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ْمَنا َبِني َءاَدَم ﴿:قال ا تعالى  َوَلَقْد َكرَّ
َوَحَمْمَناُهْم ِفي الَبرِّ َو ْالَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن 

ْمَناُهْم َ َمى َكِ  رٍر مِّمَّنْ   ْاللَّ َِّباِا َو َف َّ

 .70-اآل ة-سورة اإلسراء ﴾َ َمْقَنا َتْ ِ  يًال 
 



 شكر وعرفان
    أوال و قبل كل شيء أشكر اهلل عز وجل و رسولو الكريم محمد

 :            صمى اهلل عميو وسمم تسميما كثيرا  أما بعد

  أتوجو بالشكر و التقدير و االحترام  لألستاذة صولي إبتسام

 . عمى قبولـــيا اإلشراف عمى ىذا البحث ومســـاعدتيا عمى انجــــــــــازه

 كمــــــــــا ال أنســـى كل من ساعدني وشجعني من قريب أو من بعيــــــــــد

 .في إتمام ىذا البحث

 

    أسأل اهلل جل شأنو وعظمت قدرتو أن يجزينا خير الجزاء جميعا

 .إنو سميــــــــع مجيب الدعــــــــــــاء....  و يعمنـــا بفيض جوده و كرمــــــــو
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       مما ال شك فيو أن اهلل سبحانو و تعالى خمق اإلنسان و كرمو عن  سائر المخموقات 

 األخرى، وأقر لو مجموعة من الحقوق تكفل لو ىذه الكرامة ، كما أن جل الشرائع السماوية 

 والوضعية وضعت قيودا تجرم األفعال التي تحط من مكانتو وقيمتو، ألنيا تمحق بو أضراًرا

 نفسية وجسمانية ، فكميا نادت بتجريم االعتداءات البشعة عمى جسد اإلنسان ، الذي أعتبر 

 .غير قابل ألي نوع من االعتداء واألذى

      ولقد أكدت كذلك العديد من القوانين و االتفاقيات والمواثيق الدولية عمى حماية اإلنسان

 .وضمان حقوقو

      لكن العديد من الناس يتعرضون لالضطياد و االعتداء عمى كرامتيم ، و السبب  من 

 وراء ىذا التقدم العممي الحاصل في عالمنا المعاصر ، الذي مس  جوانب الحياة  اجتماعًيا

  واقتصادًيا و فكرًيا بوجو عام ، فأصبحت الجريمة في تقدم ممحوظ واتخذت أبعاد جديدة  لم  

 تكن موجودة من قبل، فأدرك المجتمع الدولي خطورة ىذه الظاىرة العتبارىا صورة مستحدثة

 دوليا في وسائل ارتكابيا و تنفيذىا ،حيث لم تعد الحدود الوطنية حاجزا أماميا بل تجاوزتيا

 .لتعبر الحدود وتصبح دولية

     وتعتبر جريمة االتجار بالبشر من بين ىذه الجرائم المنظمة العابرة لمحدود الوطنية ألنيا

  استغمت اإلنسان وحولتو إلى سمعة مادية لالتجار بو من قبل الجماعات المنظمة  فكان ىو

 .الضحية

     لكن في اآلونة األخيرة تضافرت  جيود المجتمع الدولي لتصدي ليذه التحديات من جراء

 .  الجريمة المعاصرة ، ألنيا ظمت تيدد العالم لما ليا من آثار سمبية عميو
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      و تتجمى األىمية البالغة ليذا الموضوع  من خالل الدراسة   وما توصمت إليو ظاىرة 

 االتجار بالبشر من تفاقم باعتبارىا جريمة منظمة عابرة لمحدود الوطنية و التي تزايدت في

 الوقت الراىن أنيا باتت تشكل أكبر خطر عمى  مستقبل الشعوب فعجزت ىذه األخيرة عن

 .إيجاد أساليب وحمول لمواجيتيا والتصدي ليا لموقاية منيا  ومكافحتيا 

      وباألخص أن ىذا النوع من الجرائم يستيدف فقر الناس وضعفيم لالتجار بيم  خاصة 

 النساء واألطفال ألنيم من ذوي الفئة الضعيفة والمقصودة  في المجتمع فيي بحاجة لحماية

 كبيرة لذلك فيي تحظى باىتمام بالغ األىمية من طرف المجتمع الدولي من خالل المؤتمرات

 .و المنظمات عمى المستوى الدولي وباألخص اإلقميمي

      كذلك ما تجده األجيزة المختصة  والمنظمات الدولية من صعوبات في مواجية جريمة  

 االتجار بالبشر،بسبب عدة عوامل متداخمة كونيا عابرة لمحدود الوطنية  ومرتبطة باألوضاع 

 المنتشرة  في  بعض الدول من جية  و كذلك اختالف المنظومة  القانونية التي  تستند إلييا

. الدول في التعامل مع ىذه الجريمة من جية أخرى

        باعتبار جريمة االتجار بالبشر تيدد  الدول من  جراء آثارىا االقتصادية والجتماعية

  وجب التصدي ليا بكافة الطرق، لضمان األمن واالستقرار داخل المجتمعات و الحفاظ عمى

 :  تنحصر في السؤال التالي اإلشكالية لمبحثوبالتالي فان.   سالمتو

  ما مدى فعالية الوثائق الدولية في الحد من جريمة االتجار بالبشر؟ 
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  األسباب فمن  ، الذاتية األسباب و الموضوعية األسباب ىناك  لمموضوع اختيارنا أسباب من و

:يمي ما الموضوعية

      إن ىذا الموضوع لم ينال االىتمام والعناية الكافية من طرف الباحثين في القانون الدولي 

 بل تبمور اىتماميم و دراساتيم أكثر عمى حقوق اإلنسان ، و حماية ىذه الحقوق و لم ينوىوا

 . لمجرائم التي تمس اإلنسان وخمصوا بدراسة الحماية الجنائية  ليذه الحقوق

 معرفة ما توصل إليو التشريع سواء الدولي من مواثيق واتفاقيات دولية والداخمي من قوانين- 

 . جنائية بخصوص ىذه الجريمة وأسبابيا وتطورىا 

 تزايد جريمة االتجار بالبشر واعتبارىا من أخطر الجرائم لصمتيا الوثيقة  بالجريمة المنظمة-

  العابرة  لمحدود فيي امتداد لنوع أخر من  الجرائم تستعمل عائداتيا في المتاجرة  بالمخدرات 

 .واإلرىاب و كميا تيدد الدول باالندثار 

 :        أما من األسباب الذاتية نجد منيا

 الرغبة في البحث في جريمة االتجار بالبشر ألن اإلنسان ىو فئة ضعيفة  تستمزم الحماية- 

 .  القانونية  ألي اعتداء واقع عميو فيو منبع التنمية و مستقبل األمم 

 الرغبة  لدراسة ىذا النوع من الجرائم  باعتبارىا جريمة منظمة  عابرة  لمحدود الوطنية ، - 

  فجريمة االتجار بالبشر تشمل أقاليم عدة دول مما سمح باالطالع عمى العديد من القوانين

 . و ىذا حافز لمبحث 

     البد من تسميط الضوء عمى جريمة االتجار بالبشر ألنيا خطر الجرائم عمى اإلنسانية
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  جمعاء ، لذا البد من إزاحة الستار عنيا لتوضيح البعض من جوانبيا القانونية و بيان سبل 

 .التعاون الدولي واإلقميمي لمكافحتيا

     و لقد تم االعتماد عمى بعض الدراسات السابقة و التي تناولت  موضوع  جريمة االتجار 

 :بالبشر حتى ولو في جزئيات ، ومن ىذه الدراسات نجد رسائل الماجستير

 وليد قارة  مذكرة   بعنوان مكافحة الجريمة  المنظمة العابرة  لمحدود الوطنية  في التشريع - 

 ، و فييا  تم 2011الدولي عن  جامعة  محمد  خيضر بسكرة ، و نقشت ىذه  المذكرة  في 

 التعرف عمى أشكال وصور الجريمة المنظمة إلى  جانب األسباب المؤدية  لمخضوع لإلجرام  

 المنظم ، و اآلثار المترتبة عميو و اعتبار أن آليات  التعاون  الدولي  بشأن مكافحة الجريمة 

 المنظمة العابرة لمحدود ضرورية لمتعاون  فيما بين ىذه الدول لمحد  من اإلجرام المنظم ، لذا 

 .وجب تفعيل االتفاقيات الدولية  و القوانين الوطنية 

 خالد  بن محمد  سميمان المرزوق  عنوان المذكرة  ىو جريمة االتجار بالنساء  و األطفال -

 و عقوباتيا في الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي عن جامعة  نايف العربية لمعموم األمنية

 ، بحيث تم التطرق في ىذه المذكرة  إلى إعتبار االتجار بالبشر 2005 الرياض، وتمت في 

 جريمة  ذات  طبيعة خاصة إلتخاذىا اإلنسان  كسمعة  متحركة و متجددة ، و ىي فئة  من 

 البشر يعانون من الفقر و البطالة و معرفة  أسبابيا و آثارىا ، و األساليب المتبعة  من قبل 

 العصابات  اإلجرامية  لالتجار بالنساء  و األطفال ، إضافة  لمعرفة  الفرق  بين  الشريعة 

 .اإلسالمية و القوانين الوضعية بخصوص ىذه الجريمة
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 آسية ذنانيب مذكرة بعنوان اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -

 ، وفييا تم التعرف 2010-2009عن جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، وتمت مناقشتيا في

 عمى أنو  بسب التطور العممي و التكنولوجي تطور اإلجرام ، كذلك أصبح  الجناة  ينتقمون 

 بين  الدول ، و بذلك تشكمت العديد من المنظمات اإلجرامية، ليذا وجب تفعيل كل اآلليات

 لمواجية  الجرائم المنظمة  من  خالل التعرف عمى  أنماط  جرائميا المرتكبة  عبر الحدود

 و مختمف مناطق إنتشارىا، إضافة إلى المجوء لمتعاون الدولي لكن ىذا التعاون  وجد أمامو 

 حواجز تمنع الدول ،فالواقع العممي  يظير ذلك ، فمثال االتفاقيات الثنائية  بخصوص تسميم

 المجرمين أثارت  مشكمة في  إعمال آلية التسميم  خاصة في إعتماد االتفاقيات  بين  الدول

 فااللتزام  ضعيف لغياب الجزاء المترتب  عمى مخالفتيا ، مما جعل  مبدأ  المعاممة  بالمثل

 المبدأ الحاكم لنظام التسميم  و الرتباطو بالسيادة  في تحديد إقميم الدولة ، كما أنو  يمكن أن 

 .يحدث تعارض بين االتفاقيات الدولية و القوانين الداخمية

       و دراستي  خصصت  لجريمة االتجار  بالبشر وفقا لموثائق  الدولية بصفة عامة ،

 . و بإعتبارىا صورة من صور الجريمة المنظمة

      ومن بين الصعوبات التي وجيتنا قمة المراجع الجزائرية التي تتحدث عن جريمة االتجار

  بالبشر، و لما تعمق موضوعنا بالوثائق الدولية وجدنا صعوبة في المراجع الخاصة بذلك إال

  ما وجدناه عبر المواقع اإللكترونية 

    في سبل البحث في اإلشكالية اعتمدنا عمى المنيج الوصفي، والمقارن لمقارنة نصوص 

.  االتفاقيات والمواثيق الدولية واإلقميمية
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 لقد حاولنا في ىذه المذكرة بقدر اإلمكان اإللمام  بالجوانب القانونية  لجريمة االتجار و    

 بالبشر، و ذلك من خالل بيان  ماىيتيا و إطارىا القانوني و المؤسساتي ، و ما يمزم  من 

 .إجراءات قانونية لمكافحتيا 

      ليذا قمنا بتقسيم ىذه المذكرة إلى  ثالث فصول، بحيث تعرضنا لماىية جريمة االتجار  

 بالبشر و ذلك بالتعرف عمى  تطورىا عبر العصور ، و تعريفيا مع إبراز الفرق بينيا و بين    

 .الجرائم المشابو ليا ، و األسباب المؤدية الرتكابيا و اآلثار المترتبة عمييا كفصل  تمييدي

     وفي الفصل األول تعرضنا فيو لإلطار القانوني لجريمة االتجار بالبشر عمى المستويين

 أوال عمى المستوى  الدولي  من خالل االتفاقيات  و المنظمات ، ثم عمى المستوى اإلقميمي

 بإبراز بعض القوانين المكافحة لالتجار بالبشر بعدىا أخذنا التشريع الجزائري و فيو  تطرقنا

لما قام بو ىذا األخير عمى الصعيد الدولي و الوطني من إسيامات، ثم درسنا أركان جريمة  

 .االتجار بالبشر

      أما الفصل الثاني  فكان مخصص لإلطار المؤسساتي لمكافحة جريمة االتجار بالبشر، 

 بإبراز اآلليات الدولية و اآلليات اإلقميمية، فالدولية متمثمة في أجيزة األمم  المتحدة لمكافحة

 ىذه الجريمة تمييا اإلقميمية و المتمثمة في الجيود المبذولة عمى المستوى اإلفريقي واألوروبي

 .و العربي

       وفي األخير خمصنا بحثنا بخاتمة تتضمن أىم ما تطرقنا، إليو إلى جانب بعض النتائج

 . و كذلك  قدمنا بعض االقتراحات المطموب اتخاذىا  من قبل الدول  لمكافحة ىذه الجريمة
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           :         فصل  تمييدي
  ماهية  جريمة
 االتجار بالبشر
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 منظمة  عصابات تقوم بيا المنظم ،ألنيا اإلجرامتعتبر جريمة االتجار بالبشر من قبيل       

 جريمة االتجار بالبشر من  ، و ياما لدخا ليا ومصدرً من الجريمة نشاطً  ذوتتخ ،اإلجرامتحترف 

 في  صورتيا المستحدثة    إل مراحل تاريخية وصواًل  الظواىر المعروفة قديما ، فقد مرت بعدة 

 انتشارىا فيي بذلك  عم  تطورىا وفضل جممة من العوامل التي ساعدت وقتنا الحالي ، وىذا ب

 عم   انعكاساتيايظير ىذا من خبلل  ، و أمن المجتمعات عم  استقرار و بشكل كبير  أثرت

 المجتمع. 

 ىذا  ، والدقةومتشعب يتطمب نوعا من التفصيل و  فموضوع االتجار بالبشر واسع النطاق      

 في المبحث األول التطور التاريخي  لنتناول  ،  مباحث رئيسية سنتول  توضيحو في أربعة  ما

 في المبحث  وفي المبحث الثاني التعريف بجريمة االتجار بالبشر ، و االتجار بالبشر ،لجريمة 

 الجريمة .  أخير اآلثار المترتبة عم  ىذه  كمبحث  و االتجار بالبشر ،و مواطن أسباب  الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 



 ماهية جريمة االتجار بالبشر                                                                         فصل تمهيدي

 
3 

 

 المبحث األول:التطور التاريخي لجريمة االتجار بالبشر

 ،،قمنا بتقسيم ىذا المبحث إل  ثبلث مطالب رئيسيةاالتجار بالبشرجذور جريمة  فةر معل     

 ففي المطمب األول تناولنا جريمة االتجار بالبشر في العصور القديمة ، وفي المطمب الثاني 

 جريمة االتجار وفي المطمب الثالث واألخير جريمة االتجار بالبشر في العصور الوسط  ،  

 .يمي بيان ذلك بالبشر في العصر الحديث وفي ما 

 ر القديمة صو :جريمة االتجار بالبشر في العالمطمب األول

 وممارستو أبشع  اإلنسانألخاه  اإلنسان، مند اضطياد ريمة االتجار بالبشر ظاىرة قديمةج     

 ةـفي المجتمعات القديم  معروف اجتماعياالستعباد نظام  و  ، فكان الرق 1أنواع الجرائم عميو

 االستغبلل الرق ىي أول صورة من صورعرف بالعبودية كذلك، فالعبودية و ىو ما ي ، و 2أنداك 

  نـلمقواني  وفًقا السيارة  كامتبلكوإنسان إنسان آخر   ، فيي تعني أن يمتمك 3اإلنسانالتي عرفيا 

 العاممة لميد  الحاجة لتجارة الرقيق وتاريخيا  تجارة البشر يرجع  التقميدية التي سادت قديما ، و

 المصريين. و قدماءالرافدين بناء المدن وعرفتيا الصين و ببلد  و ، المستعمرات في الزراعة و 

 عصر اإلغريق والرومانجريمة االتجار بالبشر في  الفرع األول:

 و التي ، و الرومان من بين العصور التي عرفتيا جريمة االتجار بالبشر اإلغريقعصر      

 

 
                                                           

جامعة نايف  ، جهود جامعة نايف العربية لمعموم األمنية في مجال مكافحة االتجار بالبشر عمي بن ىميول الرويمي،- 1
 .5ص ،2012لمعموم األمنية ، الرياض ، الطبعة األول ،العربية 

 .9ص ،2012الطبعة األول ، دار وائل لمنشر والتوزيع، األردن، ،جرائم االتجار بالبشر طبلل أرفيفان الشرفات ، - 2
 .12، ص 2012الطبعة األول ، ، دار وائل لمنشر،األردن،المتاجرة باألشخاص زىراء ثامر سممان ، - 3
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 1عم  العبيد في خوض التوسعات و حروبيا االستعمارية. اعتمدت

 فكان العبد ، في مجتمعيم كنظام إجتماعي صارم اعتبروه وفالرومان تفننوا في صور الرق ، 

 الصوف والجمود ، فكثر سمطة سيده، وكان من واجب الروماني بيع الماشية المسنة ول خاضع 

 فكان السيد يفعل ثبلثة أضعاف من األحرار عددىم  حيث بمغ ب ، الرومانيةفي الدولة  العبيد  

 ذلك كانوا يسرقون األطفال بعدىا يتم  بيعيم  إضافة إل   البغاء بمقابل ، لممتعة و  الموبقات 

 .2واالستغبلل الجنسي لمنساء

  مشخصية قانونية ليون بيا من الناحية القانونية و ال فعميو لم تكن لمرقيق أية حقوق يتمتع     

 خاصة بمرور الزمن ظيرت تشريعات و ،مىي ممك لسيدى مفأموالي متركة بعد موتي موليست لي

 معاممة خاصة المرض  والمعوقين الذين تركيم أسيادىم إل  أن تحسنت ،عتقيمبتنصف العبيد  

 .3وأصبح يتمتع بقميل من الحرية اإلمبراطوريالعبيد في العيد  

  الحضارة اليونانيةجريمة االتجار بالبشر في  الفرع الثاني:

 ، المجتمع ىذا من خبلل تفشيو بكثرة داخل لقد عرف المجتمع اليوناني الرق بشكل كبير و    

 و ألن المجتمع اليوناني ؛ نظرتيم لبلسترقاق كانت أبدية عن آلة بشرية و عبارة  فكان الرقيق 

 الثانية أمراء العشائر،الطبقة  الفرسان و فالطبقة األول  النببلء و ، متقسيم الطبقيلخاضع  كان

 

                                                           
 .30،29، ص ص 2010، اإلسكندرية،الطبعة األول  ، دار الفكر الجامعي،عمميات االتجار بالبشر السبكي،ىاني  - 1
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، الطبعة األول ،  النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشرخالد مصطف  فيمي ،  -2

 .15ص ،1011
 ،ص ص 2011، مصر، الطبعة األول  ، ، دار الكتب القانونية مطابع شتاتبالبشرجريمة االتجار أكرم عمر دىام ،  - 3

22،21. 
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 حماية ، فالرق كان ال ال شخصية قانونية و لم يكن ليم أية صفة و و الطبقة الثالثة العبيد ، و

 ...القرصنة من و باإلدانةسرى في الحروب و من الحكم الصادر يستمد من األ 

 ىو جمي  ىذا ما و أفبلطون و أرسطو، عم  نظام الرق الذين وافقوا من بين الفبلسفة اليونان و

 .1منافيا لآلداب واألخبلق اعتبروهوالبعض من الفبلسفة اآلخر  في كتاباتيم

 .2لحرية االختيار ألنيا تفتقد ، تشترى في األسواق فكانت المرأة عند اليونان ال قيمة ليا تباع و

 اإلسالمتجار بالبشر في اال جريمة  الفرع الثاني:

 أخطر بين  فيي تعد من ،3مند زمن بعيد عند المسممين االتجار بالبشر معروفة ظاىرة إن     

 4وصورىا متعددة الجرائم خاصة تمك الواقعة عم  األطفال والمرتكبة عم  المجتمع بشكل عام، 

 د المرأة لسمعة منفيي تحول جس مارساتأقدم المتعد  من  فيذه األخيرة  ، ومن بينيا الدعارة  

 إطار خارج  من أشكال العبلقة  لكن الشريعة اإلسبلمية حرمت أي شكل   ، أجل كسب المال 

 ءَ اَ سَ وَ  ةً شَ احِ فَ  انَ كَ  وُ ن    إِ نَ وا الز  بُ رَ قْ  تَ اَل وَ  ﴿: مصداقا لقولو تعال  تحريم الزنا ، فقد تم  ، الزوجية 

 .32-اآلية-اإلسراءسورة  ﴾ يبًل بِ سَ  

 ليأخذ جارية يرسميا لتزني كذلك تم تحريم البغاء ففي الجاىمية كان العرب إذا كان ألحدىم     

 منيا المال بعد ذلك .  

