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 شكر وعرفان
 
 

ه ضلطاىك، ولك الشكس ًاللهه لك احلند كنا ييبغٌ جلالل وجهك وعظ

 على ما أعيتين علًه إلجناش هرا العنل...وشدىٌ اللهه علنا.

/بً أقدو جصيل شكسٍ وفائل امتياىٌ ألضتاذٍ الفاضل الدكتىز

لكبىله اإلشساف على إعداد وإكنال هره املركسَ،  مشسٍ عبد احللًه

مفًدَ وتىجًهات  وملا أبداه يف مطاز إعدادها وكتابتها مً مالحظات

 ضديدَ.
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 :إهداء
 

 أطال اهلل يف عنرهه وحفضوه،  وإىل جدتي إىل والدي الفاضلني

الكرمية اليت كان لدعنوا املادي  إىل إخوتي وأخواتي وكل العائلة

 واملعنوي األثر البالغ،

 مع كامل امتناني
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 مقدمة

 أ

 :مقدمة
الجريمةالمنظمةمعتطورالمجتمعاتعمىمراألزمنةوالعصور،متأثرةفيتطورت

زمنية حقبة كل ومع والسياسية، واالقتصادية المتغيراتاالجتماعية من بمجموعة تطورىا
تبرزعمىالساحةالمجتمعية،المحمية،اإلقميمية،والدوليةأشكالوأنماطإجراميةترتبطبتمك

لمجتمعالذيتجدهتمكالجرائمبيئةمناسبةلكيتنتشروتتغمغلفيو،ومعالحقبةالزمنية،وبا
بروزظاىرةالعولمةبرزتمعيامجموعةمنالظواىراإلجراميةالمستجدةوالمستحدثةالتي

ساىمتالعولمةفيتسييلوتوفير يرتبطعددكبيرمنيابعصاباتالجريمةالمنظمة،حيث
العص تمك أمام متنوعة بالطابعخيارات يتميز نشاطيا جعل الذي األمر اإلجرامية، ابات

الخياراتبرزتعمىالساحةالدوليةجريمةمتجددة الدوليالعاملمدولوالقارات،ومعىذه
تيددالمجتمعاتاإلنسانية،وتعوقمننموىاوتفضيإلىنتائجسمبيةعمىكافةاألصعدة

والتيمثمةفيجريمةاإلتجارباألشخاص،متاالجتماعية،االقتصادية،السياسية،والصحية
 لماتشكمومن-وصمةعارفيجبينالمجتمعالدولي–وصفتياىيئةاألممالمتحدةبأنيا

ةوتيديدكيانوأمنواستقراركلالدولوالمجتمعاتالبشرية.يمأساةإنسانيةحقيق
في مشروعة غير تجارة أكبر باألشخاصثالث اإلتجار جريمة بعدوتعتبر العالم

اإلتجارفيالسالحوفيالمخدرات،حيثيقفورائياعصاباتكبيرةلنقلأعدادكبيرةمن
حيث الرق، مظيرآخرفيالماضيىو الجريمة وكانليذه الدولية، الحدود البشرعبر
تعتبرتجارةالرقيقمنأقدمأنواعالتجارةفيالمجتمعاإلنسانيالقديم،وتشكلجريمةكبيرة

وكانتف الجنسينومنمختمفاألعمار، من فييا اإلنسان والتييستغل يحقاإلنسانية
تنتشربصفةخاصةبعدالحروبالتيكانتتدوربينالقبائلأومنخاللعممياتالخطف
كانيسمىبسوقالرقيقأوسوقالنخاسة،وعندما المنظم،وتتمعمميةالبيعوالشراءفيما

بغيضةظيرتصورأخرىمختمفةلإلتجارباألشخاصوراءمسمياتانتيتتمكالتجارةال
وأشكالأخرىكالرقيقاألبيض،واإلتجارباألعضاءالبشرية.

عنتجارةالرقيقالشائعةفيعصورسابقة،-المجرمةحديثا–وتختمفتجارةالبشر
تعتبر الماضي كانتفي تبيحفالثانية غنىعنيا ال اجتماعية الرظاىرة كافةلمالك قيق

المعاصرة العبودية تجارة أنواع أحد فتمثل الحديثة الجريمة ىذه أما عميو، الممكية حقوق
وتشكلتيديدامتعدداألبعادعمىجميعاألمم.
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ويسعىالمجتمعالدوليلمكافحةىذهالظاىرةوالتصديليابكلقواه،بوصفياشكالخطيرا
منأشكالاالسترقاقالعالميالجديد المعاصرةومخزيا منأنماطالعبودية مأساويا ونمطا

تخضعلياأعدادضخمةومتزايدةمنالبشر،الذييجرياستغالىمجنسياأومازالتالتي
 الحدود وعبر داخل معا، االثنين أو سواءجسديا شتى، وطرق بوسائل لبمدانيم الوطنية

العالميةلمكافحةىذه أوبالخداعوالتحايلوالتضميل،وأمامالدعوة باستخدامالقوةواإلكراه،
الجريمة،فقدأولتالجزائراىتماماكبيرابمكافحةجريمةاإلتجارباألشخاصفانضمتإلى

تمكالجريمةكاالتفاقياتالتكميميةإلبطالاالتفاقياتوالمعاىداتوالبروتوكوالتالتيتحظر
،واتفاقيةالسخرةلعام5691الرقوتجارةالرقيقواألعرافوالممارساتالشبييةبالرقلسنة

0111باألشخاصوبخاصةالنساءواألطفاللسنةوبروتوكولمنعومعاقبةاإلتجار،5691
كمااستشعرتالجزائرأيضاضرورةوغيرىامناالتفاقياتالدوليةالمناىضةليذهالجريمة،
األفعالواألشكالالض كافة لمنع قانوناسنقوانينوطنية تعديل كانآخرىا باإلنسان، رة

 سنة اإلتجار0116العقوبات عنون تحت مكرر الخامس القسم إنشاء تم بموجبو الذي
سمالخامستحتعنواناإلتجارباألعضاء،وأيضاالق5باألشخاص،والقسمالخامسمكرر

تحتعنوانتيريبالمياجرين،وقدجاءتالمبادرةبإعدادىذاالتعديلمنمنطمق0مكرر
التي اإلنسانية لمقيم منافية تحضإدراكالجزائرلبشاعةجريمةاإلتجارباألشخاصكونيا

لحقوقو وانتياك اإلنسان لكرامة امتيان من تمثمو عما فضال السماوية، االديان عمييا
واألطفالاألسا النساء بأن منيا واقتناعا ومساواة، وحرية وأمن كرامة من الحياة في سية

فيكونو.يمثمونالفئاتاألكثرتضررامنىذهالتجارةالمحرمة الدراسة ىذه أىمية تبرز
الجزائرليستبمنأىعنىذهالظاىرةالتيتستقطبالفئاتالمستضعفةمنقبلعصابات

لذلكحاولنامنخاللىذهالدراسةإبرازالجانبالقانونيليذهالجريمةاإلتجارباألشخاص،
 ومعرفةمدىفاعميةاالدواتالمستخدمةلمكافحةىذاالنوعالخطيرمنالجرائم.

أنعميوعندمايعالججرائمذاتطابععبروطنيومنالمسممبوأنالمشرعالداخمي
تك وأن الدولية بالمتطمبات يفي أحكامو التيون االتفاقيات أحكام مع ومتوافقة منسجمة

:ىوالذييطرحنفسوىناتمكالجرائم،واإلشكالالرئيسيعالجت
 لسنة الجزائري العقوبات قانون تعديل جاء قانونيا0116ىل تعديال يعالجبوصفو

ة؟منسجمامعالمتطمباتالدوليعبروطنيجرائمذاتطابع
اإلشكالياتالفرعيةالتالية:خاللىذاماسنحاولاإلجابةعنومن
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 ماالمقصودبجريمةاإلتجارباألشخاص؟ -

 ماىيأسباباإلتجارباألشخاص؟ -

 مااألركانالقانونيةلجريمةاإلتجارباألشخاص؟ -

ماىيالظروفالقانونيةلجريمةاإلتجارباألشخاص؟ -
 

 :أهداف الدراسة
باألشخاصمنخاللمايمي:تيدفىذهالدراسةإلىبيانجريمةاإلتجار 

التعرفعمىالتطورالتاريخيلإلتجارباألشخاص.-
التعرفعمىمظاىراإلتجارباألشخاص.-
التعرفعمىمفيوماإلتجارباألشخاص.-
اإلتجار- ومكافحة تجريم في الدولية والبروتوكوالت االتفاقيات فاعمية إبراز

باألشخاص.
عذارالتيتستدعيالظروفالتيتستوجبتشديدىاواألتحديدأركانياوعقوباتياو-

 اإلعفاءمنيافيقانونالعقوباتالجزائري.

 منهجية الدراسة:
إنالمنيجالعمميالمتبعليذهالدراسةىوالمنيجالتحميمي،كونالدراسةتنصبعمى

تحميلالنصوصالقانونيةالتيلياصمةبجريمةاإلتجارباألشخاص.
 :الدراسةنطاق 
 اإلنسان باألشخاصأو اإلتجار جريمة عمى الدراسة ىذه نطاق يقتصر ذاتوبحد

ككيانمتكاملوكسمعةتباعوتشترىمعتمدينعمىأدواتبحثلعلأبرزىابروتوكولمنع
وقانونالعقوباتالجزائريا النساءواألطفال، اإلتجارباألشخاصوبخاصة لمعدلومعاقبة

،وعمىالجزائركبمدليسبمنأىعنىذهالجريمة.0116والمتمملسنة


ولقدقسمناىذاالبحثعمىالنحواآلتي:
الفصلالتمييدي:التطورالتاريخيلإلتجارباألشخاص.

المبحثاألول:مراحلالتطورالتاريخيلإلتجارباألشخاص.
المبحثالثاني:مظاىراإلتجارباألشخاص.
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باألشخاص.الفصلاألول:ماىيةاإلتجار
المبحثاألول:مفيوماإلتجارباألشخاص.

المبحثالثاني:عواملوآثارانتشارجريمةاإلتجارباألشخاص.
الفصلالثاني:جريمةاإلتجارباألشخاصفيقانونالعقوباتالجزائري.

المبحثاألول:أركانجريمةاإلتجارباألشخاص.
اإلتجارباألشخاص.ريمةجالمبحثالثاني:الظروفالقانونيةفي
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 التمهيدي: التطور التاريخي لإلتجار باألشخاصالفصل 
تمك الظاىرة الخطيرة قد  وكانتيعتبر اإلتجار باألشخاص جريمة قديمة قدم البشرية،  
-رتنا اإلفريقية بر قالمتاجرين في الرقيق األبيض من نساء وأطفال وغيرىم، وتعتبعض اقادىا 

 ضد اإلنسانية. التي ترتكب عا لتمك الجريمةمرت -حتى يومنا ىذا
 مة من العبودية والرق، وعميو رأينا أنوتعيد ىذه الجريمة إلى األذىان تمك التجارة القدي

نسترجع حال البشرية وتأثيرىا وتأثرىا بتمك الجريمة في المراحل التاريخية المختمفة سواء في 
 (1)العصور القديمة أو رؤية الديانات السماوية حوليا، وصوال إلى شريعتنا اإلسالمية الغراء.

وألن تمك الظاىرة ليا أشكال وصور مختمفة، فإن االتفاقيات الدولية أكدت عمى حظر 
 وألزمت الدول بمكافحتيا. سترقاقاإلصور كافة 

 يمي3 وسوف نتحدث عن ذلك من خالل ما 
 مراحل التطور التاريخي لإلتجار باألشخاص. بحث األول:مال

 المبحث الثاني: مظاهر اإلتجار باألشخاص.
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 المبحث األول: مراحل التطور التاريخي لإلتجار باألشخاص
كانت تعرف مسمى  مسمى اإلتجار باألشخاص، ولكنالسابقة تعرف تكن العصور لم 

آخر ىو الرق، وكانت ىذه الظاىرة منتشرة ومباحة في المجتمعات القديمة، فالمجتمعات مقسمة 
 (1)إلى أحرار وعبيد، وغاب عن تمك المجتمعات الطابع األخالقي في التعامل بين بني البشر.

ليا وذلك عمى مر العصور القديمة، مرت تمك الظاىرة بتطورات كثيرة بمختمف أشكاوقد 
 وىذا ما سوف نتناولو، ثم سنتحدث عن الرق في الديانات السماوية وذلك من خالل ما يمي3 

 المطمب األول: تعريف الرق وبدايته.
 المطمب الثاني: الرق في الديانات السماوية. 

 المطمب األول: تعريف الرق وبدايته
شك أن الحرية ىي القاعدة في أي نظام، وأن االسترقاق ىو االستثناء، ولكن الرق  ال 

 عاش كنظام أساسي في حياة األمم القديمة. 
وقد عرف الرق في المجتمعات السابقة وكان مثار الكثير من االىتمام مثل المجتمع  

ومنتشرة بشكل كبير في اليوناني والمجتمع الروماني منذ قديم الزمان، وكانت ممارستو متفشية 
تمك الحضارات حتى أصبح يمثل نظاما مقررا الغنى عنو وكتب لو االستمرار، كما عرف في 

يبالون أن الجاىمية عند العرب قبل اإلسالم، وكان البابميون يسترقون بعضيم بعضا، فمم يكونوا 
ي إذا أجرم في حق يكون الرقيق منيم أو من غيرىم، فكان الرجع يبيع ابنو الحقيقي أو المتبن

زوجتو المشاكسة أن يبيعيا، وكان العدو  أن يتخمص من ل أراداوكذلك كان الزوج في حأبيو، 
 المأسور عندىم يعامل معاممة العبد. 

ف نتعرف عمى مفيوم الرق، ثم نتناول الرق في الحضارات القديمة سواء اليونانية و وس 
 ، وكذلك في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية. أو الرومانية
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 الفرع األول: تعريف الرق
 أوال: التعريف المغوي

ُق( بالكسر من الممك وىو العبودية، و  جمد و الرَُّق( بالفتح ما يكتب فيو وى)رق ق3 )الرِّ
 رقيق، ومنو قولو تعالى3 )في رق منشور(. 

قاق( بالضم الخبز الرقيق.بالفتح أيضا اسم بمد، و)ال (الرَّقة)و  رُّ
 (1)واسترق ممموكو و)أرّقة( وىو ضد َأْعِتَقُو.

خين، واسترق الممموك )فرّق(3 أدخمو في الرِّق، والرقيق العبد، وقد و)الّرقيق( نقيض الغميظ والث
 رق فالن أي صار عبدا. 

قون لمالكيم ويذلون ويخضعون.   (2)أبو العباس3 ُسمي العبيد رقيقا ألنيم َيرِّ
 ثانيا: التعريف اإلصطالحي

 اصطالح الفقه اإلسالمي:  -1
الرق في االصطالح عند عمماء المسممين ال يخرج عن معناه المغوي، "فيو كون  

و   اإلنسان ممموكا إلنسان آخر"، وعّرفو آخرون بأنو3 "عجز شرعي مانع لمواليات من القضاء 
 (3)الشيادات وغيرىا".

 حكمي يصيب بعض الناس". وفي تعريف أدق ىو3 "عجز  
ويمكن األخذ بيذا التعريف رغم أنو جاء عاما، إال أنو يمكن أن نفيم منو بأن الرق ىو  

حرمان الشخص من حريتو وصيرورتو ممكا لمغير، وبذلك يصبح محروما من حقوقو الطبيعية 
نما فئة وفاقدا لإلرادة، فكل أفعالو مرىونة بأوامر وموافقة مالكو، والرق ال يصيب كل ا لناس، وا 

 (4)منيم فقط، وفي األغمب ىي الفئة المستضعفة في المجتمع.

                                              
 . 024، ص0764،لبنان ،بيروتالرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  -1
 .0525-0524ص ص ،0762 ،مصر ،القاىرة، دار المعارف، 06ابن منظور، لسان العرب، المجمد الثالث، ج -2
مجمع الممك فيد ، لعدد العاشر ا البشايرة أحمد سميمان، الرق قضية إنسانية وعالج قرآني، مجمة البحوث والدراسات القرآنية -3

 .000ص ،د س ن ،السعودية ،لمطباعة
الماجستير في الشريعة رسالة الجنائي،  مريم، المتاجرة بالرقيق األبيض بين الفقو الجنائي اإلسالمي والقانون الدوليبن نوح  -4

 .00، ص0202والقانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 ولقد رودت عدة ألفاظ في القرآن بمعنى الرق ولكنو لم يرد بمصطمح رقيق من ذلك3  

﴿قولو تعالى3  -       ﴾  (. 14)النساء اآلية 

 ﴿وقولو3  -  (. 31﴾ )البمد اآلية 

﴿وقولو3  -         ﴾   (. 5)األحزاب اآلية 

 االصطالح القانوني:  -2
عرفو العديد من فقياء القانون بتعاريف متقاربة منيا3 "ىو تممك إنسان إلنسان آخر  -أ 

وممارسة حق الممكية عميو، وىو حق أنشأتو القوة التي كانت ومازالت تسترق باسم القانون 
متحدية أحكام العقل والضمير"، فحسب ىذا التعريف أن اإلنسان كان يباع ويسام في ظل نظام 

 قانوني. 
أو اإلسار، وىو الوضع الذي يكون فيو المرء خاضعا كميا "العبودية عرف أيضا بأنو3 وي

 (1)لقوة أو نفوذ ما أو مييمنا عميو من قبميما، أو حالة خضوع أو تبعية مشابية لمعبودية".
لمرق نفقد عرفتو المادة األولى من االتفاقية أما بالنسبة لتعريفو في االتفاقية الدولية  -ب
بأن3 "الرق ىو حالة أو وضع أي  0704سبتمبر  03بالرق التي وقعت في جنيف يوم الخاصة 

 (2)شخص تمارس عميو السمطات الناجمة عن حق الممكية، كميا أو بعضيا".
ويقصد بيذا التعريف أن الرق يختمف، فيوجد الرق الذي يكون فيو الشخص تحت 

وىنا الرق الذي ينتيي بانتياء سبب  الممكية الكاممة والتامة لسيده يتصرف فيو مثمما شاء،
 االسترقاق كسداد الدين عمى سبيل المثال. 

 الفرع الثاني: بداية الرق
 أوال: الرق في الحضارات اليونانية

عرف المجتمع اليوناني الرق، وكانت ممارستو شائعة ومتفشية داخل المجتمع، وكانوا  
ترقاق سيظل باقيا، وكانوا شديدي التعمق ينظرون لمرقيق عمى أنيم آلة بشرية، ويرون أن االس

"يوم يسترق اإلنسان يفقد نصف رجولتو"، فقد  -روسىومي–بممكية الرقيق، وبالرغم من مقولة 

                                              
 .01، ص0757الترمانيني عبد السالم، الرق ماضيو وحاضره، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  -1
، طبقا ألحكام المادة 0705مارس  7، بدأ النفاذ بتاريخ 0704سبتمبر  03اإلتفاقية الخاصة بالرق، اعتمدت في جنيف يوم  -2

  .0741صادقت عمييا الجزائر سنة  ،0733يوليو  25ية المعدلة بتاريخ ، بدأ نفاذ االتفاق0731ديسمبر  25، عدلت في 00
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كان الشعب اليوناني مقسم إلى عدة طبقات ىي3 النبالء، الفرسان، أمراء الشعائر، والعبيد، ولم 
 تكن لمعبيد صفة المواطن، ولم تكن ليم شخصية قانونية أو أي حماية. 

وكان الرق لدى الدولة اليونانية يستمد من عدة وجوه منيا3 األسر في الحروب، ومن  
الصادر باإلدانة، ومن العجز عن الوفاء بالدين، ومن القرصنة المولد لعبد، ومن الحكم 

واالختطاف من البالد األخرى، ويعمل العبيد عادة في الخدمة المنزلية، وفي زراعة األراضي، 
 (1)وفي المراعي، وفي األنشطة الحرفية األخرى التي ال تمارسيا األحرار.

أن العبيد ال  -أفالطون–ث يرى وكان فالسفة اليونان يجاىرون بتأييدىم لمرق، حي 
وال ندري  ،اأحرار أثينيصمحون ألن يكونوا مواطنين، وعمييم فقط لزوم الطاعة العمياء لسادتيم 

 أي مدينة فاضمة تمك التي يكون ثالث أرباع أىميا من العبيد. 
فيو يرى أن بعض الناس خمقوا فقط ليكونوا عبيدا آلخرين  -أرسطو–أما تمميذه  

كما يريدون، وبعضيم خمقوا ليكونوا سادة، وىم األحرار ذوو الفكرة واإلرادة والسمطان، يوجيوىم ل
فالعبيد خمقوا ليعمموا كأنيم آالت واألحرار خمقوا ليفكروا ويمقوا األوامر لينفذىا العبيد، ويجب في 

أن يستمر ىذا االستعباد حتى يتوصل اإلنسان إلى صنع آالت معدنية تحل  -أرسطو–رأي 
 (2)الرقيق. محل

وكانت المرأة اليونانية مثل الرقيق سمعة حبيسة دارىا ممنوعة من أي نشاط، محرومة  
 امو وشرابو وكسوتو وراحتو، والرجلطعمن كل متع الحياة، تعمل عمل الرقيق لتوفر لزوجيا 

ذا فكرت  يفعل كل ما يحموا لو من معاشرة النساء وليس لمزوجة حق االعتراض أو الشكوى، وا 
 (3)خيانة زوجيا كان القانون ليا بالمرصاد. في

 ثانيا: الرق في الحضارة الرومانية
لقد كان المجتمع الروماني يتكون من مجتمع طبقي، وبالتحديد من طبقتين رئيسيتين  

ىما3 طبقة األحرار وطبقة العبيد، تتمتع األولى بالحقوق واالمتيازات كافة، في حين ال تتمتع 
بأية حقوق أو ضمانات، وكان ينظر إلييم كقطيع من الحيوانات المتوحشة الطبقة الثانية 

يخضعون إلرادة سيدىم، إذ يستطيع أن يقتل من يريد منيم ويستخدم من يريد بالكيفية التي 
 يراىا مناسبة.

                                              
 .02-07السابق، ص ص ، المرجعخالد مصطفىفيمي  -1
 . 11، ص0201، جرائم اإلتجار بالبشر، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، إيناسمحمد البيجي  -2
 . 01، صنفسوخالد مصطفى، المرجع فيمي  -3
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وعمى ىذا األساس لم تكن لمرقيق أية حقوق من الناحية القانونية، فكان ُيعد من عناصر  
لسيده ال يكتسب أي حق وليست لو شخصية قانونية، وليست لو تركة بعد وفاتو، الذمة المالية 

فاألموال التي يتركيا ليست لو في الواقع بل ىي ممك لسيده، وكان يفتقد ألي حق من حقوق 
األسرة، وكان اإلختالط بين األرقاء يعد اختالطا ماديا ال يوصف بأنو زواج، ولم يكن األوالد 

بل يعدون أيضا ممكا لسيد العبد، ثم أن الرقيق لم يكن لو أن يقاضي غيره ينسبون إلى أبييم 
ذا اعتدى العبد عمى آخر فكانت الدعوى ترفع عمى سيده وتسمى  لفقدانو الشخصية القانونية، وا 

 (1)دعوى التخمي.
وكان لمالك الرقيق الحرية المطمقة في التصرف مع عبده كما يتصرف في الحيوانات  

فإذا أخطأ العبد عاقبو سيده كيفما شاء أو بأية وسيمة شيطانية تخطر لو عمى بال،  التي يممكيا،
ولم تكن ىناك أية عقوبة في القانون الروماني تطبق عمى السيد الذي يقتل عبدا، فالقانون 
الروماني كان ينص عمى أن العبد ىو أداة ناطقة وكانوا يعتبرون الرقيق مجرد أشياء وليسوا 

3 "كان -اإلمبراطورية الرومانية–تشارلزورت في كتابو  اح وأنفس، ويقول م.ببشرا ذوي أرو 
الحاكمون بأمرىم، وفقد أصر سيد عمى أن يقف العبيد حول المائدة  -دون شك–ىناك 

جوارييا صامتين، وكان يعاقب من يسعل أو يعطس بالجمد، واعتادت إحدى السيدات أن تعض 
سيدتيا، شعر  ن بجمد الجارية إذا لم تحسن تصفيففي نوبات غضبيا، وكانت أخريات يأمر 

ىانات  وألقى أحد العبيد المعذبين بنفسو من فوق سطح المنزل فخر صريعا ىربا من السباب وا 
حتى ال يعود إلى سيده المتوحش، وطعن أحد العبيد الياربين من الجحيم بنفسو حتى الموت 

 (2)".الرق مرة أخرى، ومثل ىذه الحوادث كثير
وتحسنت معاممة العبيد فيما بعد في العيد اإلمبراطوري وذلك نتيجة لظيور المسيحية  

وانتشارىا، والتي دعت إلى المساواة بين البشر وتأثر بيا الكثير من مفكري الرومان، وأصبح 
 (3)العبد في األيام األخيرة لإلمبراطورية الرومانية يتمتع بقسط من الحرية.

