـ الخاصة وال سيما احتياجات األطفاؿ الخاصة .

تػػػػػػػوفير السػػػػػػػالمة البدنيػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػرص عمػػػػػػػى تػػػػػػػوفير السػػػػػػػالمة البدنيػػػػػػػة لضػػػػػػػحايا االتجػػػػػػػار  -

 باألشخاص أثناء وجودىـ عمى إقميميا .
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تتػػػػػيح تضػػػػػميف النظػػػػػاـ القػػػػػانوني لمػػػػػدوؿ األطػػػػػراؼ بنصػػػػػوص التعػػػػػويض عػػػػػف األضػػػػػرار مػػػػػف خػػػػػالؿ  -

 لضحايا االتجار باألشخاص إمكانية الحصوؿ عمى تعويض عف األضرار التي لحقت بيـ.

 بيف الدوؿالثنائي ومتعدد األطراؼ ثالثا : التعاوف 

تعتبػػػػػػر جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر مػػػػػػف الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي تعتبػػػػػػر منظمػػػػػػة وعػػػػػػابر لمحػػػػػػدود الوطنيػػػػػػة، 

أصػػػػػبح لزامػػػػػا التعػػػػػاوف بػػػػػيف الػػػػػدوؿ سػػػػػواء كػػػػػاف ثنائيػػػػػا أو متعػػػػػدد األطػػػػػراؼ مػػػػػف أجػػػػػؿ مكافحػػػػػة  وبالتػػػػػالي

يمكػػػػف لنػػػػا رصػػػػد أبػػػػرز مجػػػػاالت التعػػػػاوف بػػػػيف الػػػػدوؿ فػػػػي مكافحػػػػة تمػػػػؾ  جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػر، وعميػػػػو

 1الجريمة عمى النحو التالي :

الداخميػػػػػة وحسػػػػػب الحاجػػػػػة تتعػػػػػاوف الػػػػػدوؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ تبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات فيمػػػػػا بينيػػػػػا وفقػػػػػا لقوانينيػػػػػا  -1

 تحديد مجموعة مف األمور تتعمؽ ب : مف لمتمكف

مػػػػا إذا كػػػػػاف األفػػػػػراد الػػػػػذيف يعبػػػػػروف حػػػػػدودا دوليػػػػػة، أو يشػػػػػرعوف فػػػػػي عبورىػػػػػا، بوثػػػػػائؽ سػػػػػفر  -

ي االتجػػػػػار باألشػػػػػخاص أو تخػػػػػص أشخاصػػػػػا  خػػػػػريف أو بػػػػػدوف وثػػػػػائؽ سػػػػػفر، ىػػػػػـ مػػػػػف مرتكبػػػػػ

 .مف ضحاياه

دود دوليػػػػػة األفػػػػػراد أو شػػػػػرعوا فػػػػػي اسػػػػػتعماليا لعبػػػػػور حػػػػػ أنػػػػػواع وثػػػػػائؽ السػػػػػفر التػػػػػي اسػػػػػتعمميا -

 . بيدؼ االتجار باألشخاص

الوسػػػػػػػائؿ واألسػػػػػػػاليب التػػػػػػػي تسػػػػػػػتخدميا الجماعػػػػػػػات اإلجراميػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة لغػػػػػػػرض االتجػػػػػػػار  -

باألشػػػػػػػخاص، بمػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ تجنيػػػػػػػد الضػػػػػػػػحايا ونقميػػػػػػػـ، والػػػػػػػدروب والصػػػػػػػػالت بػػػػػػػيف األفػػػػػػػػراد 

 .ابير الممكنة لكشفياوالجماعات الضالعة في ذلؾ االتجار، والتد

                                                           
1

منبروتوكولمنعوقمعومعاقبةاالتجارباألشخاصوخاصةالنساءواألطفالالمكملالتفاقٌةاألممالمتحدةلمكافحةالجرٌمةالمنظمة11دةالما
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ز تػػػػػػدريب مػػػػػػوظفي إنفػػػػػػاذ القػػػػػػانوف ومػػػػػػوظفي اليجػػػػػػرة ونيػػػػػػرىـ مػػػػػػف ز تػػػػػػوفر الػػػػػػدوؿ األطػػػػػػراؼ أو تعػػػػػػ -2

 ، بحيث يجب أف يتضمف التدريب ما يمي :مختصيف عمى منع االتجار باألشخاصالموظفيف ال

جريف اأف ينصػػػػػػب التػػػػػػدريب عمػػػػػػى األسػػػػػػاليب المسػػػػػػتخدمة فػػػػػػي منػػػػػػع ذلػػػػػػؾ االتجػػػػػػار ومالحقػػػػػػة المتػػػػػػ -

 . جريفاوحماية حقوؽ الضحايا، بما في ذلؾ حماية الضحايا مف المت

فيمػػػػػا  وينبغػػػػػي أف يراعػػػػػي ىػػػػػذا التػػػػػدريب الحاجػػػػػة إلػػػػػى مراعػػػػػاة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والمسػػػػػائؿ الحساسػػػػػة  -

 . يتعمؽ باألطفاؿ ونوع الجنس

كمػػػػػػػا ينبغػػػػػػػي أف يشػػػػػػػجع التعػػػػػػػاوف مػػػػػػػع المنظمػػػػػػػات نيػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػة ونيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف المنظمػػػػػػػات ذات  -

 . عناصر المجتمع المدني الصمة وسائر

تعػػػػػػػزز الػػػػػػػدوؿ األطػػػػػػػراؼ الضػػػػػػػوابط الحدوديػػػػػػػة إلػػػػػػػى أقصػػػػػػػى حػػػػػػػد ممكػػػػػػػف، بقػػػػػػػدر مػػػػػػػا يكػػػػػػػوف ذلػػػػػػػؾ  -3

ؾ بعػػػػػػػػض التػػػػػػػػدابير المتعمقػػػػػػػػة بالضػػػػػػػػوابط ، كمػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػاضػػػػػػػػروريا لمنػػػػػػػػع وكشػػػػػػػػؼ االتجػػػػػػػػار باألشػػػػػػػػخاص

 الحدودية التي يجب عمى الدوؿ األطراؼ االلتزاـ بيا عمى النحو التالي :

رؼ تػػػػدابير تشػػػػريعية أو تػػػػدابير أخػػػػرى مناسػػػػبة لكػػػػي تمنػػػػع، إلػػػػى أقصػػػػى مػػػػدى تعتمػػػػد كػػػػؿ دولػػػػة طػػػػ -

 . ممكف، استخداـ وسائؿ النقؿ التي يشـغميا الناقموف التجاريوف في ارتكاب األفعاؿ المجرمة

إرسػػػػػاء التػػػػػزاـ النػػػػػاقميف التجػػػػػارييف، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ أي شػػػػػركة نقػػػػػؿ أو مالػػػػػؾ أو مشػػػػػـغؿ أي وسػػػػػيمة   -

ركػػػػػاب يحممػػػػػوف وثػػػػػائؽ السػػػػػفر الضػػػػػرورية لػػػػػدخوؿ الدولػػػػػة المسػػػػػتقبمة، نقػػػػػؿ، بالتأكػػػػػد مػػػػػف أف كػػػػػؿ ال

 وتتخذ الدولة جزاءات في حاالت اإلخالؿ بذلؾ .