   
                                                           

 .20،19خالد مصطف  فيمي، المرجع السابق، ص ص - 1
، جامعة نايف العربية لمعموم  تحريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعة اإلسالمية محمد عبد ا ولد محمدن ، - 2

 .452، ص 2010األمنية ، الرياض، الطبعة األول ،
 .30ىاني السبكي ، المرجع السابق، ص - 3
، جامعة نايف  موقف الشريعة اإلسالمية من االتجار بالنساء واألطفال ونقل األعضاء مراد محمد فضل عبد العزيز، - 4

 .446، ص2010العربية لمعموم األمنية ، الرياض ،
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 ايَ نْ الد   اةِ يَ حَ الْ  َض رَ وا عَ غُ تَ بْ تَ ا لِ نً ص  حَ تَ  نَ دْ رَ أَ  نْ إِ  اءِ غَ   البِ مَ عَ  مْ كُ تِ يَ تَ وا فَ ىُ رِ كْ تُ  اَل وَ  ﴿: قولو تعال   فنزل 

 .33-اآلية-النورسورة  ﴾يمٌ حِ ر   ورٌ فُ غَ  ن  يِ اىِ رَ كْ إِ  دِ عْ ن بَ مِ  وَ الم   نّ إِ فَ  ن  ىي  رِ كْ ن يُ مَ وَ  

 .1صربمعناىا المعا تعرف بتجارة الجنس فيذه صورة من صور االتجار بالبشر وىي ما

 ألنو  في ذلك الوقت كان يجمب من ببلد الفرس،فالجزيرة العربية عرفت الرق قبل اإلسبلم      

 ومصر والحبشة واليند وبعدىا يتم بيعو. 

 الكرامة ألن ،و معاممة تتميز بنوع من اإلنسانية  معاممة الرقيق  لإدعا  اإلسبلم بمجيء و      

 بيع الشخص لنفسو  كالحروب و القرصنة والخطف و ،بو ومنابعو متعددةان نظام معترفا الرق ك

 .2لمحصول عم  لقمة العيش وكذلك سمطة األب في بيع أوالده

 ن م م  كُ نَ قْ مَ خَ  ان  إِ  اُس ا الن  يَ ي  َأيَ  ﴿: ورد في القرآن الكريم قولو تعال  والدليل عم  المعاممة الحسنة ما

 سورة   ﴾يرٌ بِ خَ  يمُ مِ عَ  وَ الم   ن  إِ  مُ قكُ تْ أَ  وِ الم   ندَ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  ن  وا إِ فُ ارَ عَ تَ لِ  لَ ائِ بَ قَ ا وَ وبً عُ شُ  مْ كُ نَ مْ عَ جَ   وَ ثَ نْ أُ وَ  رٍ كَ ذَ 

 .13-اآلية -الحجرات

 المطمب الثاني: جريمة االتجار بالبشر في العصور الوسطى

 ، و العالميةإل  التدويل   لقد تميزت الجريمة في العصور الوسط  باالنتقالية من المحمية      

 .3وكان االتجار بالبشر واضح بشكل كبير بسبب تنقل التجار عبر المدن

 ىذا األخير يقترن بقيام الدولة كان  بحيثم تعرف بالرق منيا االستعمار،ل فقد ظيرت مظاىر   

 
                                                           

 .88طبلل أرفيفان الشرفات ، المرجع السابق ، ص - 1
 .24أكرم عمر دىام ، المرجع السابق، ص - 2
 ، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق و العموم  مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية في التشريع الدولي وليد قارة ،-  3

 .14، ص2012-2011بسكرة ، غير منشورة ، السياسية ، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر
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نجمترا األوروبية   فاألوروبيون ،احتبلليا ودول العالم لنيب خيراتيا   باقتساموعم  رأسيا فرنسا وا 

 ،1فكانت لمرفاىية تلمصالحيم أما الثروا تجنيد أبنائيا قاموا بتسخير الشعوب والسيطرة عمييا و

 . 2وأصبح الفبلحون في وضع سيئ اإلقطاعفعم نظام  

 الخامس عشرثم بعد ذلك بدأ الرق بالزوال في القرن وانحصر عمميم بين الزراعة والرعي ،    

 ذلك بالدعوة لتحرير العبيد و  اإلقطاعيينفي محاربة   كانت ليم الرغبة ألن الحكام األوروبيون

 لدى ، اإلنسانيةفظيرت في أوروبا فكرة الحرية ألنيا وجدت نظام الرق مخالف لطبيعة  ،و الرق

  وعقد المثمركان ذلك بالتعاون  و،  لبلستبداد محاربة تمك التجارة بظيور الحركات المنددة بدأت

 .3األساسية التوقيع عم  العديد من االتفاقيات خاصة التي تقر بالحريات مؤتمرات و  عدة

 إضافة إل  ىذا لقد انتشرت العبودية في الواليات المتحدة األمريكية الجنونية وسخرت لمعمل    

 . 4في الزراعة وتقديم الخدمة في المنازل 

 الحديثالمطمب الثالث:جريمة االتجار بالبشر في العصر 

 مثاليا العمل بالسخرة  عاد االستعباد في العصر الحديث بصور مختمفة وجد مستحدثة ، و     

 ، فكان 5روىذا ما أصطمح عميو االتجار بالبش ،االستغبلل الجنسي وتجارة األعضاء البشريةو  

 ز العنصري، ياألمريكان يمارسون عم  الزنوج ىذا السموك الجاىمي بأبشع الصور من بينيا التمي

                                                           
 .55،54خالد مصطف  فيمي، المرجع السابق، ص ص - 1
، العربية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في المواثيق الدولية والدساتير حسن عمي الدريدي،كريمة عبد الرحيم الطائي، - 2

 .23، ص2009لمنشر والتوزيع ، األردن ، الطبعة األول  ،  دار أيمة
 .30،29خالد مصطف  فيمي، المرجع السابق، ص ص - 3
 .31زىراء ثامر سممان ، المرجع السابق، ص - 4
 .9طبلل أرفيفان الشرفات ، المرجع السابق، ص - 5
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 و الحروب، بغرض االستغبلل الجنسي  طفالاأل بالنساء و  ظيور الجماعات المتاجرة  خاصة

  .1تحولت الببلد األوروبية والواليات المتحدة األمريكية من أكبر المتاجرين بالبشر و

 أدت حركة خاصة ظيور ولقد ظيرت في بريطانيا جريمة االتجار بالبشر بشكل واضح        

 في نظام االسترقاق  إلغاءتم ثم  ، 1772إل  إلغاء نظام االسترقاق في الجزر البريطانية سنة  

 .18332المستعمرات االنجميزية سنة

 إستخدام النساء  لكن جريمة االتجار بالبشر عادت في القرن العشرين بأشكال جديدة مثل:      

 .3اإلباحيةو األطفال إلشباع الرغبات الجنسية و إنتاج المواد 

  في القرن العشرين،  فيي جريمة حديثة نسبيا ظيرت  شريةأما بالنسبة لتجارة األعضاء الب     

 نقص   لكن ، التقدم العممين زراعة األعضاء البشرية و مجال   في  بفضل تطور الطبو ىذا 

 جسد  تحول  ألنيا ،بخصوص ىذه التجارة  أدى لرواج السوق الفقر  و  باألعضاء  المتبرعين

 .4سمعة متحركة أما أعضاءه فتعتبر قطع غيار بشريةاإلنسان إل    

 مممارسات البشعة مم المتحدة والعديد من المنظمات لاأل تنبيت في أواخر القرن العشرين و     

  اإللزاميمثاليا العمل  و  ىي شكل من أشكال العبودية و  كالعمل بالسخرة البشري  لبلستغبلل

 .5العسكريالعمل  و

 ىناك صورة تجنيد األطفال فيو مظير يشمل التجنيد غير إل  جانب صور االتجار بالبشر     
                                                           

 .32ىاني السبكي، المرجع السابق،ص - 1
 .26السابق،صأكرم عمر دىام،المرجع  - 2
، جامعة نايف العربية لمعموم  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة االتجار بالبشرعبد الحافظ عبد اليادي عبد الحميد ،  - 3

 .349، ص2005األمنية، الرياض، الطبعة األول  ، 
 .104طبلل أرفيفان الشرفات ، المرجع السابق ، ص - 4
 .37،35سممان ، المرجع السابق، ص ص زىراء ثامر - 5
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 يستغل ىؤالء األطفال كان  حيثب ،القانوني واستغبلليم في العمل خاصة في مناطق النزاعات

 في حين أجبر بعض األطفال لمقيام بأعمال ، بواسطة القوة و االحتيال الستخداميم كمقاتمين

  بجروح أما اإلصابةأضيف إل  ذلك تعرضيم لمقتل أو  ،وحشية ضد عائبلتيم و وطنيم األم 

  .1من بقي عم  قيد الحياة أكثرا ما يصابون بصدمات نفسية 

 المبحث الثاني:التعريف بجريمة االتجار بالبشر

 سيتم توضيحو في مطمبين  وىذا مااالتجار بالبشر،في ىذا المبحث سنقوم بتعريف جريمة     

 أما في المطمب  ، ليكون في المطمب األول التعريف  المغوي لجريمة االتجار بالبشررئيسيين، 

 الثاني نتناول التعريف االصطبلحي ليذه الجريمة.

   المطمب األول: التعريف المغوي لجريمة االتجار بالبشر

 االتجار بالبشر لغويا يجب بيان المصطمحات الواردة في ىذه الجريمة ،لمتعريف بجريمة      

 وىذا ما ىو مدرج في اآلتي:

  يم( بالكسر الجمُ رْ ( و)الجِ مَ رَ تَ جْ ( و) إِ مَ رَ جْ ( و)أَ مَ رَ منو )جَ  تقول  بُ نْ ىي الذ   مُ رْ : والجُ ةُ يمَ رِ الجَ -1

 .2-اآلية-سورة المائدة ﴾مٍ وْ قَ  نُ َئانَ شَ   مْ كُ ن  مَ رِ جْ يَ  الَ وَ  ﴿: قولو تعال  و بَ سَ ( أيضا كَ مَ رَ و)جَ 

 .مْ كُ ن  بَ سِ كَ ويقال يُ  مْ كُ ن  مَ مِ حَ أي: يُ 

 .2ا لم يفعموُ بً نْ   عميو ذَ عَ دَ عميو اِ  مَ ر  جَ و تَ 

 .ى رَ وشَ  اعَ ا وتجارة :معناىا بَ رً جْ تَ  -رُ جُ تْ يَ  رً جْ تَ : وَ رَ جَ : من الفعل تَ ارُ تجَ االِ -2

                                                           
، المركز القومي لئلصدارات القانونية ، القاىرة،  االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة لمحدودحامد سيد محمد حامد ،  - 1

 .42، ص 2013الطبعة األول  ،
 .60، ص 2004، دار الكتاب العربي ، بيروت، مختار الصحاحمحمد بن أبي الرازي ،  - 2
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 .1لَ عَ تَ فْ اِ وىو  رَ جَ ت  اِ وكذلك 

 يقال ، و يجمع يثن  وال الجمع ال : الخمق ويقع عم  األنث  والذكر الواحد واألنثيين ورُ شَ البَ -3

 سواء  حد  المؤنث عم  فالجمع و المذكر و،  رٌ شَ بَ  ، وىم :رٌ شَ ، وىما: بَ رٌ شَ بَ  ، وىو:رٌ شَ بَ  ىي:

 انَ لَ   امَ يُ مُ وْ قَ ا وَ نَ مِ ثْ مِ  نِ يْ رَ شَ بَ لِ   نُ مِ ؤْ نُ وا أَ الُ قَ فَ  ﴿: في التنزيل العزيز  كما جاء  قد يثن  ، و ذلك في 

 .47-اآلية-سورة المؤمنون ﴾ونَ دُ ابِ عَ  

  اإلنسان:ظاىر جمد رُ شَ والبَ -

 .2:أيضا بشر األديمرُ شَ والبَ -

 المطمب الثاني:التعريف االصطالحي  لجريمة االتجار بالبشر

 من الجرائم تميزىا عم  غيرىا  و ااصطبلحً يقتضي تعريف جريمة االتجار بالبشر بيانيا       

 يمي: المشابية ليا وىذا من خبلل ما 

 الفرع األول:تعريف جريمة االتجار بالبشر

 أوال: التعريف الفقهي

 وغير المشروعة  كافة التصرفات المشروعة  :" يعرف بعض الفقياء جريمة االتجار بأنيا       

 بواسطة وسطاء محترفين عبر فيو إل  مجرد سمعة أو ضحية يتم التصرف اإلنسانتحول التي  

 شابو  الحدود الوطنية بقصد استغبللو في أعمال ذات أجر متدني أو في أعمال جنسية أو ما 

 3العبودية"  بأية صورة أخرى من صوررف بإرادة الضحية أو قصرا عنو أو سواء تم التصذلك، 
                                                           

 .89، ص 1990، المجمد الرابع، دار صادر، بيروت ، لسان العربابن منظور،  - 1
 .59، صالمرجع نفسو  - 2
، دار الجامعة الجديدة لمنشر و التوزيع ،  االتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسميسوزي عدلي ناشد ،  - 3

 .17، ص2005اإلسكندرية، الطبعة األول  ،
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 التعريف أنو ورد لفظ كافة التصرفات وىو تعبير مطمق  لؤلفعال التينبلحظ من خبلل ىذا     

 في المواثيق الدولية ةالواردالمحصورة   األفعال يا جريمة  االتجار بالبشر عم  خبلفعميتقوم 

  االستقبال.،  أفعال التجنيد،النقل، التنقيل و التشريعات الخاصة باالتجار بالبشر مثل:واإلقميمية 

 من قبل  سواء سمعة أو ضحية يكون  باإلنسانالتصرف  نجد في التعريف إل  ذلك إضافة     

 وسيط قبل يتم االتجار من إال أنو في بعض األحيان  ، محترفين عبر الحدود الوطنية  وسطاء

 بل يمكن غير محترف،كما أن ارتكاب جريمة االتجار بالبشر ليست دائما عبر الحدود الوطنية،

 ، يكون الوطنيةأو عبر  لمحدود منظمة عابرة  في صورة جريمة  الحدود الدوليةأن ترتكب عبر 

 قسرا. الضحية أو كان برضا االستغبلل سواء بقصد  

  أو الخداع بالبشر بأنو:"تجنيد أشخاص أو نقميم بالقوة ،أو اإلكراهويعرف البعض االتجار      

 القسرية الخدمةلغرض االستغبلل بشت  صوره، ومن ذلك االستغبلل الجنسي،العمل الجبري،  

 .1تجارة األعضاء البشرية وغير ذلك" التسول، االسترقاق ،

 رنستنتج من ىذا التعريف: أنو تطرق إل  األفعال التي تقوم عمييا جريمة االتجار بالبش و     

  إل الخداع  ،اإلكراهالمستعممة الرتكاب الجريمة وىي القوة ،ىي التجنيد والنقل وكذلك الوسيمة  و

 صور االستغبلل بل  فمم يحصر  ترك المجال مفتوح لكنو ، جانب ذلك الغرض من االستغبلل

 . "وغير ذلكيظير ذلك من خبلل عبارة " وذكرىا عم  سبيل المثال  

 

 

                                                           
، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ، الطبعة األول ، عمميات االتجار بالبشر وآليات مكافحتهامحمد عمي العريان،  - 1

 .30، ص2011
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 عمى المستوى الدولي ثانيا: التعريف

 أما فيما يتعمق باالتفاقيات الدولية نجد تعريف بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وحظر     

 ، االتجار بالبشر بأنو: األطفال خاصة النساء و و معاقبة األشخاص الذين يتاجرن في البشر،

 بواسطة التيديد بالقوة أو باستعماليا أو غير ذلك  "تجنيد أشخاص ونقميم أو إيواؤىم أو استقباليم

  استغبللأو  استعمال السمطة اءة ـال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إسـمن أشك

 عم  شخص لنيل موافقة شخص لو سيطرة  أو مزايا ، أو إعطاء أو تمقي مبالغ ،حالة الضعف

 أو سائر أشكال دعارة الغير استغبلل ، كحد أدن  االستغبلليشمل  و ، االستغبللآخر لغرض 

 ، رقـأو الممارسات الشبيية بال اق ـا أو االسترقأو السخرة أو الخدمة قسرً  الجنسي ، االستغبلل

 أو نزع األعضاء....."