 بعد انتهاء العصر الرومانيثالثا: الرق في أوروبا 
بعد زوال الحكم الروماني في أوروبا نشأ نظام اإلقطاع، حيث كان األرقاء في فرنسا  

سبانيا القديمة يكمفون باألعمال الزراعية من حرث وزرع وحصد،  يطاليا والجزر البريطانية وا  وا 

                                              
 .00، ص0200دىام أكرم عمر، جريمة اإلتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  -1
 . 14-13صص ، المرجع السابق، إيناسمحمد البيجي  -2
 .00، صنفسودىام أكرم عمر، المرجع  -3
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نت نظرة األوروبيين إلى ألن األعمال اليدوية في نظرىم كانت محتقرة ال يقوم بيا األحرار، وكا
العبيد عمى أنيم ال روح ليم وال نفس وال إرادة، فإذا اعتدى زنجي عمى سيده أو عمى حر من 

ذا ىرب  عوقب بقطع أذنو في المرة األولى األحرار أو سرق أي شيء كان القتل جزاء لو، وا 
ذالوالكوي بالحديد المحمى في المرة الثانية، و  ا قتل الممك رقيقو فممقاضي قتل في المرة الثالثة، وا 

 الحق أن يحكم ببراءة المالك. 
وغيرىم من القبائل في أوروبا  القوطوال يجوز لغير البيض اكتساب العمم والمعرفة، وكان  

 (1)يحكمون عمى الحرة التي تتزوج من عبد بالحرق معو.
من عوامل وبدأ الرق في الزوال مع انقضاء القرن الخامس عشر، ويذكر المؤرخون أن  

ىذا الزوال ىو رغبة المموك في إضعاف نفوذ اإلقطاعيين، فأخذوا يدعون إلى تحرير الرقيق 
ر، وفيميب الخامس ممكا فرنسا، وباشروا بأنفسيم، فحرروا أرقاء ممتمكاتيم، كما فعل لويس العاش

 تدى بيما السادة اإلقطاعيين فحرروا أرقاءىم. واق
منيا الحروب التي تتابعت منذ القرن الثاني عشر  ويذكر مؤرخون آخرون عوامل أخرى 

والتي كانت تستدعي تجنيد مقاتمين أحرار، فكانت سببا في تحرير الرقيق عمى نطاق واسع 
 لتجنيدىم في تمك الحروب. 

غير أن العامل األساسي في زوال الرق، كان باإلضافة إلى تمك العوامل، ىو تحول 
ام جديد عرف باسم نظام رق أضعاف والذي يعرفو البعض نظام الرق القديم اإلقطاع إلى نظ

اآلخر باسم رق األرض، وىو العبد الذي ولد عند سيده وال يستطيع أن يخرج منو، فقد أدى قمة 
الرقيق إلى احتفاظ األسر اإلقطاعية بما تبقى لدييم من الرقيق والعمل عمى تكاثرىم، فقد 

مى أن ال يحق لمسيد انتزاعيا مكون محصوليا عمنحوىم قطعا صغيرة من أراضيم يزرعون ويتم
، فأقاموا بذلك رابطة بين الرقيق وبين األرض التي يعمل فييا وأضحى جزءا منيا ال منيم

ينفصل عنيا، غير أنو يظل ممتزما بالخضوع لسيده في كل ما يأمره بو، ال يزرع األرض التي 
من رقيق  امرأةو، وال يتزوج إال بإجازتو ومن بيا إال بإذنو وبالطريقة التي يحددىا ل االنتفاعمنح 

خالفو أرقاء األرض يولدون إقطاعو، وال يستطيع أن ييجر األرض أو يغادر اإلقطاع، فيو  وا 
 ويموتون فييا، ومن أجل ذلك سمي برقيق األرض. 

                                              
 .15-14، المرجع السابق، ص صإيناسمحمد البيجي  -1
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بيون في البحث عن و وفي القرن السادس عشر زال رق األرض في أوروبا، فشرع األور 
  (1)ت أنظارىم إلى إفريقيا ليتخذوا من زونجيا ذلك البديل.بديل لو، واتجي

 رابعا: الرق في الواليات المتحدة األمريكية
العمال يشكمون الفئة األكبر لمرقيق في الواليات المتحدة األمريكية، وكانت  كان 

المستعمرات الشمالية تستخدم عددا كبيرا من الينود الحمر، لكن مع ذلك فإنيم لم يستطيعوا 
 (2)التأقمم كرقيق، لذلك بدأ استرداد الرقيق من إفريقيا الستخداميم في زراعة األرز والتبغ.

 21شحنة من الزنوج قد قدمت من إفريقيا إلى الواليات المتحدة األمريكية في وكانت أول  
ارولينا عام عمى متن سفينة ىولندية وكان عددىم عشرون، وقد وضعت مستعمرة ك 0407أوت 
أول قانون لمعبيد جاء فيو3 أن العبد ال نفس لو وال روح وليس لو فطانة وال ذكاء وال  0416

 تدب إال في زراعيو. إرادة، وأن الحياة ال 
وقد أشار البعض إلى أن اإلنسانية مرت في تمك الحقبة بعيود مظممة كانت تجارة  

مميون من األفارقة  01الرقيق فييا ىي التجارة الرابحة اقتصاديا، فخالل تمك الحقبة تم شحن 
ل نقميم لقي بالقوة إلى مزارع العالم الجديد في الواليات المتحدة األمريكية، كما قيل أنو خال

مميون فرد من الرجال والنساء واألطفال حتفيم، وألقي بيم في مياه المحيطات،  0,6حوالي 
 (3)ولعل تمك الدوافع االقتصادية ىي التي شجعت عمى بقاء تمك الظاىرة لفترة طويمة.

ونتيجة لألزمة التي حدثت داخل الواليات المتحدة األمريكية حول مشكمة الرق في بعض  
يات دون أخرى، فقد ظيرت الكثير من االحتجاجات بين مؤيدي الرق ورافضيو، وقد أعمن الوال

الرئيس األمريكي لنكولن تحرير العبيد ومير بيده أعظم وثيقة رسمية في القرن التاسع عشر في 
قال كممتو المشيورة ، واعتق أربعة ماليين نفس من أغالل الرق والعبودية، و 0641جانفي  0

3 "أن بيتا منقسما عمى نفسو ال يمكن أن يستمر في العيش، وأن ىذا الوطن ال يممينويفي والية أ
يمكن أن يظل منقسما إلى واليات حرة وأخرى استرقاقية، وأنا ال أحب ليذا االتحاد أن ينيار وأن 

                                              
 .016-015الترمانيني عبد السالم، المرجع السابق، ص ص -1
 .05دىام أكرم عمر، المرجع السابق، ص -2
 . 11-10السابق، ص ص ، المرجعخالد مصطفىفيمي  -3
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نما أحب أن يزول ىذا االنقسام وأن يظل البيت قائم األركان، وىذا ال يمكن  يتيدم ىذا البيت، وا 
 (1)أن يتحقق إال بأحد األمرين، إما يكون في الواليات المتحدة رق أو ال يكون.

من خالل كل ما سبق يمكن القول بأن الرق في الواليات المتحدة األمريكية كان أسوء  
 من حال أي رقيق في أي مكان آخر. 

 المطمب الثاني: الرق في الديانات السماوية
السماوية ظاىرة الرق المستندة إلى النظرة التي تقسم  البشرية بعد نزول الديانات عاشت 

الجماعات اإلنسانية إلى طبقات متعددة يعمو قمتيا األحرار المتمتعون بالسيادة، وما دونيم 
 عبيدا خمقوا لخدمة ىؤالء األسياد، إلى أن جاء اإلسالم وشّرع العتق ليحد من ىذه الظاىرة. 

موقف الديانات السماوية من الرق سنتناولو في ثالث فروع3 الرق في الشريعة  وإليضاح 
 الييودية، ثم الرق في الشريعة المسيحية، فالرق في الشريعة اإلسالمية. 

 الفرع األول: الرق في الشريعة اليهودية
ن كان الييود دائما وأبدا من أكبر المتاجرين بالبشر في كل العصور، فالقوم ينطمقون م 

عقيدة أساسية عندىم ىي أنيم شعب ا المختار، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون اآلخرون من 
كل أجناس األرض األخرى عبيدا ليم يمارسون عمييم أبشع أنواع القير واالستعباد واالستغالل، 
وىكذا حسم الييود أمرىم مبكرا بتمفيق نصوص في التوراة الموجودة بأيدىم اآلن، لتعطييم 

ما إبادتيم بالكامل إن أرادوا ذلك.صراح  (2)ة الحق إما في استرقاق اآلخرين كما يحمو ليم، وا 
ويزعم اإلصحاح الحادي عشر من سفر الخروج في العيد القديم أنو3 "لكي تعمموا أن  

سرائيل، فينزل إل   ".يسجدون ليو بيدك ىؤالء جميع ع يالرب يميز بين المصريين وا 
عشرين من سفر الخروج فإنو ينص صراحة عمى جواز شراء أما اإلصحاح الحادي وال 

ن أعطاه سيده امرأة وولدت لو بنين  ست سنينفعبدا عبرانيا  اشتريتالعبيد3 "إذا  يخدم"، وا 

                                              
 .060الترمانيني عبد السالم، المرجع السابق، ص -1
حمدي شفيق، اإلسالم محرر العبيد، التاريخ األسود لمرق في الغرب، المنشاوي لمدراسات والبحوث، د.د.ن، د.س.ن،  -2
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وبنات، فالمرأة وأوالدىا يكونون لمسيد وىو يخرج وحده، ىذا إن كان عبرانيان أما استرقاق غير 
 (1)أن جنسيم أغمى من غيرىم.نيم يعتقدون ألالعبراني فيكون عن طريق األسر والتسمط 

وال شك أن تمك النصوص وغيرىا محّرفة ألن ا عز وجل لن يأمرىم بتمك القسوة  
لشعوب ليم، وقد ظيرت العديد من الدراسات التي أكدت عمى استحالة أن والعنف، وتسخير ا

تكون تمك األسفار من عند ا تعالى، ولم تنزل عمى موسى عميو السالم، ولم يكتبيا وأنيا 
 جاءت تحريفا، وأن األسفار األخرى تم دثرىا. 

 الفرع الثاني: الرق في الشريعة المسيحية
رق الذي أقّره الييود من قبل، فميس في األناجيل المحرفة جاء الدين المسيحي فأقر ال 

 الموجودة اآلن نص يحرمو أو يستنكره. 
وىذا ما أعمنو القديس بولس في رسالتو ألىل روما3 "لتخضع كل نفس لمسالطين الفائقة  

 ألنو ليس سمطان إال من ا، والسالطين الكائنة ىي مرتبة من ا، حتى أن من يقاوم السمطان
 ا والمقاومون سيدانون". يقاوم ترتيب 

وعمى أساس ىذا المبدأ القائم عمى الخضوع دعا ىذا القديس العبيد إلى طاعة سادتيم  
وحضيم عمى تسخير أجسادىم لخدمتيم واإلخالص ليم ال بالمظير الذي يرضي الناس بل 

بخوف بالقمب الذي يرضي ا، ونراه يخاطبيم بقولو3 "أييا العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد 
الناس بل كعبيد لممسيح  ا لممسيح ال بخدمة العين كمن يرضيموبكم كمورعدة، في بساطة ق

 (2)عاممين بمشيئة ا من القمب خادمين بنية صالحة كما لمرب ليس لمناس".
ة لم تعترض عمى نظام الرق من وجيو وذكر الدكتور جوزيف بوست أن المسيحي 

االقتصادي، ولم تقل شيئا ضد أصحاب العبيد وال دفعت العبيد إلى  السياسي وال من وجيو
التحرر، وال بحثت عن مضار العبودية وال عن قسوتيا ولم تأمر بتحرير العبيد أصال، 
وباإلجمال لم تغير الصمة بين العبد والمالك، بل عمى العكس أثبتت حقوق السادة وواجبات 

 (3)العبيد.

                                              
 . 021-24اإلصحاح سفر الخروج، ص ص  -1
 . 10صالترمانيني عبد السالم، المرجع السابق،  -2
 . 10، ص0220مركز زايد، نظام الرق عبر العصور، مركز زايد لمتنسيق والمتابعة والنشر، اإلمارات العربية المتحدة،  -3
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ك آالف العبيد لمخدمة فييا وزراعة المساحات الواسعة من وكانت الكنائس ذاتيا تمتم 
نخاسة وتقوم بمباركة والحدائق التي تمتمكيا، وكانت تتقاضى عموالت عن صفقات ال األراضي

خطف واسترقاق الناس وتعمد العبيد باسم ربيم المزعوم يسوع، وكانت الكنائس أيضا تشجع 
وروبيين الذين لم يعتنقوا الدين المسيحي، وكانت وتساند بكل قوة خطف واسترقاق المسممين واأل

آالف من األسرى المسممين يوزعون عبيدا عمى األديرة، وكان القانون الكنسي يقدر ثروة 
الكنسية في بعض األحيان بعدد من فييا من العبيد ال بقدر ما تساوي من المال، فقد كان العبد 

مى العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن يتزوجوا من سمعة من السمع، وحّرم البابا جريجوري األول ع
 (1)المسيحيات الحرائر.

 وىكذا كانوا وما زالوا يفعمون باسم السيد المسيح عميو السالم وىو منيم براء.  
 الفرع الثالث: الرق في الشريعة اإلسالمية

 -عجز حكمي يصيب من يقع أسيرا في حرب مشروعة–الرق كما عرفو فقياء اإلسالم  
في شريعة اإلسالم في مصدره ومفيومو عن قوانين وشرائع الشعوب يذا التعريف يختمف الرق وب

األخرى، فمصدره في اإلسالم حرب مشروعة، وىي قتال يحارب المسممين بعد تبمغ دعوتو، 
وىو في مفيومو عجز حكمي يصيب من يقع أسيرا في ىذه الحرب فيفقد أىميتو القانونية ويكون 

ل إليو، وىذا العجز مؤقت يزول بالفداء أو العتق، وبذلك جعل اإلسالم لمرق ممموكا لمن يؤو 
مصدرا وحيدا أقام شرعيتو عمى حرب من يعترض دعوتو أو يقاوميا، وألغى ما سواه من 
المصادر األخرى، فضيق بذلك المدخل إلى الرق وأمر أن يعامل الرقيق في فترة العجز الحكمي 

نساني وأن يبقى بعد تحريره مرتبطا برابطة الوالء لسيده يعينو معاممة كريمة تحفظ شعوره اإل
 ويحميو. 
فاإلسالم لم يشرع الرق كما شرعتو األمم األخرى، فجعمت منو نظاما طبيعيا أو إلييا  

نما شرع العتق ورّغب فيو، واعتبر الرق نظاما دوليا ال يمكن إلغاؤه من جانب واحد ولم يجعمو  وا 
ذالل،  نما جعمو وسيمة لنقل الرقيق من الكفر إلى اإلسالم ودمجو في المجتمع وسيمة قير وا  وا 

 (2)اإلسالمي.
 فاإلسالم دعا إلى معاممة الرقيق معاممة إنسانية كريمة، ومن أبرز صور ىذه المعاممة3  

                                              
 . 00-00حمدي شفيق، المرجع السابق، ص ص -1
 . 10الترمانيني عبد السالم، المرجع السابق، ص -2
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 اعتبار الرقيق كائنا إنسانيا لو حق الكرامة والحياة.  .0

 لواجبات. مساواة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق وا .0

(1)معاممة الرقيق معاممة إنسانية خاصة تشعره بإنسانيتو في لقاءاتو مع الناس. .1
 

﴿ وتتجمى حقيقة ىذه المعاممة الحسنة في قولو تعالى 3             

                             

 ﴾  (.31)الحجرات اآلية   

"يا أييا الناس إن ربكم كما يعزز ذلك ما ورد عن رسول ا عمى ا عميو وسمم وىو يقول3  
كم واحد، أال ال فضل لعربي عمى عجمي، وال لعجمي عمى عربي، وال أسود عمى أحمر، وال واحد وأبا

أحمر عمى أسود إال بالتقوى"، وروى اإلمام البخاري رضي ا عميو أن الرسول ا صمى ا عميو 
ّرا وسمم قال3 "قال ا تعالى3 ثالثة أنا خصميم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُ 

منو ولم يعطو أجره"، وىذا الحديث القدسي الشريف قاطع فأكل ثمنو، ورجل استأجر جيرا فاستوفى 
 (2)الداللة في تحريم استعباد األحرار ألي سبب كان.

 وقد وضع اإلسالم منيجا تشريعيا لتحرير الرقيق يرتكز حول الوسائل التالية3  
 العتق بالترغيب:  -أ

العتق من جانب السادة بتحرير من في يدىم من األرقاء بقصد األجر والمثوبة، ليحظى  وىو 
المعتق بالفوز بالجنة، والنجاة من النار، فاإلسالم شجع السادة عمى التحرير تشجيعا عظيما، ورغبيم 

﴿ في العتق ترغيبا كبيرا، فقال تعالى3                   

  ﴾ (. 31إلى  33)البمد اآلية من 

 العتق بالكفارات:  -ب
ريعية في تحرير الرقيق، والقرآن الكريم نص في مناسبات كثيرة وىو من أعظم الوسائل التش 

 قولوعمى تحرير الرقيق كفارة لما يرتكبو المسمم من مخالفات شرعية وذنوب عارضة، ومثال ذلك 

                                              
 . 03د.س.ن، ص ،د.ب.ن السالم لمطباعة والنشر والتوزيع،، نظام الرق في اإلسالم، دار  ناصحعبد اعموان  -1
 . 001حمدي شفيق، المرجع السابق، ص -2
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﴿...تعالى 3                       ... ﴾ النساء(
 (. 29اآلية 

 العتق بالمكاتبة:  -ج
وىو منح الحرية لمرقيق متى طمبيا بنفسو مقابل مبمغ من المال يتفق عميو السيد والرقيق  

 ﴿، فإذا أداه فيو حر، لقولو تعالى3 يؤديو الرقيق إلى السيد مقسطاعمى أن     

                           

 (. 11﴾ )النور اآلية 

 العتق بكفالة الدولة:  -د
وىو أيضا من أعظم الرسائل في تحرير آالف األرقاء المنتشرين في المجتمع اإلسالمي،  

حيث وضع اإلسالم لمدولة مصروفا خاصا لتحرير األرقاء من أموال الزكاة، لقولو تعالى3 
﴿                           

                        التوبة( ﴾
 (.06اآلية 

 العتق بأم الولد:  -هـ
فاألمة حينما تكون ممموكة لمسمم، فيجوز لو أن يعاشرىا معاشرة الزوجات فإذا ولدت لو  

ذا مات ولدا، أصبحت في نظر الشرع أم ولد، وفي ىذه  الحالة يحرم عمى السيد أن يبيعيا، وا 
 ولم يعتقيا في حياتو فإنيا تصبح حرة بعد مماتو مباشرة. 

 العتق بالضرب الظالم:  -و
بعبده يجب أن تكون قائمة عمى المودة والرحمة والتعاطف كي يشعر فعالقة السيد  

نسانيتو، فإذا كان اإلسالم أباح لمسيد أن يؤدب عبده إذا أساء، فإن ليذا التأديب  الرقيق بكيانو وا 
 (1)حدودا مرسومة في نظر اإلسالم ال يجوز لمسيد أن يتعداىا ويتجاوزىا.

                                              
 . 10-01، المرجع السابق، ص صعبد ا ناصحعموان  -1
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لى  جانب العتق قررت الشريعة اإلسالمية أسبابا أخرى إلسقاط الرق وحماية الحرية،  وا 
 فأسقطتو في الحاالت التالية3 

بمجرد أن يدعي اإلنسان أنو حر، فاعتبرت لزوم تصديقو ألنو يّدعي حقا طبيعيا،  -
 وألزمت من يدعي ممكو بإثبات تممكو إياه. 

 ن اإلقرار ال يسمب حريتو. لم تقبل بإقرار اإلنسان عمى نفسو بالرق، أل -
 جعمت الرق يسقط بورود لفظ العتق من المالك ولو ىازال أو ُمكرىا عمى النطق بيا.  -
أسقطت الرق عن الرقيق المشترك إذا أعتق الشريك من ممكيتو الجزء الذي يممكو ميما  -

  قبل، ويسري العتق عمى بقية الشركاء وليس ليم إال حق تضمين المعتق خسارتيم فقط.
 (1)جعمت حكم القاضي بالعتق نافذا نفاذا مطمقا ولو كان ظالما في حكمو. -

وخالصة القول فإن التناول اإلسالمي لموضوع الرق كان تناوال مثاليا، فالدين الحنيف 
ن سيتوصل في النياية إلى إلغاء نظام الرق، كما ابسعيو لتضييق المدخل وتوسيع المخرج ك

الرق حث المسممين عمى عتق الرقيق كما بيناه في موضوعو إنما كان سيؤدي إلى إنياء 
بطريقة غير مباشرة، ولو كان العالم قد اختط المنيج اإلسالمي في إنياء نظام الرق لربما قد تم 

 (2)استمرت أكثر من قرنين من الزمان. اإللغاء قبل الجيود الدولية في ىذا الصدد والتي

 المبحث الثاني: مظاهر اإلتجار باألشخاص
قيدت الدول ظاىرة الرق في مظيرىا الذي كان سائدا، وبدأت في عقاب ومالحقة  

القائمين عميو، ولكن أصحاب المصالح فيو بدأوا في البحث عن البديل ومن ثم ظير في األفق 
بمفاىيم مختمفة، وجاءت ىذه المظاىر لترسخ مبدأ ىام، أن اإلنسان ال أنواع أخرى جديدة لمرق 

يرغب في أن يكون أخيو في اإلنسانية مثمو في التمتع بالحقوق وااللتزام بالواجبات، بل يريد أن 
ون عميو السيطرة المادية الكاممة، ومن ىنا فقد يخضعو لسمطانو بكافة أشكال الخضوع حتى يك

حدثة لإلتجار باألشخاص لم تعرف بالرق، ومنيا الرقيق األبيض، ظيرت أنواع أخرى مست
 (3)واإلتجار باألعضاء البشرية، وىذا ما سوف نتناولو فيما يمي3

 

                                              
 . 62الترمانيني عبد السالم، المرجع السابق، ص -1
 . 44مركز زايد، المرجع السابق، ص -2
 . 32السبق، ص ، المرجعخالد مصطفىفيمي  -3
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 المطمب األول: الرقيق األبيض
الرقيق األبيض مصطمح أوروبي معاصر أطمق في مقابل الرقيق األسود الذي كان يؤتى  

متسخير والخدمة، وأما الرقيق األبيض فألنو يستولي عميو من بو من إفريقيا بأفحش أنواع الظمم ل
الجنس األبيض ولكن لمشيوة والمتعة، ويتناول جانبين3 األول اعتداء عمى حرية اإلنسان 
باسترقاقو قيرا ومصادرة حريتو بعد استغاللو بوسائل من المكر والحيمة، أو تحت ضغط الحاجة 

وسيمة لمتكسب باألعراض، والثاني استغالل النساء عن اتخاذه و والضعف، وبيعو وأكل ثمنو، 
كافة األعمار بوسائل متنوعة تحت ضغط الحاجة بترحيمين من بالدىن ثم يكرىن لمخضوع 
لمطالب السادة التي من أبرزىا التكسب بأعراضين في مواخير البغاء، وىذه الصورة فييا من 

 (1)الظمم الفاحش الذي يعد أشد مضاضة من الرق.
مرقيق األبيض مصطمح آخر يعرف بو ىو االسترقاق الجنسي، وُيعرف عمى أنو ول 

جباره عمى البغاء أو القيام بأعمل مخمة باألخالق، ويتم  إخضاع شخص لسمطة شخص آخر وا 
ذلك بالتضميل والخداع والخطف والشراء، وقد صدرت العديد من االتفاقيات الدولية بشأن حظر 

حول تحريم اإلتجار بالرقيق  3261ماي  31ق الدولي المعقود في الرقيق األبيض، منيا االتفا
، 3211ديسمبر  1الجمعية العامة لألمم المتحدة في األبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرتو 

حول تجريم اإلتجار بالرقيق األبيض والمعدلة  3236ماي  1واالتفاقية الدولية المعقودة في
حول تجريم  3293سبتمبر  16تفاقية الدولية المعقودة في بالبروتوكول السالف الذكر، واإل

باألشخاص واستغالل   بالنساء و األطفال، و أيضا اإلتفاقية الدولية لحظر اإلتجار اإلتجار
والتي حظرت فييا من قيام أي شخص بقوادة شخص آخر أو غوايتو  3253دعارة الغير لسنة 

شخص أو استغالل دعارة شخص آخر حتى أو تضميمو عمى قصد الدعارة حتى برضاء ىذا ال
 (2)برضاء ىذا الشخص، كل ىذا وغيرىا من االتفاقيات ما يؤكد تجريم ظاىرة الرقيق األبيض.