تنظػػػػػر كػػػػػؿ دولػػػػػة طػػػػػرؼ فػػػػػي اتخػػػػػاذ تػػػػػدابير تسػػػػػمح، وفقػػػػػا لقانونيػػػػػا الػػػػػداخمي، بعػػػػػدـ الموافقػػػػػة عمػػػػػى  -

 دخػػػػػػػوؿ األشػػػػػػػخاص المتػػػػػػػورطيف فػػػػػػػي ارتكػػػػػػػاب أفعػػػػػػػاؿ مجرمػػػػػػػة وفقػػػػػػػا ليػػػػػػػذا البروتوكػػػػػػػوؿ، أو إلغػػػػػػػاء

 تأشيرات سفرىـ .
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تنظػػػػر الػػػػدوؿ األطػػػػراؼ فػػػػي تعزيػػػػز التعػػػػاوف فيمػػػػا بػػػػيف أجيػػػػزة مراقبػػػػة الحػػػػدود، وذلػػػػؾ بوسػػػػائؿ منيػػػػا  -

 .إنشاء قنوات مباشرة لالتصاؿ والمحافظة عمييا

 انًطهب انثبًَ                                          

 انجهىد انىطٍُت فً يكبفحت جرًٌت االتجبر ببنبشر

ىػػػػػػذا المطمػػػػػػب موقػػػػػػؼ المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني مػػػػػػف جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر فػػػػػػي  سػػػػػػنتناوؿ فػػػػػػي

الفػػػػػػرع األوؿ، أمػػػػػػا الفػػػػػػرع الثػػػػػػاني سنخصصػػػػػػو لمحػػػػػػديث عػػػػػػف أبػػػػػػرز االليػػػػػػات الوطنيػػػػػػة التػػػػػػي يمكػػػػػػف مػػػػػػف 

 خالليا مكافحة جرائـ االتجار بالبشر .

 انفرع األول : يىقف انًشرع انفهسطًٍُ يٍ جرًٌت االتجبر ببنبشر

لمجتمػػػػػػع الفمسػػػػػػطيني، نمحػػػػػػظ وجػػػػػػود جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر، ىػػػػػػذا عمػػػػػػى بػػػػػػالنظر إلػػػػػػى واقػػػػػػع ا

، وبالتػػػػالي فػػػػإف ىػػػػذه الجريمػػػػة الػػػػرنـ مػػػػف عػػػػدـ تػػػػوافر البيانػػػػات الدقيقػػػػة أو الدراسػػػػات عػػػػف ىػػػػذا الموضػػػػوع

شػػػػػأنيا شػػػػػأف أي جريمػػػػػة أخػػػػػرى يجػػػػػب عمػػػػػى المشػػػػػرع أف يتصػػػػػدى ليػػػػػا، ولكػػػػػف المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني لػػػػػـ 

نمػػػػا يسػػػػتفاد ذلػػػػؾ مػػػػف بعػػػػض النصػػػػوص فػػػػي يقػػػػر تشػػػػريعا خاصػػػػا لمكافحػػػػة جريمػػػػة ا التجػػػػار بالبشػػػػر، وا 

، 1960( لسػػػػػػػنة 16التشػػػػػػػريعات والقػػػػػػػوانيف األخػػػػػػػرى والتػػػػػػػي تتعمػػػػػػػؽ بقػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات األردنػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )

( لسػػػػػػػػنة 7، وقػػػػػػػػانوف العمػػػػػػػػؿ الفمسػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػـ )2004( لسػػػػػػػػنة 7وقػػػػػػػػانوف الطفػػػػػػػػؿ الفمسػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػـ )

 الجريمة . وعميو سنوضح موقؼ التشريعات الثالث مف تمؾ2000،1

 1960( لسنة 16أوال: قانوف العقوبات األردني رقـ )

                                                           
1

تقرٌرمنشورعلىالموقعااللكترون08/3/0218ًمركزالمعلوماتالعدلً،فلسطٌن،

http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/etijar.pdf
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لجريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػر فػػػػي  ةيتضػػػػح مػػػػف نصػػػػوص قػػػػانوف العقوبػػػػات األردنػػػػي أنيػػػػا تناولػػػػت صػػػػور 

، وعميػػػػػو تػػػػػـ رصػػػػػد تمػػػػػؾ وىػػػػػي االسػػػػػتغالؿ الجنسػػػػػي لمنسػػػػػاء واألطفػػػػػاؿ والػػػػػدعارة العديػػػػػد مػػػػػف النصػػػػػوص

 .1960( لسنة 16النصوص في قانوف العقوبات األردني رقـ )

وتحػػػػػػت عنػػػػػػواف الحػػػػػػض  1960( لسػػػػػػنة 16( مػػػػػػف قػػػػػػانوف العقوبػػػػػػات األردنػػػػػػي رقػػػػػػـ )310المػػػػػػادة ) -

عمػػػػػػى الفجػػػػػػور، عاقبػػػػػػت كػػػػػػؿ مػػػػػػف قػػػػػػاد أو حػػػػػػاوؿ قيػػػػػػادة أنثػػػػػػى دوف العشػػػػػػريف مػػػػػػف العمػػػػػػر ليواقعيػػػػػػا 

شخصػػػػا اخػػػػر وكانػػػػت تمػػػػؾ األنثػػػػى لػػػػيس بغيػػػػا أو معروفػػػػة بفسػػػػاد االخػػػػالؽ، كمػػػػا عاقبػػػػت مػػػػف يقػػػػود 

دة أنثػػػػػى لتصػػػػػبح بغيػػػػػا أو أف تقػػػػػيـ فػػػػػي بيػػػػػت بغػػػػػاء أو أف تتػػػػػرد إليػػػػػو، كمػػػػػا عاقبػػػػػت أو يحػػػػػاوؿ قيػػػػػا

نفػػػػس المػػػػادة أي شػػػػخص يحػػػػاوؿ قيػػػػادة شػػػػخص لػػػػـ يػػػػتـ الخامسػػػػة عشػػػػر مػػػػف عمػػػػره الرتكػػػػاب فعػػػػؿ 

 المواط بو .

وتحػػػػػػػت عنػػػػػػػواف القيػػػػػػػادة  1960( لسػػػػػػػنة 16( مػػػػػػػف قػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات األردنػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )311المػػػػػػػادة ) -

كػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػاد أو حػػػػػاوؿ قيػػػػػادة أنثػػػػػى بالتيديػػػػػد أو التخويػػػػػؼ الرتكػػػػػاب إلػػػػػى الفجػػػػػور بػػػػػالكره، عاقبػػػػػت 

المواقعػػػػة نيػػػػػر المشػػػػػروعة، أو مػػػػػف قػػػػػاد أنثػػػػػى ليسػػػػت بغيػػػػػا أو معروفػػػػػة بفسػػػػػاد األخػػػػػالؽ مػػػػػف خػػػػػالؿ 

إدعػػػػاء كػػػػاذب ليواقعيػػػػا شػػػػخص اخػػػػر مواقعػػػػة نيػػػػر مشػػػػروعة، وكػػػػؿ مػػػػف نػػػػاوؿ انثػػػػى أو اعطاىػػػػا أو 

مػػػػػػب عمييػػػػػػا كػػػػػػي يمكػػػػػػف أي شػػػػػػخص مواقعتيػػػػػػا تناوليػػػػػػا عقػػػػػػارا بقصػػػػػػد تخػػػػػػديرىا أو التغ تسػػػػػػبب فػػػػػػي

 مواقعة نير مشروعة .

لػػػػػػػـ  1960( لسػػػػػػػنة 16يتضػػػػػػػح لنػػػػػػػا وباسػػػػػػػتقراء كافػػػػػػػة نصػػػػػػػوص قػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػات األردنػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )

تعػػػػػػػالج أو تتضػػػػػػػمف سػػػػػػػوى صػػػػػػػورة واحػػػػػػػد مػػػػػػػف صػػػػػػػور جػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، أال وىػػػػػػػي االسػػػػػػػتغالؿ 

يحػػػػػػاوؿ قيػػػػػػادة أنثػػػػػػى أو شخصػػػػػػا  ( عاقبتػػػػػػا أي شػػػػػػخص يقػػػػػػود أو311( و )310الجنسػػػػػػي، فالمادتػػػػػػاف )
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مواقعػػػػػة نيػػػػػر مشػػػػػروعة، أمػػػػػا بػػػػػاقي أشػػػػػكاؿ  ة عشػػػػػر مػػػػػف عمػػػػػره نحػػػػػو البغػػػػػاء لغػػػػػرضلػػػػػـ يػػػػػتـ الخامسػػػػػ

 وصور جريمة االتجار بالبشر فمـ نرى أي نصوص تتضمف ذلؾ صراحة .