 يعتبر تجنيد الطفل أو نقمو أو تنقيمو أو إيواؤه من المادة الثالثة عم  أنو:"(ج )وقد نصت الفقرة 

 . 1"االستغبلللغرض  استقبالوأو 

 يبلحظ عم  التعريف أنو تضمن ثبلث عناصر تكون جريمة االتجار باألشخاص وىي:       

 استقباليم إيواؤىم ،، نقميم  تجنيد األشخاص، الجريمة وىي: ارتكابأفعال  -

 الجريمة التيديد بالقوة أو..... ارتكاب الوسائل المستعممة :-

  الـا أغيرىا من أشكة قسرً ــالخدماالستغبلل الجنسي أو السخرة أو  :غرض من الجريمة ال-

 .في التعريف ةاالستغبلل الوارد
                                                           

 بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة االتجار باألشخاص، بخاصة A/RES/25/55وثيقة أممية رقم: - 1
 ،إعتمدتو الجمعية العامة لؤلمم الوطنية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالنساء واألطفال ، المكمل التفاقية 

كانون األول/  25تاريخ النفاذ في: م،2000تشرين الثاني/نوفمبر15المتحدة في دورتيا الخامسة والخمسون، المؤرخ في: 
  http://www.un.org/Docs/asp/ws/as p ؟M=A/RES/55/25م،  عم  الموقع:2003ديسمبر

http://www.un.org/Docs/asp/ws/as%20p
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 ع ـالخاص بمن في بروتوكول األمم المتحدة  كخبلصة من التعريفات نجد التعريف الوارد و      

 عم  جميع عم  جميع جوانب قيام جريمة ألنو إشتمل ، األشخاص ىو الراجح معاقبةحظر و و 

  يدخل ضمن جريمة االتجار بالبشر.ألنو  األطفال  تجنيد ، بما في ذلكاالتجار بالبشر  

 في التشريعات المقارنةثالثا: التعريف 

 منيا:كثيرة نذكر التعريفات الوطنية     

 القانون الكويتي:-1

 ؤىم أو استقباليم باإلكراه، سواءإيوا أو نقميم أو أشخاصوتجنيد  ":نوأعم   االتجار باألشخاص

  الـاالحتيأو  االختطـاف أشكال   من  ذلك  بغير  أو  استعمالياأو التيديد ب  القوة ا ـباستعمالي 

 حالة الضعف أو عطاء أو تمقي الخداع أو القسر أو استغبلل السمطة أو النفوذ أو استغبلل  أو

 ذلك بغرض االستغبلل الذي يشمل استغبلل دعارة الغير أو شكل  مبالغ مالية أو مزايا عينية و 

 الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيية  السخرة أو أو،من أشكال االستغبلل الجنسي  

 .1"بالرف أو نزع أعضاء من الجسد

 جانبعم  األفعال التي تدخل في نطاق جريمة االتجار بالبشر، إل   إحتوى ىذا التعريف      

 الذيكذلك الغرض من االستغبلل  أو التيديد بيا أو االختطاف ، و كالقوة  الوسيمة المستعممة 

 الجريمة.   األشكال في ىذه  بمختمف  يأخذ الجنسي  أن االستغبلل   ، إال لو الضحية  يخضع

 القانون المبناني: -2 

 لو بواسطة  أو إيجاد مأوى احتجازهأو   استقبالواالتجار بالبشر ىو:"إجتداب شخص أو نقمو أو 

                                                           
1
، المتعمق بشأن مكافحة االتجار باألشخاص و تيريب المياجرين ،الصادر بالجريدة الرسمية الكويتية   91القانون رقم - 

 .1123ه ، العدد1434جمادي األول 5الصادرة في 
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 استغبللو....بيدف .استغبلل السمطة . أو االختطاف أو الخداع أو استعمالياالتيديد بالقوة أو  

 . 1لمغير..." استغبللوأو تسييل 

 عمييا جريمة االتجار بالبشر، والوسيمة المستعممة  التعريف عم  األفعال التي تقوم  ىذا شمل   

  مغير.لتسيبل  ليستفيد منو الجاني أو ذلكلتنفيذ الجريمة، والغرض من ذلك، سواء كان 

 القانون الجزائري: -3

 أو أكثر بواسطة  تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص ": االتجار باألشخاص ىو

  أو الخداع االحتيال االختطاف أوأو  ، من أشكال اإلكراه  غيرىا ليا أوباستعماالتيديد بالقوة أو 

  سمطة... استعمال السمطة أو استغبلل حالة االستضعاف أو شخص لو إساءة الخداع أو أو

 دعارة الغير أو سائر أشكال االستغبلل الجنسي   يشمل االستغبلل استغبلل بقصد االستغبلل و

 الشبيية ا أو االسترقاق أو الممارسات أو الخدمة كرىً   في التسول أو السخرةأو استغبلل الغير 

 2بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء"

 االتجار بالبشر لورود جريمة في  مستعممة ال لوسيمةا أنواعحصر يقم بفي ىذا التعريف لم      

 .التعريف ىذا  في  الحصر  سبيل  إدراجيا عم   فتم  ، أما صور االستغبلل "وغير ذلكلفظ" 

 الفرع الثاني: تميز جريمة االتجار بالبشر عن الجرائم المشابهة لها

 األخرى التي تقترب منو ، لذا يجبمن الجرائم   قد يختمط مصطمح االتجار بالبشر بغيره       

 ذلك.  بيان  فيما يمي المياجرين و  أو تيريب  غير شرعية اليجرة  سواء  بينيا  التفريق 
                                                           

أيمول  1في المبنانية  الصادرة الصادر بالجريدة الرسمية ،، المتعمق بمعاقبة جريمة االتجار باألشخاص  164القانون رقم  - 1
  .40، العدد2011

والمتضمن ، 1966يونيو 8المؤرخ في 156-66، يعدل و يتمم األمر رقم2009فبراير  25المؤرخ في 01-09القانون رقم - 2
 . 15، العدد2009مارس 8في الجزائرية الصادرة قانون العقوبات المعدل و المتمم ، الصادر بالجريدة الرسمية 
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 شرعية الأوال:الهجرة غير 

 بدون  و، 1غير قانوني الفرد من بمد إل  بمد آخر بطريق  انتقالتعتبر اليجرة غير الشرعية     

 .2تأشيرة أو دون إذن لمدخول المسبق

 في نطاق  تدخلىي ال  سواء لسياحة أو الزيارة ، وقد تكون اليجرة بصفة فردية أو جماعية، و

 األشخاص   استغبلل في  ، إال بالبشر  االتجار  جريمة بو   تتصف  الذي المنظمة  الجريمة 

 نفس النتيجة  تنتيي إل   المياجرين وتتداخل اليجرة غير الشرعية  مع االتجار بالبشر في أنيا

 .3المياجرين األفراد استغبللوىي 

  ثانيا :تهريب المهاجرين

 يكون تيريب المياجرين األشخاص بالموافقة الذاتية بدفع مبالغ نقدية مقابل دخول بمد آخر      

 .أجنبي بطريق غير شرعي 

 الجو المكمل التفاقية  تيريب المياجرين عن طريق البر و البحر وبروتوكول  فقد ورد في      

 تيريب المياجرين  بأن، م  2000ام ـعبر الوطنية لع  ةـاألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظم

 ألجل وذلك ىو دخول غير مشروع لشخص ما إل  دولة ليس من رعاياىا أو من المقيمين فييا،

 

 

                                                           
 .144خالد مصطف  فيمي، المرجع السابق، ص - 1
، 2011بسكرة، نوفمبر ،جامعة محمد خيضر7العدد ،مجمة المفكر، "ماهية الهجرة غير الشرعية" عبد الحميم بن مشري، - 2

 .99ص
 .38،37محمد عمي العريان،المرجع السابق،ص ص - 3
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 . 1الحصول عم  منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى 

  .2اقسرً  لخدمةابالبشر تنعدم فيو اإلرادة فيو يقوم عم  اإلكراه والخداع بيدف  أما االتجار

 الثالث:أسباب ومواطن االتجار بالبشرالمبحث 

  ، مطمبين قسمنا ىذا المبحث إل  انتشارىاجريمة االتجار بالبشر ومواطن   لمعرفة أسباب     

 مواطن إنتشارىا. في المطمب الثاني  بيان أسباب ظاىرة االتجار بالبشر، وففي المطمب األول 

  المطمب األول:أسباب االتجار بالبشر 

 االتجار بالبشر كثيرة ومتعددة ، ونذكر منيا: إن أسباب    

 الرغبة في حياة أفضل تدفع الكثير من الفتيات لمعمل خارج وطنيم.-

 .3المتردي الذي تمر بو المجتمعات وخاصة الدول النامية االقتصاديالواقع -

 الرديئة. االجتماعيةاألوضاع  -

 .الجنسياالستغبلل تشغيل األطفال و االتجار بالنساء في -

 أبناءىا لمعمل بأبخس األثمان دفع  الطبيعية التي تزيد من تشرد األسر و الكوارث  الحروب و-

 من الموت. افرارً 

 عود الكاذبة لمعمل من أجل الثراء.الفرار من الفقر والبحث عن الو -

 
                                                           

بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل التفاقية األمم  A/RES/25/44وثيقة أممية رقم: - 1
 الموقع:عم  ،م2000تشرين الثاني/نوفمبر15،  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

M=A/RES/55/25؟htt://www.un.org/Doces/asp/ws.asp   
 .146خالد مصطف  فيمي، المرجع السابق، ص - 2
، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، الرياض ، عصابات اإلجرام المنظم ودورها في االتجار بالبشر محمد فتحي عيد، - 3

 .20، ص 2005الطبعة األول ،
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 . 1عدم توفر فرص العمل-

 ألسباب من بين ا العامل األساسي وىو عم  المستيدفين وىم ضحايا االتجار،  تزايد الطمب -

 اليامة في االتجار بالبشر.

  بالعمالة االتجار تغدي حركة   التحيز من بين العوامل اليامة التي العنصرية ضد األجانب و-

 غير المشروعة.

 ممارسة الجنس والبغاء مقابل المال في ظروف مستقمة أو شبيية بالعبودية واالستغبلل.-

  األطفال كاستغبلل قبل التجار لتسييل االتجار بالبشر،كأحد األدوات المستحدثة من  األنترنت-

 تجارة  ، بعد االبشر الثالثة عالميً   الجنسي ، بحيث تعتبر تجارة لبلستغبللعبر شبكة األنترنت 

 . 2المخدرات واألسمحة غير المشروعة

 البشريةأعضاءىم  باستبدالالمرض   إلنقاذالدور الذي يمعبو التطور العممي في مجال الطب -

 . باىظة  بمبالغ لبيع أعضاءىم  األطفال  اختطافوىذا ما أدى لزيادة الجرائم مثل: 

 ، من قبل بطرق غير مشروعة مثل: شراؤىم أو سرقتيم وكذلك تبني األطفال كبديل لئلنجاب -

 . 3الجماعات  المنظمة لسرقة األطفال و االتجار بيم 

 .4فرص التعميم قمة   مع  تربيتيم برعايتيم و  يقوم من  وجود   عدم و تشرد األطفال-

 
                                                           

  جرائم االتجار باألشخاص و األعضاء البشرية و عقوباتها في الشريعة و القوانين العربية الشيخمي،عبد القادر  - 1
 .90،89،88، ص ص2009، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان،الطبعة األول  ،و القانون الدولي

 .119،125،127ىاني السبكي، المرجع السابق، ص ص - 2
 .43السابق، صمحمد عمي العريان، المرجع  - 3
، جامعة نايف موقف الشريعة اإلسالمية من االتجار بالنساء واألطفال ونقل األعضاء البشرية محمد فضل عبد العزيز، - 4

 .439،ص2010العربية لمعموم األمنية،الرياض، الطبعة األول ،
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 .1تحقيق الربح السريع من جراء جريمة االتجار بالبشر-

 لذلك. المنظمة  تحايل التجار عم  القوانين  و ، لبلتجار بالبشر  رادعة  قوانين وجود   عدم-

 فرص السياحة منيا الممارسة الجنسية وو  لمشجعة عم  تزايد جريمة االتجار بالبشر،العوامل ا-

  .2الجنسية 

 عم  االنحراف ما يشجع  خاصة أفبلم الجنس في مختمف الفضائيات ، ىذا  مشاىدة األفبلم -

 خاصة األطفال ، وىذا من بين الوسائل التي تدفع لموقوع في الياوية .

 في طريق وءرفقاء الس  لينزلق معمشاىدة الطفل لنزاع األبوين أمامو و ما يجعمو يترك المنزل -

 .3فيصبح فريسة سيمة لتجار البشر االنحرافات القبيحة والعادات السيئة  ، 

 فجعمت لقد ساعدت العولمة عم  انتشار العموم و الثقافات المختمفة في جميع مجاالت الحياة-

 اتخاذ  عنفضبًل  وىذا، اإلرىابية الحركات اإلجرامية و فانتشرت،  العالم عبارة عن قرية صغيرة

  .4تداعيات العولمة بين آثار و  إل  التناسب  مما أدى أشكال جديدة، الجريمة وسائل و 

 تقاليد العبودية. مثل:  العادات الثقافية التقاليد و-

 .5العنف ضد األطفال والنساء-
 

 
                                                           

1
 .27حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق،ص - 
2
، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،الرياض، الطبعة  بين التجريم وآليات المواجهةاالتجار بالبشر عادل حسن عمي،  - 

 .62،61،ص ص2012األول ،
3
 ،الجزء الثاني، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،الجهود الدولية في مجال مكافحة االتجار بالبشرمحمد يحي مطر، - 

 .439،ص2010الرياض،الطبعة األول ،
4
 .117،116ف  فيمي، المرجع السابق، ص صخالد مصط - 
5
 .65،ص2012، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع،اإلسكندرية،الطبعة األول  ،االتجار في البشر محمد مختار القاضي،- 
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 ظاهرة االتجار بالبشر انتشارمواطن المطمب الثاني:

 فإنو توجد دول عارضة ليذه السمعة أي الدول  تواجد ظاىرة االتجار بالبشر،اطن بالنسبة لمو     

 في  تكون المستوردة  و  الدول األخرى ىي الدول في الغالب ىي الدول الفقيرة ، و المصدرة و

  مواطن سوف نقوم بإدراج ، و1الغالب دول غنية فيي تمثل أرض جذب لضحايا االتجار بالبشر

 كالتالي:  انتشارىا

 .ممارسة الدعارة لالبرازيل  الفتيات في استخدام -

 .2أضف إل  ذلك إجبار األطفال الينود عم  العمل في البرازيل-

 ا االتجار بين  جنسيً  البلتي يتم و ، الفتيات تعتبر كولومبيا من أكبر الدول المصدرة لمنساء و-

 اليابان. ىولندا و إسبانيا و يرسمون إل  أوربا و

 ينتشر االتجار في فرنسا  أما وكان ىي األخرى أكبر مورد لممشتغبلت بالدعارة ،الدومينكذلك -

 في األعمال  ا ولؤلشخاص الذين يستغمون جنسيً  من الدول المصدرة  باعتبارىااليند و بالبشر  

 .3الشاقة

 ا.ق لمنساء المتاجر بيم من دول االتحاد السوفياتي سابقً اكذلك تركيا من أكبر األسو -

 األطفال من شرق و ىم النساء أما منطقة جنوب إفريقيا توجد بيا نشاطات االتجار بالبشر، و-

 يستغمون في عمل  ا االتجار فتيات و كانوا ضحاي  فمعظموفي غرب إفريقيا أوروبا و الصين ، 

 المنازل.
                                                           

1
 .14،13سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص ص - 
2
 ، األطفال واآلثار المترتبة عميها في الفقه والقانون الوضعيجريمة خطف  عبد االفتاح بييج ، عبد الدايم عمي العواري ، - 

 .776، ص 2010المركز القومي لئلصدارات القانونية ، القاىرة ، الطبعة األول ، 
3
 .35،34ق، ص صمحمد فتحي عيد، المرجع الساب - 
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 ىم من البرازيل و، منطقة الكاريبي توجد بيا أعظم النساء المتاجر بيم  أما أمريكا البلتينية و-

 .1ا في أمريكا الشمالية و غرب أوروبا وغيرىاوكولومبيا والمكسيك ، يستغمون جنسيً 

 وذلك الحتيال في إفريقيا نجد كينيا يتم فييا االتجار بالنساء تحت عروض الزواج أو العمل ،- 

 ينتيي بيم زل وفي الزراعة أو كخدم في المنا التجار عم  أباء الفتيات بالوعود الكاذبة بالعمل 

 .2األمر لمعمل في البغاء

 ث الرابع:اآلثار المترتبة عمى جريمة االتجار بالبشرالمبح

  ، ، سنقوم بذكرىا ضمن ثبلث مطالب ىناك عدة آثار ناجمة عن جريمة االتجار بالبشر       

المطمب  االقتصادية ووفي المطمب الثاني اآلثار  في المطمب األول تناولنا اآلثار االجتماعية ،
 األخير اآلثار الصحية والنفسية وفيما يمي بيان ذلك:

 لجريمة االتجار بالبشر المطمب األول:اآلثار االجتماعية 

 فيم ،ن األشخاص وىم ضحايا ىذه الجريمةتؤدي عمميات االتجار بالبشر إل  خمق فئة م     

 التالية:يدفعون ثمنا كبيرا ومن خبلل ىذا يمكن ذكر اآلثار 

 القيم االجتماعية بسبب إىدار المبادئ األساسية لئلنسان. انحبلل-

 اإلنجاب غير الشرعي.انتشار ظاىرة  -

 .3انتشار العديد من منظمات الجنس والبغاء-

 
                                                           

1
 .83،82ىاني السبكي،المرجع السابق، ص ص - 
2
 ،االتجار بالنساء و األطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي جريمةخالد بن محمد سميمان المرزوق ،  - 

 مذكرة الماجستير، كمية الدراسات العميا، قسم العدالة الجنائية ، تخصص سياسة جنائية ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،
 .33، ص2005الرياض، غير منشورة ، 

3
 .12السابق، ص عبد القادر الشيخمي ، المرجع - 
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 نمو المجتمع  اليد العاممة فيي أساس  باعتبارىااالتجار بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية -

 .1زراعياصناعيا وتجاريا و 

 .2التفكك األسري بسبب حرمانيا من أطفاليا  الصغار-

 شأنو ، فاالتجار بالبشر من  اجتماعيةمشاكل  تعرض المجتمع لكثير من الظواىر السمبية و-

 .3بين األفراد وىذا دافع لتزايد اإلجرام بالمجتمع االجتماعيةإضعاف الروابط 

 ظاىرة االنتحار بين النساء و األطفال لشعورىم بفقد قيمة الحياة. انتشار-

 .4االغتصابالمماثمة الجنسية كالمواط وجرائم  انتشار-

 معدالت البطالة بسبب االتجار بالبشر. ارتفاع-

 .5يعالربح السر تدمير األطفال والبالغين بإغراءات -

 بالبشرالمطمب الثاني: اآلثار االقتصادية لجريمة االتجار 

 الدول  سواء ، اقتصادياظاىرة االتجار بالبشر العديد من اآلثار السمبية عم  الدول  تعكس     

 يمي: المصدرة أو المستوردة ليا، ومن بين ىذه اآلثار ما

 اكثيرً  من االتجار بالبشر تمول   ، ألن األرباح العائدة االتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة-

 ا. المرتبطة بالجريمة المنظمة  ومن أكثر المشاريع ربحً من األنشطة 

 
                                                           

 .138،136المرجع السابق ، ص ص ىاني السبكي، - 1
 .49محمد عمي العريان ، المرجع السابق، ص - 2
 .134خالد مصطف  فيمي ، المرجع السابق، ص - 3
 ، جامعة نايف العربيةاآلثار االقتصادية و االجتماعية لظاهرة االتجار باألشخاصعبد الحافظ عبد اليادي عبد الحميد، - 4

 .378،ص2005لمعموم األمنية،الرياض، الطبعة األول  ،
 .65،64ص ص سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، - 5
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 مواجية االتجار بالبشر تبدل الدولة ، ألن  في جرائم  باىظةاالتجار بالبشر يكمف تكاليف   -

 والصحةلدييا لمقضاء عميو بكافة الطرق واألموال من المفترض إنفاقيا عم  التعميم  أقص  ما 

 .1.........و التعمير

 لضحايا  االجتماعية كذا و، زيادة األعباء التي تتحمميا الدولة من أجل توفير الرعاية الطبية -

 .2االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية

 دون  غير مشروعة عم  األفراد بطرق  يحصمونتشويو الوعاء الضريبي، ألن التجار بالبشر -

 العاديين يدفعون الضرائب المفروضة عمييم. األشخاصدفع الضرائب بينما 

 .3تشويو ىيكل العمالة في أسواق العرض والطمب بصورة قد تؤدي إل  تدميرىا-

 تجارة الرقيق. ازدىار-

 قوة  األكثر تأثير في تغمغل المحترفين في عصابات و تكتبلت الجريمة المنظمة إل  المواقع -

 .4الدولة االقتصادية لتحقيق أىدافيم

 المطمب الثالث:اآلثار النفسية و الصحية لجريمة االتجار بالبشر

 ضحايا   متنوعة وىذا ما يظير عم  اآلثار النفسية و الصحية لجريمة االتجار بالبشر كثيرة و  

 االتجار بالبشر ومن بينيا:

 من لو الضحية  يتعرض  جياد النفسي الذياإل تأثير االتجار باألشخاص عم  الضحايا مثل:-

 الشديد. كاالكتئابجراء الحوادث الجسمية 
                                                           

 .141،137ىاني السبكي،المرجع السابق، ص ص - 1
 .119عبد القادر الشيخمي،المرجع السابق،ص - 2
 .47،44محمد عمي العريان،المرجع السابق،ص ص - 3
 .375الحميد،المرجع السابق،صعبد الحافظ عبد اليادي عبد  - 4
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 الشعور بالقمق الدائم وصعوبة التكمم.-

 الصحية  كذلك الحرمان من الرعاية و ، و النفسي تعرض ضحايا االتجار لمتعذيب الجسدي و-

 .التغذيةو 

 من جراء ممارسة الجنس  في أعضائيم التناسمية  بضرر دائم إصابة األشخاص المتاجر بيم -

 ةـجنسي  تعرضيم ألمراض المخدرات و  تعاطي  ار عم ـو اإلجب، قبل األوان خاصة األطفال 

 معدية.

 فكثيرً  ، وقدرتيم استطاعتيم، خاصة تمك التي تفوق  األطفال من جراء األعمال الشاقة معاناة-

 .1العمل حوادثيتعرضون لمموت أو  ما

 الجنسي  لبلستغبللعادة ما يصاب ضحية االتجار بأمراض خاصة األطفال الذين يتعرضون -

 أكثر من مرة.