ويعود انتشار ظاىرة المتاجرة بالرقيق األبيض في كافة أنحاء العالم دون استثناء، إلى  
وتدني األوضاع ب والبطالة عدة أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، فانتشار الفقر والحرو 

االجتماعية في الدول المتخمفة، جعل منيا في األغمب دول المنشأ أو الدول المصدرة، وفي 
المقابل ىناك الدول المستوردة أو دول المقصد، وىي الدول الغنية والتي تنتشر فييا الظاىرة 

                                              
 .040البشايرة أحمد سميمان، المرجع السابق، ص -1
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احية الجنسية، دون أن بسبب كثرة رجال الرأسمال الضخمة، وكذا انتشار التفتح الجنسي واإلب
ننسى دول العبور والتي تستعمل كمراكز استراحة وعبور لتمرير السمعة من دول المنشأ إلى 

عضو مجمس الشيوخ الجميوري عن  -سام براونباك–دول المقصد، وفي ىذا الصدد يقول 
مدينة تكساس وأحد الرعاة الرئيسيين لقانون ييدف إلى قمع ىذه التجارة3 "إن ىذه التجارة عمل 
سيء، ويعكس الجانب المظمم لمعولمة الذي بدأ يتشكل مع زيادة سبل االتصاالت بين الدول 

 وسيولة السفر". 
ظمة المنتشرة في كافة أنحاء العالم، ويشرف عمى ىذه التجارة عصابات الجريمة المن 

 (1)والتي توزع ضحاياىا عمى مختمف أماكن االستغالل.
 المطمب الثاني: اإلتجار باألعضاء البشرية

بالنظر لمتقدم المذىل الذي بمغتو التكنولوجيا الطبية، فقد أصبح إنقاد بعض المرضى  
تمف عضو من  األولى حالةث3 ثال ورة العممية التمييز بين حاالتأمرا متاحا، وىنا من الضر 

مكان معالجتو ذاتيا عن طريق  بأعضاء أخرى في  االستعانةأعضاء الجسم لدى المريض، وا 
الجسم ذاتو كنقل شرايين الساق إلى شرايين القمب التالفة، والثانية، حالة تمف عضو في الجسم 

و، كالتبرع بإحدى الكميتين، واستعداد أحد أفراد األسرة أو العائمة أو غيره لمتبرع بيذا العض
والثالثة، وىي حالة تمف عضو في الجسم وليس ثمة من يتبرع بيذا الشأن، وىي حالة ترتب 

نية لمبشر، إذ عمييا وجود ظاىرة اإلتجار باألعضاء البشرية، وىي تجارة تمس الطبيعية اإلنسا
مما جعل ىذه التجارة  منزلة أدوات احتياطية شأنيا شأن أدوات السيارة،تصبح ىذه األعضاء ب

نما نشأت عصابات تديالسوداء تزدىر، واألمر لم يتوقف عند ىذا  ر جرائم منظمة تقوم الحد وا 
بأعمال ُيندى ليا الضمير اإلنساني العالمي، مثال ذلك3 اختطاف األطفال وكذلك اختطاف 

  المشردين والمجانين كي تقتميم العصابات وتبيع أعضاء أجساميم بمبالغ طائمة.
وزبائن تجارة األعضاء البشرية من األغنياء في األغمب األعم، لذلك انتبو المشرعون  

واإلقميميون والدوليون ليذه العمميات، فقرروا تجريميا وحددوا عقوبات ليا، وبدأت المحميون 
 (2)بشكل فعال.الجيات األمنية بوضع األساليب واآلليات لمكافحتيا 
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وتختمف جريمة اإلتجار باألعضاء البشرية عن غيرىا من بقية جرائم اإلتجار  
باألشخاص، ليس في نوعية الضحايا بما أن جميع ضحايا جرائم اإلتجار باألشخاص يأتون من 
المجموعات المستضعفة اجتماعيا واقتصاديا، بل في نوعية المجرمين أو من يطمق عمييم 

مة اإلتجار باألعضاء البشرية يشتممون إلى جانب السماسرة أو مرتكبي جريالمتاجرين، حيث أن 
الوسطاء عمى طائفة من البشر يفترض فييا أنيا أبعد من يفكر في ارتكاب ىذه الجريمة البشعة 
مثل األطباء، وغيرىم من الممارسين في مجال الرعاية الصحية كالممرضين وسائقي سيارات 

 ة الالزمة إلكمال عمل الشبكة. اإلسعاف، ىذا بخالف السمسمة المتبقي
إن جريمة اإلتجار باألشخاص ألغراض نزع األعضاء تم تناوليا في بروتوكول األمم  

المتحدة المعني بقمع ومعاقبة اإلتجار بالبشر، ويمثل استئصال األعضاء البشرية وفقا ليذا 
أنو ينبغي التمييز  البروتوكول شكال من أشكال االستغالل الذي يتسم بو اإلتجار بالبشر، إال

واإلتجار باألعضاء، إذ ال يشكل كل عضو يباع حالة إتجار، غير أنو من بين بيع األعضاء 
الصعب أيضا التمييز بين البيع الطوعي، واستخدام القوة أو الخداع من جانب السماسرة أو 

 الوسطاء. 
األعضاء البشرية ويرجع ازدياد اإلتجار باألعضاء إلى الزيادة المطردة في الطمب عمى  

القابمة لمزرع الذي يفوق العرض، ومن العوامل التي تساىم في ذلك عدم وجد قوانين مالئمة 
 (1)لتنظيم زرع األعضاء والمصالح التجارية المتصمة بذلك وممارسات الفساد واالحتيال.
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 ماهية اإلتجار باألشخاصالفصل األول: 
يعتبر اإلتجار باألشخاص شكبل من أشكال الرق الحديث، وصورة من صور انتياك  

حقوق اإلنسان الطبيعية، فيو يشكل جريمة خطيرة عمى المستوى المحمي والعالمي، فسعت 
المجتمعات الدولية والوطنية لمبحث والتعرف عمى ماىية ىذه الجريمة وخصائصيا وعوامل 

 لقانونية الفعالة لمحد منيا. انتشارىا، وذلك التخاذ السبل ا
 ولتوضيح ذلك سنقسم ىذا الفصل إلى مبحثين:  
 المبحث األول: مفهوم اإلتجار باألشخاص.  
 المبحث الثاني: عوامل وآثار انتشار جريمة اإلتجار باألشخاص.  

 باألشخاصالمبحث األول: مفهوم اإلتجار 
من خبلل ىذا المبحث سوف نتحدث عن تعريف اإلتجار باألشخاص في االتفاقيات  

الدولية، وفي قانون العقوبات الجزائري، وكذلك بيان خصائص جريمة اإلتجار باألشخاص، 
 وتمييزىا عما يشابييا. 

 المطمب األول: تعريف اإلتجار باألشخاص
جديد ويحمل معاني كثيرة  كمدخل ليذا الموضوع سيتم التعريف بمصطمحاتو، ألنو 

 واالصطبلحومعقدة، ولذلك كان من البلزم التعريف بيذه المصطمحات كل بمفرده في المغة 
لكي يتضح المعنى الحقيقي والمقصود  دحالتعرف عمى ىذا المصطمح كمقب وا القانوني، وبعدىا

 منو. 
 باألشخاص كمركب إضافي الفرع األول: تعريف اإلتجار 

 طمح اإلتجارأوال: تعريف مص
 لغة:  -1

ت ج ر )َتَجر( من باب نصر وكذلك )اّتجر اّتجاًرا( وجمع )التاجر تجٌر( كصاحب  
 (1)و)ُتجاٌر( بالضم والتشديد. لتاءوصحب و)ِتّجاٌر( بكسر ا
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 (1)ُجر َتْجًرا وتجارة، باع وشرى، وكذلك اّتجر، وىو افتعل، وقد غمب عمى الخّمار.وَتَجر يت

 االصطالح القانوني:  -2
بالرجوع إلى المواد القانونية نجدىا تعرف التاجر وتحدد األفعال التي تعتبر تجارية ومن  

ذلك القانون التجاري الجزائري، حيث نجد في مادتو األولى: "يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو 
 ف ذلك". معنوي يباشر عمبل تجاريا ويتخذه مينة معتادة لو ما لم يقض القانون بخبل

كما نصت المواد الثانية والثالثة والرابعة األعمال التي تعد عمبل تجاريا بحسب الموضوع  
 (2)وبحسب الشكل، وبحسب التبعية عمى التوالي.

 ثانيا: تعريف مصطمح األشخاص
 لغة:  -1

ش خ ص )الشخص( سواد اإلنسان وغيره تراه من بعيد وجمعو في الِقّمة )أشُخٌص( وفي  
إذا فتح عينو  )ُشُخوٌص( و)أْشَخاٌص(، و)َشَخَص( َبِصَرُه من باب خضع فيو )شاخص( الكثرة

و)الشخص( جماعة شخص اإلنسان وغيره، ُمذكٌر والجمع أشخاص  (3)وجعل ال يطرف
 (4)وُشُخوٌص وِشَخاٌص.

 القانوني  االصطالح -2
األشخاص من المعموم في القانون أن مصطمح األشخاص ينطبق عمى نوعين ىما  

الطبيعية أي البشر واألشخاص المعنوية أي المؤسسات والشركات وغيرىا، غير أن ما ييمنا ىم 
األشخاص الطبيعية، والتي عرفيا القانون المدني الجزائري في مادتو الخامسة والعشرون: "تبدأ 

يحددىا  شخصية اإلنسان بتمام والدتو حيا وتنتيي بموتو، عمى أن الجنين يتمتع بالحقوق التي
 (5)القانون بشرط أن يولد حيا".
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 الفرع الثاني: تعريف اإلتجار باألشخاص كمقب واحد
يختمف ىذا النوع من التجارة من حيث محمو عن التجارة بمفيوميا االقتصادي، إذ يتخذ  

من اإلنسان موضوعا لو، فيجعمو سمعة ومحبل لمعرض والطمب يمكن تداوليا واستغبلليا بكافة 
 مخالفة لتعاليم الدين اإلسبلمي والقوانين واألعراف الدولية.الغير المشروعة، وذلك بالوسائل 

وعيمو سنقوم بتعريف اإلتجار باألشخاص حسب االتفاقيات الدولية ثم نعرفو في قانون 
 العقوبات الجزائري. 

 االتفاقيات الدولية أوال: تعريفه في
خاصة النساء باإلتجار باألشخاص، و تعريفه حسب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  -1

 : 2222واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
عرفتو المادة الثالثة منو في فقرتيا األولى بأنو عبارة عن "تجنيد أشخاص أو نقميم أو 

استعماليا أو غير ذلك من أشكال  تنقيميم أو إيواؤىم أو استقباليم بواسطة التيديد بالقوة أو
القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغبلل السمطة أو استغبلل حالة استضعاف، 
أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض 

سائر أشكال االستغبلل االستغبلل، ويشمل االستغبلل، كحد أدنى، استغبلل دعارة الغير أو 
ية بالرق أو االستعباد أو يالسترقاق أو الممارسات الشباالجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو 

 نزع األعضاء". 
ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة عمى أنو: "ال تكون موافقة ضحية اإلتجار  

من ىذه المادة محل اعتبار  باألشخاص عمى االستغبلل المقصود المبين في الفقرة الفرعية )أ(
 (1)في الحاالت التي يكون قد استخدم فييا أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية )أ(".

إن ما جاء في البروتوكول يعد أمرا حسنا، حيث لم يعتد بموافقة ضحية اإلتجار في  
حالة استغبللو بواسطة وسيمة أو أكثر من الوسائل المشار إلييا، ولعل السبب في ذلك ىو أن 
تمك الموافقة ال تصدر عن محض إرادة الضحية، إنما تكون حرية إرادتو في االختيار معدومة 

                                              
بروتوكول منع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  -1

، الدورة 69المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة 
 . 6448مارس  =بتاريخ بتحفظ الجزائر عمييا  ، صادقت6444تشرين الثاني / نوفمبر  59سون المؤرخ في الخامسة والخم
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، كما في حالة استخدام القوة أو القسر أو االختطاف، وقد تكون إرادتو في بعض الحاالت
أو الخداع، ولكن تمك اإلرادة  االحتيالموجودة في حاالت أخرى، كما في حاالت استخدام طرق 

معيبة تسيطر بأساليب وطرق احتيالية وتضميمية، وبالتالي قد تؤدي إلى وقوع الضحية في فخ 
م اعتداد البروتوكول المذكور بموافقة الضحية يسد الطريق أمام الكثير المتاجرين، ولذلك فإن عد

بحصوليم  ادعائيممن مرتكبي جرائم اإلتجار باألشخاص دون إفبلتيم من العقاب في حال 
 (1)عمى موافقة الضحية.

كما اعتبر البروتوكول في الفقرة الثالثة من نفس المادة: "تجنيد طفل أو نقمو أو تنقيمو أو  
حتى إذا لم ينطو عمى استعمال أي  -باألشخاص اإتجار –اؤه أو استقبالو لغرض االستغبلل إيو 

من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية )أ( من ىذه المادة، وذلك عين الصواب برأينا ألن اإلدراك 
والتمييز ناقص أو منعدم لدى األطفال مقارنة بالضحايا الكبار، وبالتالي يكونون أكثر عرضة 

 لمخداع من قبل المتاجرين بيم. 
 تعريفه حسب اتفاقية مجمس أوروبا الخاصة بالعمل ضد اإلتجار بالبشر:  -2

عمى نيج  6449سارت اتفاقية المجمس األوروبي لمكافحة اإلتجار بالبشر لسنة  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال في تعريفيا لئلتجار 

ألشخاص، إذ عرفتو المادة الرابعة الفقرة )أ( منو كما يمي: "يقصد بتعبير اإلتجار باألشخاص با
تجنيد أشخاص أو نقميم أو تنقيميم أو إيواؤىم أو استقباليم بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا 

أو أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغبلل السمطة، 
استغبلل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو 

، ويشمل االستغبلل كحد أدنى استغبلل بغاء الغير االستغبللسيطرة عمى شخص آخر لغرض 
أو سائر أشكال االستغبلل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات 

 (2)ق، أو االستعباد أو نزع األعضاء".الشبيية بالر 
والمبلحظ أن ىذه االتفاقية تتفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص  

وبخاصة النساء واألطفال في تعريفيا وأيضا في عدم االعتداد بموافقة ضحية اإلتجار، غير أنو 

                                              
 . 88دىام أكرم عمر، المرجع السابق، ص -1

2
- Article (1) Council of  Europe convention on Action against trafficking in Huuman Beings 

CETS N° 197, www.conventions.coe.int/treaty/commun/que voulez 
vous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG. 

http://www.conventions.coe.int/treaty/commun/que
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ن األول يولي اىتماما خاصا ىناك اختبلف بين موقف البروتوكول وموقف ىذه االتفاقية في أ
نما يستيدف مكافحة اإلتجار بالبشر  بالنساء واألطفال بينما الثاني ال يفرق بين الجنسين، وا 

 بصورة عامة. 
 ثانيا: تعريفه في قانون العقوبات الجزائري

اتخذ المشرع الجزائري نفس التعريف الموجود في بروتوكول منع ومعاقبة اإلتجار  
بأنو: "يعد إتجارا  8مكرر  747النساء واألطفال، حيث عرفتو المادة باألشخاص وبخاصة 

باألشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التيديد بالقوة أو 
إساءة  الخداع أو باستعماليا أو غير ذلك من أشكال اإلكراه، أو االختطاف أو االحتيال أو

تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل   بلل حالة استضعاف أو بإعطاء أواستعمال السمطة أو استغ
االستغبلل استغبلل دعارة موافقة شخص لو سمطة عمى شخص آخر بقصد االستغبلل، ويشمل 

التسول أو السخرة أو الخدمة كرىا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيية بالرق أو  الغير في
 (1)االستعباد أو نزع األعضاء".

يبلحظ في تعريف المشرع الجزائري رغم اتفاقو مع التعريف الذي جاء بو البروتوكول  
السالف الذكر، إال أنو ىناك اختبلف في صور االستغبلل، حيث أنيا وردت في قانون 

يشمل –العقوبات الجزائري عمى سبيل الحصر وليس عمى سبيل المثال، وىذا لعدم ورود عبارة 
ذكورة في البروتوكول أو أي عبارة أخرى يفيم من خبلليا ورود الم -االستغبلل كحد أدنى

يمة اإلتجار االستغبلل عمى سبيل المثال، وىذا موقوف منتقد ألنو يؤدي إلى تضييف نطاق جر 
 . باألشخاص

 المطمب الثاني: خصائص وعناصر جريمة اإلتجار باألشخاص وتمييزها عما يشابهها
سنقسم ىذا المطمب إلى فرعين، نتناول في الفرع األول خصائص وعناصر جريمة  

 اإلتجار باألشخاص، وفي الفرع الثاني تمييزىا عما يشابييا من جرائم كاآلتي: 
 

                                              
والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم  ::=5يونيو  >الموافق لـ  :>57صفر  >5المؤرخ في  :59-::األمر رقم  -1

مارس  >مؤرخة في  59، ج.ر عدد =644فبراير  69الموافق لـ  5874صفر عام  =6مؤرخ في  45-=4انون رقم بموجب الق
644=. 
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 الفرع األول: خصائص وعناصر جريمة اإلتجار باألشخاص
اإلتجار  ىذا الفرع بدوره سنقسمو إلى عنصرين، حيث سنستعرض أوال خصائص جريمة 

 باألشخاص وثانيا عناصر جريمة اإلتجار باألشخاص. 
 أوال: خصائص جريمة اإلتجار باألشخاص

 تتميز جريمة اإلتجار باألشخاص بالخصائص التالية:  
ىي جريمة منظمة عبر الوطنية تمارس من خبلل عصابات احترفت الجريمة  -5

ن خبلليا أنشطة غير مشروعة بيدف وجعمتيا محورا ومجاال لنشاطيا ومصدرا لدخميا تمارس م
 تحقيق الربح. 

تعتبر ثالث نشاط ربحي في العالم بعد تجارة السبلح والمخدرات وأسرعيم نموا  -6 
 (1)وأكثرىم ربحا.

تتميز بأنيا جريمة مركبة، حيث أن كل من التيديد أو االختطاف أو االحتيال  -7 
و التجنيد أو اإليواء أو االستقبال، وبالتالي يصبح وسيمة تسخر الرتكاب أفعال أخرى ىي النقل أ

عند اقتران ىذه األفعال بكل من التيديد أو االختطاف أو االحتيال نكون أمام جريمة واحدة 
 وىي جريمة اإلتجار باألشخاص. 

أنيا من الجرائم المستمرة، حيث تعتبر جريمة اإلتجار باألشخاص جريمة مستمرة  -8 
ة ليا تستغرق بعض من الزمن لتحققيا، أي أنيا ال تتحقق دفعة طالما أن العناصر المكون

واحدة، حيث أن الجاني عندما يقوم بنقل المجني عميو أو إيوائو أو استقبالو أو تجنيده لغرض 
استغبللو في الدعارة أو العمل القسري أو االسترقاق... فإنو يحتاج إلكمال فعمو الجرمي إلى 

 اإلتجار باألشخاص. جوىريا الرتكاب جريمة  عنصراالزمن بعض الوقت فيكون 
أنيا من الجرائم الواقعة عمى األشخاص، حيث أن موضوع جريمة اإلتجار  -9 

بسبب نقمو من قبل الجاني أو  االعتدادباألشخاص ىو البشر أو اإلنسان، وىو الذي يقع عميو 
 (2)تجنيده أو إيوائو أو استقبالو.

                                              
 . 545، المرجع السابق، صفيمي خالد مصطفى -1
 . 6;-4;دىام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ص -2
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استغبلل ظروف اقتصادية واجتماعية متردية تعاني منيا أن ىذه الجريمة نتاج  -: 
 (1)العديد من دول العالم.

أو اإليواء أو االستقبال تتم أنيا من الجرائم العمدية، حيث أن أفعال النقل أو التجنيد  -; 
بواسطة القوة أو التيديد باستخداميا أو الخداع أو االختطاف، وأن جميع ىذه الوسائل يتوفر 

د الجرمي أو التعمد، وبالتالي فجريمة اإلتجار باألشخاص ال يعدوا أن تكون إال فييا القص
 جريمة عمدية. 

 (2)أن ىذه الجريمة تقع دون اإلكتراث إلى عنصر رضى المجني عميو. -> 
 ثانيا: عناصر جريمة اإلتجار باألشخاص

بناءا عمى المفاىيم السابقة لجريمة اإلتجار باألشخاص، نجد أنو يفترض فييا ثبلثة  
 عناصر ىي: السمعة وىو اإلنسان، الوسيط وىو التجار، السوق. 

 السمعة:  -1
وتتمثل في الشخص الذي يمكن بيعو أو تجنيده أو نقمو أو إيواؤه أو استقبالو في أي بمد  

قصد استغبللو، ويتم ىذا االستغبلل إما عن طريق تقديم وطنو األصمي، وذلك بآخر غير م
أصبل، ولكن بطريق السخرة دون الحصول عمى المقابل المادي المبلئم ليذا العمل  عمل مشروع

ما عن طريق تقديم  ودون التأمين عميو، مما يجعمو يدخل في نطاق األعمال غير المشروعة، وا 
وممارسة البغاء أو نزع األعضاء وغير ذلك،  عمل غير مشروع يتمثل في االستغبلل الجنسي

ويستوي في ذلك أن يتم استغبللو طواعية منو أو كرىا عنو، ويتمثل ىذا اإلكراه في استعمال 
رى، وعادة ما يكون الضحية من القوة والخطف واالحتيال والنصب وغيرىا من الصور األخ

 اء واألطفال، أي فئات المجتمع األكثر ضعفا. النس
من ببلدىم بعدة طرق، فقد يكون طواعية عن طريق تقديم الوعود ىؤالء الضحايا  ويخرج 

الكاذبة بتوفير فرص العمل بمقابل مادي يتم اإلعبلن عنيا في الصحف أو عبر شبكة 
األنترنت، أو عن طريق االتصال المباشر بيم، وقد يكون الخروج جبرا عنيم عن طريق خطف 

                                              
ديسمبر  باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، إطبللة عمى أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار البنا يحي أحمد -1

 .548، د.د.ن، مصر، د.س.ن، ص6444
دراسة مقارنة بين المممكة العربية السعودية واألردن، منشورات مجمة اتحاد  شريف، اإلتجار بالبشر نواف اليواوشة أيمن -2
 .49، ص6457السعودية،  ية،تاب االنترنت المغاربة اإللكترونك
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في دولة أخرى، ويتضمن اإلجبار ىنا  مي الستغبلليم بالقوةن بمدىم األصالنساء واألطفال م
والجسماني كالضرب، وىتك العرض والتجويع واإلدمان باإلكراه والحبس  المعنوي اإليذاء

والعزلة، وعادة ما يتم اختيار الضحايا من صغار السن الذين ال يتجاوزون الخمسة وعشرين 
 (1)عاما لضمان مقاومتيم لؤلمراض المعدية.