 2004( لسنة 7ثانيا : قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ )

، 1ـ يػػػػػػتـ الثامنػػػػػػة عشػػػػػػر مػػػػػػف عمػػػػػػرهعػػػػػػرؼ قػػػػػػانوف الطفػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني الطفػػػػػػؿ بأنػػػػػػو أي شػػػػػػخص لػػػػػػ

نصػػػػػػوص قػػػػػػانوف الطفػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني نػػػػػػرى بعػػػػػػض النصػػػػػػوص التػػػػػػي حظػػػػػػرت اإلسػػػػػػاءة إلػػػػػػى  وباسػػػػػػتقراء

 فؿ أو االتجار بو عمى النحو التالي :طال

 ( حظرت تشغيؿ الطفؿ قبؿ بمونو سف الخامسة عشر مف عمره .14المادة ) -

لكحػػػػوؿ والمػػػػواد المخػػػػدرة المػػػػؤثرة عمػػػػى ( كفمػػػػت الدولػػػػة حمايػػػػة األطفػػػػاؿ مػػػػف التػػػػدخيف وا27المػػػػادة ) -

 العقؿ، وحظرت استخداـ األطفاؿ في أماكف إنتاج تمؾ المواد أو بيعيا أو ترويجيا .

حظػػػػػػر نشػػػػػػر أو عػػػػػػرض أو تػػػػػػداوؿ أو حيػػػػػػازة أيػػػػػػة مصػػػػػػنفات مطبوعػػػػػػة أو مرئيػػػػػػة أو ت( 36المػػػػػػادة ) -

العػػػػػػاـ واآلداب مسػػػػػموعة تخاطػػػػػب نرائػػػػػز الطفػػػػػؿ الػػػػػدنيا أو تػػػػػزيف لػػػػػو السػػػػػموكيات المخالفػػػػػة لمنظػػػػػاـ 

 . العامة أو يكوف مف شأنيا تشجيعو عمى االنحراؼ

لمطفػػػػػػؿ الحػػػػػػؽ فػػػػػػي الحمايػػػػػػة مػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ العنػػػػػػؼ أو اإلسػػػػػػاءة البدنيػػػػػػة أو أكػػػػػػدت أنػػػػػػو ( 42المػػػػػػادة ) -

المعنويػػػػػػػػة أو الجنسػػػػػػػػية أو اإلىمػػػػػػػػاؿ أو التقصػػػػػػػػير أو التشػػػػػػػػرد أو نيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػكاؿ إسػػػػػػػػاءة 

ف فػػػػػػي نفػػػػػػس المػػػػػػادة فػػػػػػي الفقػػػػػػرة الثانيػػػػػػة الدولػػػػػػة اتخػػػػػػاذ ، كمػػػػػػا ألػػػػػػـز القػػػػػػانو المعاممػػػػػػة أو اإلسػػػػػػتغالؿ

 التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية والوقائية الالزمة لتأميف ىذا الحؽ .

                                                           
1

0224اسنة7المادةالثانٌةمنقانونالطفلالفلسطٌنًرقم
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إسػػػػػػتغالؿ األطفػػػػػػاؿ فػػػػػػي التسػػػػػػوؿ كمػػػػػػا يمنػػػػػػع تشػػػػػػغيميـ فػػػػػػي ظػػػػػػروؼ مخالفػػػػػػة  تمنعػػػػػػ( 43المػػػػػػادة ) -

أو يضػػػػػر بسػػػػػالمتيـ أو بصػػػػػحتيـ البدنيػػػػػة  لمقػػػػػانوف أو تكمػػػػػيفيـ بعمػػػػػؿ مػػػػػف شػػػػػأنو أف يعيػػػػػؽ تعمػػػػػيميـ

 . أو النفسية

( أنػػػػػػو يعتبػػػػػػر مػػػػػػف الحػػػػػػاالت الصػػػػػػعبة والتػػػػػػي تيػػػػػػدد سػػػػػػالمة الطفػػػػػػؿ أو 44كمػػػػػػا اعتبػػػػػػرت المػػػػػػادة ) -

 صحتو البدنية أو النفسية استغاللو جنسيا أو اقتصاديا أو في اإلجراـ المنظـ أو التسوؿ .

سػػػػػػكرية أو النزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة ويجػػػػػػب ( اسػػػػػػتخداـ االطفػػػػػػاؿ فػػػػػػي األعمػػػػػػاؿ الع46حظػػػػػػرت المػػػػػػادة ) -

 عمى الدولة أف تتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتأميف ذلؾ .

( فػػػػػي الفقػػػػػرة الثانيػػػػػة أف تتخػػػػػذ الدولػػػػػة التػػػػػدابير المناسػػػػػبة لمتأىيػػػػػؿ البػػػػػدني 46كمػػػػػا أوجبػػػػػت المػػػػػادة ) -

عػػػػػػػػػادة االنػػػػػػػػػدماج االجتمػػػػػػػػػاعي لتطفػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػحايا النزاعػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػمحة أو مػػػػػػػػػف  والنفسػػػػػػػػػي وا 

 االت الصعبة .الح

، أنػػػػػو 2004( لسػػػػػنة 7يتضػػػػػح لنػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتقراء نصػػػػػوص قػػػػػانوف الطفػػػػػؿ الفمسػػػػػطيني رقػػػػػـ )

تصػػػػػدى ألي محاولػػػػػة السػػػػػتخداـ أو اسػػػػػتغالؿ االطفػػػػػاؿ، سػػػػػواء كػػػػػاف اسػػػػػتغالال جنسػػػػػيا أو اقتصػػػػػاديا أو 

يػػػػـ اجتماعيػػػػا  أو فػػػػي النزاعػػػػات المسػػػػمحة، حيػػػػث نػػػػرى أف ىػػػػذا القػػػػانوف شػػػػمؿ الحمايػػػػة لتطفػػػػاؿ ووفػػػػر ل

اسػػػػػػتغالليـ، ونػػػػػػرى أف ىػػػػػػذا القػػػػػػانوف  جميػػػػػػع السػػػػػػبؿ واالليػػػػػػات التػػػػػػي تضػػػػػػمف ليػػػػػػـ عػػػػػػدـ اسػػػػػػتخداميـ أو

 . 1989ينطبؽ مع اتفاقية حقوؽ الطفؿ لسنة 

 2000( لسنة 7ثالثا : قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ )

عػػػػػرؼ قػػػػػانوف العمػػػػػؿ الفمسػػػػػطيني العامػػػػػؿ بأنػػػػػو كػػػػػؿ شػػػػػخص طبيعػػػػػي يػػػػػؤدي عمػػػػػال لػػػػػدى صػػػػػاحب 

ر ويكػػػػوف أثنػػػػاء أداء العمػػػػؿ تحػػػػت إدارتػػػػو و إشػػػػرافو، وباسػػػػتقراء نصػػػػوص قػػػػانوف العمػػػػؿ العمػػػػؿ لقػػػػاء أجػػػػ
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تأكيػػػػػػد عمػػػػػػى المػػػػػػف خػػػػػػالؿ ءة إلػػػػػػى العامػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني نػػػػػػرى بعػػػػػػض النصػػػػػػوص التػػػػػػي حظػػػػػػرت اإلسػػػػػػا

 الظروؼ والشروط السميمة التي يجب توفيرىا لمعامؿ والتي تتعمؽ بالنواحي التالية :

( سػػػػػاعات العمػػػػػؿ التػػػػػي يجػػػػػب أف يقػػػػػـو بيػػػػػا العامػػػػػؿ 73-68حػػػػػدد قػػػػػانوف العمػػػػػؿ فػػػػػي المػػػػػواد مػػػػػف ) -

 إسبوعيا، باإلضافة إلى تحديد يـو لمراحة اإلسبوعية مدفوع األجر .