 تأثر   ىذا اإلساءات و، الذىنية بيعيم يعرضيم لئلساءات الجنسية و عادة إ شراء األشخاص و-

 .2ا فيصعب إعادة إدماجو في المجتمعنفسيً  ا وفي تأىيمو جسميً عادة 

 

 

  

  

                                                           
 .112،110،109عبد القادر الشيخمي ،المرجع السابق،ص ص  - 1
 .139ىاني السبكي، المرجع السابق ، ص  - 2
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      إن جريمة االتجار بالبشر من أخطر الجرائم،ألنيا تمس اإلنسان ، و تيدد وجوده، لذلك

  تباينت مواقف و اىتمامات الجماعة الدولية لمحاربة ىذه الظاىرة الخطيرة ، و السعي لتجريم 

 كافة الممارسات الإلنسانية ، وىذا ما تبنتو الكثير من المواثيق  الدولية و اإلقميمية ، و كذلك 

 الدساتير و التشريعات الوطنية لحماية  حقوق اإلنسان ، و نذكر عمى  سبيل المثال اإلعالن 

 : م ، في المادة  الرابعة منو  بقوليا1948 دييسمبر10العالمي  لحقوق  اإلنسان الصادر في 

   ال يجوز  استرقاق أو استعباد أي  شخص ، و يحظر االسترقاق  و تجارة الرقيق  بكافة"

 .1"أوضاعيا

        ومن خالل ما سبق ذكره نجد المجتمع الدولي لم يبق مكتوف األيدي ، بل بذل جيوًدا 

 من أجل  معالجة  ظاىرة  االتجار بالبشر ، بوضعيا  في  إطار قانوني  لتجريميا ، و ذلك

 . بصياغة العديد من االتفاقيات الدولية إلى جانب االتفاقيات اإلقميمية لمتصدي ليا

       ومن ىنا سوف  نقسم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث أساسية ، لندرج في المبحث األول

 جريمة االتجار بالبشر من  منظور القانون الدولي، و المبحث الثاني  جريمة االتجار بالبشر  

 . من المنظور اإلقميمي ، و المبحث الثالث نتطرق إلى أركان جريمة االتجار بالبشر

 

 

 

                                                             
أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة ،المؤرخ في ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانIII)) 217A/RES:وثيقة أممية رقم -1
 www.un.org:عمى الموقع،م1948ديسمبر/كانون األول10 
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 جريمة االتجار بالبشر من المستوى الدولي: المبحث األول

      لقد عنيت جريمة االتجار بالبشر باىتمام بالغ من قبل المنظمات الدولية ، و ىذا ما ىو

  واضح  في  نصوص المواثيق الدولية  من  اتفاقيات  و منظمات ، ىذا  كاستجابة  لحاجة 

   المجتمع الدولي الستئصال ىذه  الجريمة الخطيرة ، االتجار بالبشر بصفة عامة و األطفال

  والنساء بصفة خاصة ، لذلك قسمنا ىذا المبحث إلى  مطمبين رئيسيين ، ففي المطمب األول

  نتناول جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية، وجريمة االتجار بالبشر في المنظمات 

 :الدولية كمطمب ثاني، لبين ذلك في اآلتي

 جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية: المطمب األول

      تعددت االتفاقيات و البروتوكوالت  الدولية بخصوص  جريمة االتجار بالبشر، فجميعيا 

   كانت  كفيمة  لحماية حقوق اإلنسان ، و يرجع  الفضل  لمنظمة األمم  المتحدة  بإعتبارىا 

 . 1المنظمة الرائدة في ىذا المجال

      و االتجار بالبشر يشكل أحد التحديات اليامة التي  تواجو القرن العشرين ، و ىو تحدي

 ال يمكن  مواجيتو إال عمى  نحو جماعي و عمى صعيد عالمي  يغطي كافة  المناطق ، لذا 

 قامت الجمعية العامة  بصفتيا الييئة الرئيسية في األمم المتحدة  بوضع  سياسات  لمكافحة 

 جريمة االتجار بالبشر ،  بحيث كان ليا دور خاص في مكافحة ىذه الجريمة بصورة فعالة ،

 فيي تيدف  لتعزيز الشراكات الدولية  و التوعية بحجم جريمة االتجار بالبشر ، و النظر في 

 الكيفية  التي  يمكن  لمنظمة األمم المتحدة  أن تعالج بيا مسألة االتجار بالبشر ، و إعطاء 
                                                             

 .51محمد عمي العريان، المرجع السابق، ص-1
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 األولوية  لوضع آليات  مؤسساتية لمقضاء عمى  جريمة  االتجار بالبشر و معالجتيا معالجة 

 .1ناجعة

  ومن أىم االتفاقيات الدولية نجد تمك الميتمة بحقوق اإلنسان بصفة عامة و األخرى المعنية 

 :يبمكافحة جريمة االتجار بالبشر بصفة خاصة نوردىا فيما يل

 االتفاقيات الدولية العامة: الفرع األول

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:أوال

       لقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة  ضمن اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان عمى

 .إيمانيا بحقوق اإلنسان األساسية و بكرامة الفرد 

  وتعاىدت الدول بالتعاون مع األمم المتحدة عمى ضمان حقوق اإلنسان و الحريات األساسية

 .و احتراميا، فكان الوفاء التام بيذا التعيد

     فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يجسد عزم الدول عمى تحقيقو ،بحيث شيد العالم ألول

 مرة  االتفاق عمى مجموعة  من الحريات و الحقوق األساسية عمى  المستوى  الدولي ، و تم

 االعتراف  بنصوص اإلعالن  كمقياس عام  إلنجازات  جميع  الشعوب  و الدول  في مجال

 .الحفاظ عمى حقوق اإلنسان

       ولقد تم  شرح الحقوق المذكورة  في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عند  تبني  العيد
                                                             

،في دورتيا الثانية والستون عمى 2008حيزيران3ك،في ر ،نيويومناقشة نظمتيا الجمعية العامة في مقر األمم المتحدة- 1
 http://www.un.org/arabic/ga/president/62/ThematicDebates/humantrafficking.shtml :الموقع

. 07/04/2014:تاريخ االطالع

 

http://www.un.org/arabic/ga/president/62/ThematicDebates/humantrafficking.shtml
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 الدولي  الخاص  بالحقوق  المدنية و السياسية و العيد الدولي الخاص  بالحقوق االقتصادية

 م ، و أصبحت ىذه  الحقوق  مقياس ممزم عمى المستوى1966و االجتماعية و الثقافية عام 

 .1العالمي

       و حرص اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان  بوصفو  مثال أعمى  ينبغي  تبميغو  لكافة

 .2"يولد  جميع  الناس أحرار و متساوون  في  الكرامة اإلنسانية:" شعوب  العالم  عمى أنو 

      و قد حرم  استرقاق أو استعباد أي شخص ، و حرم تجارة الرقيق بجميع أنواعو و مثال

 ال يعرض:"ذلك ما نصت  عميو المادة الرابعة  منو السالفة  الذكر، و ينص كذلك  عمى أنو 

 .3"أي إنسان لتعذيب و ال  لمعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية:ثانيا

       أعتمد  العيد الدولي الخاص  بالحقوق  المدنية و السياسية  بقرار الجمعية العامة  في

 لكل إنسان حق:"، و تضمنت  المادة  السادسة الفقرة  األولى من العيد أنو 4م1966ديسمبر

 طبيعي  في الحياة  و يحمي القانون ىذا الحق، و ال يجوز حرمان أي شخص  من  حياتو

 ال يجوز إخضاع أي شخص دون رضائو:" ، كما نصت  المادة السابعة أنو " بشكل تعسفي

 ."الحر لمتجارب  الطبية و العممية

      كذلك نصت  المادة الثامنة  من العيد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية عمى
                                                             

جابات) حقوق اإلنسان ليا ليفين ، - 1  .26 م، ص2005 ، منشورات اليونيسكو ،  (أسئمة وا 
 . من اإلعالن 1المادة  - 2
 . من اإلعالن5المادة   - 3
 ،عمى العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية A2200/RES/A(XXI):وثيقة أممية رقم - 4

   M=A/RES/2200(XXI)؟www.un.org/Docs/asp/ws.asp:عالموق

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 ال يجوز استرقاق احد، ويحظر االسترقاق:" تحريم االسترقاق و العمل ، حيث جاء  فييا أنو

 . و االتجار بالرقيق بجميع أشكالو

 .ال يجوز استعباد احد-

 ".ال يجوز إكراه احد عمى السخرة أو العمل اإللزامي-

 العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية:ثالثا

 م ، و الذي عالج  العديد  من الحقوق  االقتصادية 16/12/1966     صدر ىذا العيد في 

 و الثقافية ، ومن أىم نصوصو نجد المادة العاشرة التي تقرر اتخاذ التدابير لحماية و مساعدة

 األطفال و المراىقين دون تميز ،وحمايتيم من االستغالل االقتصادي واالجتماعي ، و تحريم

 و االجتماعي، و تحريم استخداميم في أي عمل من شأنو إفساد أخالقيم واألضرار بصحتيم

 أو تيدد حياتيم بالحط و إلحاق األذى بنموىم الطبيعي ، وفرض حدود دنيا لمسن ، و يحظر

 .1القانون استخدام الصغار قبل بموغيم في عمل مأجور

 االتفاقيات الدولية الخاصة: الفرع الثاني

 :    ومن أىم ىذه االتفاقيات ما يمي

 

 

 
                                                             

   العيد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و االجتماعية A2200/RES/A(XXI):وثيقة أممية رقم - 1

 : M=A/RES(XXI)؟www.un.org/Docs/asp/ws.asp ،عمى الموقعو الثقافية
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 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: أوال

 ،ىو أن أحكاميا تنطبق عمى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة1     إن سبب تناول ىذه االتفاقية

 االتجار باألشخاص،بخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 المنظمة  عبر الوطنية ما لم ينص القانون غمى خالف ذلك ، استناًدا لما يقتضيو  الحال من

  تغيرات،ومن ىنا سنتعرض ألىم الجوانب القانونية في االتفاقية والتي ليا صمة بمنع االتجار

 :  بالبشر كما يمي

 :تجريم غسيل عائدات االتجار بالبشر-1

        بما أن  جرائم االتجار بالبشر المقررة  وفًقا لبروتوكول منع  و قمع  و معاقبة االتجار  

 باألشخاص، و بخاصة النساء و األطفال  المكمل التفاقية األمم المتحدة  لمكافحة  الجريمة 

 المنظمة عبر الوطنية ىي جرائم مقررة وفقا التفاقية األمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة

  عبر الوطنية ، يمكن القول بأن أحكام ىذه االتفاقية الخاصة بتجريم  غسيل عائدات الجرائم 

  .2تسري عمى جريمة االتجار األشخاص كونيا واحدة من الجرائم الموجودة في االتفاقية

      فعمى سبيل المثال  نصت االتفاقية  عمى التزام الدول األطراف بإتخاذ التدابير التشريعية  

 وتدابير أخرى  لتجريم  األفعال التي تعتبر من ضمن غسيل عائدات االتجار بالبشر كتحويل

 
                                                             

 ،اعتمدت بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية RES/A/25/55:وثيقة أممية رقم- 1
عمى الموقع .م2000نوفمبر/تشرين األول 15:قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا الخامسة و الخمسون المؤرخ في

 www.un.org/docs/asp/ws.asp؟M=A/RES/55/25:الرسمي لألمم المتحدة
من البروتوكول المتعمق بمنع وقمع و معاقبة االتجار باألشخاص ، وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية 1/3المادة-  2

 . األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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 .1العائدات ونقميا بغرض إخفائيا لتمويو عمى المصدر الرسمي ليا

 :التعاون الدولي لمكافحة االتجار بالبشر-2

 :     تتمخص مظاىر التعاون الدولي استنادا لما ورد في االتفاقية فيما يمي

 التعاون  في  مجال إنفاذ القانون ، و ذلك  بتعاون الدول األطراف  فيما بينيا  تعاوًنا وثيًقا-

 .لمكافحة الجرائم المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية

 تبادل الخبرات و المعمومات حول الوسائل و األساليب التي تستخدميا الجماعات اإلجرامية-

 .2كتزوير الوثائق واليويات

 :التدريب والمساعدة التقنية-3

 تعمل  كل دولة طرف  عمى  إنشاء و تطوير برامج  تدريب خاصة  لمعاممين  في أجيزتيا -

 المعنية  بإنفاذ القانون ، منيم أعضاء النيابة و قضاة التحقيق  و موظفوا الجمارك و غيرىم 

 المكمفين بكشف و مكافحة الجرائم المشمولة في االتفاقية ، كما يجوز أن تشمل البرامج إعارة 

 . الموظفين وتبادليم

 تشجيع الدول األطراف عمى التدريب  و المساعدة  التقنية الكفيمين  بتسميم المجرمين و كذا-

 ، و نذكر كمثال  عمى المساعدة  المتبادلة  نجد الجمعية العامة3المساعدة  القانونية المتبادلة

  لألمم المتحدة قد و ضعت معاىدة نموذجية لتبادل المساعدة  في  المسائل  الجنائية  كونيا

  وسيمة  فعالة  لمعالجة  الجوانب  المعقدة  و العواقب  الخطيرة   لمجريمة ، السيما  أبعادىا
                                                             

 . من االتفاقية6المادة - 1
 . من االتفاقية27المادة - 2
 . من االتفاقية29المادة- 3
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 .1وأشكاليا، وذلك بإبرام اتفاقيات ثنائية ترمي إلى تعزيز التعاون في ىذه األمور

 و كمثال آخر عمى تسميم المجرمين  نجد المعاىدة  المبرمة بين  حكومة الجميورية الجزائرية 

  مارس12الديمقراطية  الشعبية  و حكومة  جميورية  نيجريا اإلتحادية الموقعة  بالجزائر في 

 .2م2003

 بروتوكول منع  و قمع و معاقبة  االتجار باألشخاص، و بخاصة النساء  و األطفال : ثانيا

 المكمل التفاقية األمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة  عبر الوطنية

  يعد بمثابة األداة المحورية التي  قدميا القانون  الدولي لحقوق اإلنسان،3    ىذا البروتوكول

 من أجل المعاقبة عمى جريمة االتجار بالبشر، و توفير إطار شامل لحماية الضحايا و كذلك

 و االسترشاد بيا في  وضع إستراتيجية بشأن  منع ىذه الجريمة و الوقاية  منيا ، كما أن ىذا 

 البروتوكول ىو األداة  القانونية  و الدولية األولى  من  ىذا النوع في مجال التصدي لالتجار

 .4بالبشر

      و اتفاقية  األمم  المتحدة  لمكافحة  الجريمة  المنظمة  عبر الوطنية  تعد األصل العام

 ، إال أنو عالوة5لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، بخاصة النساء و األطفال

                                                             

 ، عمى معاىدة  نموذجية  لتبادل المساعدة  في المسائل الجنائيةالجمعية العامة  في دورتيا الخامسة  و األربعون ، - 1
 .08/04/2014: تاريخ االطالعhttp://www.un.org:الموقع

،يتضمن التصديق عمى معاىدة المتعمقة بتسميم المجرمين بين 28/05/2005المؤرخ في193-05مرسوم رئاسي رقم - 2
 .4، ص38 ،العدد2005الجميورية الجزائرية و نيجيريا، بالجريدة الرسمية الصادرة في أول يونيو

 . البروتوكولA/RES/25/55ضمن الوثيقة السالفة الذكر- 3
  ، مكتب  األمم المتحدة  المعني بالمخدرات  مكافحة االتجار بالبشر وفقا لمبادئ  الشريعة اإلسالميةمحمد يحي مطر،- 4

 .10،ص2010و الجريمة، منشورات األمم المتحدة نيويورك، 
 .241أكرم عمر دىام،المرجع السابق، ص- 5
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 عمى  ذلك ىناك  عالقة وثيقة بين البروتوكول و االتفاقية، إذ أن ىذا البروتوكول  يكمل ىذه 

 .1االتفاقية و يجد تفسيره  مقترنا بيا، و يتعين  تطبيق أحكام  ىذه االتفاقية  عمى البروتوكول

 :و قد شمل البروتوكول  أحكام  لمنع االتجار بالبشر نستنتجيا كاآلتي

 :التجريم-1

      تمتزم الدول األطراف باتخاذ ما يمزم  من تدابير تشريعية  و تدابير أخرى لتجريم األفعال 

   التي تشكل  جريمة االتجار بالبشر كاالتجار بالنساء  و األطفال و الرجال أو الشروع  في 

 .2ىذه الجريمة

 :تدابير لمنع االتجار بالبشر-2

     من بين التدابير وضع إستراتيجيات و سياسات ، و برامج إجراء بحوث وحمالت إعالمية

 .لمنع  و مكافحة  جريمة االتجار بالبشر

    كذلك حماية ضحايا االتجار بالبشر من معاودة إيذائيم، بتعاون ذات الدول مع المنظمات

 . 3غير الحكومية وغيرىا من المنظمات ذات الصمة وسائر عناصر المجتمع المدني

 :مساعدة ضحايا االتجار بالبشر و حمايتيم-3

     تكون مساعدة الضحايا باتخاذ تدابير من أجل حمايتيم كتقديم المساعدة الطبية والمادية، 

 و المساعدة  القضائية  كإجراءات التحقيق  و الحصول عمى التعويض  نتيجة األضرار التي

 
                                                             

 . من البروتوكول1المادة - 1
 .من البروتوكول5المادة - 2
 .من البروتوكول9المادة - 3
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 .1 لحقت بيم

 :إعادة الضحايا إلى أوطانيم-4

       عندما يكون  الضحية في دولة غير دولتو تحرص دولتو عمى إرجاعو من دون إبطاء،

 .2و ذلك باتفاق الدولتين  لتسييل عودتو إلى وطنو  حتى و إن كان  ليس  لديو وثائق سميمة

 :التعاون الدولي في مجال تبادل المعمومات وتوفير التدريب- 5

     ويكون ذلك بتبادل الدول األطراف فيما بينيا المعمومات الخاصة بمرتكبي جريمة االتجار

  بالبشر ، مع  وضع  قيود عمى إستعماليا ، و توفر و تعزز الدول  األطراف  كذلك  تدريب 

 الموظفين  المختصين  لمنع  جريمة  االتجار بالبشر ، و ينبغي أن  ينصب  التدريب  عمى 

 األساليب  المستخدمة  في  منع االتجار و مالحقة  المتاجرين و المسائل  الحساسة  خاصة

 .3  باألطفال و نوع  الجنسقفيما  يتعل

 :التدابير الحدودية- 6

    تعزز الدول األطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن،لمنع وكشف جرائم االتجار

  بالبشر دون اإلخالل  بالتعيدات الدولية  المتعمقة  بحرية حركة األشخاص ، باتخاذ التدابير 

 التشريعية لكي تمنع ىذه الجريمة، أو تدابير تسمح لقانونيا الداخمي بعدم الموافقة عمى دخول

 .4 األشخاص المتورطون  في ارتكاب  أفعال مجرمة وفقا لممادة الخامسة من ىذا البروتوكول

                                                             

 .من البروتوكول6المادة - 1
 .من البروتوكول8المادة - 2
 .من البروتوكول10المادة- 3
 .من البروتوكول11المادة- 4
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      نستنتج مما سبق عرضو أن االتفاقية و البروتوكول تعرضوا لجممة من المسائل القانونية 

 لمعالجة اإلطار القانوني جريمة االتجار بالبشر  خاصة فيما يتعمق  بنطاق التجريم  و تبادل

 .المساعدة في مجال التعاون الدولي من أجل مكافحة ىذه الجريمة

 ونالحظ أن البروتوكول عالج جريمة االتجار بالبشر بصفة عامة ، والنساء و األطفال بصفة 

 .خاصة ، و لم  يكتفي  بتجريم  ىذه األفعال التي تعد  جريمة ،  بل إستيدف  منع  وقوعيا

 اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير: ثالثا

      لقد عالجت  ىذه االتفاقية ، موضوع الدعارة العتبارىا  صورة من صور جريمة االتجار

 ، و من أىم 1 بالبشر، فالدعارة تتنافى مع الكرامة اإلنسانية ، و أنيا  تعرض اإلنسان لمخطر

 ما اتفقت  عميو األطراف  في  ىذه االتفاقية  لحظر االتجار باألشخاص  و استغالل  دعارة 

 : الغير ما يمي

 :التجريم-1

 :       جرمت ىذه االتفاقية كل األفعال التي من شأنيا أن تمثل دعارة  نذكر منيا مثال

 ، و تممك  مكان  لمدعارة  و تمويمو ،2إغواء أي  شخص و لو برضاه  لممارسة  الدعارة -

 .3أو المشاركة في تمويمو  لتأجيره  أو إستأجاره

                                                             
 أعتمدت و عرضت  اتفاقية حظر االتجار باألشخاص و استغالل دعارة الغير،317/RES/A(IV):وثيقة أممية رقم-  1