 الوسيط )التاجر(:  -2
وىو البائع لمسمعة مع إمكانية النقل ليا إلى المشتري في األماكن المحددة، وحتى  

 (2)نستطيع أن نطمق عميو ىذا المقب يجب كالجريمة المنظمة أن يمارس حرفتو بطريق االعتياد.
مكمل وىذا ما نصت عميو المادة الرابعة من بروتوكول منع وقمع اإلتجار باألشخاص ال 

كما يمي: "ينطبق  6444التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
 9ىذا البروتوكول باستثناء ما ينص عميو خبلفا لذلك، عمى منع األفعال المجّرمة وفقا لممادة 

ع عبر من ىذا البروتوكول، والتحري عنيا ومبلحقة مرتكبييا حيثما تكون تمك الجرائم ذات طاب
 وطني وتكون ضالعة فييا جماعة إجرامية منظمة". 

وجدير بالذكر أن الوسيط ليس مجرد شخص طبيعي، بل ىو مشروع منظم يحترف مثل  
ىذه التجارة، فيو مشروع اقتصادي متكامل البنيان قريب الشبو من المشروعات االقتصادية 

ه التجارة تتكون في الغالب األعم من متعددة الجنسيات، إذ أن الشبكة اإلجرامية التي تقوم بيذ
وسطاء يتخذون من الدول العارضة ليذه السمعة مركزا ليم، حيث يقومون باختيار الضحايا 

شأ إلى البمد محل التجارة، ومن وسطاء مسيمين لممساعدة في عبور ىذه السمعة من بمد المن
سمع وتوزيعيا عمى ف الذي يوجد فيو وسطاء آخرون يقومون بميمة استبلم ىذه الالمضي

 (3)األنشطة المختمفة.
 السوق:  -3

تتعمق جريمة اإلتجار باألشخاص بانتقال الضحايا من موطنيم األصمي إلى بمد آخر أو  
عدة بمدان أخرى، وذلك من أجل استغبلليم بصورة غير مشروعة، وعميو قد يكون البمد اآلخر 

                                              
سوزي عدلي ناشد، اإلتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -1

 . :5، ص>644
 . =4اليواوشة أيمن نواف شريف، المرجع السابق، ص -2
 . ;5، صسوزي عدلي ناشد، المرجع نفسو -3
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النتقاليم إلى المكان المقصود لبلستغبلل أو قد مجرد منطقة تجمع أو عبور لمضحايا تمييدا 
 (1)يكون االنتقال مباشرة إلى بمد االستغبلل.

 وتعد ىذه الدول حمقات مرتبطة ببعضيا البعض لتضمن نجاح ىذه التجارة:  
يقصد بيا الدول المصدرة لمضحايا، دورىا قائم في تصدير المجني  دول العرض: -

عمييم، وغالبا ما تكون دوال فقيرة وتعاني من أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وتساىم 
 مىؤالء الضحايا من ىذه الببلد إلى ببلد الطمب عميي ليذه الفئات، حيث ينفرفي عممية الطرد 

 لئلتجار بيم. 

يقصد بيا الدول المستوردة، فيي تعد دوال مستوردة ليؤالء المجني  طمب:دول ال -
عمييم، وغالبا ما تكون دوال غنية وذات مستوى اقتصادي عال، أي تعتبر دول جذب ليؤالء 
حتى يتحسن مستواىم المعيشي والتخمص من المشكبلت التي يعانون منيا بأسرع وقت وأسيل 

 ي يستخدمونيا ومدى شرعيتيا. الطرق دون النظر إلى الوسيمة الت

يقصد بيا الدول الواقعة بين ىذين النوعين من الدول، فيي  دول المعبر )الترانزيت(: -
تعتبر الوسيط بين الدول المصدرة والدول المستوردة تمييدا لنقل المجني عمييم إلى األماكن 

ويتم اختيارىا لبعد المسافة بين التي سيتم استغبلليم فييا، ودول المعبر غالبا ما تكون دوال فقيرة 
الدول المصدرة والدول المستوردة، فيي بمثابة مكان أو مركز لتجمع ىؤالء الضحايا توطئة 

(2)لتكممة باقي إجراءات االنتقال إلى الدول المستوردة ليم.
 

 الفرع الثاني: تمييز جريمة اإلتجار باألشخاص عما يشابهها
من جريمتان  -مثبل–ناصرىا، فحتى لو ُوجدت قد ال تتطابق جريمتان في جميع ع 

الجرائم الواقعة عمى األشخاص أو عمى األموال تتشابيان في بعض خصائصيما إال أنيما 
تختمفان في غيرىا، بمعنى أن لكل جريمة أركان وأوصاف خاصة بيا تميزىا عن غيرىا من 
الجرائم، لذلك سنقوم بتبيان أوجو الشبو واالختبلف بين جريمة اإلتجار باألشخاص وغيرىا من 

 ابية ليا. الجرائم المش
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 تمييز جريمة اإلتجار باألشخاص عن جريمة تهريب المهاجرينأوال: 
إذ ال تعد ظاىرة تيريب البشر ظاىرة ذات أبعاد تاريخية كظاىرة اإلتجار باألشخاص،  

ُيرد الباحثون نشأة ظاىرة التيريب البشري إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نشأت 
سيادة الدول عمى أراضييا ومعابرىا البرية والبحرية، أما اإلتجار  الحدود السياسية وتطورت

باألشخاص فيو ظاىرة تاريخية قديمة وليس من السيل تحديد محطات تاريخية محددة يمكن 
الوقوف عمييا في ىذا الصدد، إذ تناقمت كافة الحضارات اإلنسانية نصوصا تفيد أن عممية 

، وىذا ما تناولناه (1)التي كانت سائدة بين الدول وداخميا استعباد البشر من العمميات التجارية
 في الفصل السابق.

ورغم أن اإلتجار باألشخاص وتيريب المياجرين جريمتان متمايزتان، إال أن ىذا ال  
يعني أنو ليس بينيما قواسم مشتركة وأوجو تشابو، فكبلىما جرم يشتمل عمى نقل أفراد من 

لحاالت الفعمية من كل منيما قد تنطوي عمى عناصر من ىذين البشر كسبا لمربح، كما أن ا
الجرمين معا، أو قد تنتقل من جريمة إلى أخرى، فالعديد من ضحايا اإلتجار باألشخاص 
يبدؤون رحمتيم بموافقتيم عمى تيريبيم من دولة إلى أخرى، ثم إن المياجرين الميربين قد 

ية فيما بعد، وبذلك يصبحون في عداد ضحايا يتورطون بالخداع أو بالقسر في حاالت استغبلل
 (2)اإلتجار باألشخاص.

أما أوجو اإلختبلف بينيما فتختمف جريمة اإلتجار باألشخاص عن جريمة تيريب  
 المياجرين فيما يمي: 

يشكل اإلتجار جريمة ضد األشخاص ييدد سبلمة البشر،  من حيث نوعية الجريمة: -
 أما التيريب فيو جريمة ضد الدولة يشكل تيديدا لسبلمة األمن القومي. 
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من حق ضحايا اإلتجار باألشخاص الحصول عمى  من حيث التصريح باإلقامة: -
(1)ألصمي.اإلقامة، أما ضحايا التيريب فيجب إعادة األشخاص الذين تم تيريبيم إلى بمدىم ا

 

فاإلتجار باألشخاص قد يكون إما داخل الدولة الواحدة، أو عمى  من حيث الطرق: -
نطاق دولي، أما التيريب فيكون دائما بين أكثر من دولة، ألنو يتطمب اجتياز الحدود دون 

 االمتثال لممتطمبات الضرورية لمدخول القانوني لمدولة المستقبمة. 

ن الشخص ال يعتد بالرضا في حاالت اإلتجار باألشخاص، وذلك أل من حيث الرضا: -
يار لو سوى التسميم الستغبللو، أما التيريب فيوافق الشخص الذي تم المتاجر بو ىو ضحية الخ

(2)تيريبو عمى دخول الدولة المستقبمة بشكل غير قانوني.
 

 ثانيا: تمييز جريمة اإلتجار باألشخاص عن جريمة البغاء
بأن ىناك  يممنظمات غير الحكومية والبحث العماألكاديميون المعروفون، واليؤكد  

عبلقة مباشرة بين البغاء واإلتجار باألشخاص، ففي الواقع يساىم البغاء في اإلتجار باألشخاص 
 (3)في كونو يوفر واجية يعمل خمفيا القائمون عمى ىذه التجارة لغرض االستغبلل الجنسي.

ر األشخاص مع جريمة البغاء أيضا في كونيا من الجرائم الواقعة وتتفق جريمة اإلتجا 
 (4)عمى األشخاص وتنقصان من كرامة اإلنسان، وتتفقان أيضا كونيما من الجرائم العمدية.

أما بالنسبة ألوجو االختبلف بين الجريمتين فتكمن في أن المرأة في جريمة البغاء تقوم  
مساءلتيا جنائيا، في حين ىناك شخص أو أشخاص ببيع المتعة، وىذا في حد ذاتو كاف ل

آخرون في جريمة اإلتجار باألشخاص ذكورا كانوا أم إناثا يتولون قيادة ىذه المرأة، بحيث 
يستخدمونيا في البغاء كرىا، أي التخاذ جسدىا مادة لمبيع من قبل المتاجرين، كما تعد جريمة 
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عامة، أما جريمة اإلتجار باألشخاص فيي من البغاء من الجرائم المنافية لؤلخبلق واآلداب ال
 (1)الجرائم الماسة بالحرية والكرامة اإلنسانية.

 ثالثا: تمييز جريمة اإلتجار باألشخاص عن جريمة الخطف
بالعودة إلى تعريف جريمة اإلتجار باألشخاص يتبين بان أفعال النقل والتجنيد واالستقبال  

 جريمة  ي إن الخطف ىنا ليسبينيا وسيمة الخطف، أواإليواء ترتكب بواسطة عدة وسائل من 
مستقمة األصل، إنما ىو وسيمة تسخر الرتكاب جريمة أخرى وىي اإلتجار باألشخاص، مما 
يعني أن نقل المجني عميو من مكان إلى آخر واحتجازه ىو العنصر المشترك من العناصر 

 المكونة لمركن المادي لجريمتي الخطف واإلتجار بالبشر. 
مة الجاني وعميو إذا قام الجاني بنقل المجني عميو من مكان آلخر فيل يستوجب مسائ 

 ريمة اإلتجار باألشخاص؟ عن جريمة الخطف أم عن ج
 ىذا ىو سبب إجراء مقارنة بين ىاتين الجريمتين.  
جابة عمى ىذا التساؤل ال تتطمب العودة إلى توضيح العناصر واألركان المكونة واإل 

ريمتين، نظرا الندراج الخطف ضمن العناصر المكونة لمركن المادي لجريمة اإلتجار لياتين الج
ستخبلص الغرض الذي يستيدفو باألشخاص، لذا فإن اإلجابة عن ىذا التساؤل تكمن في ا

من ارتكاب فعل الخطف، فإذا كان الغرض من الخطف ىو استغبلل المجني عميو كما  الجاني
نكون أمام جريمة اإلتجار الخاصة باإلتجار باألشخاص فإننا  جاء في المواثيق والتشريعات

 باألشخاص، أما إذا لم يكن كذلك فسنكون أمام جريمة الخطف. 
وعمى الرغم من وجود فاصل دقيق بين الخطف كجريمة مستقمة وبين الخطف كوسيمة  

األشخاص باألشخاص يمكن إبراز بعض أوجو التمييز بين جريمة اإلتجار بإلرتكاب اإلتجار 
 وجريمة الخطف كما يمي: 

ال يكفي لقيام جريمة اإلتجار باألشخاص  من حيث اشتراط توافر نوع القصد الجرمي: -
القصد العام فقط، بل يجب توافر إلى جانبو أيضا القصد الخاص والمتمثل في اشتراط ارتكاب 

 جريمة اإلتجار باألشخاص لغرض االستغبلل. 
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الخطف فيكفي توافر القصد العام فقط المتمثل في انصراف  أما الركن المعنوي لجريمة 
 و بذلك. المخطوف ونقمو من مكان آلخر وعمم نية الجاني إلى انتزاع

إن المصمحة الجديرة بالحماية في جريمة الخطف ىي  من حيث المصمحة المحمية: -
حماية حرية اإلنسان، أما في جريمة اإلتجار باألشخاص فإن المصمحة الجديرة بالحماية ىي 

حماية مصمحة المجتمع من استقرار  ،باإلضافة إلى حماية حرية اإلنسان وكرامتو وصحتو
 (1)األمن.

 اإلتجار باألشخاص المبحث الثاني: عوامل وآثار انتشار جريمة
مما ال شك فيو أن ىناك عوامل كثيرة تتسبب في انتشار ظاىرة اإلتجار باألشخاص،  

ورغم صعوبة حصر ىذه العوامل المؤدية لمثل ىذه الجريمة، إال أنيا ال تعدوا إال أن تكون ذات 
 وك. واجتماعية أو سياسية أو نفسية تدفع البعض نحو ىذا التصرف والسمأأبعاد اقتصادية 

وسوف نتناول العوامل التي تساعد عمى انتشار تمك الظاىرة وآثار انتشارىا وذلك من  
 خبلل ما يمي: 

 المطمب األول: عوامل انتشار جريمة اإلتجار باألشخاص.  
 المطمب الثاني: آثار انتشار جريمة اإلتجار باألشخاص.  

 المطمب األول: عوامل انتشار جريمة اإلتجار باألشخاص
تتعدد عوامل انتشار ظاىرة اإلتجار باألشخاص والتي تكون في مجمميا معقدة وأحيانا  

 تعزز بعضيا البعض، وعميو سوف نتناول أىم العوامل التي ساعدت في انتشارىا: 
 الفرع األول: العوامل االقتصادية

ر ظاىرة اإلتجار باألشخاص نتيجة زيادة الطمب العالمي عمى العمالة غي ازدىاربدأ  
ر األفراد تجمعاتيم النامية ألسباب جيلمستضعفة بدول المقصد، حيث يالقانونية الرخيصة وا

اقتصادية ويسافرون إلى المراكز الحضارية ذات الوفرة االقتصادية من أجل العمل، وعندىا 
يصبحون عرضة ألوضاع العبودية خاصة حال عمميم في أعمال الخدمة المنزلية، ويكشف 

ة تعرض ىؤالء العمال ألشكال من األذى المفظي والجسدي من قبل رب العمل، عن تمك العبودي
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فضبل عن خرق عقد العمل الذي يحكم العبلقة بين الطرفين من خبلل تأخير األجور أو عدم 
منح عطمة لمراحة من العمل، وكذلك تفشي الفقر وتنامي الصعاب االقتصادية في العديد من 

ساعد بدوره عمى تزايد حركة اإلتجار باألشخاص في تمك  جتماعياالالدول أوجدت تفتتا لمنسيج 
الدول خاصة بالنسبة لمنساء البلئي يعتبرن في البمدان الفقيرة ذات النظام األبوي عبئا اقتصاديا، 

من خبلل نقمين إلى دول أخرى وُيجبرن عمى  ي يدفع بالعائبلت إلى التخمص منيناألمر الذ
 (1)بغاء.الزواج أو عمى العمل في ال

كما أدى أيضا انتشار البطالة في معظم بمدان العالم، والتضخم وانخفاض مستويات  
المعيشة وعدم التناسب بين األجور واألسعار وظيور أنماط معيشية استيبلكية لدى بعض فئات 
المجتمع وبعض مشكبلت اإلسكان والصحية والمواصبلت إلى دفع الشباب إلى مستنقع الجريمة 

 (2)كوسطاء لتجنيد أو إيواء أو استقبال المجني عمييم لحساب العصابات اإلجرامية.لمعمل 
 الفرع الثاني: العوامل االجتماعية

تزايد حاالت الطبلق واالنفصال بين الزوجين وخاصة بعد  االجتماعيةمن أىم العوامل  
ه، وغير ذلك من مرور مدة بسيطة عمى الزواج، بسبب الزيجات المدبرة أو المبكرة أو باإلكرا

ممارسات الزواج مثل أشكال الزواج المؤقت أو الزواج بواسطة المجبلت أو الفيارس المصورة، 
أو طمب العرائس بالبريد وسائر أشكال االستغبلل الجنسي، ىي كميا عوامل يمكن أن تسيم في 

األطفال  وىذا ما يؤدي إلى تزايد الطمب عمى الرضع أو ،(3)ظاىرة جرائم اإلتجار باألشخاص
الذين ينتجون عن ذلك الزواج الفاشل سواء لئلتجار بيم أو بأعضائيم، كما أن عدم وجود نظام 
لمرعاية االجتماعية أو الخيرية لتقديم الدعم المالي إلى األسر المعرضة لمخطر يؤدي بالضرورة 

 (4)إلى استفحال ظاىرة اإلتجار باألشخاص.

                                              
مرعي أحمد لطفي السيد، استراتيجية مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  -1
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القانونية عمى مينة البغاء كما ىو الحال في ىولندا كما أن إضفاء بعض البمدان الصفة  
يمنح ل الجنسي، و ساعد عمى نمو جريمة اإلتجار باألشخاص خاصة في مجال االستغبل

رسميا يمكنيم من التبلعب واإلفبلت من قبضة القانون ويؤدي إلى  عصابات اإلتجار غطاءً 
 (1)عدم إمكانية ضبط الجريمة ومرتكبييا.

 العوامل السياسيةالفرع الثالث: 
ال شك أن الحكومات الفاسدة فضبل عن عدم االستقرار السياسي في بعض البمدان قد  

شكبل تربة خصبة لعمل المنظمات اإلجرامية الدولية في النشاطات اإلجرامية المتعمقة باإلتجار 
طفال باألشخاص، كما أن تزايد النزاعات المسمحة أدى إلى تنامي ظيرة ما يعرف بتجنيد األ

لممشاركة في نزاعات مسمحة ولمعمل في جيوش نظامية، خاصة األطفال تحت سن الثامنة 
عشر، فيتم إما خطفيم إلجبارىم عمى العمل أو تجنيدىم عن طريق التيديد أو الرشاوي أو تقديم 
وعود كاذبة، ففي العديد من الحاالت يأمل األطفال في الحصول عمى مأكل وممبس ومأوى، إال 

ر طفل االنضمام إلى جماعة مسمحة ال يجوز اعتباره قرار حرا لكون األطفال غير أن قرا
، ىذا باإلضافة إلى (2)عاطفيا وجسديا، وبالتالي يستغمون بسيولة ويجبرون عل العنفناضجين 

ن عصابات اإلتجار باألشخاص، وربما دخوليم عدم وعييم وقمة خبرتيم، مما يوقع بيم في براث
 (3)يم أو وعي بأبعادىا.في دائرتيا دون ف

 الفرع الرابع: العوامل النفسية
الظروف االقتصادية واالجتماعية، ظير العامل النفسي، وىو رغبة الفرد في تغيير أمام  

حالة الفقر التي يعيش فييا حتى ولو كان عمى حساب حريتو الشخصية وسبلمة جسده، وبصفة 
التخمص من سيطرة الرجل، حتى تحقق  خاصة عند المرأة التي أظيرت رغبتيا الممحة في

طموحاتيا ورغباتيا الخاصة بصورة مستقمة، فييأت نفسيا من حيث ال تدري ألن تكون ضحية 
 (4)جريمة اإلتجار باألشخاص.
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كما تؤدي الضغوط من األسرة أو المجتمع لتوفير االحتياجات الخاصة لآلخرين إلى  
إلى البحث عن تغيير حياتو المعيشية ولو  يسعى ضغوط نفسية عمى الفرد تجعل ىذا األخير

 (1)عمى حساب حريتو.
 الفرع الخامس: العوامل القانونية

تتجمى العوامل القانونية في انعدام سبل الوصول إلى نظام العدالة الجنائية، حيث يقع  
ما ألن  ما تعوزه سبل الحصول عمى تمثيل قانوني، وا  في ذلك إما الشخص المتجر بو أجنبي، وا 

، إضافة إلى عدم كفاية الثقافة القانونية وعدم (2)نظام نفسو ال يتيح سبيبل مناسبا لبلنتصافال
معرفة األفراد لحقوقيم وواجباتيم وخوفيم من السمطة وعدم المجوء إلييا إما بسبب الخوف من 

 (3)بطش السمطة أو بسبب إظيار تمك العصابات بوجود عبلقة بينيا وبين السمطة.
إذن كل ىذه العوامل وغيرىا والتي تتكامل في كثير من الحاالت وتتواصل مع بعضيا  

 البعض، بحيث تتسبب بطريقة مباشرة في انتشار وتنامي جريمة اإلتجار باألشخاص. 
 المطمب الثاني: آثار جريمة اإلتجار باألشخاص

انب عدة، تؤدي جريمة اإلتجار باألشخاص إلى حدوث الكثير من التداعيات عمى جو  
سواء كانت نفسية أو جسدية، أو إجتماعية أو اقتصادية وغيرىا من الجوانب التي تشكل انتياكا 
لحقوق اإلنسان وتؤثر حتى عمى الدول التي ليا عبلقة بيذه الجريمة الشنعاء، وعميو سوف 

 نتناول أىم اآلثار التي تسببيا جريمة اإلتجار باألشخاص. 
 يةالفرع األول: اآلثار النفس

تؤدي جريمة اإلتجار باألشخاص إلى حدوث آثار نفسية خطيرة عمى األشخاص الذين  
تتم المتاجرة بيم، ومنيا اإلجياد النفسي الذي يعقب التعرض لمحوادث الجسدية كالعمل المضني 
أو التحرش الجنسي أو االغتصاب، ومنا ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد والشعور الدائم 

خشية من اآلخرين والعار وصعوبة التحدث عن ما لحق بيم من ممارسات بالخوف والقمق وال
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االجتماعي بين الفرد ومجتمعو أو بينو وبين أسرتو وبيئتو  االنشطار، وبالتالي حدوث (1)قاسية
 (2).السريةلكونو تورط في نشاط جنسي، أو لكونو مصابا باألمراض 

 الفرع الثاني: اآلثار الجسدية والصحية
اآلثار الناتجة عن اإلتجار باألشخاص األضرار الجسدية والصحية التي من أىم  

تعذيبيم تصيبيم من جراء المتاجرة بيم، ومن ىذه اآلثار ضرب ىؤالء األشخاص وحرقيم و 
صابتيم  واحتجازىم واستخدام غيرىا من وسائل العنف التي تؤدي إلى تشويييم جسديا وا 

بار النساء عمى البغاء إلى إصابة الضحايا بأمراض ، فعادة ما يؤدي إج(3)باألمراض الخطيرة
ة المكتظة التي )اإليدز(، كما تساىم ظروف المعيشجنسية وبفيروس نقص المناعة المكتسبة 

يعيشيا جموع الضحايا عمى تواجدىم في أماكن اإلقامة والتنقل وغياب الرعاية الصحية 
 (4)ل وغيرىا من األمراض المعدية.لمضحايا وسوء التغذية في انتشار األمراض كالجرب والس

 الفرع الثالث: اآلثار االقتصادية
إن النتشار ظاىرة اإلتجار باألشخاص انعكاساتيا السمبية عمى المجتمع من خبلل ما  
 يمي:
استحداث مظير جديد لتكتبلت وجماعات الجريمة المنظمة كان لو أثره عمى دفة  -

 االقتصاد عمى المستوى اإلقميمي واألقاليمي. 

تغمغل المحترفين في عصابات وتكتبلت الجريمة المنظمة إلى مواقع األكثر تأثيرا في قوة  -
 الدولة االقتصادية بما يحقق أىدافيم. 