ح لمعامػػػػػؿ كاإلجػػػػػازة السػػػػػنوية، ( اإلجػػػػػازات التػػػػػي تمػػػػػن80-74حػػػػػدد قػػػػػانوف العمػػػػػؿ فػػػػػي المػػػػػواد مػػػػػف ) -

جػػػػػػػػازة فريضػػػػػػػػة واإلجػػػػػػػػ جػػػػػػػػازة ثقافيػػػػػػػػة، وا  الحػػػػػػػػج، واإلجػػػػػػػػازات ازة فػػػػػػػػي األعيػػػػػػػػاد الدينيػػػػػػػػة والرسػػػػػػػػمية، وا 

 العارضة، واإلجازة المرضية .

( األجػػػػػػور التػػػػػػي يجػػػػػػب أف يتقاضػػػػػػاىا 89-81حػػػػػػدد قػػػػػػانوف العمػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي المػػػػػػواد مػػػػػػف ) -

 العامؿ لقاء عممو .

( شػػػػػػروط السػػػػػػالمة الصػػػػػػحية والمينيػػػػػػة 92-90حػػػػػػدد قػػػػػػانوف العمػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي المػػػػػػواد مػػػػػػف ) -

 الواجب توفيرىا لمعامؿ في مكاف العمؿ .

 ( عمؿ األحداث .99-93قانوف العمؿ الفمسطيني في المواد مف )نظـ  -

 ( عمؿ النساء .106-100نظـ قانوف العمؿ الفمسطيني في المواد مف ) -

وباسػػػػتقراء النصػػػػػوص حظػػػػر قػػػػػانوف العمػػػػؿ الفمسػػػػػطيني عمػػػػى صػػػػػاحب العمػػػػؿ القيػػػػػاـ بػػػػأي أمػػػػػر 

التػػػػي ذكرناىػػػػا فػػػػي األعمػػػػى، تنظيمػػػػو فػػػػي قػػػػانوف العمػػػػؿ الفمسػػػػطيني، وتحديػػػػد فػػػػي المػػػػواد تػػػػـ مخالفػػػػا لمػػػػا 

ال اعتبػػػػػػر قػػػػػػد ا مػػػػػػف صػػػػػػاحب العوالتػػػػػػي اعتبػػػػػػرت الحقػػػػػػوؽ الػػػػػػدنيا لمعامػػػػػػؿ التػػػػػػي يجػػػػػػوز مخالفتيػػػػػػ مػػػػػػؿ، وا 

، وعميػػػػػػػو يتضػػػػػػػح أف قػػػػػػػانوف العمػػػػػػػؿ الفمسػػػػػػػطيني جػػػػػػػاء منسػػػػػػػجما مػػػػػػػع العديػػػػػػػد مػػػػػػػف أسػػػػػػػاء إلػػػػػػػى العامػػػػػػػؿ

، 1930ـ االتفاقيػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي نظمػػػػػػػػت العمػػػػػػػػؿ بكافػػػػػػػػة أشػػػػػػػػكالو وصػػػػػػػػوره كاتفاقيػػػػػػػػة السػػػػػػػػخرة لعػػػػػػػػا

، واتفاقيػػػػة منظمػػػػة العمػػػػؿ الدوليػػػػة بشػػػػأف 1919 واتفاقيػػػػة العمػػػػؿ الدوليػػػػة بشػػػػأف الحػػػػد األدنػػػػى لالسػػػػتخداـ
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ومػػػػػف الجػػػػػدير قيػػػػػة العمػػػػػؿ الدوليػػػػػة بشػػػػػأف الغػػػػػاء العمػػػػػؿ الجبػػػػػري، افت، وا1935تخفػػػػػيض سػػػػػاعات العمػػػػػؿ 

 اتفاقية دولية نظمت كافة أشكاؿ وصور العمؿ . 180بالذكر أف ىنالؾ ما يزيد عف 

 لفرع الثاني 4 االليات الوطنية لمكافحة جريمة االتجار بالبشرا

ىنالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف االليػػػػات التػػػػي تتبعيػػػػا الػػػػػدوؿ مػػػػف أجػػػػؿ مكافحػػػػة أي جريمػػػػة، وفيمػػػػا يخػػػػػص 

جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر ىنالػػػػػؾ اسػػػػػتراتيجية أوصػػػػػى بيػػػػػا معظػػػػػـ البػػػػػاحثيف والدارسػػػػػيف فػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ 

والتػػػػي سػػػػنتطرؽ إلػػػػى مقوماتيػػػػا واالليػػػػات التػػػػي ترتكػػػػز  اىرةوالتػػػػي تمكػػػػف إلػػػػى حػػػػد مػػػػا لمكافحػػػػة تمػػػػؾ الظػػػػ

 عمييا .

بيػػػػػػػػوت  8قامػػػػػػػػت بضػػػػػػػػبط  2001ومػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدير بػػػػػػػػذكره أف الشػػػػػػػػرطة الفمسػػػػػػػػطينية فػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ 

لمبغػػػػػاء فػػػػػي محافظػػػػػة راـ ال وانتشػػػػػرت ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي األونػػػػػة االخيػػػػػر، االمػػػػػر الػػػػػذي 

 يشكؿ الوجو االكبر ليذه الجريمة في فمسطيف .

 االستراتيجية المقترحة لمكافحة جريمة االتجار بالبشر مقوماتأوال: 

عػػػػدد مػػػػف االسػػػػتراتيجية أو االليػػػػات الواجػػػػب اتباعيػػػػا لمكافحػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػار بالبشػػػػر إلػػػػى  ترتكػػػػز

 1التالية : المرتكزات

نمػػػػا تتجػػػػاوز ذلػػػػؾ  - تطػػػػوير وتحػػػػديث وظيفػػػػة الشػػػػرطة بحيػػػػث ال تقػػػػؼ فقػػػػط عنػػػػد األدوار التقميديػػػػة، وا 

 ؿ األدوار الجديدة الخاصة بنشر الوعي بمخاطر جرائـ االتجار بالبشر .لتشم

 تطوير أداء أجيزة مراقبة الحدود وأجيزة التحقيؽ في جرائـ االتجار بالبشر . -
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 380،الرٌاض،صمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرٌة(،0225جامعةناٌفةالعربٌةللعوماألمنٌة،)
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تصػػػػػػة قػػػػػػادرة عمػػػػػػى مكافحػػػػػػة تمػػػػػػػؾ مػػػػػػا يجعػػػػػػؿ األجيػػػػػػزة المختعػػػػػػديؿ وتطػػػػػػوير بعػػػػػػض التشػػػػػػريعات م -

 . الجريمة

دفا قوميػػػػػػا تشػػػػػػػارؾ فيػػػػػػػو كافػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػات الرسػػػػػػػمية اعتبػػػػػػار قضػػػػػػػية مكافحػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر ىػػػػػػػ -

 واألىمية .

تبنػػػػػػػي سياسػػػػػػػة إعالميػػػػػػػة وتربويػػػػػػػة تشػػػػػػػارؾ فيػػػػػػػو األجيػػػػػػػزة ذات الصػػػػػػػمة بمكافحػػػػػػػة جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار  -

 بالبشر .