/ كانون األول:لمتوقيع و التصديق و اإلنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا الرابعة في 
 : ، عمى الموقع1951يوليو / تموز25: ، تاريخ بدأ النفاذ في1949ديسمبر

www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/317(IV) 
 . من االتفاقية1المادة- 2
 .من االتفاقية2المادة - 3
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  ، و تعد  أفعال2و1التواطؤ العمدي الرتكاب  األفعال  المنصوص  عمييا  في المادتان -

 .1التواطؤ جرائم منفصمة إذا كان ذلك ضروري لعدم إفالت المجرمين من العقاب

 :تسميم المجرمين-2

   مبررة  لتسميم  المجرمين  بين  الدول 2 و1    تعتبر الجرائم التي  نصت عمييا المادتان  

 .2األطراف  في ىذه االتفاقية ، و ذلك وفًقا لقانون الدولة المطموب  منيا التسميم

 :اإلنابة القضائية-3

      تنفذ اإلنابة القضائية  في ىذه االتفاقية بين الدول األطراف وفقا لما نص عميو تشريعيم

 الوطني و أعرافيم ، كاالتصال المباشر بين وزيري العدل الدولتين أو عن  طريق الدبموماسي 

 .3أو القنصمي

 :تقديم المعمومات-4

      ويكون ذلك بتقديم السمطة المختصة أي  معمومة  ذات أىمية  متعمقة  بجريمة االتجار 

 .4بالبشر كبصمات األصابع و أوصافيم المتاجرين و تقارير الشرطة عن سجالتيم القضائية

 :التدابير المتخذة لمكافحة جريمة االتجار بالبشر-5

     تقوم الدول األطراف في االتفاقية  بتشجيع األجيزة التربوية والصحية واالجتماعية و غيره

عادة تأىيل الضحايا إلدماجيم  في المجتمع  ،5من  أجل  تفادي األفعال التي تمثل دعارة ، وا 
                                                             

 . من االتفاقية4المادة- 1
 . من االتفاقية8المادة- 2
 . من االتفاقية13المادة- 3
 . من االتفاقية15المادة- 4
 . من االتفاقية16المادة- 5
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 بإتخاذ  كافة التدابير الالزمة  لمكافحة  جريمة االتجار بالبشر ألغراض الدعارة ، مثال إتفاق

 الدول عمى إتخاذ تدابير مناسبة  لتنبيو السمطات المختصة  باألشخاص  الفاعمين  األصميين

 .1في جريمة االتجار بالبشر أو المتورطين فييا

 مع اإلشارة إلى أن أحكام ىذه االتفاقية تحل محل االتفاقيات المذكورة في ديباجتيا، و تصبح

 . 2تمك االتفاقيات ليس ليا مفعول، متى أصبح أطرافيا في ىذه االتفاقية

 اتفاقية حقوق الطفل: رابعا

      إعترفت ىذه االتفاقية  صراحة  في ديباجتيا أن ىناك أطفاال  في أنحاء العالم  يعيشون

 في ظروف صعبة لمغاية، ويتطمب ىذا رعاية خاصة  لتحسين ظروفيم  المعيشية  و يتحقق 

 .3ذلك بالتعاون الدولي

    ومن أىم الحقوق التي أقرتيا ىذه االتفاقية ، والتي تتعمق بموضوع دراستنا ىي حق الطفل

 .في الحماية من االستغالل و كافة أشكال العنف و اإلساءة البدنية و العقمية

 تتخذ الدول األطراف تدابير لمكافحة نقل األطفال:"ولحماية األطفال قررت االتفاقية عمى أنو 

 إلى الخارج و عدم عودتيم  بصورة  غير مشروعة ، و تحقيقا ليذا الغرض  تشجع الدول 

 .4"األطراف عقد  اتفاقيات  ثنائية  أو متعددة األطراف أو االنضمام  التفاقيات  قائمة

                                                             

 . من االتفاقية17المادة- 1
 . من االتفاقية28المادة- 2
، أعتمدت و عرضت لمتصديق و االنضمام بموجب م1989 حقوق الطفلة اتفاقيA/RES/25/44:وثيقة أممية رقم- 3

 :عمى الموقع1990سبتمبر/أيمول2:، تاريخ النفاذ1989نوفمبر/تشرين الثاني20:قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في
www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/44/25 

 . من االتفاقية11المادة- 4
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 :       كما قررت ىذه االتفاقية حماية األطفال من االستغالل و ىذا ما نصت عميو  بقوليا

 تتعيد األطراف في االتفاقية  حماية الطفل من  جميع أشكال االستغالل الجنسي ، ليذه" 

 األغراض  تتخذ الدول األطراف بوجو  خاص  جميع التدابير المالئمة الوطنية  و الثنائية

 :و المتعددة األطراف لمنع

 .حمل أو إكراه الطفل عمى تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع-

 االستخدام  االستغاللي  لألطفال  في الدعارة  أو غيرىا  من  الممارسات الجنسية  غير -

 .المشروعة

 .1"االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض و المواد الداعرة-

 . 2      كما تحظر االتفاقية كذلك إختطاف و بيع واالتجار باألطفال بأي شكل من األشكال

      إلى جانب ما ذكر باقي المواد األخرى المتعمقة  بحماية األطفال  من أي استغالل كان

 . نوعو

 البروتوكول االختياري التفاقية  حقوق الطفل بشأن  بيع  و إستغالل األطفال  في: خامسا

  2000المواد اإلباحية مايو 

 ، كل األفعال التي  تخضع األطفال  لالستغالل في البغاء ، مثال 3    يجرم  ىذا البروتوكول

 تحظر الدول األطراف بيع األطفال، و إستغالل األطفال  في:" نص ىذا البروتوكول عمى أنو

                                                             

 . من االتفاقية34المادة- 1
 . من االتفاقية35المادة- 2
 األطفال البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللA/RES /263/54:وثيقة أممية رقم- 3

 www.un.org/docs/asp/ws.asp؟m=A/RES/54/263:،عمى الموقعم2000في البغاء والمواد اإلباحية، مايو
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 .1"البغاء و في المواد اإلباحية كما ىو منصوص عميو في ىذا البروتوكول

 البروتوكول االختياري التفاقية  حقوق الطفل  بشأن  إشراك األطفال  في النزاعات: سادسا

 2000المسمحة مايو 

 ، كافة األفعال التي تضع األطفال  موضع  إسيام  في النزاعات2   تضمن  ىذا البروتوكول

 المسمحة و قام  بتجريميا ، مثال  تسعى الدول األطراف  في االتفاقية  التخاذ  كافة  التدابير 

 .  3الممكنة  لضمان عدم إشراك  أفرادىا دون الثامنة عشر في القوات  المسمحة

 جريمة االتجار بالبشر في المنظمات الدولية : المطمب الثاني

 يبدوا  إىتمام الكثير  من المنظمات الدولية  بجريمة االتجار بالبشر ظاىر ، من خالل      

  تصدييا ألي  شكل من أشكـال  ىذه  الجريمة الخطيرة ،  لمـا تنطوي عميو إىدار لمكرامـة ،

 ومساس بالقيم واألخالق االجتماعية، فكان دور ىذه المنظمات جد فعال في مواجية  جريمة

  االتجار بالبشر، و من ىذه المنظمات التي  سعت جاىدة  في  منع ىذه  الجريمة ، كما ىو  

 مبّين ىذا المطمب ، لذا قمنا  بتقسيمو إلى ثالث  فروع ، فالفرع  األول كان  لمنظمة  العمل 

 ، و في الفرع  الثالث  (االنتربول)الدولية ، و الفرع  الثاني  لمنظمة الدولية  لمشرطة الجنائية 

 .(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة  لمطفولة 

 
                                                             

 . من البروتوكول1المادة- 1
 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات  A/RES/263/54:وثيقة أممية رقم- 2

 www.un.org/docs/asp/ws.asp؟m=A/RES/54/263:عمى الموقع.م2000المسمحة مايو
.  من البروتوكول1المادة - 3
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    و تمعب المنظمات الدولية المتخصصة دورا ىاما في مجال مكافحة ظاىرة االتجار بالبشر 

 و حماية حقوق اإلنسان ، و كذلك الرقابة عمى الدول  في مدى إحتراميـا  لإلتفاقيـات الدولية 

 الخاصة بحقوق اإلنسان بواسطة المكاتب و المجان أو الفروع الميتمة بذلك ، و من أىم تمك  

 :المنظمات نجد

 منظمة العمل الدولية : الفرع األول

      إعتمدت من العمل الدولية عمى عدة إتفاقيات و توصيات لتنظيم عمل األطفال و كذلك 

 القضاء عمى العمل القسري ، و أي شكل من أشكال السخرة ، بحيث  تقوم الحكومات بتقديم 

 تقريرات لعمل األطفال لمنظمة العمل الدولية، وبعدىا تمتثل ىذه األخيرة لما ورد في الصكوك 

 الدولية، لتقوم بتقديم برامج فعالة لممساعدة التقنية لمكافحة عمل األطفال وغيرىا من األشكال

 .1األخرى لإلستغالل

 (األنتربول )المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية:الفرع الثاني

     يعد األنتربول من أىم المنظمات المعنية  بمكافحة الجريمة ، فيو يعمل كحمقة وصل بين 

  تبادل المعمومات وأجيزة الشرطة الجنائية، و لو  دور في توفير األدوات و التدريب و الدعم

 الميداني لتفكيك مجموعات الجريمة المنظمة، خاصة المتاجرين بالنساء واألطفال، و االتجار

 ألغراض السخرة  و االتجار باألعضاء  البشرية ، و ىذا بفضل الذي يقوم  بو  فريق الخبراء

 

                                                             

 http:///www.ilo.org/sapfl/information rousours/ilo: ، عمى الموقعمنظمة العمل الدولية- 1
publications/WCMS-090356/lang—en/index –htm15/03/2014: تاريخ االطالع. 
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 .1والنشرات اإلعالمية المعتمدة بالتنسيق الدولي في مجال التعاون

      و الدليل عمى ذلك عقد مؤتمر دولي  بفرنسا  لتحديد أفضل الممارسات  وتعزيز التعاون 

 بين الجيات المعنية بمكافحة االتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم ، بحيث  نوه في المؤتمر

 عمى دور األنتربول في مكافحة  جريمة االتجار بالبشر، و ذلك  بتجنيد كل  طاقتو ، كتبادل 

 المعمومات لالستفادة منيا في أي مكان  في العالم ، و تكثيف أدوات و استراتيجيات لمكافحة

 .ىذه  الجريمة بأشكاليا ، كما ينبغي و ضع حقوق الضحايا و احتياجاتيم  في عين االعتبار

      وفي األخير أشار األمين العام  لألنترببول بإنشاء فرق إقميمية  فرعية  لألنتربول ، تعنى

 بمكافحة  جريمة االتجار بالبشر ، مع إستكشاف حمول  جديدة  لجمع  البيانات  اإلستخبارية

 .2العممياتية  من األنترنت

     إلى  جانب ىذا نظمت جامعة نايف العربية لمعموم األمنية بالتعاون  مع المنظمة الدولية

 و المنظمة الدولية لميجرة  حمقة عممية  بعنوان مكافحة  االتجار (األنتربول)لمشرطة الجنائية 

 بالبشر ، و أوضح  رئيس جامعة  نايف العربية لمعموم األمنية  الدكتور عبد العزيز بن صقر

 الغامدي  أن ىذه الحمقة العممية  تأتي في  إطار  سعي الجامعة  إلستشراق القضايا األمنية 

 الميمة ، بإعتبارىا الجياز العممي لمجمس وزراء الداخمية العرب، و تواصل الجامعة جيودىا 

 لإلستفادة من الدول المتقدمة و المنظمات الدولية  في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبشر،

 وأعرب مدير جامعة  نايف بالتعاون المستمر بين الجامعة و منظمة األنتربول و ذلك لتحقيق
                                                             

 .م15/03/2014: تاريخ االطالعhttp:www.interpol.int:،عمى الموقعاالتجار بالبشراألنتربول ، صحيفة وقائع، - 1
المركز اإلعالمي :، عمى الموقع(فرنسا )مؤتمر لألنتربول يركز عمى إتخاذ إجراءات عالمية لمكافحة االتجار بالبشر-  2

        . م13/04/2014: تاريخ اإلطالعhttp://www.interpol.int/ar/2013 لألخبار
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 األمن عربًيا و دولًيا ، بحيث سمم  بجيود األنتربول و المنظمة الدولية لميجرة  في تنظيم ىذه

 .1الحمقة

 (فاليونيسي)منظمة األمم المتحدة لمطفولة :الفرع الثالث

 حقوق األطفال ومساعدتيم في تمبية حاجياتيم األساسية   حمايةف     تتولى منظمة اليونيسي

 األساسية و إفراز كافة طاقاتيم  و قدراتيم ، و منظمة  اليونيسيف تعمل عمى  تطبيق أحكام

 .2و مبادئ اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولين االختيار الممحقين بيا

      وتعتبر اليونيسيف منظمة دولية  رائدة في مجال حماية األطفال و المخولة من المجتمع 

 الدولي لتكون صوتيم ، و لتقدم  الدعم الفني لمدول أعضاء األمم المتحدة  في كيفية معالجة

 وضعيات األطفال جراء تعرضيم لإليذاء، إذ ال يوجد منظمة تنازع اليونيسيف  في ىذا الدور

 المؤسسي من حيث التخويل الدولي، و من حيث الخبرة المتأتية من الوجود الميداني لمكاتبيا

  دولة  من بينيا الدول العربية ، التي  تواجو مشكمة االتجار باألطفال إلى140في أكثر من 

 . 3جانب  الدول األجنبية

 

 
                                                             

 ، مؤسسة عكاظ لمصحافة والنشر، جدة، عمى جامعة نايف واألنتربول تنظمان حمقة عن االتجار بالبشرفارس الرشيدي،- 1
 تاريخ http://www.okaz.com.sa/new/issues/20120121/com20120121471610.htm: الموقع

. م13/04/2014:االطالع
 .106ليا ليفين ، المرجع السابق، ص- 2
  ، حمقة عممية (التعريف و المعايير الدولية و األطر البرنامجية  )األطفال في وضعيات االتجارخميل عشاري، - 3

 م،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،كمية التديب،18،22/02/2006بعنوان مكافحة االتجار باألطفال خالل الفترة 
 .41، ص2006قسم البرامج التدريبية، الرياض،

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20120121/com20120121471610.htm
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20120121/com20120121471610.htm
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 جريمة االتجار بالبشر عمى المستوى الداخمي: المبحث الثاني

 فضال عمى نصوص المواثيق الدولية لجريمة االتجار بالبشر ، فإنو توجد قوانين داخمية      

 أخرى  جسدتيا الدول لمكافحة ىذه الجريمة ، و التي تضمنت إحترام تضمنت إحترام لحقوق

 اإلنسان و حرياتو ، و لمتعرض ليذه التشريعات  الداخمية ،  قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبين، 

 فالمطمب األول تناول موقف القانون الداخمي لمدول من جراء  جريمة االتجار بالبشر بالبشر،

 :  وموقف القانون الجزائري من ىذه الجريمة كمطمب ثاني وذلك كما يمي

 موقف القانون الداخمي من جريمة االتجار بالبشر: المطمب األول

     ىناك الكثير من الدول جرمت ظاىرة االتجار بالبشر ، و نظمتيا في تشريعاتيا الداخمية،            

 :نبرز منيا

 جريمة االتجار بالبشر في القانون األردني :الفرع األول

 م قانون  منع االتجار بالبشر لممممكة األردنية الياشمية،2009لسنة  (9)نظم قانون رقم     

 بحيث تنص المادة الثانية منو عمى تعريف الجماعة اإلجرامية و المقصود من جرائم االتجار 

 بالبشر في المادة الثالثة منو، أما المادة الرابعة منو تتحدث عمى تشكيل المجنة الوطنية لمنع

 االتجار بالبشر، و باقي المواد األخرى ذات الصمة بجريمة االتجار بالبشر، فمنيا التي تنص 

 عمى تنظيم لجنة منع االتجار بالبشر و ما يتعمق بيا ، و أخرى التي تقرر العقاب عمى ىذه

 .1الجريمة

                                                             

، 01/03/2009 المتعمق بمنع االتجار بالبشر الصادر بالجريدة الرسمية  األردنية الصادرة في 9القانون رقم -  1
 .4952العدد
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 جريمة االتجار بالبشر في قانون سمطنة عمان: الفرع الثاني

  ، المتضمن قانون  مكافحة 126/2008      أصدرت  سمطنة عمان مرسوم  سمطاني رقم 

 بالبشر، و الذي  تطرق إلى تعريف  جريمة االتجار بالبشر و مصطمح اإلستغالل ،  االتجار

 واألموال و الممتمكات و الجريمة المنظمة و الوسيمة  المستعممة  في ىذه الجريمة  في المادة

 األولى منو ، و تم من  خالل ىذا القانون  تحديد  صور االستغالل التي  تقوم عمييا جريمة

 االتجار بالبشر ،  و تحديد الفاعل ، إلى جانب ىذا  تطرق ىذا القانون  إلى الشق  الجزائي

 .1 و كل ما لو صمة  بيذه  الجريمة

 جريمة االتجار بالبشر في القانون المبناني:الفرع الثالث

 ، المتعمق  بالمعاقبة عمى 164:        كباقي الدول  أصدرت الجميورية المبنانية  قانون رقم

  جريمة  االتجار باألشخاص ، المضاف  إلى الباب  الثـامن  من الكتاب الثاني  من  قـانون 

 العقوبات الفصل الجديد و ىو الفصل الثالث  تحت عنوان االتجار باألشخاص ، بحيث نص 

 المادة الثانية منو عمى تعريف  االتجار بالبشر و الوسيمة المستعممة  في ذلك ، و اليدف من 

 االستغالل  في ىذه  الجريمة ، كما وضعت العقوبات  ليذه  الجريمة و ىذا ما تطرقت  إليو   

 المادة  الثانية ،  كما وضعت  مواد أخرى العقوبات ليذه الجريمة و بينت كل ما يتعمق  بيذه 

 
                                                             

  المتعمق بإصدار قانون مكافحة االتجار بالبشر الصادر بالجريدة الرسمية 126/2008مرسوم سمطاني ، رقم -  1
 .876، العدد2008 نوفمبر23السمطانية الصادرة في 
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 .1الجريمة كاإلعفاء من العقاب مثال

 جريمة االتجار بالبشر في القانون المصري: الفرع الرابع

  بشأن  مكافحة جريمة  االتجار بالبشر كغيره  من2010 لسنة 64      تضمن  قانون رقم 

 القوانين  األخرى  بعض التعريفات الخاصة بجريمة االتجار بالبشر نذكر عمى  سبيل المثال

  ما ورد في المادة  األولى و التي عرفت الجماعة اإلجرامية ، و الجريمة  ذات الطابع  عبر

 . الوطنية وكذلك عرفت المجني عميو 

 أما المادة الثانية  من نفس القانون السالف الذكر تناولت  صور جريمة االتجار بالبشر كذلك

 المواد األخرى كميا ذات العالقة بالجريمة  محل الدراسة ، بما فييا العقوبات المقررة  لجريمة 

 .2االتجار بالبشر

 جريمة االتجار بالبشر في القانون البحريني : الفرع الخامس

  بشأن2008 لسنة 1      أصدر ممك مممكة البحرين  حمد بن عيسى آل خميفة  قانون رقم 

 مكافحة االتجار باألشخاص  بعد االطالع  عمى القوانين السارية المفعول في  بالده  كقانون 

  العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية ، و إنظماميا لعدة االتفاقيات  كاالتفاقية الخاصة بالرق 

  ، و االتفاقية التكميمية  إلبطال الرق  و تجارة الرقيق  و األعراف 1926المبرمة في سبتمبر 

حتوى ىذا القانون  عمى تجريم األفعال التي  تدخل 1956والممارسات الشبيية بالرق لعام  ، وا 

 
                                                             

 .القانون المبناني المتعمق بالمعاقبة عمى االتجار باألشخاص السالفة الذكر- 1
 http://www.protectionproject.org/2010/09/Egypt TIR Law2010 ::  عمى الموقعالقانون المصري- 2

Ar+En.pdf.م26/04/2014: تاريخ االطالع  .