ستفادة من رؤوس األموال األجنبية المتنقمة إلييا بصرف حرص الدول النامية عمى اال -
النظر عن مصادرىا )تبييض األموال، تبييض أعراض تجارة الجنس، تجارة األعضاء(، 
بيدف تنفيذ خطط التنمية الطموحة فييا رغم اآلثار السمبية التي تضر باالقتصاد الحقا، 

 لتنمية االقتصادية فييا. حيث ال يساعدىا في التقدم االقتصادي بل يعرقل خطط ا

                                              
ة الجزائرية في مكافحة اإلتجار بالبشر، جامعة الدىيمي األخضر عمر، ندوة عممية حول مكافحة اإلتجار بالبشر، التجرب -1
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حرص منظمات تجارة األشخاص عمى مد نشاطيا من خبلل مسؤولين وطنيين لتمكينيا  -
 من مباشرة نشاطيا عبر الحدود الوطنية خاصة في الدول الفقيرة. 

الستثمارات  ،ظيور عادات اقتصادية غير سميمة أىميا تشجيع المعامبلت المشبوىة -
 سريعة الربحية قصيرة األجل.

 شيوع سموك التيرب الضريبي.  -

 خفض معدالت النمو االقتصادي في المجتمع.  -

زعزعة التنمية االقتصادية والتشكيك في قدرات وشرعية النظم السياسي بما يؤثر عمى  -
 استقرار الحاالت االقتصادية. 

زيادة األعباء التي تتحمميا الدولة في توفير الرعاية الطبية واالجتماعية لؤلشخاص  -
(1)اإلتجار باألشخاص. ضحايا

 

 الفرع الرابع: اآلثار االجتماعية
 إن من أىم اآلثار االجتماعية التي تنشأ عن ىذه الظاىرة ما يمي:  
يجعل فقدان شبكات الدعم العائمي واالجتماعي ضحية عممية اإلتجار باألشخاص أكثر  -

في تدمير البنى لتيديدات التجار وطمباتيم، ويساىم بطرق عدة  لبلنصياعضعفا وقابمية 
 االجتماعية. 

عيق اإلتجار باألشخاص انتقال القيم الثقافية والعمم من األىل إلى الطفل، ومن جيل ي -
 إلى آخر، ما يؤدي إلى إضعاف عمود رئيسي من أعمدة المجتمع. 

إن الضحايا الذين يعودون إلى مجتمعيم يجدون أنفسيم مصومين بالعار ومنبوذين،  -
توفير خدمات اجتماعية متواصمة ليم، ومن األرجح أن ينغمسوا في األمر الذي يتطمب 

(2)تعاطي المخدرات وممارسة األنشطة اإلجرامية.
 

 انتشار جماعات تجارة الجنس والبغاء وجرائم خطف النساء واألطفال.  -

(3)زيادة األطفال غير الشرعيين. -
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 الفرع الخامس: اآلثار السياسية
لئلتجار باألشخاص آثار سياسية متمثمة في المساس بحقوق اإلنسان عمى وجو  

 الخصوص كما يمي: 
انتياك حقوق اإلنسان المتعمقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة مما ينتج عنو نشوء فئة  -

 من البشر تعاني من االضطياد والعبودية. 

والصراعات السياسية والعرقية في أغمب تؤدي النزاعات المسمحة والكوارث الطبيعية  -
األحيان إلى تشريد نسبة كبيرة من األشخاص داخميا، فيتعرض ىؤالء إلى المتاجرة 

(1)بيم.
 

تؤدي عمميات اإلتجار باألشخاص كذلك إلى التقميل من شأن جيود الحكومات في بسط  -
 سيطرتيا، مما يسفر عن تيديد أمن السكان األكثر ضعفا. 

ي التي يدفعيا الذين يتاجرون باألشخاص قدرة الحكومة عمى مكافحة تعرقل الرشاو  -
الفساد ضمن سمطات تطبيق القانون واليجرة والقضاء، وبمعنى أدق اإلتجار باألشخاص 

 (2)يفسد سمطة الحكومة.
 

                                              
 . >4الدىيمي األخضر عمر، المرجع السابق، ص -1
 . 9>، المرجع السابق، صإيناس محمد البيجي -2



 
 
 
 

 الثاني الفصل
 

 
 

 جرمية اإلجتار باألشخاص
 يف قانون العقوبات اجلزائري

 
 
 

 أركان جريمة اإلتجار باألشخاص  المبحث األول:

 الظروف القانونية في جريمة االتجار باألشخاصالمبحث الثاني: 

 
 
 
 
 
 



 جريمة اإلتجار باألشخاص في قانون العقوبات الجزائري                                                                               الثاني الفصل

- 41 - 

 : جريمة االتجار باألشخاص في قانون العقوبات الجزائريالفصل الثاني
ىذا الفصؿ عمى مبحثيف، نبيف في المبحث األوؿ أركاف جريمة االتجار  نقسـ 

باألشخاص، وفي المبحث الثاني الظروؼ القانونية في جريمة االتجار باألشخاص عمى الوجو 
 اآلتي:

 المبحث األول: أركان جريمة االتجار باألشخاص
المادي والركف المعنوي يقوـ البناء القانوني لمجريمة عمى ثالثة أركاف تتمثؿ في الركف  

والركف الشرعي، وبناء عمى ذلؾ نقسـ ىذا المبحث عمى ثالثة مطالب، نوضح في المطمب 
 األوؿ الركف الشرعي، وفي المطمب الثاني الركف المادي وفي المطمب الثالث الركف المعنوي.

 المطمب األول: الركن الشرعي لجريمة اإلتجار باألشخاص
إلى  04رر مك 303ري جرائـ االتجار باألشخاص في المواد مف لقد جـر المشرع الجزائ 
وي تحت القسـ الخامس مكرر تحت عنواف اإلتجار باألشخاص مف ، التي تنض15مكرر  303

ضد  و الجنح الفصؿ األوؿ: الجنايات والجنح ضد األشخاص، مف الباب الثاني: الجنايات
مف قانوف رقـ  ،يا، مف الجزء الثاني: التجريـاألفراد، الكتاب الثالث: الجنايات والجنح وعقوبات

يعدؿ ويتمـ األمر  2000فبراير سنة  25الموافؽ  1430صفر عاـ  20مؤرخ في  00-01
والمتضمف  1066يونيو سنة  01الموافؽ  1316صفر عاـ  11المؤرخ في  156-66رقـ 

 قانوف العقوبات.
 المطمب الثاني: الركن المادي لجريمة االتجار باألشخاص

إف الركف المادي بصفة عامة ىو فعؿ خارجي لو طبيعة ممموسة تدركو الحواس، وال  
تقـو أي جريمة بدوف توافر ركف مادي، وىو يتكوف مف ثالثة عناصر ىي: السموؾ اإلجرامي 

بوصفو  الشروع والنتيجة و العالقة السببية بيف السموؾ اإلجرامي والنتيجة، كما يوجد أيضا
 (1)تكتمؿ عناصره. صورة لركف مادي لـ

 وجريمة االتجار باألشخاص كغيرىا مف الجرائـ يجب أف يتوافر فييا الركف المادي. 
 

                                              
، ص 2007سوريا،  ،دمشؽعبود السراج، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، نظرية الجريمة، مطبوعات جامعة دمشؽ،  -1

118. 
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 الفرع األول: السموك اإلجرامي لجريمة اإلتجار بالشخاص
ينقسـ السموؾ اإلجرامي في جريمة االتجار باألشخاص إلى قسميف ىما: صور السموؾ،  

 303في نص المادة نص عمييا المشرع الجزائري  والتيسائؿ التعامؿ في ىذه الجريمة، وو 
 : 04مكرر 

 أوال: صور السموك اإلجرامي لجريمة اإلتجار باألشخاص
دد المشرع الجزائري صور السموؾ اإلجرامي المكوف لمركف المادي لجريمة االتجار لقد ع 

ف يأتي باألشخاص، حيث حاوؿ أف يوسع مف نطاؽ التجريـ بحيث ال يشترط في الجاني أ
 باألفعاؿ كميا، بؿ يكفي أف يأتي بفعؿ واحد مف ىذه األفعاؿ المجرمة والمتمثمة في:

 تجنيد األشخاص: -1
يقصد بتجنيد األشخاص، تطويع األشخاص واستخداميـ كسمعة قابمة لمتداوؿ بالمخالفة  

كانت الوسائؿ المستخدمة  ة بغرض االستغالؿ وجني األرباح أيالمقوانيف واألعراؼ الدولي
مشروعة أو غير مشروعة، وبصرؼ النظر عف ارتكابيا بداخؿ الدولة أو عبر حدودىا 
اإلقميمية، وىذا يعني أف ضحايا االتجار مف ىؤالء األشخاص يكونوا خاضعيف تماما لمجاني 

ض لمضحية وينفذوف ما يطمبو منيـ طواعية نتيجة السيطرة عمييـ، ويتـ التجنيد عادة بتقديـ قر 
يتـ تخصيص الجانب األكبر منو عمى سبيؿ المثاؿ ألىؿ الضحية مع الوعد بوظيفة يمكف أف 
تدر العائد الكافي لتسديد القرض واالدخار، وتتبخر كؿ تمؾ األماني بوصوؿ الضحية إلى بمد 
المقصد حيث ال تجد العمؿ الذي وعدت بو أو تمحؽ بعمؿ ال يكفي لتسديد قرضيا وتحت 

 القسرية تمارس أعماؿ غير مشروعة تحت الضغط المتواصؿ مف المستغميف.الظروؼ 
وينقسـ التجنيد إلى عدة أنماط، فمنو التجنيد القسري، والتجنيد الخادع الكمي، والتجنيد  

الخادع الجزئي، وتعتبر ىذه األنماط أفعاؿ مقترنة بوسائؿ غير مشروعة األمر الذي يتطمب 
 از:بإيج ولو إلقاء الضوء عمييا

 التجنيد القسري: -أ
كراىيـ عمى تنفيذ   ىو أخذ ضحايا االتجار عنوة بعيدا عف موطنيـ األصمي إلجبارىـ وا 

ما يطمب منيـ، ويعني ذلؾ أف السمة الغالبة ىنا القوة واستخداـ العنؼ القتياد شخص ما بعيدا 
 عف محؿ إقامتو الدائـ.
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 التجنيد الخادع الكمي: -ب
جار باألشخاص بوعود كاذبة إليجاد فرص عمؿ ليـ وتحقيؽ وىو غواية ضحايا االت 

مكاسب مالية عمى خالؼ الحقيقة، األمر الذي يترتب عميو خداعيـ وتضميميـ تضميال كامال، 
 فال تتبيف ليـ النوايا الحقيقية لمافيا االتجار.

 التجنيد الخادع الجزئي: -ج
نيـ سيوظفوف في نشاط معيف ويقصد بذلؾ أف ضحايا االتجار باألشخاص قد يعمموف بأ 

ولكف ال يعرفوف تحت أية ظروؼ، ويعني ذلؾ أف ضحية االتجار قد توظؼ في وظيفة معينة 
في بمد المقصد ثـ تفاجأ بوجود ضغوط معينة عمييا قد تصؿ إلى اإلكراه واإلجبار عمى ممارسة 

 (1)عمؿ غير مشروع حيث تتخذ مف وظيفتيا المعينة بيا ستارا لذلؾ.
 األشخاص:نقل  -2

يقصد بعبارة نقؿ األشخاص في معرض تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف نقؿ األشخاص مف  
 (2)مكاف إلى مكاف آخر داخؿ الحدود الوطنية أو عبرىا.

لجريمة االتجار باألشخاص عندما يتـ ىذا  ويتحقؽ فعؿ النقؿ المكوف لمركف المادي 
األطفاؿ عبر الحدود، ومف بيف ىذه ة وخاصة عند نقؿ وعشر مالفعؿ بوسائؿ وأساليب غير 

 :يمي الوسائؿ واألساليب غير المشروعة ما
مف تولي رعاية طفؿ بقصد تسفيره خارج البالد مقمد  شخص تزوير الوثائؽ مما يمكف-1

شيادة موافقة الوالديف عمى السفر، أو تزوير وثائؽ األشخاص المرافقيف لمطفؿ مما يمكنيـ مف 
 تراؼ بأبوة الطفؿ والحصوؿ عمى الوثائؽ الخاصة بذلؾ.السفر مع الطفؿ، أو االع

سفر نساء حامالت عبر الحدود واإلنجاب في دوؿ المقصد بحيث يتـ بيع أو تبني -2
 الطفؿ أو نقمو إلى بمد آخر.

 العمؿ عمى منح الطفؿ صفة الالجئ السياسي. -3

                                              
بشأف مكافحة اإلتجار  2008لسنة  01مبارؾ ىشاـ عبد العزيز، ماىية االتجار بالبشر بالتطبيؽ عمى القانوف البحريني رقـ  -1

 .7-5، ص ص 2009باألشخاص، مركز اإلعالـ األمني، البحريف، 
(، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو تجار باألشخاص في القانوف السوري )دراسة تحميميةلجرائـ اإل منجد مناؿ، المواجية الجنائية -2

 .46، ص 2012، العدد الثاني، دمشؽ، سوريا، 28االقتصادية والقانونية، المجمد 
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إلى المممكة السفر عبر بمد ثالث لتجنب نقاط المراقبة مثؿ السفر مف رومانيا  -4
 المتحدة ثـ إلى إيرلندا حيث ال تتخذ إجراءات المراقبة عمى القادميف مف المممكة المتحدة.

أما الناقؿ ىو ذلؾ الشخص الذي يقوـ باستخداـ إحدى وسائؿ النقؿ البرية أو البحرية أو  
الجريمة  مف الالـز لتحقيؽ أركافالجوية لنقؿ الضحايا مف دوؿ المنشأ إلى دوؿ المقصد، وليس 

ف ب شأنو أف يقوـ بتوصيميـ بالفعؿ إلى الجية النيائية، بؿ يمكف أف توجو الجريمة ضده حتى وا 
 .(1)اقتصر دوره عمى نقميـ مف مكاف إلى آخر داخؿ الحدود الوطنية أو خارجيا

 :تنقيل األشخاص -3
يقصد بو تحويؿ الممكية إلى شخص آخر، فاألصؿ أف اإلنساف بطبيعتو ال يمكف 
االستئثار بو أو تممكو أو استغاللو أو بيعو لكونو خارج عف دائرة التعامؿ ومباشرة الحقوؽ 
العينية عميو، والتي تكوف فقط لصيقة بالحؽ الشخصي، والحؽ الشخصي في التممؾ ال يرد 
عمى إنساف وبالتالي ال يصمح أف يكوف محال لمحقوؽ المالية وبيعو أو االنتفاع بو أو استغاللو 

د ذلؾ أف حؽ الممكية يرد عمى شيء، حيث يتيح ىذا الحؽ لمالؾ الشيء سمطة استغاللو، ومفا
ولكف الواقع العممي يكشؼ لنا بجالء أف الجناة بصفة عامة ومافيا االتجار باألشخاص بصفة 
خاصة قد يرتكبوف أفعاال إجرامية تختمؼ صورىا وأنماطيا اتجاه اإلنساف باعتباره سمعة متحركة 

ليا مف مكاف آلخر ومف شخص إلى آخر أيا كانت الوسيمة المستخدمة في ذلؾ وأيا يتـ تداو 
كانت المتاجرة بو سواء عمى النطاؽ الداخمي أو الدولي وذلؾ بيدؼ االستغالؿ والحصوؿ عمى 
 األمواؿ الطائمة غير ميتميف بإنسانيتو وكرامتو وحقوقو كإنساف، فعمى سبيؿ المثاؿ تقوـ بعض

إلى عائالت أخرى غنية أو ذوي مكانة اجتماعية مرموقة مقابؿ  ة بإعطاء أطفالياالعائالت الفقير 
الحصوؿ عمى مبالغ مالية أو مقابؿ قياـ ىذه األسر الغنية بتعميـ األطفاؿ وتوفير فرص العمؿ 

 .(2)ليـ وقد تستفيد ىذه األسر مف خدماتيـ في المنزؿ
لمادة طالما أشارت إلى تعبير أو وقد يستغرب البعض مف إيراد تعبير التنقيؿ في نص ا

فعؿ النقؿ، فإذا كاف تعبير التنقيؿ يوحي بنقؿ األشخاص جبرا وأف فعؿ النقؿ يتـ باستخداـ القوة 
أو التيديد باستخداميا أو اإلكراه... مما يعني أنو ليست ىناؾ حاجة إليراد التنقيؿ طالما ىناؾ 

                                              
ماف زىراء ثامر، المتاجرة باألشخاص بروتوكوؿ منع االتجار بالبشر والتزامات األردف بو )دراسة مقارنة(، دار وائؿ سم -1

 . 73-72 ص ، ص2012لمنشر، عماف، األردف، 
 .09رؾ ىشاـ عبد العزيز، ماىية االتجار بالبشر، المرجع السابؽ، ص مبا -2
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قيؿ يكمف في أف األوؿ يعني تحويؿ األشخاص لكف التمييز بيف النقؿ والتن (1)النقؿ اإلجباري
مف مكاف إلى مكاف آخر، بينما يعني الثاني انتقاؿ تحويؿ الممكية إلى شخص آخر مثمما أسمفنا 

 (2)سابقا
 إيواء األشخاص-4

خيرا فعؿ المشرع الجزائري حيف اعتبر اإليواء مف جرائـ االتجار بالبشر، لما ىذه 
بعصابات اإلجراـ المنظـ مما يجعؿ مف الصعوبة محاربتيا الجريمة مف طبيعة خاصة مرتبطة 

إال بتجريـ كؿ األفعاؿ التي تدخؿ بيا، وليأتي النص منسجما مع بروتوكوؿ منع ومعاقبة 
االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ، باإلضافة إلى أف المشرع لـ يجـر االستغالؿ 

 .(3)بحد ذاتو
الذ آمف إلقامة المجني عمييـ سواء داخؿ الدولة، أو في واإليواء يعني تدبير مكاف أو م

مقومات الحياة األساسية  ضدولة المقصد التي تـ نقؿ المجني عمييـ إلييا، حيث تـ توفير بع
 .(4)ليـ مف مأكؿ ومشرب تمييدا الستغالليـ كمرحمة أخيرة

يتضمف اإليواء توفير فرص عمؿ مشروعة لممجني عمييـ في ظاىرىا بينما تتضمف  وقد
في باطنيا استغالليـ في أعماؿ غير مشروعة قد تتـ أثناء أو عقب االنتياء مف األعماؿ 

 .(5)المكمفيف بمباشرتيا
 :استقبال األشخاص-5

ي فحوى االستقباؿ قد يفيد االستقباؿ لموىمة األولى معنى اإليواء، لكف التعمؽ أكثر ف
يبيف أنو يختمؼ عف اإليواء ألف األخير يفترض إبقاء المجني عميو في مكاف معيف سواء أكاف 

، فقد يتحقؽ فعؿ االستقباؿ دوف االستقباؿ فقد ال يفيد ىذا المعنىمنزال أو حتى فندقا، أما 
 . (6)اشتراط إبقاء المجني عميو في مكاف معيف

                                              
 .92دىاـ أكـر عمر، المرجع السابؽ، ص  -1
 .10، ص المرجع السابؽ ،ماىية اإلتجار باألشخاص مبارؾ ىشاـ عبد العزيز، -2
 .73سمماف زىراء ثامر، المرجع السابؽ، ص  -3
 .168فيمي خالد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  -4
 .10، ص ية االتجار بالبشر، المرجع نفسومبارؾ ىشاـ عبد العزيز، ماى -5
 .94، ص نفسودىاـ أكـر عمر، المرجع  -6
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تطبيؽ ىذا القانوف استالـ األشخاص الذيف تـ نقميـ أو ويقصد باالستقباؿ في معرض  
تنقيميـ داخؿ الحدود الوطنية أو عبرىا، فالجاني يمتقي المجني عميو عند وصولو مف نقطة 

 .(1)انطالقو، وقد يستتبع ذلؾ القياـ بنقمو إلى مكاف استقراره أو بتوفير اإليواء لو
أو بعد النقؿ، فمف المتصور أف يكوف  واالستقباؿ ال يشترط فيو أف يكوف عند العبور 

داخؿ بيت بغاء، أو داخؿ مستشفى بقصد نزع األعضاء البشرية، أو داخؿ مصنع بقصد العمؿ 
 .(2)في السخرة

مما تقدـ نجد أف المشرع الجزائري حرص كؿ الحرص عمى أف يجـر الصور المختمفة  
ولكف جرائـ تقع بأفعاؿ جرمية  لجرائـ االتجار باألشخاص، فيذه األخيرة ليست جريمة واحدة

و نشير ىنا إلى أف  ،يكفي لقياـ الجريمة في حؽ مرتكبيا مختمفة، وكؿ فعؿ مف ىذه األفعاؿ
لكف المشرع الجزائري  ،بطبيعتيا ليست إال أفعاؿ مساعدة عمى ارتكاب الجريمة بعض األفعاؿ

 جعؿ منيا أفعاال أصمية في جريمة االتجار باألشخاص.
 ارتكاب جريمة االتجار باألشخاص ثانيا: وسائل

بعد أف عدد المشرع الجزائري أفعاؿ االتجار باألشخاص، اشترط أف تتـ ىذه األفعاؿ  
، وىذه الوسائؿ ذكرىا المشرع  بوسائؿ معينة بحيث لو تـ الفعؿ بغيرىا ألصبح الفعؿ غير مجـر

 عمى سبيؿ الحصر وىي كما يمي: 
 :ريمة االتجار باألشخاصالتيديد بالقوة كوسيمة الرتكاب ج -1

ة المجني عميو لدفعو القتراؼ الوسائؿ المستخدمة لمضغط عمى إراديعتبر التيديد إحدى 
جريمة محددة، فمثال نجد أف الشخص الخاضع لمتيديد كاف في إمكانو االمتناع عف إتياف 

فس غيره السموؾ اإلجرامي الذي أمر بو إذا قبؿ أف يتحمؿ الضرر الجسيـ عمى نفسو أو عمى ن
ولكنو يرتكب الجريمة مضطرا ألنو يفقد القدرة عمى االختيار فيقدـ عمى ارتكاب الجريمة تجنبا 

 .(3)لوقوع الخطر الجسيـ الذي يحيط بو

                                              
 .47منجد مناؿ، المرجع السابؽ، ص  -1
 .74سمماف زىراء ثامر، المرجع السابؽ، ص  -2

 .11مبارؾ ىشاـ عبد العزيز، ماىية االتجار بالبشر، المرجع السابؽ، ص  -3
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ويتمثؿ موضوع التيديد أو الخطر الذي ينذر الميِدد إيقاعو بالُميَدد أو بشخص آخر ييـ 
عتداء عمى سالمة جسـ اإلنساف وحريتو ىذا األخير أمره، فيو يشمؿ كؿ نوع مف أنواع اال

أو االغتصاب،  وحرمتو وعرضو وشرفو، كتيديده بالقتؿ أو بتر أحد األعضاء أو الضرب
 ع مف أنواع االعتداء عمى األمواؿ كإتالفيا أو االستيالء عمييا. ويشمؿ كذلؾ كؿ نو 

أعماؿ العنؼ المادي، أما التيديد فيراد منو اإلكراه المعنوي، فإذا كاف  ،ويراد بالقوة 
التيديد بالقوة ىو كؿ عبارة مف شأنيا إدخاؿ الرعب في نفس المجني عميو واإلضرار بنفسو أو 

، لذلؾ نتفؽ مع الرأي المعنوي ىو اآلخر يفيد ىذا المعنىمالو أو نفس غيره ومالو، فإف اإلكراه 
يديد ما ىو إال اإلكراه المعنوي، وبتعبير أدؽ، إف التيديد بالقوة ما ىو إال صورة القائؿ بأف الت

 .(1)مف صور اإلكراه المعنوي
 :استعمال القوة كوسيمة الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص -2

مف خالؿ الضرب أو إحداث جروح أو تقييد حركة المجني عميو يدويا أو  ذلؾ ويتـ 
حديدية، ويستوي أف تكوف الوسيمة ىي قوة الجاني اليدوية أو استخدامو باستخداـ حباؿ أو قيود 

 .(2)آالت أو أجيزة  تؤثر عمى إرادة المجني عميو
ويعتبر استعماؿ القوة ما ىو إال تعبير عف صور اإلكراه المادي، وىو ما سيتـ ذكره عند  

 ي تكرارىا.بياف مضموف اإلكراه المادي وبالتالي ال حاجة لذكر ىذه الصور لتفاد
 :استعمال أي شكل من أشكال اإلكراه-3

اإلكراه ىو أحد وسائؿ شؿ اإلرادة لمشخص، وقد يكوف ذلؾ عف طريؽ اإلكراه المادي أو  
 .(3)اإلكراه المعنوي

 اإلكراه المادي-أ
يعرؼ اإلكراه المادي بأنو ما يستعمؿ الجاني مف قوة مادية لمتغمب عمى مقاومة المجني 
عميو أو أعماؿ الشدة الموجية لألشخاص مف أجؿ تعطيؿ قوة المقاومة لدييـ، أو ىو اإلكراه 
الجسماني فيقبؿ الشخص تخمصا مف األلـ، ويجب أف يتوافر الركف المادي وقت ارتكاب 

                                              
 .99دىاـ أكـر عمر، المرجع السابؽ، ص  -1
 .170فيمي خالد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  -2
 .77صقر نبيؿ، المرجع السابؽ، ص  -3
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تجنيد أو النقؿ أو التنقيؿ أو اإليواء أو االستقباؿ، أو سابقا لو، أما ما تـ الجريمة أي فعؿ ال
 .  (1)الحقا لمجريمة فال يعتد بو

ولكي نكوف أماـ اإلكراه المادي كوسيمة الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص يجب توفر 
 شرطيف ىما:

 :الشرط األوؿ: عدـ إمكاف التوقيع  -

يعني أال يكوف الشخص الخاضع لإلكراه المادي قد توقع خضوعو لمقوة التي أكرىتو  وىذا
 أو كاف في استطاعتو توقعيا.      