 تأصيؿ مفيوـ حقوؽ اإلنساف في إطار مصمحة المجتمع ومقتضيات تحقيؽ النظاـ العاـ . -

 1ا مكافحة االتجار بالبشرثانيا : البرامج واالليات التي ترتكز عميي

االليػػػػػػػػة التشػػػػػػػػريعية : وتتمثػػػػػػػػؿ بإصػػػػػػػػدار التشػػػػػػػػريعات والقػػػػػػػػوانيف الالزمػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػػة جريمػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػار -

بالبشػػػػػر، أو مػػػػػف خػػػػػالؿ التشػػػػػريعات الموجػػػػػودة لتصػػػػػبح قػػػػػادرة عمػػػػػى مواجيػػػػػة جريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر، 

لعالقػػػػػػػة بمكافحػػػػػػػة جريمػػػػػػػة كمػػػػػػػا تشػػػػػػػمؿ االليػػػػػػػات التشػػػػػػػريعية االنضػػػػػػػماـ إلػػػػػػػى االتفاقيػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة ذات ا

االتجػػػػار بالبشػػػػر، وفػػػػي الواقػػػػع الفمسػػػػطيني فػػػػإف فمسػػػػطيف تخمػػػػو مػػػػف أي تشػػػػريع خػػػػاص لمكافحػػػػة جريمػػػػة 

نمػػػػػػا تطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى بعػػػػػػض مػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار  االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر بكافػػػػػػة صػػػػػػورىا وأشػػػػػػكاليا، وا 

بيػػػػػػػػة، والمطبػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي الضػػػػػػػػفة الغر  1960( لسػػػػػػػػنة 16بالبشػػػػػػػػر فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػػات األردنػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ )

، وقػػػػػػػانوف العمػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني رقػػػػػػػـ 2004( لسػػػػػػنة 7باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى قػػػػػػانوف الطفػػػػػػػؿ الفمسػػػػػػطيني رقػػػػػػـ )

، كمػػػػػػػا أف فمسػػػػػػػطيف لػػػػػػػـ تنضػػػػػػػـ إلػػػػػػػى كافػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بتجػػػػػػػريـ 2000( لسػػػػػػػنة 7)

 االتجار بالبشر .
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391،مرجعسابق،صمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرٌة
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رارات التنظيميػػػػػػة االليػػػػػػة التنظيميػػػػػػة : تتمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه االليػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إصػػػػػػدار المػػػػػػوائح التنفيذيػػػػػػة والقػػػػػػ -

ذات الصػػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػػأجيزة العدالػػػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػػػة، ومكافحػػػػػػػػػػة جريمػػػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػػر، وتحديػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػدافيا 

 واختصاصاتيا ومجاالت عمميا، ومسؤوليتيا، وسبؿ تنسيؽ عالقتيا باألجيزة المعنية .

صػػػػػػة االليػػػػػة البشػػػػػػرية : تتضػػػػػػمف ىػػػػػػذه االليػػػػػػة تطػػػػػػوير القػػػػػدرات لمعػػػػػػامميف فػػػػػػي األجيػػػػػػزة األمنيػػػػػػة المخت -

 .بمكافحة جريمة االتجار بالبشر، مف خالؿ تأىيميـ بشكؿ دوري وصقميـ 

االليػػػػػػات الماديػػػػػػة : مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تػػػػػػوفير االمكانػػػػػػات الماديػػػػػػة لمعػػػػػػامميف فػػػػػػي مكافحػػػػػػة جػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار  -

بالبشػػػػػػر، وتػػػػػػوفير االمكانػػػػػػات الماديػػػػػػة لنشػػػػػػر الػػػػػػوعي بمخػػػػػػاطر تمػػػػػػؾ الجريمػػػػػػة وتأثيراتيػػػػػػا السػػػػػػمبية عمػػػػػػى 

 المجتمع .

ة المعموماتيػػػػػػػة : تتمثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه االليػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػا تقػػػػػػػوـ بػػػػػػػو مراكػػػػػػػز األبحػػػػػػػاث والدراسػػػػػػػات االليػػػػػػػ -

المختصػػػػػػػة بتحديػػػػػػػد العوامػػػػػػػؿ المؤديػػػػػػػة إلػػػػػػػى جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار بالبشػػػػػػػر، والوسػػػػػػػائؿ التػػػػػػػي تسػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػي 

فيد األجيػػػػػػػػزة ارتكابيػػػػػػػػا، ومركػػػػػػػػز عمػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػابات اإلجراميػػػػػػػػة واألجيػػػػػػػػزة المعاونػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا، وذلػػػػػػػػؾ لتسػػػػػػػػت

 ؾ المعمومات في مكافحة جريمة االتجار بالبشر .مف تم المختصة مف

يجػػػػػب  حػػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػرفويتضػػػػح لنػػػػػا أف االليػػػػات التػػػػػي يجػػػػب أف يػػػػػتـ اتباعيػػػػا لمكا

أف تتركػػػػز عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف األمػػػػور والتػػػػي اسػػػػتطاع الباحػػػػث تحديػػػػدىا مػػػػف خػػػػالؿ اإلطػػػػالع عمػػػػى بعػػػػض 

 التجارب والدراسات وفؽ االتي :

االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر : يجػػػػػػب أف تشػػػػػػتمؿ وسػػػػػػائؿ مكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار  أوال: وسػػػػػػائؿ مكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة

 بالبشر عمى ما يمي :

 ضرورة تجريـ فعؿ االتجار بالبشر بكافة صوره وأشكالو . -
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 العمؿ عمى إنشاء ىيئة مستقمة أو لجنة وطنية لمكافحة جريمة االتجار بالبشر . -

 منسجمة مع التوصيات الدولية . إصدار التشريعات المتعمقة بمكافحة جرائـ االتجار بالبشر -

أف تتبػػػػػػػػادؿ كافػػػػػػػػة األجيػػػػػػػػزة المختصػػػػػػػػة المعمومػػػػػػػػات الكافيػػػػػػػػة والالزمػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػػة جريمػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػار  -

 بالبشر .

 ثانيا : العوامؿ المساعدة عمى مكافحة جرائـ االتجار بالبشر

 رمكافحػػػػػة جػػػػػرائـ االتجػػػػػار بالبشػػػػػفػػػػػي ىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف العوامػػػػػؿ التػػػػػي إذا تػػػػػوافرت سػػػػػتكوف عمميػػػػػة 

 أكثر سيولة عمى النحو التالي : وتجعميا

وضػػػػػػرورة  جريمػػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػػر،بػػػػػرامج لتوعيػػػػػػة الجميػػػػػور ونشػػػػػػر ثقافػػػػػة عامػػػػػػة حػػػػػػوؿ موضػػػػػوع  -

 .مكافحتو 

 بطريقة فعالة. جريمة االتجار بالبشرتشريعات عادلة ومالئمة ومساعدة تتيح مكافحة  -

ة والشػػػػػركات والمؤسسػػػػػات الخاصػػػػػة بػػػػػرامج توعيػػػػػة وتػػػػػدريب وتأىيػػػػػؿ لمعػػػػػامميف فػػػػػي الػػػػػدوائر الحكوميػػػػػ -

أو يمكػػػػػػف أف تسػػػػػػتخدـ أنشػػػػػػطتيا فػػػػػػي عمميػػػػػػات  االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػرالتػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تواجػػػػػػو عمميػػػػػػات 

 االتجار بالبشر .