http://www.protectionproject.org/2010/09/Egypt%20TIR%20Law2010
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 في نطاق جريمة االتجار بالبشر وقرر العقوبات، و اإلجراءات المتبعة في التحقيق المحاكمة

 .  1والمواد األخرى ليا عالقة بيذه الجريمة  كتشكيل لجنة  مكافحة االتجار بالبشر

 موقف القانون الجزائري من جريمة االتجار بالبشر: المطمب الثاني

  لقد بذلت جل الدول جيودا لمكافحة جريمة  االتجار بالبشر ، منيا الوطنية و ىذا ما ورد    

 في تشريعاتيا و أخرى بالتعاون مع  دول أخرى بإبرام االتفاقيات فيما بينيا ، و من أبرز تمك

  الدول الجزائر ، و يظير ذلك من خالل تعاونيا الدولي و تشريعاتيا الوطنية ، نبين ذلك في

 : التالي

 دور الجزائر من  خالل  التعاون الدولي  في  مجال مكافحة  جريمة  االتجار : الفرع األول

 بالبشر 

    لقد  صادقت  الجزائر عمى عدة إتفاقيات  لمقضاء  عمى التجار بالبشر ، خاصة  فئة     

 :النساء و األطفال ، ومن بينيا

 :417-03المرسوم الرئاسي رقم -1

        الذي  يتضمن التصديق عمى  بتحفظ عمى  بروتوكول منع  و قمع و معاقبة االتجار 

 باألشخاص ، بخاصة النساء و األطفال ، المكمل التفاقية  األمم المتحدة  لمكافحة  الجريمة

 

 
                                                             

-http://www.protectionproject.org/WP: ، عمى الموقعقانون البحرين لمكافحة االتجار باألشخاص- 1
content/uploads/2010/09/Bahrain-Tip-Law-2008-Arabic1-pdfم14/03/2014: تاريخ االطالع. 
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  نوفمبر15المنظمة عبر الوطنية المعتمد من  قبل الجمعية العامة لمنظمة  األمم المتحدة في

 .                                                                                  1م2000

 :1969 مايو22 المؤرخ في 30-69األمر رقم-2

  المتعمقة  بإلغاء العمل الجبري ، و التي أقرىا105     المتضمن المصادقة عمى اتفاقية رقم

 .2 في  دورتو األربعين1957يونيو 25: المؤتمر العام  لمنظمة العمل الدولية  بتاريخ

  المتعمقة  بحقوق اإلنسان  و حقوق المرأة  خاصة فية     كما صادقت  الجزائر عمى إتفاقي

 ، و تنفيذا اللتزاماتيا2004الفترة األخيرة عمى معاىدة المتعمقة  بالحقوق السياسية لممرأة  في 

 الدولية  قدمت الجزائر التقرير الوطني الثالث المتعمق  بإعمال العيد الدولي المتعمق بالحقوق

 ، و بعدىا تم عرض  تقريرىا الدوري الثالث و الرابع حول تنفيذ2008المدنية والسياسية لسنة

  ، و أبرز ما تطرق إليو2009اتفاقية  القضاء عمى  كل أشكال التميز ضد المرأة  في جوان

 المؤتمر الوطني لمحة عامة عن االنجازات التي تقدميا المرأة  و التحديات في مجال  تعزيز

 .3المساواة بين الجنسين الرجل و المرأة

 

 

                                                             

 12بالجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة في الصادر  ، 2003 نوفمبر9المؤرخ في 417-03المرسوم الرئاسي رقم - 1
 .69،العدد2003نوفمبر

 06/06/1969، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة في 1969مايو22المؤرخ في 30-69األمر رقم-  2
 .49العدد

 ، إعداد الوزارة المنتدبة المكمفة باألسرة وقضايا+التقرير الوطني لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيجين- 3
 .14/03/2014: تاريخ االطالعhttp://css.escwa.org:، عمى الموقع19، صالمرأة
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 :2002 فبراير5المؤرخ في 55-02:المرسوم الرئاسي رقم-3

        و الذي تم فيو المصادقة  بتحفظ عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

  نوفمبر لسنة15 عبر الوطنية ، المعتمد من قبل الجمعية  العامة لمنظمة األمم المتحدة في 

 .1م2000

 :2003 نوفمبر9المؤرخ في 418-03: المرسوم الرئاسي رقم-4

        ىذا  المرسوم  الرئاسي  يتضمن  التصديق  بتحفظ عمى  بروتوكول  مكافحة  تيريب 

 المياجرين عن طريق البر و الجو و البحر المكمل التفاقية األمم المتحدة  لمكافحة  الجريمة

  15المنظمة عبر الوطنية ، المعتمد من  قبل الجمعية  العامة  لمنظمة  األمم  المتحدة  في 

 .2م2000نوفمبر

 

 

 

 

 

 
                                                             

 10 ، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية ، الصادرة في 2002 فبراير 5 المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم-  1
 .9، العدد2002فبراير

 12، الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة في 2003 نوفمبر 9 المؤرخ في 418-03المرسوم الرئاسي رقم -  2
 .69، العدد2003نوفمبر 

 



 اإلطار القانوني لجريمة االتجار بالبشر                     الفصل األول                               
 

 
49 

 

 جريمة االتجار بالبشر في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

 بالنسبة  لمتشريعات  الوطنية  نجدىا جرمت  كل  األفعال التي  تدخل  ضمن االتجار       

 :ليا الجزاءات، إذ نجد منيا  وأقرت،بالبشر

 جريمة االتجار بالبشر في النصوص القانونية:أوال

 :1982 فبراير13 المؤرخ في04-82قانون رقم -1

  ، 1386 صفر عام 18  المؤرخ  في 156-66      ىذا القانون  يعدل و يتمم األمر رقم 

  المتضمن  قانون العقوبات  مثل استخدام  األشخاص في الدعارة، 1966 يونيو 8 الموافق  

 و ىذا ما  جاء  في القسم السابع  بعنوان  تحريض القصر عمى الفسق و الدعارة  من المادة 

 .349 إلى  غاية  المادة342

 كل  من  حرض قصًرا  لم  يكمموا التاسعة:"  من  ىذا القانون  عمى أنو 342تنص  المادة 

 عشرة  ذكورا  أو إناثا عمى الفسق أو فساد  األخالق أو تشجيعيم عميو أو  تسييمو  ليم

 . 1"...و كل من إرتكب  ذلك  بصفة مرضية بالنسبة لقصر لم يكمموا السادسة عشرة يعاقب

 

 

 

 

                                                             

، المتضمن 1966 يونيو8 الصادر في 156-66،يعدل و يتمم األمر 1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82القانون -  1
 .7، العدد1982 فبراير 16قانون العقوبات الصادر بالجريدة الرسمية  الجزائرية الصادرة في
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 :2009فبراير 25 المؤرخ في 01-09األمر رقم -2

 ، و المتضمن قانون1966 يونيو 8 الموافق 156-66     ىذا األمر يعدل ويتم األمر رقم 

  العقوبات ، بحيث أضاف لمفصل األول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني

 الثاني القسم الخامس مكرر ، والذي خصص لتجريم جميع األفعال المرتبطة بجريمة االتجار

 .15مكرر 303 إلى غاية المادة 4مكرر303 االتجار بالبشر من المادة

 1ويتمم الفصل األول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني بقسم خامس مكرر

 303 إلى غاية المادة 16مكرر303لتجريم االتجار باألعضاء البشرية و ذلك في المواد من 

 .29مكرر

 -66ويتمم الفصل األول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من األمر رقم 

 :  بعنوان2 بقسم خامس مكرر1966 يونيو8المؤرخ في 156

 .01-09 من  القانون 41إلى مكرر30 مكرر303تيريب المياجرين، والذي تضمن المواد 

  المعدل  قد 01-09 بالمقارنة بالقانون 1966 يونيو8     نجد القانون الجزائري الصادر في

 أضاف  األفعال التي تدخل في نطاق جريمة االتجار بالبشر، مما  يؤكد عمى  فطنة المشرع 

 .  و رغبتو  في الحد من  ىذه  الجريمة
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 موقف المجتمع المدني من جريمة االتجار بالبشر: ثانيا

       يوجد الكثير من منظمات  المجتمع  المدني الميتمة  بحقوق اإلنسان ، داخل و خارج 

 إطار األمم المتحد ، و تتمتع  بالصفة االستشارية  لدى  المجمس االقتصادي و االجتماعي،

 وبما أن أعضاءىا ىذه المنظمات أفراد، فيي تقوم بتمويميا عن طريق التبرعات و اإلعالنات

  ، و ما تعمق  حقوق  اإلنسان  بكافة 1التي تقام  من أجميا  لمكافحة  جريمة االتجار بالبشر

 :صوره و ىي

 .منظمة العفو الدولية- 

 .المجنة الدولية لمصميب األحمر- 

 .جمعية مكافحة الرق- 

 .2الحركة لمدفاع عن األطفال- 

     ويظير دور المجتمع المدني من خالل تفعيل ىذه المنظمات في مكافحة االتجار بالبشر

 :و تدعيميا، ألنيا  تأمل  بنظرتيا الشاسعة عمى  توفير أنشطة  متنوعة ، و تشمل 

 . القيام بحمالت التوعية لترسيخ الوعي عن خطر جريمة التجار بالبشر -

 .القيام بالبحوث من خالل جمع البيانات وتحميميا-

 .3تقديم الخدمات المباشرة كمساعدة الضحايا بتوفير الدعم الطبي و القانوني-

                                                             

 .227محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص- 1
 .347محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص- 2
 .107كتيب إرشادي البرلمانيين، المرجع السابق، ص- 3
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 :    ويبرز دور المجتمع المدني لمواجية جريمة االتجار  بالبشر خاصة من خالل

 وسائل اإلعالم في مكافحة جريمة االتجار بالبشر- 1

     يمكن أن تقوم وسائل اإلعالم بدور مفيد  في نشر التوعية و الفيم  بشأن االتجار بالبشر

 لذا السكان  عمى  الصعيد الوطني  في البمدان ، و تشمل وسائل  اإلعالم  التمفاز و اإلذاعة 

 و الصحف ، فكميا وسائل تساعد عمى  تعميم  المعمومات عن  جريمة االتجار بالبشر، و قد

 اعتمدت بعض الحكومات  عمى إدراج  وسائل زيادة  ضمن وسائل التوعية  بخصوص  ىذه 

 الجريمة، و لتعزيز دور وسائل اإلعالم  يجب  تنفيذ  برامج  تدعيم  إنتاج البرامج  التمفزيونية 

 و اإلذاعة  بما في  ذلك البرامج الوثائقية  لتبميغ الفئات المستضعفة  بأخطار جريمة االتجار

 بالبشر ، و ألن  وسائل اإلعالم  أداة  شديدة القوة  و التأثير  عمى الرأي  العام  بشأن  ىذه  

 الجريمة ، فإن ىذه القوة تستدعي المسؤولية خاصة  عند  تقديم  معمومات دقيقة و في  نفس

 . 1نفس الوقت حماية الحرية الفردية

 المؤسسات االجتماعية والتعميمية- 2

      تتضمن المؤسسات  دور بارز في  مجال مكافحة االتجار بالبشر ، و التي  تيدف إلى 

 التعريف بكل من ظاىرة  اإلجرام  و شخص المجرم ، بيدف الوقاية من  األسباب و العوامل

تخاذ كافة اإلجراءات المالئمة  لمعاممة المجرمين  معاممة عالجية  المسببة  لتمك الظاىرة ، وا 

 تكفـل إعدادىم  لمتكيف االجتماعي ، بيدف  الدفـاع  عن المجتمع  و أفراده  لتـحقيق  األمـن 

                                                             

 :،عمى الموقع75،76، منشورات األمم المتحدة، ص صكتيب إرشادي لمبرلمانينمكافحة االتجار بالبشر، - 1
www.unodc.org/...../publications-promotiong-integrity13/03/2014: تاريخ االطالع. 

http://www.unodc.org/...../publications-promotiong-integrity
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 االجتماعي ، لتصبح أكثر قدرة عمى القيام بدورىا ، و كذلك تمعب المؤسسات  التعميمية دوًرا 

 بالغ  في تيذيب النفس لمحد من التصرفات اإلجرامية ، التي  قد تدور بذىن  صاحبيا  لذلك 

 يجب أن تحرص المؤسسات التعميمية عمى الربط بين الجريمة والمصالح المباشرة  لممواطنين 

 و حرياتيم ، بيدف حثيم عمى المشاركة الفعالة في مواجية الجريمة ، كما  يجب التأكد عمى

  أن نقص مستوى التعميم أو انعدامو ، قد يؤثر سمبا عمى الفرد في حياتو ، بحيث يكون سبًبا 

 .1أو دافعا الرتكاب الجريمة

      ومن بين المؤسسات التي تكافح  جريمة االتجار بالبشر نجد المؤسسة القطرية  لمكافحة 

 ىذه الجريمة ، فيي ذات نفع عام  تركز رسالتيا عمى  تحقيق  وقاية المجتمع  و حمايتو من 

 .االتجار و توفير الرعاية الشاممة لضحاياه

       أما في المجال االجتماعي فالمؤسسة  تقوم بورش تدريبية لتطوير أساليب  مكافحة ىذه

 الجريمة و السعي الدائم  لتطوير خطة التأىيل االجتماعي، وفي مجال التعاون الصحي فيي

 توفر الرعاية الصحية  لضحاياه االتجار بالبشر ، و ذلك  باالعتماد عمى إستراتيجية لمتعاون 

 .في المجال الصحي  بجانبيو الوقائي و العالجي مع  المؤسسات الصحية المختصة بالدولة 

      أمـا في المجـال األمني  تتخذ  المؤسسة العديد  من التدابير المالئمة  لمتصدي  لجريمـة 

 االتجار بالبشر، و في مجال التدريب تعنى المؤسسة بتنظيم برامج تدريبية بالتعاون  مع  كل

 
                                                             

دور وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الشراكة المجتمعة من أجل التصدي أحمد إبراىيم مصطفى، - 1
: عمى الموقع.7،6،ص ص2008، مركز اإلعالم األمني، القاىرة،لمجريمة

http://www.policemc.gov.bh/researches.aspx13/04/20014: تاريخ االطالع. 
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 من كمية أحمد بن محمد العسكرية  و معيد تدريب الشرطة، و المعيد القضائي إلدراج منيج

 مكافحة  االتجار بالبشر ضمن المناىج  التعميمية  تنفيًذا  لتوصيات  المؤتمر العالمي األول 

 .1بخصوص مكافحة جريمة االتجار بالبشر

     وتظير جيود المؤسسة القطرية من خالل تسميط الضوء عمى ىذه الجريمة، بعقدىا حمقة 

 نقاشية خالل  منتدى الدوحة التأسيسي إلطالق  المبادرة  العربية  لقدرات  الوطنية  لمكافحة 

 م، و الذي شارك  فيو  نخبة 23/03/2010-22:االتجار  بالبشر بالدول العربية المنعقد في

  . 2 والفنانين العرب و الخبراء والميتمين و الناشطين في مجال حقوق اإلنساننمن اإلعالميي

 أركان جريمة االتجار بالبشر: المبحث الثالث

      من  المعروف  أن الجريمة ىي سموك يعاقب  عميو القانون ، سواء  كان ذلك  بفعل ما 

 .جرمو ، أو فعل  ما طمب االمتناع  عنو ، و يعاقب  مرتكب  ىذا  الفعل  المجرم

 إذا الجريمة ىي كل فعل يتنافى  مع القيم السائدة  في المجتمع ، و يمس  مصالح  و حقوق

 .3األفراد و المجتمع

 

                                                             

، ص 2010، مؤسسة المستقبل ، قطرإستراتيجية مكافحة االتجار بالبشر بدولة قطر، مريم إبراىيم المالكي- 1
 http://foundation four future.org/EN/portals/0/conferences/human:عمى الموقع26،25،14ص

trafficing/day%25201/Session%2520414/04/2014: تاريخ االطالع. 
 /http://foundation four future.org/EN/portals:،عمى الموقعاالتجار باألطفالمريم إبراىيم المالكي، - 2

0/conferences/human trafficing14/04/2014: تاريخ االطالع. 
، جامعة نايف   العالقة بين اليجرة غير المشروعة و جريمة تيريب المياجرين و االتجار بيمعبد اهلل السراني ، - 3

 .104،ص2010العربية لمعموم األمنية ، الرياض ، الطبعة األولى،
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     و لقد  اتفقت  أغمب التشريعات الجنائية أنو  لمجريمة أركان  تقوم  عمييا ، و ىي الركن

 الشرعي و الركن المادي و الركن  المعنوي ، فالركن  الشرعي ىو عبارة  عمى  وجود  النص 

 الذي  يجرم  الفعل و يفرض العقوبة  المقررة لو ، أما الركن المادي  يعني  تجسيد  لماديات 

 الواقعة  المجرمة، أي المظير الخارجي لمجريمة ، و يقوم الركن المادي عمى  ثالث عناصر

 .الفعل و النتيجة ، و العالقة السببية بينيما: وىي

 أما الركن المعنوي  لمجريمة ىو القصد الجنائي، و ىو أن يصدر النشاط من  شخص  يتمتع 

 .1باألىمية الجنائية و مسؤول عن أفعالو

 وعميو سيتم بيان أركان  جريمة االتجار بالبشر ، و ىذا  من  خالل أربعة مطالب  أساسية ،

 لنتناول في المطمب  األول الركن الشرعي  لجريمة االتجار بالبشر، و المطمب  الثاني الركن

 المادي  لجريمة االتجار بالبشر ، و المطمب  الثالث الركن المعنوي  لجريمة االتجار بالبشر،

 :أما المطمب األخير فيتمثل في العقوبات المقرر ليذه الجريمة ، و ىذا كما يمي

 الركن الشرعي لجريمة االتجار بالبشر: المطمب األول

      يعتبر الركن الشرعي ىو نص التجريم ،ألنو عمى أساسو  تخمق الجريمة ، و وجود نص 

 التجريم و المعاقبة و إنتفاء  سبب  من أسباب اإلباحة ، ىما  قوام الركن القانوني  لمجريمة ، 

 

 
                                                             

 ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، األردن ،الطبعة األولى،شرح قانون العقوبات القسم العاممحمد عمي السالم الحمبي ، - 1
 .     102، ص2007
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 فالمقصود ىنا بالركن الشرعي ىو وجود  نص  يتضمن تحديد أركان الجريمة و تعين  مقدار

 .1 العقاب المخصص لمقترفيا

 و يعني مبدأ الشرعية ال جريمة و ال عقوبة إال بنص قانوني ، أي أن القانون المكتوب  وحده

 .ىو الذي يحدد األفعال التي تعد جرائم و ىو وحده الذي يحدد العقوبات

 فالقاضي الجنائي ال يستطيع اعتبار فعل ما جريمة ، و يعاقب عميو ما لم يرد  نص  قانوني  

 عميو، أما القاضي المدني فيستطيع في حالة عدم  وجود نص ينطبق عمى الواقعة المعروضة

 عميو ،  فيحكم  بمقتضى العرف أو قواعد  الشريعة اإلسالمية ، أو مبادئ  القانون  الطبيعي

 الطبيعي  وقواعد العدالة حسب الترتيب  الذي وضعتو المادة األولى من القانون المدني ، أما

 الشرعية التي يخضع ليا القانون الجنائي ليست مقصورة عمى ىذا المعنى ، بل الشرعية التي

 التي تسود كل مراحل تدخل القانون الجنائي مند وقوع الجريمة  حتى محاكمة المجرم  وتنفيذ 

 العقاب عميو ،  فشرعية الجريمة و العقوبة  تمثل الحمقة األولى  من الشرعية الجنائية  بعدىا 

  .2الشرعية اإلجرائية ثم تتموىا شرعية التنفيذ العقابي

 ىذا يعني أن القاضي ممزم  بتطبيق النصوص القانونية مع التقيد بيا لتحديد الجريمة و توقيع 

 .العقاب 

    ولو نذىب لشريعة اإلسالمية نجدىا أقرت مبدأ الشرعية في الكثير من نصوصيا ، إذ نجد

 
                                                             

 .102محمد عمي عياد الحمبي، المرجع السابق، ص- 1
،ص 2007دون دار نشر، دون بمد،الطبعة األولى ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، عبد الرءوف ميدي ، - 2

 . 164،163ص،
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 َوَما َكاَن َربَُّك ُمْيِمَك الُقَرى َحتَّى َيْبَعَث  ِفي ُأمَِّيا َرُسواًل َيْتُمو َعَمْيِيُم َءاَيِتَنا َو َما: " قولو  تعالى 