 :الشرط الثاني: استحالة الدفع -

حيث يجب أف تكوف مقاومة تمؾ القوة مستحيمة، أي يستحيؿ عمى الخاضع لإلكراه 
 .(2)المادي أف يتجنب الخضوع لتمؾ القوة بصفة مطمقة

 :اإلكراه المعنوي-ب
يقصد بو التأثير عمى إرادة المجني عميو مف خالؿ الضغط عميو نفسيا سواء مف خالؿ  

استغالؿ ضعفو و حاجتو  التيديد باإليذاء البدني أو المعنوي، أو التأثير عميو معنويا مف خالؿ
، أو يدفع المكره ويحممو عمى ارتكاب جريمة تحت (3)وعده بتمقي مبالغ مالية أو مزاياب لمماؿ

تأثير الخوؼ مف خطر جسيـ وشيؾ الوقوع بالشخص المكره أو بشخص عزيز عميو، كأف تأتي 
امرأة الفعؿ المادي في جريمة الدعارة بغرض استغالليا مف قبؿ الجاني تحت تأثير التيديد بقتؿ 

ذا المثاؿ نجد أف ضحية االتجار ترتكب والدىا فترتكب ذلؾ الفعؿ المكوف لمجريمة، ففي ى
 .(4)الجريمة مضطرة لكي تفمت مف الخطر المحدؽ الذي يتيددىا بقتؿ والدىا

وال يأخذ باإلكراه المعنوي إال إذا بمغ تأثيره الحد الذي يرغـ الشخص المتوسط عمى سبيؿ  
 .(5)ي أنو يعدـ القدر الالـز مف حرية االختيار لممساءلة الجزائيةأ الجريمة،

                                              
 .77اف زىراء ثامر، المرجع السابؽ، صسمم -1
 .97دىاـ أكـر عمر، المرجع السابؽ، ص  -2

 .171فيمي خالد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  -3
 .11ىشاـ عبد العزيز، ماىية االتجار بالبشر، المرجع السابؽ، ص  مبارؾ -4
 .268صقر نبيؿ، المرجع السابؽ، ص  -5
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 :االختطاف كوسيمة الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص -4
يقصد بالخطؼ حمؿ المخطوؼ بالخداع أو العنؼ عمى االنتقاؿ أو نقمو إلى مكاف آخر  

 .(1)دوف إراداتو، وخضوعو لسيطرة وحماية ورقابة المختطفيف تحقيقا لغرض معيف
مف الخطؼ، ولذلؾ  وما يميز بيف جريمة الخطؼ واالتجار باألشخاص ىو الغرض 

عد فعؿ الخطؼ عنصرا مف العناصر المكونة لجريمة الخطؼ ومتى يعد وجب معرفة متى ي
وسيمة الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص، وىذا ما سبؽ لنا ذكره بالتفصيؿ بخصوص التمييز 
بيف جريمة االتجار باألشخاص وجريمة الخطؼ في الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة، لذلؾ ال 

 ي لتكراره ىنا.داع
 :االحتيال كوسيمة الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص -5

تحقؽ مف خالؿ استعماؿ الجاني لوسيمة مف االحتياؿ بأنو تمؾ الجريمة التي تيعرؼ  
وسائؿ التدليس المنصوص عمييا حصرا في القانوف بقصد إيياـ المجني عميو وتضميمو وحممو 

الجاني، ويمكف القوؿ بأف االحتياؿ يتـ باالستيالء عمى ماؿ عمى تسميـ ماؿ منقوؿ ممموؾ لغير 
الغير مف خالؿ استعماؿ وسائؿ يشوبيا الخداع وتؤدي إلى إيقاع المجني عميو في الغمط فيقـو 

 .(2)بتسميـ الماؿ الذي في حيازتو لمجاني
إف ىذا التعريؼ ىو تعريؼ االحتياؿ كجريمة مستقمة وىي بطبيعة الحاؿ مف الجرائـ  

الواقعة عمى األمواؿ، ولكف ما نقصده ىو االحتياؿ بوصفو وسيمة مف وسائؿ ارتكاب جريمة 
االتجار باألشخاص التي نص عمييا المشرع الجزائري في قانوف العقوبات، ففي جريمة االتجار 
باألشخاص ال يتعمؽ األمر بحمؿ المجني عميو عمى تسميـ الماؿ بسبب استعماؿ طرؽ 

 داـ ىذه الوسيمة إليقاع المجني عميو في فخ الجناة المتاجريف بو.احتيالية، بؿ استخ
مظاىر خارجية، كأف لية، اإلدعاءات الكاذبة المدعمة بويعد مف قبؿ الطرؽ االحتيا 

يدعي الجاني كذبا بأنو صاحب محؿ لخياطة األلبسة النسائية ويحتاج إلى خدمات مجموعة 
ة، أو يدعي كذبا بأنو صاحب محؿ لألزياء وىو مف الفتيات وينشر إعالنا في الصحؼ اليومي

                                              
عبيد عبد اهلل عبد، جريمة اإلختطاؼ بيف الشريعة والقانوف، مجمة جامعة كركوؾ لمدراسات اإلنسانية، المجمد السابع، العدد  -1

 .03ص ، 2012األوؿ، السنة السابعة، كركوؾ، العراؽ، 
التكامؿ األمني والعدلي في مكافحة جرائـ االحتياؿ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية،  عايد شيحاف العيسى، فاعمية -2

 .03، ص 2006الرياض، السعودية، 
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بحاجة إلى عارضات األزياء، فتتقدـ مجموعة مف الفتيات إلى عمؿ الخياطة أو عرض األزياء 
 ويقعف في ادعاءات الجاني الكاذبة الذي يقوـ بنقميف إلى منزؿ الستغالليف في الدعارة.

لكاذب كطريقة مف الطرؽ ففي ىذيف المثاليف يالحظ أف الجاني استخدـ اإلدعاء ا 
االحتيالية الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص وبالتالي فالطرؽ االحتيالية ليست فقط وسيمة 
الرتكاب الجرائـ الواقعة عؿ األمواؿ فقط، بؿ أيضا وسيمة الرتكاب الجرائـ الواقعة عمى 

 .(1)األشخاص ومنيا جريمة االتجار باألشخاص
 :يمة االتجار باألشخاصالخداع كوسيمة الرتكاب جر  -6

لقد أورد المشرع الجزائري وسيمة الخداع إلى جانب االحتياؿ كوسيمة مف وسائؿ ارتكاب  
جريمة االتجار باألشخاص، وىذا أمر منتقد برأينا، لكوف تعبير الخداع يعتبر مرادفا لتعبير 

 ف فقط.االحتياؿ وبالتالي كاف مف األجدر بالمشرع أف يكتفي بإيراد إحدى الوسيمتي
وقد يكوف السبب في إيراد المشرع لممصطمحيف معا إلى خشيتو مف عدـ اشتماؿ التعريؼ 
لبعض األفعاؿ الجرمية وبالتالي يوسع قدر اإلمكاف مف نطاؽ ىذه الجريمة البالغة الخطورة 

 بطبيعتيا ونتائجيا، لكف رغـ ذلؾ فإف ىذا التبرير غير كاؼ ويظؿ ىذا الموقؼ منتقدا.

 :استعمال السمطة كوسيمة الرتكاب جريمة اإلتجار باألشخاصة ءإسا -7
يقصد بإساءة استعماؿ السمطة بصفة عامة أف يبتغي الموظؼ بممارسة اختصاصو  

تحقيؽ غاية مختمفة عف تمؾ التي حددىا القانوف لألعماؿ الداخمة في ىذا االختصاص، 
ظؼ قدرا مف الحرية في ممارسة وتتحقؽ تمؾ الصورة في الحاالت التي يترؾ فييا المشرع لممو 

ما يراه محققا ليذه الغاية، والفكرة  -بمحض اختياره–سمطاتو ليقرر في حدود الصالح العاـ 
الجوىرية في ىذه الصورة إذف أف المشرع حينما خّوؿ الموظؼ سمطة فقد أراد بذلؾ أف يستعمميا 

خاصة لنفسو أو لغيره فقد لتحقيؽ مصمحة عامة حددىا، فإف ابتغى باستعماليا تحقيؽ مصمحة 
 (2)أساء استعماؿ سمطتو، وبذلؾ يكوف تصرفو مشوبا بعيب االنحراؼ في السمطة.

مف قانوف العقوبات،  140إلى  135وىذا ما تناولو المشرع الجزائري في المواد مف  
 ولكف ما ىي السمطة التي تتـ إساءة استعماليا ألغراض االتجار باألشخاص؟ 

                                              
 .104دىاـ أكـر عمر، المرجع السابؽ، ص  -1
 . 12ىشاـ عبد العزيز، ماىية االتجار بالبشر، المرجع السابؽ، ص مبارؾ -2
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استعماؿ السمطة جاء بشكؿ مطمؽ، وبالتالي يمكف القوؿ أف السمطة إف تعبير إساءة  
التي تستعمؿ بشكؿ سيء مف قبؿ الجناة المتاجريف قد تكوف سمطة أي شخص تربط بينو وبيف 
شخص أو أشخاص آخريف عالقة التبعية، فقد يستغؿ األب سمطتو عمى أوالده أو عمى زوجتو، 

وية لإلتجار بأوالده الصغار بسبب الفقر أو حتى بسبب وال يستبعد قيامو باستغالؿ سمطتو األب
ة ستغالىا في الدعارة، كما أف السمطالالجشع أو الطمع في الماؿ، أو قيامو باإلتجار بزوجتو 

 المقصودة قد تكوف سمطة صاحب المنزؿ عمى خادمتو فيقـو باإلتجار بيا الستغالليا في
ينطبؽ ما ذكرناه عمى موظفي الدولة، إذ مف  ، ويمكف أفاألعماؿ المنزلية الدعارة بدال مف

الممكف أف يستغموا سمطتيـ الوظيفية أو نفوذىـ كأف يسيؿ ضابط التحقيؽ في صحة جوازات 
السفر لمجناة بنقؿ المجني عمييـ مف مدينة إلى مدينة أخرى أو حتى مف بمد إلى آخر مف خالؿ 

عمييـ وأصدرىا ليـ الجناة  المجنيغض النظر في كشؼ جوازات السفر المزورة، التي يحمميا 
 .(1)التزوير بطريؽ

 استغالل حالة استضعاف كوسيمة الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص: -8
تبعا لمحالة، عمى أف تأخذ إف األسموب األفضؿ لتقييـ وجود االستضعاؼ ىو تقييمو  

فاالستضعاؼ الشخصي عمى بعيف االعتبار أحواؿ الضحية الشخصية أو المكانية أو الظرفية، 
سبيؿ المثاؿ يمكف أف يتعمؽ بكوف الشخص المعني ذا إعاقة بدنية أو عقمية، أما االستضعاؼ 
المكاني فيمكف أف يتعمؽ بكوف الشخص موجود بصورة غير نظامية في بمد أجنبي يعاني فيو 

الشخص مف عزلة اجتماعية أو لغوية، وأما االستضعاؼ الظرفي فيمكف أف تتعمؽ ببطالة 
كما  المعني أو عوزه االقتصادي، وىذه األشكاؿ مف االستضعاؼ يمكف أف تكوف موجودة مسبقا

عمى سبيؿ المثاؿ ال  يكوف يمكف أف فاإلستضعاؼ الموجود مسبقا ،يمكف أف يسببيا المتجر
أو بالثقافة  ،أو بنوع الجنس الحصر ذا صمة بالفقر أو بإعاقة عقمية أو بدنية، أو بصغر السف،

ما االستضعاؼ المسبب فيمكف أف يكوف عمى سبيؿ المثاؿ ال أ ،أو بالحالة األسرية ،و بالمغةأ
الحصر ذا صمة بالعزلة االجتماعية أو الثقافية أو المغوية، أو باالرتياف الناشئ عف اإلدماف 

 عمى المخدرات أو بارتباط رومنسي أو عاطفي.
ستضعاؼ الفرد الشخصي أو ويحدث استغالؿ حالة االستضعاؼ عندما يستخدـ ا 

أو تنقيمو  أو نقمو المكاني أو الظرفي عمدا، أو يستفاد منو عمى نحو آخر لتجنيد ذلؾ الشخص
                                              

 .107-106دىاـ أكـر عمر، المرجع السابؽ، ص ص  -1
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أو إيوائو أو استقبالو لغرض استغاللو، بحيث يعتقد ذلؾ الشخص أف اإلذعاف إلرادة المستغؿ 
معقوال في ضوء حالة  ىو الخيار الفعمي أو المقبوؿ الوحيد المتاح لو، ويكوف ذلؾ االعتقاد

ـ إذا كاف اعتقاد الضحية بأنو ليس لو خيار فعمي أو مقبوؿ آخر ىو اعتقاد  الضحية، ولتقرير
 .(1)معقوؿ ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار خصائص الضحية وظروفو الشخصية

 إعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سمطة عمى آخر  بقصد -9
 االستغالل:

ويعني ذلؾ قياـ الجاني بإعطاء مبمغ مف الماؿ لشخص، عمى أف يقـو خذا األخير  
في إحدى صور االستغالؿ بإقناع شخص ثالث لو سيطرة عميو مف أجؿ اإلتجار بو واستغاللو 

، أو عمى العكس مف ذلؾ يتمقى الجاني مبمغا مف 4مكرر  303الواردة في نفس المادة وىي 
حصوؿ عمى موافقة المجني عميو واإلتجار بو، ىذا إذا كاف موضوع اإلعطاء شخص ألجؿ ال

 .(2)أو التمقي مبمغا مف الماؿ
 الفرع الثاني: النتيجة الجرمية لإلتجار باألشخاص

يقصد بالنتيجة الجرمية عموما، األثر الناجـ عف النشاط اإلجرامي، وىذه النتيجة غالبا  
 في العالـ الخارجية أثر مادي ضار لو وجوده المحدد بصور أي تظير  -حقيقة مادية–ما تمثؿ 

ال تحمؿ  -حقوؽ قانونية–كالوفاة في جريمة القتؿ عمى سبيؿ المثاؿ، وقد تكوف النتيجة مجرد 
نما تتمثؿ في اعتداء عمى حؽ يحميو القانوف كمنع حمؿ السالح بدوف  أي ضرر مادي ألحد وا 

 مى ىذا األساس نجد نوعاف مف الجرائـ ىما:أو انتحاؿ صفة عسكرية وغيرىا، وع ترخيص

                                              
المعني بالمخدرات والجريمة، مذكرة إرشادية بشأف استغالؿ  ب المياجريف بمكتب األمـ المتحدةقسـ االتجار بالبشر وتيري -1

مف بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار  03اص، حسبما ورد في المادة حالة االستضعاؼ كوسيمة لإلتجار باألشخ
د اص وبخاصة النساء واألطفاؿ، المكمؿ التفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فيينا، النمسا، باألشخ
 .02ص  ،س ف 

ج كجريمة عابرة لمحدود، دراسة مقارنة لمنطقة الخميصادؽ ليمى عمي حسيف، جريمة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء  -2
، ص 2011درجة الماجيستير في قسـ القانوف العاـ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، عماف، األردف،  العربي، رسالة

 .95-94ص 
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الجرائـ المادية أو ما سمي بالجرائـ ذات النتيجة، وىذه الجرائـ تعبر دائما عف حقيقة  
، والتي تعبر عف حقيقة مادية، والجرائـ الشكمية أو ما يسمى بالجرائـ غير ذات النتيجة

 .(1)قانونية
انوف العقوبات الجزائري نستشؼ أف مف ق 4مكرر  303وعميو ومف خالؿ نص المادة  

النتيجة الجرمية لجريمة اإلتجار باألشخاص ىي تحقيؽ اإلتجار باألشخاص في حد ذاتو، 
فالجماعة اإلجرامية المنظمة عند قياميا بتجنيد األشخاص أو نقميـ أو تنقيميـ أو إيوائيـ أو 

اص، ولكف بما أف جريمة تسعى إلى تحقيؽ نتيجة جرمية ألى وىي اإلتجار باألشخاستقباليـ 
ىذه الجريمة،  لخصائص اإلتجار باألشخاص مف الجرائـ العمدية مثمما ذكرنا ذلؾ عند تناولنا

ففي ىذه الحالة تكوف النتيجة الجرمية العمدية تقتصر عمى الشروع، وىذا ما نصت عميو المادة 
 :مف نفس القانوف حيث نصت عمى أنو  13مكرر  303

"يعاقب عمى الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عمييا في ىذا القسـ بنفس العقوبة  
فال حاجة لتحقيؽ النتيجة الجرمية حتى تقـو جريمة اإلتجار المقررة لمجريمة التامة"، وبالتالي 

 باألشخاص.
 الفرع الثالث: العالقة السببية في جريمة اإلتجار باألشخاص

لمجريمة وجود رابطة سببو بيف الفعؿ والنتيجة، أي أف  يشترط لتحقيؽ الكياف المادي 
، بمعنى آخر أف تجنيد األشخاص أو (2)يكوف الفعؿ أو السموؾ اإلجرامي ىو سبب وقوع النتيجة

 تنقيميـ مف طرؼ الجناة ىو السبب في تحقيؽ اإلتجار باألشخاص.
 المطمب الثالث: الركن المعنوي

أف يرتكب الشخص  ا معنويا، حيث ال يكفييضيؼ المشرع الجنائي ألي جريمة ركن 
الجريمة، بؿ يجب أف يكوف ىناؾ قصدا في ارتكابيا، فالركف المكوف مف النشاط الذىني 

في الجرائـ  المعنوي ، ويتمثؿ الركف(3)والنفسي ىو المعبر الحقيقي عف الشخصية اإلجرامية
رادة متجية إلى تحقيقيا أو إلىا باعتبار جريمة اإلتجار  و قبوليا، لعمدية إلى العمـ بعناصرىا وا 

أو باألشخاص مف الجرائـ العمدية، فيتمثؿ قصدىا الجنائي في قياـ الجاني بتجنيد المجني عميو 
                                              

 .119عبود السراج، المرجع السابؽ، ص  -1
 .120، ص المرجع نفسو -2
 .174لسابؽ، ص فيمي خالد مصطفى، المرجع ا -3
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نقمو أو استقبالو أو إيوائو بمحض إرادتو وىو عالـ بذلؾ، مدرؾ بنشاطو، وال يكفي توافر القصد 
رة أية صورة مف صور السموؾ الذي يقـو الجرمي العاـ أي مجرد اتجاه إرادة الجاني إلى مباش

نما يجب  توافر قصد جرمي خاص يتمثؿ  -فضال عف ذلؾ–بو الركف المادي مع عممو بذلؾ، وا 
في  يتمثؿ في أف يبتغي الجاني مف وراء سموكو اإلجرامي تحقيؽ غرض نيائي غير مشروع

 .(1)"استغالؿ" المجني عميو
العقوبات الجزائري مدلوؿ االستغالؿ مف قانوف  4مكرر  303وقد أوضحت المادة  
 بنصيا:
أو سائر أشكاؿ االستغالؿ الجنسي او "... ويشمؿ االستغالؿ استغالؿ دعارة الغير  

أو الممارسات الشبيية  أو الخدمة كرىا أو االسترقاؽ السخرةاستغالؿ الغير في التسوؿ أو 
 ."أو نزع األعضاء بالرؽ أو اإلستعباد

المطمب إلى فرعيف، نبحث في الفرع األوؿ في القصد الجرمي العاـ وعميو سنقسـ ىذا  
لجريمة اإلتجار باألشخاص، وفي الفرع الثاني سنتناوؿ القصد الجرمي الخاص لجريمة اإلتجار 

 باألشخاص.
 الفرع األول: القصد الجرمي العام لجريمة اإلتجار باألشخاص

المقصد عنصراف ىما: العمـ يتضح مف تعريؼ القصد الجرمي العاـ أف قواـ ىذا  
 واإلرادة، وسنبحث فييما بالقدر المتعمؽ بجريمة اإلتجار باألشخاص في النقطتيف اآلتيتيف

 أوال: العمم
لة في االعمـ ىو حالة ذىنية يكوف عمييا الجاني ساعة ارتكاب الجريمة، وتتمثؿ ىذه الح 

تكوف الجريمة عمى الوجو الذي  امتالؾ الجاني القدر الالـز مف المعمومات عف العناصر التي
 .(2)يحدده القانوف

اإلتجار باألشخاص يجب اف يكوف عالما ببعض الوقائع لعؿ أىميا  جريمةفي  فالجاني 
 ما يمي:
 .يجب أف يعمـ بأف محؿ الجريمة التي يرتكبيا ىو إنساف -

                                              
 .118جي إيناس، المرجع السابؽ، ص محمد البي -1
 .138راج، المرجع السابؽ، ص سعبود ال -2
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 قانونا. رج ضمف صور السموؾ المؤثـأف السموؾ الصادر عنو يند -
أو إيوائو أو  اع بالمجني عميو أو نقمو أو تنقيمويعمـ أنو يسيـ في اإليق يجب عميو أف -

 .(1)استقبالو بغرض استغاللو في أعماؿ منافية لمكرامة اإلنسانية
 ثانيا: اإلرادة

جاني ساعة إقدامو عمى ارتكاب الجريمة، ويمكف اإلرادة ىي حالة نفسية يكوف عمييا ال 
بتنفيذىا ثـ إصدار األمر  عمى ارتكاب الجريمة أو اتخاذه قراراتصوير ىذه الحالة بعـز الجاني 

إلى أعضاء جسده لمقياـ باألفعاؿ المكونة ليا، وقيادة ىذه األعضاء إلى اف تتحقؽ النتيجة 
 .(2)المطموبة، ومرحمة اإلرادة ىي مرحمة الحقة لمرحمة العمـ

ص إلى تجنيد المجني وعميو يجب أف تتجو إرادة الجاني في جريمة االتجار باألشخا 
عميو أو نقمو أو تنقيمو أو استقبالو او إيوائو، بمعنى اتجاه اإلرادة إلى األفعاؿ المكونة لمركف 
المادي لمجريمة، ويجب أف تكوف إرادة الجاني في إتياف السموؾ الجرمي حرة، وبخالؼ ذلؾ إذا 