بػػػػػػػرامج تػػػػػػػدريب وتأىيػػػػػػػؿ لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي أجيػػػػػػػزة األمػػػػػػػف المختصػػػػػػػة والتحقيػػػػػػػؽ والضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي  -

التطػػػػػور المسػػػػػػتمرفي  ـئػػػػػػيالوبحيػػػػػث تكػػػػػػوف بػػػػػرامج التػػػػػػدريب ىػػػػػذه مسػػػػػػتمرة ومتطػػػػػورة باسػػػػػػتمرار بمػػػػػا 

منيػػػػػػا تطويرىػػػػػػا وابتكػػػػػػار العديػػػػػػد  أدوات ووسػػػػػػائؿ الجريمػػػػػػة التػػػػػػي دأب المجرمػػػػػػوف المحترفػػػػػػوف عمػػػػػػى

 .باستمرار لمقياـ بتنفيذ جرائميـ

والجػػػػػػػػػرائـ  االتجػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػرإنشػػػػػػػػػاء وحػػػػػػػػػدات أو إدارات أمنيػػػػػػػػػة أو شػػػػػػػػػرطية مختصػػػػػػػػػة بعمميػػػػػػػػػات   -

ف مػػػػػػف ذوي السػػػػػػمعة الطيبػػػػػػة ألفػػػػػػراد المػػػػػػؤىمي، يػػػػػػتـ رفػػػػػػدىا باسػػػػػػتمرار بػػػػػػالخبرات الجيػػػػػػدة واالمنظمػػػػػػة
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، ووضػػػػػع األنظمػػػػػة المناسػػػػػبة والبػػػػػدالت المجزيػػػػػة ليػػػػػذه الخبػػػػػرات لمحفػػػػػاظ عمييػػػػػا مػػػػػف عػػػػػدـ والنزاىػػػػػة

ويجػػػػػب أف يمػػػػػنح العػػػػػامميف فػػػػػي ىػػػػػذه  ،يػػػػػاالوقػػػػػوع والتػػػػػأثر بالمغريػػػػػات الماديػػػػػة التػػػػػي قػػػػػد يتعرضػػػػػوف ل

صػػػػػػػدي لمضػػػػػػػغوط اإلداريػػػػػػػػة الوحػػػػػػػدات المتخصصػػػػػػػة الحصػػػػػػػانة واإلمكانيػػػػػػػة التػػػػػػػي تمكػػػػػػػنيـ مػػػػػػػف الت

 والسياسية والسمطوية التي قد يتعرضوف ليا.

وجػػػػػود قضػػػػػػاء مخػػػػػػتص مؤىػػػػػؿ ونزيػػػػػػو ومحػػػػػػاكـ مسػػػػػتقمة وقضػػػػػػاة عمػػػػػػى مسػػػػػتوى جيػػػػػػد مػػػػػػف التأىيػػػػػػؿ  -

 والمعرفة والبراعة ، بالطبع باإلضافة إلى النزاىة.

ة ، وجػػػػػػػػود رقابػػػػػػػػجػػػػػػػػرائـ االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػرة المناسػػػػػػػػبة لمكافحػػػػػػػػة ممػػػػػػػػا يسػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػى تكػػػػػػػػويف البيئػػػػػػػػ -

 .، ومف الوسائؿ المساعدة والمعروفة ليذه الرقابة حرية اإلعالـ والصحافةجماىيرية

وجػػػػػػػػود إجػػػػػػػػراءات كفيمػػػػػػػػة وأنظمػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػبة وخبػػػػػػػػرات جيػػػػػػػػدة لمكافحػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي  -

 االتجار بالبشعمميات 
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 انخبتًت

ف الػػػػػػدولي، مػػػػػػف لقػػػػػػد اسػػػػػػتعرض الباحػػػػػػث احكػػػػػػاـ جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار فػػػػػػي البشػػػػػػر وفقػػػػػػا ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػانو 

حيػػػػػث تعرضػػػػػو لمفيػػػػػـو جريمػػػػػة االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر فقيػػػػػا وفػػػػػي التشػػػػػريعات الداخميػػػػػة وفػػػػػي االتفاقيػػػػػات 

الدوليػػػػة، كمػػػػا بػػػػيف خصػػػػائص تمػػػػؾ الجريمػػػػة، وتعرفنػػػػا عمػػػػى مقومػػػػات تمػػػػؾ الجريمػػػػة وأركانيػػػػا الرئيسػػػػية، 

ود اإلقميميػػػػػػة كمػػػػػػا استعرضػػػػػػنا الجيػػػػػػود الدوليػػػػػػة المبذولػػػػػػة لمكافحػػػػػػة تمػػػػػػؾ الجريمػػػػػػة باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى الجيػػػػػػ

 والوطنية، وبناء عمى ما تـ استعراضو توصؿ الباحث إلى النتائج التالية :

يعتبػػػػػر بروتوكػػػػػوؿ منػػػػػع وقمػػػػػع ومعاقبػػػػػة االتجػػػػػار باألشػػػػػخاص وبخاصػػػػػة النسػػػػػاء واالطفػػػػػاؿ المكمػػػػػؿ  -

، اوؿ اتفػػػػػػػاؽ 2000التفاقيػػػػػػػة األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة لمكافحػػػػػػػة الجريمػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة عبػػػػػػػر الوطنيػػػػػػػة سػػػػػػػنة 

 جريمة االتجار في البشر وطرؽ مكافحتيا بكافة صورىا كاممة .دولي ينظـ احكاـ 

ىنالػػػػػؾ العديػػػػػد مػػػػػف االتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة التػػػػػي تصػػػػػدت لجريمػػػػػة االتجػػػػػار بالبشػػػػػر ولكػػػػػف فػػػػػي صػػػػػور  -

 وأشكاؿ مختمفة .

تشػػػػػػترؾ جميػػػػػػع جػػػػػػرائـ االتجػػػػػػار بالبشػػػػػػر فػػػػػػي محػػػػػػؿ الجريمػػػػػػة وفػػػػػػي الػػػػػػركف المػػػػػػادي ومحػػػػػػؿ جػػػػػػرائـ  -

ي، إال أنيػػػػا تختمػػػػؼ فيمػػػػا بينيػػػػا فػػػػي صػػػػور االسػػػػتغالؿ والقصػػػػد االتجػػػػار بالبشػػػػر ىػػػػو اإلنسػػػػاف الحػػػػ

 .الجرمي

مكافحػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر بحاجػػػػة إلػػػػى تعػػػػاوف دولػػػػي كونيػػػػا تعتبػػػػر مػػػػف الجػػػػرائـ العػػػػابرة  -

 مكافحتيا .والتي ال تستطيع الدولة بمفردىا لمحدود، 

المػػػػػادي لجػػػػػرائـ االتجػػػػػار  تباينػػػػػت التشػػػػػريعات الوطنيػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي تحديػػػػػد األفعػػػػػاؿ المكونػػػػػة لمػػػػػركف -

 .بالبشر فبينما نصت معظـ ىذه التشريعات عمى أفعاؿ التجنيد والنقؿ واإليواء واالستقباؿ
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كفمػػػػػػػػت االتفاقيػػػػػػػػات والبروتوكػػػػػػػػوالت الدوليػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة بمكافحػػػػػػػػة االتجػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػر مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  -

ذ التػػػػػدابير الحقػػػػػوؽ لضػػػػػحايا ىػػػػػذا االتجػػػػػار والتزمػػػػػت الػػػػػدوؿ األطػػػػػراؼ بػػػػػاحتراـ ىػػػػػذه الحقػػػػػوؽ واتخػػػػػا

 .الالزمة لتوفير ىذه الحقوؽ لمضحايا

نمػػػػا تنػػػػاوؿ المشػػػػرع  - ال يوجػػػػد تشػػػػريع خػػػػاص فػػػػي فمسػػػػطيف لمكافحػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر، وا 

 1960( لسػػػػػػػػنة 16الفمسػػػػػػػػطيني تمػػػػػػػػؾ الجريمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي نصػػػػػػػػوص قػػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػػات األردنػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ )

، وقػػػػػانوف الطفػػػػػؿ 2000نة ( لسػػػػ7والمطبػػػػؽ فػػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػػة، وقػػػػػانوف العمػػػػؿ الفمسػػػػػطيني رقػػػػػـ )

 . 2004( لسنة 7الفمسطيني رقـ )

ال يوجػػػػػد فػػػػػي فمسػػػػػطيف اسػػػػػتراتيجية واضػػػػػحة أو محػػػػػددة لمكافحػػػػػة جريمػػػػػة االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر، ولػػػػػـ  -

 يتـ أيضا تشكيؿ إدارة أو ىيئة او لجنة وطنية لمكافحة جريمة االتجار في البشر .