 .59-اآلية-سورة القصص" ُكنَّا ُمْيِمِكي الُقرَى ِإالَّ َو َأْىُمَيا َظاِلُمونَ 

 وقد نصت عمى ىذا المبدأ كثير من دساتير الدول، منيا  ما ورد في الدستور الجزائري  لسنة

 "تخضع العقوبات الجزائية إلى الشرعية الشخصية: "  تنص عمى أنو 142، فالمادة 1966

 ال عقوبة وال تدبير أمن إال:" و تنص المادة  األولى  من قانون العقوبات الجزائري عمى أنو 

 .1" بنص

 :        ومما سبق ذكره نستنتج أن مبدأ الشرعية يقوم عمى

 .تحديد مصادر التجريم و العقاب بوضوح-

 .التزام القاضي بالتفسير الضيق لمقواعد الجنائية -

 .2يحظر عمى القاضي القياس و االلتزام بالنص فال يجوز لو تجريم أي فعل-

 الركن المادي لجريمة االتجار بالبشر: المطمب الثاني

   لقد حظر التشريع  الوضعي  كل سموك  إنساني  يفضي إلى الضرر بحقوق  المجتمع     

 و األفراد ، و جرم كل ىذه  األفعال و قام  بالعقاب عمييا ، فالجريمة ىي  السموك  اإلنساني 

 .3المحظور الذي  يخل  بأمن  المجتمع  و سالمتو

                                                             

 01-09 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم1966 يونيو8 المؤرخ في 156-66األمر رقم - 1
 .15،العدد2009 مارس8الصادر بالجريدة الرسمية  الجزائرية الصادرة في 

 .188عبد الرءوف ميدي، المرجع السابق،ص- 2
 .136محمد عمي عياد الحمبي،المرجع السابق ،ص - 3
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      و بما أن الجريمة المنظمة تقوم عمى مجموعة من األشخاص يممكون القدرة عمى القيادة

 و التنظيم و التخطيط و التنفيذ و توجيو أنواع النشاط اإلجرامي إلى مجاالت التي تحقق  ليم

 ، فإن السموك المقصود ىنا ىو النشاط المادي الذي يمارسيا اإلنسان 1أىدافيم غير المشروعة

 اإلنسان ، و من ىنا تتجمى أىمية الركن المادي لمجريمة أنو يعكس بما يعرف بمادية الجريمة 

 بحيث ال جريمة بدون نشاط مادي يمكن إدراكو، و يعني ىذا أن القانون  ييتم بما ىو موجود 

 في العالم الخارجي ، أي خروج  الفكرة الداخمية لدى اإلنسان و أخذىا صورة عمل أو امتناع

 .2عن عمل حينئذ يتضح الفعل االيجابي أو الفعل السمبي

       و عناصر الركن المادي عموما تظير من خالل خرق السموك لممصمحة القانونية محل 

  ، سواء كانت مال أو مصمحة أو حق  معين بذاتو  يقع عميو الفعل المكون3الحماية الجنائية

 .4لمجريمة

 الفعل و النتيجة و العالقة :     و تتمثل عناصر الركن المادي في جريمة االتجار بالبشر في

 .السببية

 الجرمي في جريمة االتجار بالبشر (السموك)الفعل: الفرع األول

 :      تعددت صور السموك الجرمي المكون لجريمة االتجار بالبشر، ومن ىذه الصور

                                                             

، أكاديمية نايف العربية لمعموم  األمنية الجريمة المنظمة التعريف و األنماط و االتجاىاتعبد الفتاح مصطفى الصيفي، - 1
 .15،ص1999، الرياض، الطبعة األولى، 

 .147 ، ص1989، منشأة المعارف، القاىرة، نظم القسم العام من التشريع العقابي المصريجالل ثروت ، - 2
 ، الجزء األول، دار المطبوعات الجامعية،نظم القسم الخاص جرائم االعتداء عمى األشخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، - 3

 .50، ص1990اإلسكندرية،
 .20عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق، ص- 4
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 فعل التجنيد في جريمة االتجار بالبشر:أوال

       نصت عمى  فعل التجنيد  معظم المواثيق الدولية و التشريعات  المقارنة محل الدراسة،

 إال التشريع المصري الذي استعمل  مصطمح  البيع  و العرض  لمبيع  و الوعد و االستخدام

 و المشرع المبناني استعمل  مصطمح االجتذاب ، أما مشرع  سمطنة عمان استعمل  مصطمح 

 االستخدام غير المشروع، فمم يقم  بتحديد األفعال فأي فعل غير مشروع  يعد ارتكاب لجريمة

 التجار بالبشر، و المشرع الجزائري  كذلك استعمل  مصطمح تجنيد كغيره  من التشريعات أما 

 ،  فاالستقطاب ىو وسيمة  من  وسائل التجنيد 1المشرع األردني  تفرد  بمصطمح  االستقطاب

 .2يستعممو الجاني لجذب الضحية إلغوائو

 فعل النقل في جريمة االتجار بالبشر: ثانيا

     تطرقت لفعل النقل جميع المواثيق الدولية و التشريعات المقارنة محل الدراسة، ويتم النقل

  في ىذه الجريمة بدون إرادة المجني عميو ، و لم يشترط المشرع أي وسيمة معينة في النقل ، 

 والمعروف أن النقل يمتزم بمقتضاه الناقل بالنقل بمقابل أجر، وقد يكون لألشياء أو األشخاص 

 .برًيا أو جوًيا أو بحرًيا، و بأي وسيمة كانت كاإلكراه و االختطاف لغرض االستغالل

 فعل التنقيل في جريمة االتجار بالبشر: ثالثا

      فعل التنقيل وارد في  المواثيق الدولية و التشريعات  المقارنة  محل  الدراسة ، و نالحظ 

 ورود فعل  التنقيل  إضافة  لفعل النقل ، و بما أن  فعل النقل يكون  إجبارًيا  لماذا  نضيف

                                                             

 .ما ورد في تعريف االتجار بالبشر في المواثيق الدولية و التشريعات المقارنة- 1
 .20طالل أرفيفان ، المرجع السابق، ص- 2
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 التنقيل ، طالما انو  يتم  باإلكراه  و التيديد  فيو نفسو  بالنسبة  التنقيل ، و بالنظر لمتشريع 

 . 1الجزائري استعمل تعبير التنقيل ، أما المشرع اإلماراتي استخدم تعبير الترحيل  بجانب النقل

 فعل اإليواء في جريمة االتجار بالبشر: رابعا

      تبنت  جميع المواثيق الدولية  و التشريعات المقارنة  المدروسة  فعل  اإليواء ، بخالف

 المشرع المبناني فإنو لم  يتطرق ليذا الفعل ، و بما أن الجاني عند قيامو بيذه الجريمة ، فانو 

 يأخذ المجني عميو ليؤويو في مكان ما ، و المشرع اإلماراتي لم  يذكر ىذا الفعل و ىو يكون 

 .  الركن المادي لجريمة االتجار بالبشر

 فعل االستقبال في جريمة االتجار بالبشر: خامسا

     فعل االستقبال كغيره من األفعال نصت عميو المواثيق و التشريعات المدروسة،ألنو يكون 

 الركن المادي لجريمة االتجار بالبشر ، مثال  نص  عمى  فعل االستقبال  التشريع  الجزائري 

 .و األردني و اإلماراتي

 فمثال يقوم الجاني من والية بسكرة بنقل المجني عميو إلى  والية عنابة  ليستقبمو شخص آخر

 ويبقيو عنده حتى يسممو لشخص ثالث الذي يقوم باستغاللو بأي صورة  من صور االستغالل 

 .المنصوص عمييا في المواثيق و التشريعات السالفة الذكر

     و يتضح من ىذا المثال السابق أن ىناك تعدد لألشخاص في جريمة االتجار بالبشر مما 

 يثير مشاكل قانونية لمعرفة الدور الذي يؤديو كل شخص ، و خالل التحقيق  فييا نكون أمام

                                                             

 wp-content/uploads/2010/09// http://www.protectionproject.org: عمى الموقعقانون اإلماراتي- 1
United-Arab-Emirates-Trafficiking-Law-2006-Ar+En.pdfم11/05/2014:تاريخ االطالع. 

http://www.protectionproject.org/
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 المساىمة الجنائية ، فيي  تعني تعدد الجناة  في الجريمة  الواحدة ، فإذا  انتفى أحد  الركنين

 ، و في جريمة  االتجار بالبشر تظير المساىمة  عند1السابقين انتفت فكرة المساىمة الجنائية

 ارتكاب ىذه الجريمة  بواسطة  عدد  من األشخاص  لكل واحد منيم دور في تنفيذ الجريمة ،

 و تبرز الصورة األخرى لمجريمة من خالل الشروع في ارتكابيا أي الشروع  فييا معناىا البدء 

 في تنفيذ الفعل الجرمي قاصًدا  من وراءه ارتكاب جنحة أو جناية و قد  يوقف  تنفيذ الجريمة

 .2 لسبب  خارج  عن إرادة  الجاني

      و نجد المادة الثامنة من القانون اإلماراتي تعاقب عمى الشروع و في نفس الوقت أشارت 

  يعاقب عمى الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا  في ىذا:"لممساىمة الجنائية بقوليا

 كل من اشترك في ارتكابيا  بصفتو ....القانون بعقوبة الجريمة التامة و يعد فاعال لمجريمة

 ، و في التشريع الجزائري يعاقب عمى ".....شريكا مباشرا أو متسببا فييا أو اشترك عن عمم

 .13مكرر303الشروع بنفس الجريمة التامة ما نصت عميو المادة

 النتيجة في جريمة االتجار بالبشر: الفرع الثاني

     النتيجة ىي األثر الطبيعي الذي  يتولد عن السموك ، و الذي يحدث  في العالم الخارجي 

 ، و في  جريمة االتجار  بالبشر تظير النتيجة من  خالل االستغالل 3سموك  يعتد بو القانون

 مثال نصت المادة الثالثة من  بروتوكول االتجار باألشخاص ، و بخاصة النساء  و األطفال

                                                             

 .313، صنظرية القسم العام من التشريع العقابي المصريجالل ثروت ، - 1
 .139أكرم عمر دىام، المرجع السابق، ص- 2
 .155جالل ثروت ، المرجع السابق، ص- 3
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 أشكال االستغالل و يشمل االستغالل كحد أدنى استغالل دعارة الغير أو سائر......:"بقوليا

 الجنسي أو السخرة أو الخدمة قصًرا  أو االسترقاق أو الممارسات  الشبيية  بالرق أو نزع 

 ..."األعضاء

 العالقة السببية بين الفعل و النتيجة في جريمة االتجار بالبشر: الفرع الثالث

 نقصد بالعالقة السببية الرابطة بين السموك والنتيجة ، و تكون  ىذه العالقة  واضحة ،      

 ألنيا تقيم الركن المادي في الجريمة، فتسند النتيجة لمفعل بمعنى يكون الفعل ىو سبب  وقوع 

  ، ففي نص المادة األولى من القانون المبناني السالف الذكر  تظير العالقة  السببية 1النتيجة

 بيدف استغاللو أو تسييل استغاللو ....االتجار باألشخاص ىو اجتذاب شخص أو :"بقوليا

 ، فالنتيجة ىي االستغالل أو تسييمو فيي  حتمية  لألفعال المرتكبة  باستعمال " ...من الغير

 . وسائل عديدة كاالحتيال ، الخداع االختطاف

 الركن المعنوي لجريمة االتجار بالبشر: المطمب الثالث

      يفترض الركن المعنوي لمجريمة وجود  نوايا  داخل  نفسية المجرم ، مرتكب  الفعل غير

 المشروع  و ىذا نتاج نيتو اآلثمة  في اختياره  و توجو إرادتو القتراف الجريمة ، إذ ىو  يعمم

 أن العمل الذي يقوم بو غير مشروع وأن إرادتو اتجيت  لتنفيذه  مع عممو  كذلك  بأن القانون

 .2يجرمو و يعاقب عميو، وىذا ما أطمقت  عمية  معظم القوانين العربية تسمية القصد الجنائي

 وبما أن جريمة االتجار بالبشر جريمة عمدية فيي تتألف من  نشاط يكون ركنيا المادي  مع

                                                             

 .159جالل ثروت ،المرجع السابق، ص- 1
 .186محمد عمي السالم الحمبي، المرجع السابق، ص- 2



 اإلطار القانوني لجريمة االتجار بالبشر                     الفصل األول                               
 

 
63 

 

  العمم  بكافة عناصرىا، والركن المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي أو العمد وتحقيق الرابطة

 . ، فيذه  الجريمة  تتطمب  القصد  الجنائي  العام و الخاص1فيما  بين  السموك  و النتيجة

 القصد الجنائي العام : الفرع األول

    القصد الجنائي العام ىو انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العمم بأركانيا

   لمقصد العام 01-09و عميو  تعرض المشرع الجزائري  في القانون  ، 2 كما يتطمبو القانون

 "...بقصد االستغالل...يعد اتجاًرا باألشخاص:" بقولو 

 "...بقصد االستغالل أيا كانت صوره...:"كما نجد المشرع المصري في المادة الثانية  بقوليا 

     نستنتج أن جريمة االتجار بالبشر تقوم مجرد قيام الجاني بأحد األفعال  بقصد االستغالل 

 .بأي وسيمة من الوسائل المنصوص عمييا

 القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

    القصد  الجنائي الخاص في جريمة االتجار بالبشر يتمثل في أن غاية  الجاني  من أفعال

 ،3التجنيد و اإليواء و االستقبال ىو استخداميا في تحقيق ىدفو و ىو استغالل المجني  عميو

 و بالرجوع لممادة  الثالثة من  بروتوكول االتجار باألشخاص ، و بخاصة  النساء  و األطفال

 

                                                             

 .80محمد عمي العريان ،المرجع السابق ، ص- 1
 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاصعبد اهلل سميمان، - 2

 .166،ص1998
 .123أكرم عمر دىام، المرجع السابق، ص- 3
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 فماذا يقصد باالستغالل؟"  .....أو استغالل السمطة أو استغالل حالة استضعاف....:" نجد

 ينبغي فيميا عمى أنيا تشمل السمطة التي يمتمكيا" استغالل السمطة"في تعبير" سمطة"فكممة 

 أفراد األسرة الذكور عمى اإلناث ، و قد  تكون السمطة التي يمتمكيا األبوين عمى أبنائيم ،أما

 يشير لوضع  يعتقد فيو الشخص أنو  ليس  لديو بديل سوى" استغالل حالة استضعاف"تعبير

 .1الخضوع لإلساءة من خالل االستغالل

 و مما سبق القصد الجنائي الخاص يتمثل في النية الخاصة التي تكون  لدى الجاني  بجانب 

 .2القصد الجنائي العام و ىو نية اإلضرار بالغير

 العقوبات المقررة لجريمة االتجار بالبشر: المطمب الرابع

       يعاقب عمى جريمة االتجار بالبشر وفقا لما  نص  عميو  االتفاقيات  الدولية المدروسة

  سابًقا ،  نذكر  منيا  عمى  سبيل  المثال  ما ورد  في  اتفاقية  حظر االتجار  باألشخاص

يتفق  أطراف  ىذه االتفاقية عمى  إنزال :" و استغالل  دعارة  الغير في المادة الثالثة  منيا 
 ..."العقاب

 تعاقب أيضا في  الحدود التي  يسمح  بيا  القانون:" أما المادة الثالثة كذلك تنص عمى أنو
 ..."المحمي

 يعاقب بالسجن:" الموحد في مادتيا الثالثة  بقوليا  (النظام)و بالنسبة لوثيقة أبو ظبي لمقانون

 
                                                             

 تحميل المفاىيم األساسية التركيز التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤتمر األطراف- 1
 : تاريخ االطالعhttp://www.un.org: ، عمى الموقععمى مفيوم استغالل السمطة أو استغالل حالة استضعاف

27/03/2014. 
 .82محمد عمي العريان، المرجع السابق، ص- 2
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 .1"كل من ارتكب  جريمة  االتجار باألشخاص (...)إلى(...)و بغرامة من (...)إلى(...)من

 كما جاء  في الفصل الثاني الخاص  بالتجريم  و العقوبات  لمقانون العربي االسترشادي  في

 2........"إلى......وبغرامة من......إلى......من.....يعاقب...:"المادة الرابعة  منو  بقوليا 

     فالمالحظ عمى ىذه الوثائق أنيا تركت المجال  في العقاب لمدول ، فعمى كل دولة تحديد

 نوع و مدة العقوبات السالبة لمحرية و تقدير الغرامات  في  قانونيا الخاص  بمكافحة االتجار 

 .بالبشر بما يتالءم  مع  ظروفيا

 سنوات (10)تعاقب عمى االتجار بالبشر من ثالث ... :"5مكرر303فالجزائر مثال في المادة

 كانت العقوبة  مشددة "  دج2.000.000دج إلى1.000.000وبغرامةمن (20)إلى عشر 

 نظًرا لدرجة القرابة بين الفاعل و الضحية مما ينطوي عميو  عنصر الغدر فكيف يكون  قريب

 . السالف الذكر01-09 و يفعل  ىذا  الفعل  الشنيع ، و ىذا  ما تضمنو  القانون 

 

 

                                                             
،  الموحد لمكافحة االتجار باألشخاص لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربي (القانون)وثيقة أبو ظبي لمنظام - 1

. 11/03/2014: تاريخ االطالعwww.gccsg.org: ،عمى الموقع2011مطبعة األمانة العامة، الرياض
 :، عمى الموقع( 2006- 2005) القانون العربي االسترشادي لمواجية جرائم االتجار بالبشر  -2

http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2013/12/%D9%82تاريخ االطالع : 

http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2013/12/%D9%82
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: الفصؿ الثاني

لجريمة  المؤسساتي إلطارا
 ر بالبشراالتجا
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       نظرا لبلنتشار الواسع الذي عرفتو جريمة االتجار بالبشر مما أدى التساع نطاقيا ، 

 بسب تنوع أشكاليا و تعدد أساليب ارتكابيا ، و ىذا ما نتج عنو آثار جد وخيمة كاآلثار  

  النفسية و االجتماعية ، بذلت الدوؿ و المنظمات الدولية و اإلقميمية كؿ ما في وسعيا 

 لمكافحة جريمة االتجار بالبشر، ذلؾ بتطوير أجيزتيا لمعالجتيا ، واتخاذ أنجع األساليب 

 التعاونية وتعزيز التعاوف الدولي بآليات فعالة لمحد منيا، فكانت اآلليات الدولية واإلقميمية

 مف اتفاقيات و بروتوكوالت مجرد قوانيف ، و تشريعات موضوعة لمكافحة جريمة االتجار

 بالبشر، و ما تحتاجو ىذه اآلليات ىو تفعيميا مف طرؼ األجيزة المختصة ، و لنكوف قد

 .وضعناىا في إطارىا المؤسساتي لمواجية جريمة االتجار بالبشر بشكؿ عممي ميداني

      ومف ىنا سوؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف أساسييف، لنتعرض في المبحث األوؿ

 آلليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر عمى المستوى الدولي ، ونتناوؿ في المبحث الثاني

 .آليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر عمى المستوى اإلقميمي
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 آليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر عمى المستوى الدولي: المبحث األول

      إذا كاف المجتمع الدولي قد نجح إلى حد ما في تحديد آليات مكافحة الجريمة المنظمة

  بالتعاوف الدولي ، بإبراـ العديد مف االتفاقيات و عقد عدة مؤتمرات دولية ، إال أف نشاط 

 .1اإلجراـ وتطوره عمى مستوى العالـ في تزايد

      ليذا كانت اآلليات اإلجرائية كثيرة لمكافحة ىذه الجرائـ عمى المستوى الدولي، خاصة

 مكافحة جريمة االتجار بالبشر التي نحف بصدد دراستيا ، ففي ىذا المبحث  سوؼ  نبرز

 ثبلث  مطالب تضـ األجيزة المعنية بمكافحة االتجار بالبشر ألنيا عديدة ، ففي المطمب 

 األوؿ نتطرؽ لمركز األمـ المتحدة المعني بمنع اإلجراـ الدولي، وفي المطمب الثاني نتطرؽ

 .لمكتب األـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمطمب الثالث نتناوؿ فرع منع اإلرىاب

