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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 
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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 .

 

 