لعالقػػػػػػة بمكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار فػػػػػػي لػػػػػػـ تنضػػػػػػـ فمسػػػػػػطيف إلػػػػػػى كافػػػػػػة االتفاقيػػػػػػات الدوليػػػػػػة ذات ا -

 البشر .

تعمػػػػػؽ بجريمػػػػػة االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر، وبعػػػػػد اسػػػػػتعراض النتػػػػػائج التػػػػػي توصػػػػػؿ إلييػػػػػا الباحػػػػػث فيمػػػػػا ي

 ف الباحث يوصي بعدد مف التوصيات :فإ

ضػػػػػرورة إصػػػػػدار تشػػػػػريع خػػػػػاص فػػػػػي فمسػػػػػطيف لمكافحػػػػػة جريمػػػػػة االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر، فمعظػػػػػـ دوؿ  -

كافحػػػػػػة تمػػػػػػؾ الجريمػػػػػػة، إلعطػػػػػػاء المرونػػػػػػة األكبػػػػػػر فػػػػػػي التحػػػػػػرؾ العػػػػػػالـ تبنػػػػػػت تشػػػػػػريعات خاصػػػػػػة لم

 نحو المكافحة .

العمػػػػؿ عمػػػػى إنشػػػػاء محػػػػاكـ خاصػػػػة لمحاكمػػػػة مجرمػػػػي االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر، وذلػػػػؾ لتحقيػػػػؽ السػػػػرعة  -

 في المحاكمة مما يحقؽ الردع العاـ والخاص .



 
 
 
 

89 
 

البشػػػػػػر، ضػػػػػػرورة تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػة وطنيػػػػػػة أو ىيئػػػػػػة عميػػػػػػا فمسػػػػػػطينية لمكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار فػػػػػػي  -

تضػػػػػػـ جميػػػػػػع المؤسسػػػػػػات الرسػػػػػػمية ونيػػػػػػر الرسػػػػػػمية ذات العالقػػػػػػة بمكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة االتجػػػػػػار فػػػػػػي 

 البشر .

العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى انضػػػػػػػماـ فمسػػػػػػػطيف إلػػػػػػػى كافػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة ذات العالقػػػػػػػة بموضػػػػػػػوع جػػػػػػػرائـ  -

 االتجار في البشر لتمكنيا مف مكافحتيا .

مػػػػف افحػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر التنسػػػػيؽ بػػػػيف مؤسسػػػػات المجتمػػػػع الرسػػػػمية واالىميػػػػة فػػػػي مك -

 تمؾ الجريمة واليات ومكافحتيا . خالؿ العمؿ عمى نشر الوعي بمخاطر

فػػػػػي مجػػػػػاؿ مكافحػػػػػة جريمػػػػػة االتجػػػػػار  الثنػػػػػائي ومتعػػػػػدد االطػػػػػراؼ ضػػػػػرورة تعزيػػػػػز التعػػػػػاوف الػػػػػدولي -

 . التفاقيات الدولية المعنية ذات الصمةلالدوؿ عمى االلتزاـ واالنضماـ  جميع بالبشر وحث

العمػػػػؿ عمػػػػى تطػػػػوير قػػػػدرات العػػػػامميف فػػػػي االجيػػػػزة المختصػػػػة لمكافحػػػػة جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر  -

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التػػػػػػدريب والتأىيػػػػػػؿ المسػػػػػػتمر، وتمػػػػػػويميـ باإلمكانػػػػػػات الماديػػػػػػة المناسػػػػػػبة لتمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف 

 مكافحة تمؾ الجريمة .

منيػػػػا فػػػػي العمػػػػؿ عمػػػػى نشػػػػر الػػػػوعي بمخػػػػاطر جريمػػػػة االتجػػػػار فػػػػي البشػػػػر وسػػػػبؿ حمايػػػػة المػػػػواطنيف  -

 المدارس والجامعات .

الرقابػػػػػة عمػػػػػى القػػػػػوانيف ذات العالقػػػػػة بجػػػػػرائـ االتجػػػػػار فػػػػػي البشػػػػػر كقػػػػػانوف العمػػػػػؿ وقػػػػػانوف الطفػػػػػؿ،  -

 والمذاف يضمناف الحقوؽ األساسية ليما .

تػػػػوفير الحمايػػػػة الالزمػػػػة والمناسػػػػػبة لضػػػػحايا جػػػػرائـ االتجػػػػار بالبشػػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ تعويضػػػػيـ المػػػػػادي  -

عػػػػػػادة دمجيػػػػػػـ فػػػػػػي المجتمػػػػػػع اجتماعيػػػػػػا او اقتصػػػػػػاديا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تػػػػػػوفير فػػػػػػرص التعمػػػػػػيـ والعمػػػػػػؿ  وا 

 والصحة ليـ .
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 العمؿ عمى انضماـ فمسطيف لالتفاقيات المعنية بمنظمة العمؿ الدولية . -

ضػػػػػػػرورة تنفيػػػػػػػذ دراسػػػػػػػات وبػػػػػػػرامج تػػػػػػػرتبط بمعالجػػػػػػػة االسػػػػػػػباب المؤديػػػػػػػة النتشػػػػػػػار جريمػػػػػػػة االتجػػػػػػػار  -

 بالبشر .
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 قبئًت انًراجغ

 أوال4 الكتب القانونية

ـــــوم(، 2008نصػػػػػار، ولػػػػػيـ ) ـــــدولي مفي ـــــي القـــــانون ال ، مركػػػػػز دراسػػػػػات الجـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية ف

 الوحدة العربية، بيروت

 ، دار وائؿ لمنشر، عمافجرائم االتجار بالبشر دراسة مقارنة(، 2012الشرفات، طالؿ )

ـــــي مكافحـــــة االتجـــــار بالبشـــــر(، 2010مطػػػػػر، محمػػػػػد ) ـــــة ف ـــــود الدولي نػػػػػايؼ العربيػػػػػة ، جامعػػػػػة الجي

 لمعمـو األمنية، الرياض

رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير،  جريمــــــة االتجــــــار بالبشــــــر واليــــــات مكافحتيــــــا،(، 2016عبػػػػػػد النػػػػػػور، سػػػػػػيبوكر )

 جامعة قاصدي مرباح، الجزائر

، دار الجامعػػػػة االتجــــار بالبشــــر بــــين االقتصــــاد الخفــــي واالقتصــــاد الرســــمي(، 2005ناشػػػػد، سػػػػوزي )

 رية،الجديدة لمنشر والتوزيع، االسكند

، دار الجامعػػػػػػة الجديػػػػػػدة، عمميــــــات االتجــــــار بالبشــــــر واليــــــات مكافحتيــــــا(، 2011العريػػػػػػاف، محمػػػػػػد )

 االسكندرية

ر الثقافػػػػػػػة لمنشػػػػػػػر ، دار العمميػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة وداالجريمـــــــة المنظمـــــــة(، 2001داوود، كػػػػػػػوركيس يوسػػػػػػػؼ )

 والتوزيع، عماف 

ــــانون الجز (، 2013عمػػػػي، مسػػػػعوداف ) ــــي الق ــــريتجــــريم االتجــــار باألشــــخا  ف ، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، ائ