ية، إما لصغر سنو أو نائكاف الجاني فاقد اإلرادة لعارض لحؽ بإرادتو انتفت مسؤوليتو الج
كر غير  االختياري، أو وقوعو تحت إكراه مادي أو معنوي، أي األحرى تكوف لجنوف أو الس

 .(3)إرادتو مشوبة بعيب مف عيوب اإلرادة
 صد الجرمي الخاص لجريمة اإلتجار باألشخاصالفرع الثاني: الق

وجوده في جميع  إف القصد الجرمي الخاص عمى عكس القصد الجريـ العاـ ال يشترط 
نما ىو قصد إضافي أو شرط تجريـ في بعض الجرائـ التي ال يكفي فييا وجود  الجرائـ، وا 

اإلتجار باألشخاص وبحسب  صد الجرمي الخاص في جريمةالقصد الجرمي العاـ، وعميو فالق
مف قانوف العقوبات الجزائري دائما ىو اف تكوف غاية  4مكرر 303ما جاء في نص المادة 

 المجني عميو. -استغالؿ-الجاني مف تجنيد المجني عميو أو نقمو أو إيوائو او استقبالو ىو 

                                              
 .177فيمي خالد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  -1
 .142عبود السراج، المرجع نفسو، ص  -2
 .120-118دىاـ اكـر عمر، المرجع السابؽ، ص ص  -3
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ذا ما يميز ى سي في تعريؼ اإلتجار باألشخاص فيوفاالستغالؿ ىو العنصر األسا 
، وعمى الرغـ مف أف كممة (1)جريمة تيريب المياجريف األخير عف جرائـ مشابية لو مثؿ

استغالؿ غير معرفة في قانوف العقوبات الجزائري، إال أف الفقو عرؼ االستغالؿ بأنو 
تجار االستثمار، أي جني ثمار اإلتجار، وىو الغاية مف أعماؿ اإلتجار، وىذا يعني أف حالة اال

 .(2)عت بغرض التربح تقـو إال إذا كانت قد وقباألشخاص ال
دائما صور االستغالؿ  4مكرر  303ومع ذلؾ فقد حدد المشرع الجزائري في المادة  

 والتي جاءت عمى سبيؿ الحصر كما يمي:
"ويشمؿ االستغالؿ استغالؿ الغير في التسوؿ أو سائر أشكاؿ االستغالؿ الجنسي، أو 

لسخرة أو الخدمة كرىا، أو االسترقاؽ أو الممارسة الشبيية بالرؽ، استغال الغير في التسوؿ أو ا
أو االستعباد أو نزع األعضاء"، وسنشير في ىذا المقاـ إلى المقصود مف صور االستغالؿ كما 

 وردت في نص المادة السالفة الذكر.
 أوال: استغالل دعارة الغير

أو عرضو ألغراض الفسؽ والدعارة عمى النحو  أو تشغيمو وىي تعني استخداـ شخص 
 مف قانوف العقوبات الجزائري. 343معاقب عميو في المادة ال

فيجب اف يقوـ الجاني بفعؿ أو أفعاؿ ييدؼ مف ورائيا استخداـ شخص لمباشرة البغاء،  
أيا كانت الوسائؿ المستخدمة بقصد الحصوؿ عمى مقابؿ مادي، األمر الذي يتطمب انصراؼ 

 ؿ البغاء لو فسقا كاف أو دعارة لغيره بغرض تمكيفيالجاني إلى استغالؿ الشخص وتسي قصد
 .(3)جني األرباح مف ورائوىذا الغير مف ممارستو و 

 ثانيا: سائر أشكال االستغالل الجنسي
االستغالؿ الجنسي يعني الحصوؿ عمى منافع مالية أو أي منافع أخرى مف خالؿ توريط  

بغاء أو في االستعباد الجنسي أو في تقديـ أي أنواع أخرى مف الخدمات شخص في الدعارة وال

                                              
الشريعة اإلسالمية، منشورات مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكافحة اإلتجار باألشخاص وفا لمبادئ  -1

 .21، ص 2010األمـ المتحدة، نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية، 
 .173ظ وآخروف، المرجع السابؽ، ص افالشيخمي عبد القادر عبد الح -2
 .03، ص 2010العزيز، اإلتجار بالبشر بيف الواقع والقانوف، مركز اإلعالف األمني، البحريف، مبارؾ ىشاـ عبد  -3
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ويكوف توريط ىذا الشخص  (1)الجنسية، بما في ذلؾ المشاىد اإلباحية أو إنتاج المواد اإلباحية،
أو استدراجو في األفعاؿ الجنسية، إما عف طريؽ القوة، أو التدليس أو القير أو حينما يكوف 

ويعتبر األطفاؿ الفئة  (2)ا الفعؿ الجنسي لـ يبمغ الثامنة عشرة عاما،الشخص المدرج في ىذ
 األكثر تعرضا ألي شكؿ مف أشكاؿ االستغالؿ الجنسي. 

 ثالثا: استغالل الغير في التسول
التسوؿ ىو طمب ماؿ، طعاـ، أو المبيت، مف عمـو الناس باستجداء عطفيـ وكرميـ إما  

عف صدؽ المتسوليف أو كذبيـ، وىي ظاىرة  بغض النظربعاىات أو سوء حاؿ أو باألطفاؿ، 
واألماكف العامة األخرى، ويمجأ بعض أوضح أشكاليا تواجد المتسوليف عمى جنبات الطرقات 

المتسوليف إلى عرض خدماتيـ التي ال حاجة ليا غالبا مثؿ مسح زجاج السيارة أثناء التوقؼ 
 .(3)ؾعمى اإلشارات أو حمؿ أكياس إلى السيارة وغير ذل

ويستدعي االستغالؿ في التسوؿ إجبار الضحية عمى التسوؿ تحت تيديد بأي عقوبة او  
 .(4)بمقابؿ

 شخاص عن طريق السخرةرابعا: استغالل األ
 السخرة أو العمؿ القسري في مادتيا الثانية أنيا: 1930عرفت اتفاقية السخرة لعاـ  
شخص تحت التيديد بأي  جميع األعماؿ او الخدمات التي تفرض عنوة عمى أي" 

 ."عقاب، والتي ال يكوف ىذا الشخص قد تطوع بأدائيا بمحض اختياره
 وقد أشارت نفس المادة في فقرتيا الثانية أف مصطمح السخرة ال يشمؿ: 

ية ألداء عمؿ ى قوانيف الخدمة العسكرية اإللزامأي عمؿ أو خدمة تفرض بمقتض -1
 ذي صبغة عسكرية بحتة،

                                              
مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قانوف نموذجي لمكافحة اإلتجار باألشخاص، منشورات األمـ المتحدة،  -1

 . 20، ص2010فيينا، النمسا، 
 .09، ص2006ألطفاؿ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، عشاري خميؿ، مكافحة اإلتجار با -2
 .274صقر نبيؿ، المرجع السابؽ، ص  -3
 .11الدىيمي األخضر عمر، المرجع السابؽ، ص  -4
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مة تشكؿ جزءا مف واجبات المواطنيف المدنية العادية في بمد يتمتع أي عمؿ أو خد -2
 بالحكـ الذاتي الكامؿ،

نفذ ناء عمى إدانة قضائية، شريطة أف يأي عمؿ أو خدمة تفرض عمى شخص ما ب -3
ىذا العمؿ أو الخدمة في ظؿ إشراؼ وسيطرة سمطة عامة، وأال يؤجر ىذا الشخص ألفراد أو 

 أو يوضع تحت تصرفيا، شركات أو جمعيات خاصة 
أو في أو في حالة حرب أي عمؿ أو خدمة يفرض في حاالت الطوارئ القاىرة،  -4

حالة نكبة أو خطر نكبة مثؿ الحرائؽ أو الفيضانات أو حاالت المجاعة أو الزالزؿ، أو 
 األمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو

عرض لمخطر بقاء أو رخاء السكاف كميـ أو اآلفات النباتية، وعموما أية حالة مف شأنيا أف ت
 بعضيـ،
البسيطة التي يؤدييا أعضاء المجتمع المحمي خدمة  العامة الخدمات القروية -5

تقع عمى عاتؽ  لمصمحتو المباشرة، والتي يمكف تبعا لذلؾ أف تعتبر واجبات مدنية طبيعية
أعضاء ىذا المجتمع، شريطة أف يكوف ليـ أو لممثمييـ المباشريف حؽ إبداء الرأي في صحة 

 .(1)الحاجة إلى ىذه الخدمات
وبحسب تقديرات منظمة العمؿ الدولية، يشكؿ اإلتجار باألشخاص لغرض السخرة أو ما  

العمؿ نتيجة انتياز أصحاب يعرؼ بالعمؿ القسري أكثر أشكاؿ المتاجرة وقوعا، وقد ينشأىذا 
ت في تطبيؽ القانوف الستغالؿ العماؿ الضعفاء ويصبح االعمؿ عديمي الضمير وجود فجو 

ىؤالء العماؿ أكثر عرضة لممارسات السخرة بسبب المعدالت العالية لمبطالة أو الفقر، أو 
 .(2)الجريمة، أو التمييز، أو الفساد

 
 
 

                                              
، في دورتو الرابعة 1930 حزيراف/يونيو 28، اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ يـو 29رقـ  1930اتفاقية السخرة لعاـ  -1

 .1962أكتوبر  19، صادقت عمييا الجزائر في 28طبقا لممادة  1932ماي  1النفاذ في بدء عشر، تاريخ 
 .127دىاـ أكـر عمر، المرجع السابؽ، ص  -2
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 الخدمة كرىا: خامسا
أية ـ إجباره أو إرغامو مف قبؿ آخريف كي يؤدي في وضع التبعية ت وىي حالة الشخص 

ف يؤدي تمؾ ؾ الشخص أو غيره، وانعدمت أمامو أية بدائؿ معقولة سوى أخدمة سواء لفائدة ذل
 .(1)الخدمة التي تشمؿ خدمات منزلية أو تسديد ديف

 سادسا: االسترقاق
مف أساليب الشراء او المقايضة، ىي عممة بيع أو شراء ومبادلة األشخاص بأي أسموب  

ت ، أو ىو ممارسة أية سمطة مف السمطا(2)مما يترتب عميو نقؿ السيادة مف مالؾ آلخر
المرتبطة بحؽ الممكية أو ىذه السمطات جميعيا عمى شخص ما في سبيؿ اإلتجار باألشخاص 

ات ي شخص تمارس عميو السمط، أي أنو حالة أو وضع أ(3)خاصة في النساء واألطفاؿ
يتضمف في فحواه ىذا  ف مصطمح التنقيؿونرى أالناجمة عف حؽ الممكية كميا أو بعضيا، 

شخص آخر باعتباره سمعة اجر بو إلى تالمعنى حيث يقصد بو تحويؿ تبعية الشخص الم
متحركة يتـ تداوليا مف مكاف إلى آخر ومف شخص إلى آخر أيا كانت الوسيمة المستخدمة في 

رة بو وذلؾ بيدؼ إساءة االستغالؿ والحصوؿ عمى مقابؿ مادي أو منفعة ذلؾ وأيا كانت المتاج
 .(4)مادية بغض النظر عف إنسانيتو وكرامتو

 سابعا: الممارسات الشبيية بالرق
ثمة يقصد بو تمؾ الممارسات التي تتضمف في فحواىا وضع الشخص في حالة مما 

، وبصرؼ النظر والوسائؿ المستخدمة بياانت صورىا وأنماطيا لالسترقاؽ او العبودية، أيا ك
لرؽ وتجارة الرقيؽ واألعراؼ ولقد تضمنت االتفاقية التكميمية إلبطاؿ ا(5)عف مكاف ارتكابيا

في مادتيا األولى بعض الممارسات الشبيية بالرؽ  1956سات الشبيية بالرؽ لعاـ والممار 
 :وىي

                                              
 .08مطر محمد يحي ومجموعة مف الخبراء المتخصصيف، المرجع السابؽ، ص  -1
 .11بؽ، ص الدىيمي األخضر عمر، المرجع السا -2
 .06مطر محمد، المرجع السابؽ، ص  -3
 .04مبارؾ ىشاـ عبد العزيز، اإلتجار بالبشر بيف الواقع والقانوف، المرجع السابؽ، ص  -4
 .04، ص المرجع نفسو -5
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ارتياف مديف بتقديـ خدماتو  ويراد بذلؾ الحاؿ او الوضع الناجـ عف: إسار الديف -1
الشخصية او خدمات شخص تابع لو ضمانا لديف عميو، إذ كانت القيمة المنصفة ليذه 

 ىذه الخدمات او طبيعتيا محددة. ـ لتصفية ىذا الديف او لـ تكف مدةالخدمات ال تستخد
ويراد بذلؾ حاؿ أو وضع شخص ممـز بالعرؼ أو القانوف عف طريؽ : القنانة -2
باف يعيش ويعمؿ عمى أرض شخص آخر واف يقدـ خدمات معينة ليذا الشخص  االتفاؽ

 بعوض أو بال عوض، ودوف أف يممؾ حرية تغيير وضعو.
 :أي مف األعراؼ أو الممارسات التي تتيح -3
الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجيا فعال دوف أـ تممؾ حؽ لرفض، ولقاء بدؿ مالي أو  -أ

عمييا أو ألسرتيا أو ألي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص  عيني يدفع ألبوييا أو لموصي
 أخرى.

منح الزوج أو أسرتو أو قبيمتو حؽ التنازؿ عف زوجتو لشخص آخر لقاء ثمف أو  -ب
 عوض آخر.

 إمكاف جعؿ المرأة لدى وفاة زوجيا إرثا ينتقؿ إلى شخص آخر. -جػ
أي مف األعراؼ أو الممارسات التي تسمح ألحد األبويف أو كمييما أو لموصي  -4

عشرة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بال عوض عمى قصد بتسميـ طفؿ أو مراىؽ دوف الثامنة 
 استغالؿ الطفؿ او المراىؽ أو استغالؿ عممو.

 االتفاقيات كما تتضمف الممارسات الشبيية بالرؽ أيضا حسب المادة الخامسة مف ىذه 
منزلة سواء لمداللة عمى وضعو أو مستضعؼ الجدع أو كي أو سف رقيقا ما أو شخص ما 

 .(1)عقابو أو ألي سبب آخر كاف أو المساعدة عمى القياـ بذلؾل
 ثامنا: االستعباد

إساءة استغالؿ إف مصطمحي االسترقاؽ واالستعباد وجياف لعممة واحدة، يتضمناف  
شخص  ما ضعيؼ المنزلة بيدؼ ممارسة السمطات المرتبطة بحؽ الممكية جميعيا أو بعضيا 

                                              
االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ وتجارة الرقيؽ واألعراؼ والممارسات الشبيية بالرؽ، اعتمدت مف قبؿ مؤتمر مفوضيف دعي  -1

، حررت في 1956أفريؿ  30، الدورة الواحدة والعشروف، المؤرخ في 608لالنعقاد بقرار المجمس االقتصادي واالجتماعي 
 . 1963، صادقت عمييا الجزائر سنة 13وفقا ألحكاـ المادة  1957أفريؿ  30فاذ: ، تاريخ بدء الن1956سبتمبر  7جنيؼ في 
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مف  4مكرر  303عميو، وبناءا عمى ذلؾ فال داعيي أف يتكر ىذه المصطمحيف في نص المادة 
 قانوف العقوبات الجزائري ألنيما يؤدياف إلى نفس المعنى ونفس الغرض، األمر الذي يتطمب مف

 المشرع الجزائري تعديؿ الصياغة القانونية بما يتوافؽ مع الواقع العممي.
 تاسعا: نزع األعضاء البشرية

الجزائري صراحة إلى اإلتجار مف قانوف العقوبات  4مكرر  303تشير المادة  
، وعميو ال لغرض نزع أعضائيـ باعتباره شكال مف أشكاؿ اإلتجار باألشخاص باألشخاص

لجسـ البشري وأجزاؤه موضوع صفقات تجارية، وبناءا عمى ذلؾ يحظر إعطاء يمكف أف يكوف ا
 .(1)ة مقابؿ الحصوؿ عمى أعضاءالي بما في ذلؾ أي تعويض أو مكافأأو تمقي مبمغ م

ىمية التمييز بيف نزع األعضاء البشرية وفقا لمتشريعات الداخمية ويجب التنويو إلى أ 
المنظمة ليا حسب كؿ دولة، وبيف نزع األعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة الستغالليا 
واالتجار بيا والذي يعد انتياكا صارخا لحقوؽ اإلنساف ومخالفة صريحة لمدساتير واألعراؼ 

لتي تعنييا ىنا في ىذا المقاـ، فقد يستغؿ ضحية االتجار مف األخيرة ىي االدولية، وىذه الحالة 
أو التيديد وغيرىا لكي  قبؿ مافيا االتجار أيا كانت الوسائؿ المستخدمة كالخداع او اإلكراه

يرغـ عمى التنازؿ عف عضو مف أعضائو بمقابؿ مادي رغـ اف األساس القانوني  يتنازؿ أو
في اشتراط رضا الشخص المتبرع، ويشترط اف يكوف  إلباحة عمميات نقؿ ونزع األعضاء يكمف

التنازؿ عف العضو بغير مقابؿ، وأيضا يشترط توافر المصمحة االجتماعية إذ لـ يوجد نص 
 .(2)تشريعي ينظـ ذلؾ

مف قانوف العقوبات  1وخيرا فعؿ المشرع الجزائري لما خصص القسـ الخامس مكرر 
، حيث 29مكرر  303إلى  16مكرر  303اد مف لتجريـ االتجار باألعضاء البشرية في المو 

جعؿ أفعاؿ االتجار باألعضاء البشرية ال تخرج عف إحدى ثالث جرائـ وىي: انتزاع عضو أو 
نسيج أو خاليا مف جسـ شخص بمقابؿ، أو يكوف ىذا االنتزاع بدوف موافقة الشخص المتبرع، 

وضوع االتجار باألعضاء في أو التستر عمى وجود ىذه األفعاؿ، ولقد سبؽ لنا وتناولنا م
 المبحث الثاني مف الفصؿ التمييدي بنوع مف التفصيؿ.

                                              
االتحاد البرلماني ومكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكافحة االتجار باألشخاص كتيب إرشادي لمبرلمانييف،  -1

 .26المرجع السابؽ، ص 
 .06الواقع والقانوف، المرجع السابؽ، ص مبارؾ ىشاـ عبد العزيز، االتجار بالبشر بيف  -2
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 المبحث الثاني: الظروف القانونية في جريمة االتجار باألشخاص
إف األصؿ في جريمة االتجار باألشخاص حسب قانوف العقوبات الجزائري تأخذ وصؼ  

فيعاقب عمى االتجار باألشخاص ، 4مكرر  303الجنحة، وىذا ما نجده مف خالؿ نص المادة 
دج إلى 300,000(سنوات وبغرامة مف 10سنوات إلى عشر )( 03بالحبس مف ثالث )

 303، وبنفس العقوبة يعاقب عمى الشروع في ارتكابيا حسب نص المادة دج1,000,000
ليست كافية وال تتناسب مع بشاعة جرائـ االتجار باألشخاص  ، ونعتقد أف ىذه العقوبة13مكرر

خالليا و  جعؿ المشرع الجزائري يستدرؾ ذلؾ وحقوؽ اإلنساف، وىو ما  الداخمي والدولي باألمفا 
توفر تغير ليصبح جنحة مشددة أو جناية بمف خالؿ جعؿ الوصؼ القانوني ليذه األفعاؿ ي

مف العقوبة في حالة توفر إحدى  روؼ التشديد، وفي نفس الوقت خفؼ أو أعفىإحدى ظ
 :األعذار المخففة أو المعفية، وىو ما سوؼ نتناولو في المطمبيف اآلتييف

 المطمب األول: ظروف التشديد
إيمانا بالمشرع الجزائري بخطورة جرائـ االتجار باألشخاص وتأثيرىا الوخيـ في  

تكشؼ ؼ شخصية أو عينية ضحاياىا، فقد وضع عقوبات مشددة إذا اقترنت تمؾ الجرائـ بظرو 
الجريمة او الوقائع  ؼ عف خطورة في الفعؿ الذي تمت بوعف خبث شديد في الجاني أو تكش
 الظروؼ المشددة إلى قسميف:التي اقترنت بيا، ويمكف تقسيـ تمؾ 

 .الظروؼ الشخصية، والظروؼ العينية 
 الفرع األول: الظروف الشخصية المشددة

مف حيث صفتو وعالقتو بالمجني عميو،  بالجاني بالظروؼ الشخصية ما يتصؿ نعني 
 :(1)وما يتصؿ بالمجني عميو مف حيث سنو وصفتو، وذلؾ عمى النحو اآلتي

 أوال: الظروف المشددة التي تعود إلى سن المجني عميو أو صفتو
يعاقب عمى اإلتجار " عمى أنو: في فقرتيا األخيرة 4مكرر  303نصت المادة  

 500,000( سنة وبغرامة مف 15(سنوات إلى خمس عشرة )5بالحبس مف خمس )باألشخاص 

                                              
 اإلسالمية والقانوف الدولي، رسالة المرزوؽ خالد بف محمد سميماف، جريمة االتجار بالنساء واألطفاؿ وعقوباتيا في الشريعة -1

 .122، ص 2005درجة الماجيستير في العدالة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية، الرياض، السعودية، 



 جريمة اإلتجار باألشخاص في قانون العقوبات الجزائري                                                                               الثاني الفصل

- 63 - 

أو  دج إذا سيؿ ارتكابو حالة استضعاؼ الضحية الناتجة عف سنيا 1,500,000دج إلى
 لدى الفاعؿ". ةىني، متى كانت ىذه الظروؼ ظاىرة أو معموممرضيا أو عجزىا البدني أو الذ

قع عميو أو عمى ىذه المادة أف المشرع الجزائري جعؿ سف المجني عميو الذي تالمالحظ  
عماؿ االتجار واالستغالؿ يمكف اعتبارىا سببا لتشديد العقاب، فإذا وقعت جريمة االتجار بو أ

عمى فتاة قاصرة مثال فإف العقاب سيكوف أشد مما لو وقع ذلؾ عمى فتاة أو امرأة ليست قاصرة، 
و عجز بدني وذىني ظاىر لدى الجاني، أكاف المجني عميو يعاني مف مرض  ونفس الشيء إذا

 ونالحظ أيضا أف ىذه العقوبة أخذت صفة جنحة مشددة.
 ثانيا: الظروف المشددة التي تعود إلى صفة الجاني وصمتو بالمجني عميو

 :مف قانوف العقوبات دائما عمى أنو 5مكرر 303نصت المادة  
( 20( سنوات إلى عشريف )10شخاص بالسجف مف عشر )"يعاقب عمى االتجار باأل

دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرؼ  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة مف 
 :عمى األقؿ مف الظروؼ اآلتية

إذا كاف الفاعؿ زوجا لمضحية أو أحد اصوليا أو فروعيا أو ولييا أو كانت لو سمطة عمييا  -1
 ."سيمت لو وظيفتو ارتكاب الجريمة...أو كاف موظفا ممف 

مف خالؿ الفقرة األولى مف ىذه المادة نجد اف المشرع الجزائري جعؿ مف صفة الزوجية  
أو أحد األصوؿ أو الفروع في الجاني سببا لتشديد العقاب عميو، أو كاف موظفا وسيمت لو 

ويستغؿ وظيفتو لنقؿ أو وظيفتو ارتكاب الجريمة، كأف يكوف مثال موظؼ بإحدى المطارات 
الرتكاب جريمة االتجار باألشخاص، والمالحظ عمى ىذه العقوبة  تنقيؿ او إيواء المجني عميو
 أنيا أخذت وصؼ الجناية.