 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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، وزارة الداخميػػػػػػػة، األحكـــــــام العامـــــــة لجـــــــرائم االتجـــــــار بالبشـــــــر(، 2009ارتيمػػػػػػػة، وجػػػػػػػداف سػػػػػػػميماف )

 البحريف

، دار الكتػػػػػب القانونيػػػػػة، 1ط جريمـــــة االتجـــــار بالبشـــــر دراســـــة مقارنـــــة،(، 2011دىػػػػاـ، عمػػػػػر أكػػػػػـر )

 القاىرة،

ـــــة(، 2012شػػػػػاعر، راميػػػػػا ) ـــــة اجتماعي ـــــراءة قانوني ، منشػػػػػورات الحمبػػػػػي الثقافيػػػػػة، اإلتجـــــار بالبشـــــر ق

 بيروت

مكافحــــة االتجــــار بالبشــــر واليجــــرة غيــــر المشــــروعة طبقــــا لموقــــائع (، 2011يوسػػػػؼ، أميػػػػر فػػػػرج )

 ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،والمواثيق والبروتوكوالت الدولية

ــــي البشــــر كجريمــــة منظمــــة عــــابرة لمحــــدود(، 2013) حامػػػػد، حامػػػػد سػػػػيد محمػػػػد ، المركػػػػز االتجــــار ف

 القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة،

، دار النيضػػػػػػػة العربيػػػػػػػة، 5، طشـــــــر  قـــــــانون العقوبـــــــات العـــــــام(، 1982حسػػػػػػػني، محمػػػػػػػود نجيػػػػػػػب )

 القاىرة،

ـــــانون اإلتحـــــادي لمكافحـــــة االتجـــــار بالبشـــــر(، 2008مصػػػػػطفى، طػػػػػاىر ) ـــــى الق ـــــة عم  ،1، طإطالل

 القيادة العامة لمشرطة، أبو ظبي،

جريمـــــة االتجـــــار باألشـــــخا  والجيـــــود المصـــــرية لمكافحتيـــــا والقضـــــاء (، 2008جػػػػػورجي، ىػػػػػاني )

 مؤتمر الجرائـ المنظمة والعابرة لمحدود، القاىرة عمييا،

، فاعميـــــة االليـــــات الدوليـــــة والوطنيـــــة لمكافحـــــة جريمـــــة االتجـــــار بالبشـــــر(، 2013الشػػػػػبمي، مينػػػػػد )

 ستير، جامعة الشرؽ االوسط، عمافرسالة ماج
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 ، كمية القانوف، بغدادجريمة االتجار بالبشرالفتالوي، صالح ، 

أركــــــان جريمــــــة االتجــــــار بالبشــــــر وفقــــــا الحكــــــام القــــــانون الســــــوري (، 2010الػػػػػػدراجي، إبػػػػػػراىيـ )

 ، دمشؽلمكافحة جرائم االتجار باألشخا 

، دار فـــــي إطـــــار االتجـــــار بالبشـــــر االســـــتغالل الجنســـــي والبغـــــاء(، 2010خميػػػػػؿ، نجػػػػػوى واخػػػػػروف )

 القبس لمطباعة، القاىرة

تصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة لظـــــــــاىرة االتجـــــــــار االثـــــــــار االق(، 2005عبػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػد، عبػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػافظ )

 ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياضباألشخا 

، جـــــرائم االتجـــــار بالبشـــــر بـــــين القـــــانون الـــــدولي والقـــــانون المصـــــري(، 2012شػػػػػحاتة، مصػػػػػطفى )

 دار النيضة العربية، القاىرة

، بحػػػث جيـــود األمـــم المتحـــدة فـــي مكافحـــة جريمـــة االتجـــار بالبشـــر(، 2014دحيػػػة، عبػػػد المطيػػػؼ )

 منشور في مجمة التواصؿ في االقتصاد واإلدارة والقانوف

ــــــدولي المعاصــــــر(، 2005بػػػػػػف عػػػػػػامر، تونسػػػػػػي ) ــــــع ال ــــــانون المجتم ، دار المطبوعػػػػػػات الجامعيػػػػػػة، ق

 الجزائر

 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةعمميات االتجار بالبشر(، 2010اني )السبكي، ى

، مجمػػػػػػة السياسػػػػػػة االتجــــــار بالبشــــــر الوجــــــو القبــــــي  لميجــــــرة العالميــــــة(، 2006حسػػػػػػيني، سوسػػػػػػف )

 42، السنة 165الدولية، عدد 

 ، دار الشروؽ، القاىرةالحماية الدستورية لمحقوق والحريات(، 2000سرور، أحمد فتحي )
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 ، دار الكتب الحديثة، القاىرةالوافي في حقوق اإلنسان(، 200نعيمة )عميمر، 

، مكافحــــة االتجــــار باألشــــخا  واألعضــــاء البشــــرية(، 2005جامعػػػػة نايفػػػػة العربيػػػػة لمعػػػػـو األمنيػػػػة، )

 الرياض

 ثانيا 4 التشريعات الداخمية

المصري  بشأف مكافحة االتجار بالبشر 2010( لسنة 64قانوف رقـ )  

بشأف مكافحة جرائـ االتجار بالبشر 2006لسنة  51ادي رقـ حتالقانوف اال   

2009لسنة  9قانوف منع جرائـ االتجار بالبشر األردني رقـ   

2004سنة ل 7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ   

2000( لسنة7قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ )  

 ثالثا 4 االتفاقيات الدولية

1948اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ   

1979فاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ إت  

2000إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعاـ   

1989اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ   

1949إتفاقية حظر اإلتجار باألشخاص واستغالؿ دعارة الغير لعاـ   
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طفاؿ المكمؿ إلتفاقية األمـ المتحدة بروتوكوؿ منع ومعاقبة التجار باألشخاص وبخاصة النساء واأل

2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ   

1926اإلتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ   

1956اإلتفاقية التكميمية إللغاء الرؽ واإلتجار بالرقيؽ واألنظمة والممارسات المشابية لمرؽ لعاـ   

1950ية لسنة االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف والحريات األساس  

1994االتفاقية األمريكية بشأف منع واستئصاؿ العنؼ ضد النساء والعقاب عميو لعاـ   

2000ميثاؽ الحقوؽ األساسية لالتحاد األوروبي لسنة   

1981المياؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف لسنة   

0224الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف لسنة   

 رابعا4 المواقع االلكترونية

،بحثمنشورعلىالموقعااللكترونًجرائم االتجار بالبشر(،0217لى)الجنابً،لٌ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914 

منشورعلىالموقعااللكترونً،مركزبحوثشرطةالشارقة،جرائم االتجار بالبشر(،0226الكتبً،امنةجمعة)

./http://www.shjpolice.gov.ae/a 

،بحثمنشورعلىالموقعااللكترونًالكشف عن أسالٌب استغالل األطفال جنسٌا(،0216الحٌدري،فٌصل)

http://makkahnewspaper.com/article/ 

(،ماهٌةاالتجاربالبشر،بحثغٌرمنشورعلىالموقعااللكترون0229ًمبارك،هشام)

www.policemc.gov.bh/reports/2009/Octob 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84/ 

(،جرائماالتجاربالبشرالمفهوماألسبابسبلالمواجهة،مقالعلىالموقعااللكترون0216ًعٌاد،هانً)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914
http://makkahnewspaper.com/article/
http://makkahnewspaper.com/article/
http://www.policemc.gov.bh/reports/2009/Octob
http://www.policemc.gov.bh/reports/2009/Octob
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330
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موقعمنظمةالهجرةالدولٌةعلىالموقعااللكترونً www.iom.int 

http://hrlibrary.umn.edu 

https://platform.almanhal.comحسٌن،لٌلى،بحثمنشورعلىالموقعااللكترونً
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