 الفرع الثاني: الظروف العينية المشددة
حيث نصت (1)نعني بالظروؼ العينية، ما يتصؿ بالفعؿ ونتائجو وظروؼ الزماف والمكاف 

 عمى أنو: 5مكرر  303سابقة نفس المادة ال

                                              
 .125، ص سابؽالالمرزوؽ خالد بف محمد بف سميماف، المرجع  -1
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( 20( سنوات إلى عشريف )10"يعاقب عمى اإلتجار باألشخاص بالسجف مف عشر ) 
دج أذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرؼ  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة مف 

 :عمى األقؿ مف الظروؼ اآلتية
 إذا ارتكبت الجريمة مف طرؼ أكثر مف شخص، -2
 إذا ارتكبت الجريمة مع حمؿ السالح أو التيديد باستعمالو، -3
إذا ارتكبت الجريمة مف طرؼ جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع لمحدود  -4
 .الوطنية"

ارتكاب  في حالةث ، حيف المشرع الجزائري جعؿ مف تمؾ األسباب ظرفا مشدداأنجد 
أو في حالة  بو يديدو التحمؿ السالح أ ارتكابيا مع أو،الجريمة مف طرؼ أكثر مف شخص 

 .ارتكابيا مف طرؼ جماعة اجرامية منظمة تتخذ العقوبة وصؼ الجناية
مكرر  303 وباإلضافة إلى ىذه العقوبات أضاؼ إلييا المشرع الجزائري في نص المادة

عقوبات تكميمية عمى الشخص الطبيعي المحكـو عميو الرتكاب جريمة مف الجرائـ  7
عمييا في ىذا القسـ، حيث تطبؽ عقوبة أو أكثر مف العقوبات التكميمية المنصوص المنصوص 

، الحرماف مف ممارسة الحقوؽ مف قانوف العقوبات مثؿ الحجز القانوني 09عمييا في المادة 
الوطنية والمدنية، تحديد اإلقامة أو منعيا، المصادرة الجزئية لألمواؿ، المنع المؤقت مف ممارسة 

 اط... وغيرىا مف العقوبات التكميمية.مينة أو نش
أف المشرع الجزائري عاقب كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة االتجار باألشخاص ولـ  كما

(إلى خمس 1يبمغ فورا السمطات المختصة بذلؾ ولو كاف ممزما بالسر الميني بالحبس مف سنة )
دج، فيما عدا الجرائـ التي ترتكب ضد  500.000دج إلى  100.000( سنوات وبغرامة مف 5)

سنة ال تطبؽ احكاـ الفقرة السابقة عمى أقارب وحواشي  13يـ القصر الذيف ال يتجاوز سن
 .10مكرر  303وأصيار الفاعؿ إلى غاية الدرجة الرابعة، وىذا ما نصت عميو المادة 

 المطمب الثاني: الظروف المخففة واألعذار المخففة والمعفية
د أعذار في تشجيعا مف المشرع الجزائري عمى التبميغ عف جرائـ اإلتجار باألشخاص أوج 

 حالة توفرىا تؤدي إلى التخفيؼ مف العقوبة وحتى اإلعفاء منيا نيائيا.
 



 جريمة اإلتجار باألشخاص في قانون العقوبات الجزائري                                                                               الثاني الفصل

- 65 - 

 الفرع األول: الظروف المخففة
عمى أنو: "ال يستفيد الشخص المداف الرتكابو األفعاؿ  6مكرر 303نصت المادة 

 .مف ىذا القانوف" 53المجرمة في ىذا القسـ مف ظروؼ التخفيؼ المنصوص عمييا في المادة 
مف قانوف العقوبات التي وردت في المادة السابقة نجدىا تنص  53وبالعودة إلى المادة  

عمى أنو: "يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عمييا بالنسبة لمشخص الطبيعي الذي قضي 
 :بإدانتو وتقررت إفادتو بظروؼ مخففة وذلؾ إلى حد

 .لمجناية ىي اإلعداـ( سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة 10عشر ) -
 ( سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة لمجناية ىي السجف المؤبد.5خمس ) -
( 10ي السجف المؤقت مف عشر)ا كانت العقوبة المقررة لمجناية ىسنوات سجنا، إذ (3) ثالث -

 ( سنة20سنوات إلى عشريف )
ي السجف المؤقت مف خمس ، إذا كانت العقوبة المقررة لمجناية ى( واحدة حبسا1سنة ) -
 ."( سنوات10(سنوات إلى عشر )5)

د مف ىذه بجريمة اإلتجار باألشخاص ال يستفيفالمشرع الجزائري جعؿ الشخص المداف  
 الظروؼ المخففة نظرا لخطورة الجريمة مف جية وأيضا ألنيا وقعت وانتيى تنفيذىا.

 الفرع الثاني: األعذار المخففة والمعفية
مف قانوف العقوبات بأنيا  52الجزائري األعذار القانونية في نص المادة عرؼ المشرع  

إما  "حاالت محددة في القانوف عمى سبيؿ الحصر يترتب عمييا مع قياـ الجريمة والمسؤولية
ما تخفيؼ العقوبات إذا كانت مخففة  ."عدـ عقاب المتيـ إذا كانت أعذار معفية وا 

مف جريمة اإلتجار باألشخاص نص عمييا المشرع وعميو فاألعذار المخففة والمعفية  
 :مف نفس القانوف حيث تنص عمى  9مكرر 303الجزائري عمى سبيؿ الحصر في نص المادة 

"يعفى مف العقوبة المقررة كؿ مف يبمغ السمطات اإلدارية أو القضائية عف جريمة  
 اإلتجار باألشخاص قبؿ البدء في تنفيذىا أو الشروع فييا.
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و الشروع فييا بالغ بعد انتياء تنفيذ الجريمة أالعقوبة إلى النصؼ إذا تـ اإل وتخفض
مف إيقاؼ الفاعؿ أو إذا مكف بعد تحريؾ الدعوى العمومية  وقبؿ تحريؾ الدعوى العمومية

 ."األصمي أو الشركاء في نفس الجريمة
الستفادة مف ر لادة نجد اف المشرع الجزائري قر مف خالؿ تحميؿ الفقرة االولى مف ىذه الم

العذر المعفي التبميغ قبؿ البدء في التنفيذ او الشروع في الجريمة، لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو 
 ىنا: ىؿ تعد الجريمة جريمة قبؿ البدء بتنفيذىا؟

 مراحؿ:نعمـ أف الجريمة تمر بثالث 
ال إذا مرحمة التفكير، ومرحمة التحضير ومرحمة التنفيذ، والمشرع ال يتدخؿ بالعقاب إ

نتيجتيا فإنو  دخمت الجريمة حيز التنفيذ، فإذا أتـ الجاني األفعاؿ المكونة لمجريمة جميعيا وحقؽ
أما إذا قاـ بجميع األفعاؿ و لـ تتحقؽ النتيجة ألسباب خارجة  ،بالجريمة التامة يرتكب ما يسمى

جريمة  ذ فميس ىناؾقبؿ البدء بالتنفي اماـ ما يسمى بالشروع في الجريمة، أكوف أمعف إرادتو ن
مسوغ لوجود العذر المعفي مف العقاب، وحبذا  ومف ثـ ليس ىناؾ ،و مف ثـ ليس ىناؾ جاني

بحيث يستفيد  -قبؿ إتماميا–بعبارة  -قبؿ البدء بتنفيذىا أو الشروع فييا–لو يعدؿ المشرع عبارة 
في مرحمة  المعفي المخبر الذي يبمغ عف الجريمة قبؿ إتماميا أو ىي مازالتمف العذر 

 .(1)الشروع
رز بشكؿ واضح األعذار التي الثانية مف المادة، فنجد اف المشرع قد أبأما بالنسبة لمفترة 

موجبيا تخفيض العقوبة إلى النصؼ والتي ربطيا إما بعد االنتياء مف تنفيذ الجريمة أو يتـ ب
ما بعد تحريؾ الدعوى العمومية و  إيقاؼ مكف مف الشروع وقبؿ تحريؾ الدعوى العمومية وا 

 الفاعؿ األصمي أو الشركاء.
وبذلؾ نكوف قد انتيينا مف دراسة الشؽ الجزائي لجريمة االتجار باألشخاص في 
 العقوبات الجزائري، حيث تناولنا بالتحميؿ أركاف جريمة اإلتجار باألشخاص وظروفيا القانونية.
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 الخاتمة:
، والتي تستيدف ال شك أنو قد وقر في يقين الكافة بخطورة جريمة اإلتجار باألشخاص

ولبعض  -بصفة عامة–وتتجو نحو انتياك حقوق اإلنسان  ،الشرائح الضعيفة من المجتمع
تعرضو لمتعذيب الحقوق بصفة خاصة مثل: الحق في أمن الشخص وكرامتو، الحق في عدم 

أو االحتقار أو المعاممة الالإنسانية والميينة والخداع واالنتياك الجسدي، وعدم احتجازه 
ووضعو في ظروف صحية ونفسية سيئة، وعدم تمكينو من حقو في العمل المالئم غير 
القسري، وكثفت الجزائر كافة جيودىا لمكافحة تمك الظاىرة سواء داخل الدولة أو خارجيا 

اون مع المنظمات الدولية التي تكافح تمك الجريمة، والتعاون مع سائر دول العالم، بالتع
وتظير ىذه الجيود جمية من خالل الخطوات التي اتخذتيا الدولة، ومنيا التصديق عمى 
اتفاقية لمتعاون مع إسبانيا حول األمن ومكافحة اإلرىاب وعمى التعاون الثنائي في مجال 

، وأيضا 2009فيفري  7ر أو لتبادل المعمومات والخبرات وذلك في مكافحة اإلتجار بالبش
منع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء  المصادقة واالنضمام إلى بروتوكول

 09واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك في 
ي مس قانون العقوبات نتج عنو قسم خاص ، ناىك عن إصدار تعديل قانون2004مارس 

، ىذا األخير جاء موافقا إلى حد كبير مع 2009مارس  08باإلتجار باألشخاص وذلك في 
القول  بروتوكول منع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال وبالتالي يمكن

لتطرق إلييا في ىذه جاء منسجما مع المتطمبات الدولية رغم بعض النقائص التي تم ا ونبأ
 الدراسة.

 :النتائج المتوصل إليها
 توصمنا من خالل ىذه الدراسة إلى جممة من االستنتاجات لعل أبرزىا ىي ما يمي:

إن الرق ظاىرة قديمة قدم البشرية، كانت موجودة منذ العصور القديمة بسبب اليوة  -1
تحرير الرقيق والحد قدر اإلمكان  الموجودة بين طبقة األشراف والعبيد، وقد سعى اإلسالم إلى

لى يومنا ىذا ولكنو ظير بثوب جديد  من ىذه الظاىرة لكن مع ذلك ظل الرق باقيا فيما بعد وا 
وتسمية جديدة، ولعل اإلتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي والتسخير والعمل القسري 

 دثة لمرق.سات األخرى الشبيية بالرق ىو الصورة المستحر واالسترقاق والمما
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أجبر المجتمع الدولي عمى  أن االنتشار المتزايد  لجريمة اإلتجار باألشخاص -2
التكاثف والتعاون من أجل معالجتيا في إطار قانوني، وقد صدرت في ىذا المجال عدة 

قميمية.  اتفاقيات ومواثيق دولية وا 
 كأساسا اتخذ المشرع الجزائري من بروتوكول منع ومعاقبة االتجار باألشخاص -3

 لتعديل قانون العقوبات في شقو المتعمق باإلتجار باألشخاص. 
عند دراسة خصائص جريمة اإلتجار باألشخاص وجدنا بانيا من الجرائم الواقعة  -4

اإلتجار ىو البشر أو اإلنسان، وىي أيضا جريمة مركبة  عمى األشخاص، بمعنى أن موضوع
 أكثر من فعل.إذ يتكون النشاط المكون لركنيا المادي من 

ن كانت تحمل بعض أوجو الشبو مع جرائم  -5 إن جريمة اإلتجار باألشخاص وا 
والخطف والبغاء وتيريب المياجرين إال أنيا تتميز عن تمك الجرائم لما ليا من  االحتيال

 مميزات خاصة تميزىا عن غيرىا من الجرائم.
عنصرين أساسين عند دراسة أركان جريمة اإلتجار باألشخاص الحظنا وجود  -6

 يدخالن في ركنيا المادي ىما:
السموك الجرمي، والوسائل التي ترتكب بواسطتيا، كما أن ركنيا المعنوي يتطمب فضال 
عن القصد الجرمي العام توافر القصد الجرمي الخاص المتمثل في االستغالل بمختمف 

 صوره.

 وصيات:الت
عقد الندوات و الدورات المستمرة في جميع الجامعات لنشر الوعي القانوني  -1

 و اإلجتماعي لمتعرف عمى ىذه الجريمة و اإلبالغ عنيا.
توجيو المزيد من اإلىتمام بضحايا جريمة اإلتجار باألشخاص من خالل  -2

 جيود المجتمع بكل فئاتو.

بالتوعية بمخاطر دعوة وسائل اإلعالم الجزائرية إلى مزيد من اإلىتمام  -3
 جريمة اإلتجار باألشخاص.

الدعوة إلى مزيد من الدراسات و البحوث بما يكفل معالجة الجوانب التي  -4
 تستحق التجريم و العقاب في الوقاية من اإلتجار باألشخاص.

ضرورة وجود رقابة فعالة عمى مواقع األنثرنث وذلك لمكافحة اإلعالنات  -5
 المتعمقة باإلتجار باألشخاص.
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 المراجع: المصادر و قائمة 
 أوال: المصادر

 االتفاقيات الدولية: -1
 7، بدء النفاذ بتاريخ 1754سبتمبر  53االتفاقية الخاصة بالرق، اعتمدت في جنيف يوم  .1

االتفاقية ، بدء النفاذ 1731مارس  5، عدلت في 15طبقا ألحكام المادة  1755مارس 
 .1733يونيو  5المعدلة بتاريخ 

بروتوكول منع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية األمم  .5
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام 

 13الخامسة والخمسون المؤرخ في ، الدورة 53بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .5222مارس  7، صادقت عمييا الجزائر بتاريخ 5222تشرين الثاني/نوفمبر 

 56، اعتمدىا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 57رقم  1712اتفاقية السخرة لعام  .1
طبقا  1715ماي  1، في دورتو الرابعة عشر، تاريخ بدء النفاذ في 1712حزيران/يونيو 

 .1745أكتوبر  17، صادقت عمييا الجزائر في 56لممادة 

االتفاقية التكميمية ألبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيية بالرق، اعتمدت  .2
، الدورة 426، دعي لالنعقاد بقرار المجمس االقتصادي واالجتماعي مفوضينمن قبل مؤتمر 

، 1734سبتمبر  5، حررت في جنيف في 1734أفريل  12الواحدة والعشرين المؤرخ في 
، صادقت عمييا الجزائر سنة 11وفقا ألحكام المادة  1735أفريل  12تاريخ بدء النفاذ  

1741. 

   

 القوانين الوطنية: -2
، المتضمن قانون 1744يونيو  6الموافق  1164صفر 16المؤرخ في  134-44األمر رقم  .1

الموافق  1212صفر  57مؤرخ في  21-27رقم  العقوبات المعدل و المتمم بموجب القانون
 .5227مارس  26مؤرخة في  37، ج ر 5227فبراير  53

سبتمبر  54الموافق  1713الموافق  1173رمضان  52المؤرخ في  36-53األمر رقم  .5
 52المؤرخ في  12-23يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب األمر رقم  1753
 .5223جوان  54في  مؤرخة 22، ج ر 5223يونيو 

، يتضمن 1753سبتمبر  54الموافق  1173رمضان  52المؤرخ في  37-53األمر رقم . 1
ج  ،1774ديسمبر  27المؤرخ في  55-74القانون التجاري، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 

 .1774ديسمبر  11مؤرخة في  55ر 
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 :الكتب السماوية -3
 القرآن الكريم .1

 اإلصحاح سفر الخروج العيد القديم: .5

 :المعاجم -4
، 16ابن منظور، لسان العرب، المجمد الثالث، ج أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  .1

 .1762، القاىرة، مصر، دار المعارف

بيروت، لبنان، الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  .5
1764. 

 ثانيا: المراجع
 الكتب -1
 :الكتب المتخصصة -أ
البنا يحي أحمد، إطاللة عمى أحكام بروتوكول منع وقمع معاقبة االتجار باألشخاص  .1

 .ند س ، د د ن، مصر، 5222وبخاصة النساء واألطفال ديسمبر 

الترمانيني عبد السالم، الرق ماضيو وحاضره، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،  .5
 .1757الكويت، 

الم محرر العبيد، التاريخ األسود لمرق في الغرب، المنشاوي لمدراسات حمدي شفيق، اإلس .1
 .د س نوالبحوث،د ب ن، 

 .5211دىام أكرم عمر، جريمة االتجار بالبشر دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  .2

الرويمي عمي بن ىميول وآخرون، مكافحة االتجار بالبشر، جامعة نايف العربية لمعموم  .3
 .5215الرياض، السعودية، األمنية، 

سممان زىراء ثامر، المتجرة باألشخاص، بروتوكول منع االتجار بالبشر والتزامات األردن بو،  .4
 .5215دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر، عمان، األردن، 

سوزي عدلي ناشد، االتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، منشورات  .5
 .5226بيروت، لبنان، الحمبي الحقوقية، 

الشيخمي عبد القادر عبد الحافظ، مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية، جامعة  .6
 .5223نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، السعودية، 

عشاري خميل، مكافحة االتجار باألطفال، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض،  .7
 .5224السعودية، 
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س السالم لمطباعة والنشر، د ب ن، د  د اهلل ناصح، نظام الرق في اإلسالم، دارعموان عب .12
 ن.

فيمي خالد مصطفى، النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ضوء القانون رقم  .11
واالتفاقيات الدولية والتشريعات العربية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  5212لسنة  42

 .5211مصر، 

ارك ىشام عبد العزيز، االتجار بالبشر بين الواقع والقانون، مركز اإلعالم األمني، مب .15
 .5212البحرين، 

( 1مبارك ىشام عبد العزيز، ماىية االتجار بالبشر بالتطبيق عمى القانون البحريني رقم ) .11
 .5227بشأن مكافحة االتجار باألشخاص، مركز اإلعالم األمني، البحرين،  5226لسنة 

البيجي إيناس، جرائم االتجار بالبشر، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، محمد  .12
 .5211مصر، 

مرعي أحمد لطفي السيد، إستراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار  .13
 .5227النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

الدولية في مكافحة االتجار  مطر محمد يحي ومجموعة من الخبراء المتخصصين، الجيود .14
 .5212بالبشر، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، السعودية، 

مطر محمد، أحكام قانونية عامة لمكافحة االتجار باألشخاص من منظور دولي مقارن، د د  .15
 ن، د ب ن، د س ن. 

العربية السعودية  اليوارشة أيمن نواف شريف، االتجار بالبشر، دراسة مقارنة بين المممكة .16
 .5211واألردن، منشورات اتحاد كتاب االنترنيت المغاربة االلكترونية، السعودية، 

 :الكتب العامة -ب
الحربي خالد بن سميم، ضحايا التيريب البشري من األطفال، جامعة نايف العربية لمعموم  .1

 .5211األمنية، الرياض، السعودية،

موال، دار اليدى لمطباعة والنشر، عين مميمة، صقر نبيل، الوسيط في شرح جرائم األ .5
 .5215الجزائر، 

عايد شيحان العيسى، فاعمية التكامل األمني والعدلي في مكافحة جرائم االحتيال، جامعة  .1
 .5224نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، السعودية، 

وعات جامعة دمشق، عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، نظرية الجريمة، مطب .2
 .5225دمشق، سوريا، 
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 : المجالت القانونيةالدوريات و  -2
 الدوريات: - أ
البرلماني الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكافحة االتجار  االتحاد .1

باألشخاص، كتيب إرشادي لمبرلمانيين، منشورات األمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، 
 د س ن.

قسم االتجار بالبشر وتيريب المياجرين بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  .5
مذكرة إرشادية بشأن استغالل حالة االستضعاف كوسيمة لالتجار باألشخاص حسبما ما ورد 

من بروتوكول منع وقمع  معاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء  21في المادة 
واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فيينا، 

 النمسا، د س ن.

ألمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قانون نموذجي لمكافحة االتجار مكتب ا .1
 .5212باألشخاص، منشورات األمم المتحدة، فيينا، النمسا، 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات لمكافحة االتجار  .2
 .5224ة، باألشخاص، منشورات األمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكي

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ   .3
 .5212الشريعة اإلسالمية، منشورات األمم المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 

 

 المجالت القانونية: -ب
أحمد سميمان، الرق قضية إنسانية وعالج قرآني، مجمة البحوث والدراسات القرآنية،  البشايرة. 1    

 العدد العاشر، د ب ن، د س ن.

األخضر عمر، ندوة عممية حول مكافحة االتجار بالبشر، التجربة الجزائرية في  الدىيمي. 5     
 .5215مكافحة االتجار بالبشر، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، السعودية، 

عبيد عبد اهلل عبد، جريمة االختطاف بين الشريعة والقانون، مجمة جامعة كركوك  .1
 .5215عدد األول، السنة السابعة، كركوك، العراق،لمدراسات اإلنسانية، المجمد السابع، ال

مركز زايد، نظام الرق عبر العصور، مركز زايد لمتنسيق والمتابعة والنشر، اإلمارات،  .2
5221 . 
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منجد منال، المواجية الجنائية لجرائم االتجار باألشخاص في القانون السوري، دراسة  .3
د الثاني،  ، العد56قانونية، المجمد تحميمية، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية وال

 .5215دمشق، سوريا، 

 

 :الجامعية  الرسائل -3
لدولي الجنائي، بن نوح مريم، المتاجرة بالرقيق األبيض بين الفقو الجنائي اإلسالمي والقانون ا .1

 .5212الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  رسالة

يمة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء كجريمة عابرة لمحدود، صادق ليمى عمي حسين، جر  .5
الماجستير في قسم القانون العام، جامعة الشرق  ج العربي، رسالةدراسة مقارنة لمنطقة الخمي

 .5211األوسط لمدراسات العميا، عمان، األردن، 

ي الشريعة المرزوق خالد بن محمد سميمان، جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتيا ف .1
الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية لمعموم  سالةر سالمية والقانون الدولي، اإل

 .5223األمنية، الرياض، السعودية، 

 
 المراجع اإللكترونية -4

1. Article (1) council of Europe convention on action against trafficking in 

human beings CETS N°:197. 

WWW.cenventions.COe .iNT/Trea TY/COMMUN/Que Voulez Vous 

.asp ? NT : 197§ CM 1§CL: ENG 

 

http://www.cenventions.coe/
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 الممخص:
تعد جريمة اإلتجار باألشخاص الصورة الحديثة لظاىرة الرق أو العبودية، وىي جريمة ذات 
خطورة عالمية تترتب عمييا آثار اجتماعية وصحية واقتصادية وغيرىا من آثار خطيرة، لذلك 

ي عمى االىتمام بمكافحة ىذه الجريمة البشعة والحد منيا،  وأصدرت لدأب المجتمع الدو 
العديد من الدول من بينيا الجزائر نصوص  قانونية خاصة بمكافحة ىذه الجريمة، ونظرا 
لطبيعتيا الخاصة وحداثتيا خاصة في الجزائر التي ليست بمنأى عن ىذه  الظاىرة ارتأينا أن 
نجعميا موضوعا لدراستنا من خالل إبراز الجانب القانوني ليذه الجريمة ومعرفة مدى فاعمية 

بوصفو تعديال قانونيا يعالج ىذه  الجريمة  9002ون العقوبات الجزائري لسنة تعديل قان
و تيدف ىذه الدراسة إلى بيان جريمة اإلتجار باألشخاص  منسجما مع المتطمبات الدولية ،

من خالل ما يمي: التعرف عمى التطور التاريخي لإلتجار باألشخاص،  التعرف عمى 
عمى مفيوم اإلتجار باألشخاص، إبراز فاعمية مظاىر اإلتجار باألشخاص، التعرف 

االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية في تجريم ومكافحة اإلتجار باألشخاص، و تحديد أركانيا 
وعقوباتيا والظروف التي تستوجب تشديدىا واألعذار التي تستدعي اإلعفاء منيا في قانون 

 راسة.العقوبات الجزائري، متبعين المنيج التحميمي ليذه الد
 الكممات المفتاحية: 

 الجريمة -
 اإلتجار -

 الرق -
 اإلتجار باألشخاص -
 .قانون العقوبات الجزائري -
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