 مركز األمم المتحدة المعني بمنع اإلجرام الدولي: المطمب األول

 ـ ، وذلؾ 1997       تـ إنشاء مركزاألمـ المتحدة المعني بمنع اإلجراـ الدولي في عاـ 

 لتعزيز التعاوف الدولي لمنع الجريمة و مكافحتيا و تدعيـ و تطوير نظـ العدالة الجنائية ،

 و مساعدة الدوؿ األعضاء عمى مواجية التحديات و األخطار الناشئة عف الطابع المتغير 

 .2لمجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

                                                             
، مذكرة ماجستير، جامعة اإلخوة منتوري، اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية آسية ذنانيب ، - 1

قسنطينة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ ، فرع عبلقات دولية و قانوف المنظمات الدولية ، غير منشورة ، 
. 7، ص2009-2010

 .40محمد فتحي عيد ، المرجع السابؽ ، ص - 2
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          ليذا اىتـ إعبلف فينا بشأف الجريمة  و العدالة لمواجية تحديات  القرف  العشريف ، 

 بالجيود التي يبذليا مركز األمـ المتحدة لمنع الجريمة الدولية ، بالتعاوف  مع  معيد  األمـ 

 المتحدة األقاليمي  لبحوث الجريمػة  و العدالػة ، لتكويف صورة  عالمية شاممة عف الجريمػة 

 المنظمة تمثؿ أداة مرجعية و لمساعدة الحكومات عمى صياغة السياسات والبرامج، و أكدت 

 مجدًدا  الدوؿ األعضاء عمى التزاميا اتجاه  األمـ المتحدة ، و برنامج األمـ المتحدة  لمنع

 الجريمة و العدالة الجنائية ومركز األمـ المتحدة لمنع الجريمة الدولية و معيد األمـ المتحدة  

 األقاليمي لبحوث الجريمة و العدالة ومعاىدة شبكة البرامج، كما أعمنت الدوؿ عمى التزاميما

 باستحداث سبؿ أنجع  لمتعاوف فيما بينيا  بغية استئصاؿ  جرائـ  االتجار بالبشر، و السيما 

 النساء و األطفاؿ و تيريب المياجريف مع النظر في دعـ البرنامج العالمي لمكافحة االتجار

 باألشخاص الذي وضعو مركز األمـ المتحدة  لمنع الجريمة الدولية و معيد األمـ المتحدة

 األقاليمي لبحوث الجريمة و العدالة ، الذي يخضع لمتشاور الوثيؽ مع الدوؿ ، وفي األخير 

 كمفت لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية لصياغة تدابير محددة لتنفيذ و متابعة االلتزامات

 .1 المتعيدبيا في ىذا اإلعبلف

      وكمثاؿ عمى ما قاـ بو معيد األمـ المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة لمكافحة

  جريمة االتجار بالبشر، و بخاصة النساء و األطفاؿ ألغراض االستغبلؿ الجنسي ؛ و ألف 

                                                             
 ، الذيإعالن فينا بشأن منع الجريمة و العدالة مواجية تحديات القرن العشرينA/RES/59/55:وثيقة أممية رقـ-1

 .2000 أبريؿ17الى10صدر عف مؤتمر األمـ المتحدة العاشر لمنع الجريمة و معاممة المجرميف المنعقد في فينا مف 
 : تاريخ االطبلعwww.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/55/59: عمى الموقع

12/05/2014. 
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  أجرى المكتب دراسة2011ىذه الجريمة تأخذ مكانة مركزية في عمؿ المكتب، ففي عاـ

  استقصائية تجريبية حوؿ العنؼ  ضد المرأة في ستة بمداف ىي اسبانيا و ايطاليا و بولندا 

 و فنمندا و ىنغاريا و ألمانيا ، و كمتابعة  ليذا المشروع البحثي أجرى المعيد أيضا دراسة 

 إستقصائية لدوؿ األعضاء  في االتحاد األوروبي ، و كذلؾ كرواتيا  لجمع بيانات  موثقة

  أتـ المعيد العمؿ الميداني 2012و قابمة لممقارنة عف تجارب النساء مع العنؼ ، وفي عاـ

  إمرأة  بعدىا تـ معالجة البيانات 42000ذي الصمة الذي اشتمؿ عمى إجراء مقاببلت مع 

 وتحميميا وكاف ىذا المشروع أوؿ دراسة استقصائية واسعة النطاؽ لتجارب المرأة مع العنؼ

 .1 في تمؾ البمداف

       و أكدت الجمعية عمى تعزيز برنامج األمـ المتحدة لمنع الجريمة خاصة في المجاؿ 

 التقني، عمى دور األمـ المتحدة في ميداف منع الجريمة و العدالة الجنائية، وأبدت إقتناعيا

 عمى زيادة التنسيؽ و التعاوف بيف الدوؿ في مجاؿ مكافحة الجريمة، بما في ذلؾ جريمة

  االتجار بالبشر، و تقديـ الخدمات االستشارية و غيرىا في ميداف منع الجريمة و العدالة

 الجنائية ، كمػا سممت الجمعية العامة  بالحاجة الممػحة عمى زيادة  أنشطة التعاوف التقنػي

 لمساعدة البمداف ، خاصة البمداف النامية مف اجؿ ترجمة المبادئ التوجييية لسياسة األمـ

 

 
                                                             

،الدورة الثانية و العشروف، لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائيةالمجمس االقتصادي و االجتماعي لؤلمـ المتحدة،  - 1
: تاريخ االطبلعwww.unicri.it/in…/Ecosoc%20Report-Arabic13pdf: عمى الموقع2013أبريؿ26 /22فينا،
01/05/2014 .
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 .1المتحدة في واقع ممموس

     وتظير أعماؿ المركز المعني بمنع اإلجراـ الدولي عندما أكدت الجمعية العامة مجدًدا

 عمى  تعزيز برنامج األمـ المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية ، و السيما قدراتو  في

 مجاؿ التعػاوف التقني ، و اتخاذ اإلجراءات الفعالة لتعزيز التعاوف الدولي في  مجاؿ منع 

الجريمة و العدالة الجنائية ، و كذلؾ تمبية احتياجات المجتمع الدولي في مواجية النشاط 
 . 2اإلجرامي

      كما أوصت لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية المجمس االقتصادي و االجتماعي

 :بالموافقة عمى عدة مشاريع نذكر منيا

المشروع المتعمؽ بتعزيز التعاوف الدولي عمى منع االتجار باألشخاص، ومكافحة وحماية -
 .ضحاياه

 مشروع تعزيز التعاوف الدولي لتنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر -

 .الوطنية و البروتوكوالت الممحقة بيا

 مشروع تقديـ المساعدة التقنية عمى تشجيع  تنفيذ االتفاقيات في إطار أنشطة  المركز -

 .3المعني بمنع اإلجراـ الدولي

                                                             
تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة  و العدالة الجنائية ،والسيما قدراتو في A/RES/123/56:وثيقة رقـ- 1

 . 27/03/2014:تاريخ االطبلعwww.un.org: ،الدورة السادسة و الخمسوف،عمى الموقعالمجال التقني
 في دورتيا الحادية عشر ، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةالمجمس االقتصادي و االجتماعي لؤلمـ المتحدة ،- 2

: ، تاريخ االطبلعhttp:// www.unodc.org/pdf/crime:   ،عمى الموقع2000ابريؿ/ نيساف25-16فينا،
27/03/2014 .

-13، في دورتيا الثانية عشر، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةالمجمس االقتصادي واالجتماعي لؤلمـ المتحدة ،-3
. 27/04/2014:، تاريخ االطبلعhttp://www.unodc.org/pdf/crime: ،عمى الموقع2003مايو 22

http://www.unodc.org/pdf/crime
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
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 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة: المطمب الثاني

  ، ليشرؼ عمى 1997       أنشأ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة عاـ

 برنامج األمـ المتحدة الدولي لمراقبة المخدرات و مركز األمـ المتحدة لمنع اإلجراـ الدولي 

 وفرع منع اإلرىاب، فالمكتب مختص بمكافحة اإلجراـ المنظـ الدولي بجميع أنواعو خاصة 

جراـ اإلرىاب و الفساد  .إجراـ المخدرات و اإلجراـ المنظـ وا 

 موقعا في جميع أنحاء العالـ،21       يوجد لدى المكتب عدة مكاتب إقميمية وقطرية في 

  و تمثؿ ىذه  المكاتب الذراع العممي لممكتب ، و يعمؿ الموظفوف الميدانيوف مباشرة مع 

 المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بغية وضع و تنفيذ برامج مكافحة المخدرات و منع

 روسيا ، أوزبكستاف ، جميورية إيراف: الجريمة، عف طريؽ المكاتب الميدانية الموجودة في

 اإلسبلمية،باكستاف،البرازيؿ ، تايبلندا، جنوب إفريقيا، السنغاؿ ، فيتناـ، كولومبيا ، اليند،

 أضؼ إلى ذلؾ مكتب االتصاؿ الموجود في نيويورؾ الذي ينسؽ األنشطة مع مقر األمـ

 .1 المتحدة ومع سائر المنظمات الدولية و اإلقميمية وغير الحكومية في أمريكيا الشمالية

      ويعتبر مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة األداة التشريعية التي تنفذ

 اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكوالت الممحقة بيا،

 ألنو عند التوقيع عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية أثبت  المجتمع

 

 
                                                             

. 40محمد فتحي عيد، المرجع السابؽ،ص- 1
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 .1الدولي إرادتو السياسية بالرد عمى التحدي العالمي مف أجؿ مكافحة جريمة االتجار بالبشر

         كما أطمؽ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة مبادرة األمـ المتحدة 

 العالمية لدراسة حالة التدابير المتخذة عمى  صعيد العالـ لمواجية جريمة  االتجار بالبشر، 

 و ذلؾ  بتقديـ تقرير يبيف  لمحة  غير مسبػوقة عف المعمومات  المتاحة عف حالػة التدابير

 المتخذة عمى الصعيد العالمي  لمكافحة ىذه الجريمة ، بما فييا بيانات  شاممة عف النشاط 

 .الوطني في مجاؿ التشريع و إنفاذه

 ـ، جمع المكتب المعني بالمخدرات 2008-2007    وعمى مدى أشير قميمة خبلؿ عامي 

قميما100و الجريمة معمومات بشأف   .2بمدا وا 

 وكاف الستخداـ معايير األمـ المتحدة و قواعدىا و تطبيقيا في مجاؿ منع الجريمة و العدالة 

 الجنائية ، خصوصا إفريقيا وىذا الفضؿ يرجع لدور مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات

 و الجريمة لتعزيز الوصوؿ إلى المساعدة القانونية ، فانطمؽ عمؿ المكتب مف خبلؿ العديد 

 مف البرامج  و األنشطة لتقديـ المساعدة التقنية إلى الدوؿ األعضاء ، وسعى مكتب إلقامة 

 شراكة متينة مع الييئات و المنظمات غير الحكومية باستخداـ المبادئ و األدوات التوجييية 

 لتنفيذ برامج المساعدة التقنية ، و كذلؾ وضع برامج المساعدة ، و إصبلح نظاـ العقوبات 

 

                                                             
: ، اتفاقية األمـ المتحدة والبروتوكوالت الممحقة بيا، عمى الموقعمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  -1

http://www.un.org11/12/2013: تاريخ االطبلع .
: ، عمى الموقع2009 ، مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ،التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص-2

www.unodc.org06/03/2014: تاريخ االطبلع .

http://www.un.org/
http://www.unodc.org/
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 .1والوصوؿ المساعدة القانونية في البرامج اإلقميمية التي وضعيا المكتب في اآلونة األخيرة

 كينيا، )ففي إفريقيا مثبل ساند مكتب المخدرات و الجريمة الدوؿ في إصبلح قطاع الشرطة 

 و عمى تشجيع الحصوؿ عمى المساعدة شؤوف العدالة و المساعدة القانونية في (...نيجيريا

 ، وخدمات المبلحقة القضائية في كينيا ، شارؾ المكتب ...بوركينافاسو وغانا وغينيا ومالي

 في برنامج العدالة المشترؾ مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي و بعثة األمـ المتحدة لتحقيؽ

 .2االستقرار في جميورية الكونغو الديمقراطية

        كما قاـ مكتب األمـ المتحدة  بوضع قانوف نموذجي لمكافحة االتجار باألشخاص،

  استجابة  لطمب الجمعية العامة  لؤلميف العاـ ، لتعزيز جيود الدوؿ األعضاء  و تقديـ 

 المساعدة إلييا سعيا إلنظماميا عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

 الوطنية و البروتوكوالت الممحقة بيا ، و تنفيذا وليذا القانوف أىداؼ و ىذا ما نستشفو مف 

  منع ومكافحة االتجار باألشخاص و حماية ضحايا االتجار:"نص المادة الثالثة منو بقوليا

 و مساعدتيم مع الحرص الدائم عمى االحترام الكامل لحقوقيم اإلنسانية و ضمان معاقبة

 عادلة و ناجعة لممتاجرين ، و تعزيز التعاون عمى الصعيدين الوطني و الدولي و تسييمو

 

 
                                                             

 التعاون الدولي عمى تحسين الوصول إلى المساعدة القانونية في نظم العدالةلجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية، -1
 https://cms.unov.org:،عؿ الموقع2009ابريؿ/، الدورة الثانية عشر،فينا،نيسافالجنائية خصوصا في إفريقيا

 .22/03/2014:تاريخ االطبلع
 ، الدورة السادسة و الستوف،عمىمنع الجريمة و العدالة الجنائيةالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،-2

 .01/05/2014:تاريخ االطبلعhttps://cms.unov.org/…Multitanguage Alignmentbite:الموقع
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 .1"من أجل تحقيق ىذىاألىداف المنشودة 

      وعند مواجية جريمة االتجار بالبشر تواجو الحكومات تحديات أساسية لدا قاـ المكتب 

 : المعني بالمخدرات و الجريمة بتحديدىا و ىي

 .تعقب المجرميف الذيف يستغموف ضعؼ األشخاص الفاريف مف الفقر و الجوع-

 .حماية ضحايا االتجار خاصة النساء و األطفاؿ-

 .2إيجاد مؤسسات لحماية ضحايا االتجار بالبشر-

     أيضا ساىـ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واالتحاد البرلماني الدولي

 ولعؿ أبرز " مكافحة االتجار باألشخاص"عمى إصدار كتيب إرشادي لمبرلمانيف تحت عنواف

 :ما تطرؽ إليو ىذا الكتيب ىو

 .اإلطار القانوني الدولي لمكافحة االتجار باألشخاص-

 .تدابير مكافحة جريمة االتجار باألشخاص عمى الصعيد الدولي-

 .3تعزيز دور المجتمع المدني لمكافحة جريمة االتجار باألشخاص-

 فرع منع اإلرىاب: المطمب الثالث

 ـ، وأسندت إليو ميمة تحسيف التعاوف الدولي، 1999       أنشأ فرع  منع اإلرىاب عاـ

 و تصدي الحكومات لئلرىاب ويتعاوف مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

                                                             
، مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، منشورات األمـ  قانون نموذجي لمكافحة االتجار باألشخاص- 1

 .09/12/2013:تاريخ االطبلعhttp://www.unodc.org:، عمى الموقع2010المتحدة ، فينا،
 .78عادؿ حسف عمي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 7،المرجع السابؽ،صكتيب إرشادي لمبرلمانيينمكافحة االتجار باألشخاص،- 3
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 وفرع منعاإلرىاب ومركز األمـ المتحدة المعني بمنع اإلجراـ الدولي مع البرنامج العالمي 

 لبلتجار بالبشر لمكافحة االتجار باألطفاؿ و مساعدة بمداف المنشأ و العبور عمى وضع 

 .1استراتيجيات مشتركة و تدابير عممية لمكافحة جريمة االتجار بالبشر

 آليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر عمى المستوى اإلقميمي: المبحث الثاني

      إضافة لآلليات الدولية الميتمة بمكافحة االتجار بالبشر ، توجد أخرى إقميمية ، ليذا

 سنقسـ ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب رئيسية ، فالمطمب األوؿ يتضمف اإلتحاد اإلفريقي

 لمكافحة االتجار بالبشر بالبشر، والمطمب الثاني نتناوؿ االتحاد األوروبي لمكافحة االتجار 

 بالبشر، و المطمب األخير نتطرؽ لمكافحة االتجار بالبشر التحاد العربي، وفيما يمي بياف

 : ذلؾ

 االتحاد اإلفريقي لمكافحة جريمة االتجار بالبشر:المطمب األول

       ما يبلحظ عمى االتحاد اإلفريقي ىو أنيبل و وجود ألي التفاقية أو بروتوكوؿ خاص 

 لمكافحة االتجار بالبشر، إال ما ورد في بعض المواثيؽ و االستراتيجيات ، ونذكر مف ىذه

 المواثيؽ  الميثاؽ  اإلفريقي  لحقوؽ اإلنساف و الشعوب ، و كذا الميثاؽ اإلفريقي  لحقوؽ 

 :ورفاىية الطفؿ نوردىا فيما يمي

 لجنة حماية حقوق اإلنسان و الشعوب: الفرع األول

     تعرض الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف و الشعوب لحماية ىذه الحقوؽ و القضاء عمى 

 االستعمار و إزالة  كافة أشكاؿ التفرقة و االستغبلؿ إلى غير ذلؾ ، و يكوف ذلؾ  بالتنسيؽ
                                                             

. 41محمد فتحي عيد، المرجع السابؽ ،ص- 1
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 و تكثيؼ الجيود و التعاوف الدولي إلنشاء أجيزة لمنيوض بحقوؽ اإلنساف ، آخذة بعيف

 .1االعتبار اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف

 لكل فرد الحق في احترام كرامتو واالعتراف بشخصيتو :"       وبموجب ىذا الميثاؽ فإنو

   القانونية ، و حظر كافة أشكال االستغالل و العقوبات ، و المعاممة الوحشية أو المذلة

 .2"أو الإلنسانية و امتيانو و استعباده خاصة االسترقاق و التعذيب بكافة أنواعو

      فالميثاؽ منع كافة األشكاؿ التي مف شأنيا اإلساءة لئلنساف، و التي تعد اتجار بالبشر 

 .خاصة  االستعباد و االسترقاؽ

        و مف أجؿ تجسيد تدابير الحماية لحقوؽ اإلنساف و الشعوب وضعت آلية  لتنفيذىا 

 تنشأ في إطار المنظمة الوحدة اإلفريقية :" وىي المجنة ذلؾ لما ورد في نص الميثاؽ بقولو

  لجنة افريقية لحقوق اإلنسان  و الشعوب في إفريقيا و حمايتيا من أجل النيوض 

 .3"بحقوق اإلنسان

       و ىذا التجسيد لحقوؽ اإلنساف كاف مجرد نتاج لتطمعات عمى مجاؿ حقوؽ اإلنساف،

 فالحقوؽ المدرجة في الميثاؽ اىتمت أكثر بالحقوؽ الشعوب ، وقممت االىتماـ بحقوؽ الفرد

 وتظؿ الوسيمة األساسية إلصبلح النظاـ اإلقميمي لحماية الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف

 و الشعوب إنشاء محكمة متماثمة كتمؾ الموجودة في النظاـ  األوروبي و األمريكي لحماية

 ـ،أي أف1961حقوؽ اإلنساف و الشعوب ، وترجع فكرة إنشاء محكمة إقميمية بإفريقيا إلى 
                                                             

 www.Africa.union.org:، عمى الموقعم1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب-1
 . مف الميثاؽ5المادة -2
 . مف الميثاؽ30المادة -3
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 برعاية المجنة الدولية  لمقانونييف،  (Lagos)مؤتمر القانونيف األفارقة المنعقد في الغوس

 ولكف لـ تتجسد تمؾ الفكرة إال بعد أكثر مف أربعيف سنة بسبب األوضاع السياسية ومثميا

 الحكـ المستبد الذي ساد أنداؾ ،  كما تـ  رفض فكرة إنشاء  محكمة عػند  تبني الميثاؽ

 ـ ، و بالرغـ مف تأسيس المجنة المنصوص1981اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف و الشعوب 

 عمييا في الميثاؽ إال أنيا كانت ذات صبلحية محدودة و بعدىا تبيف ضعؼ تمؾ المجنة،

 إلى أف تـ تبني مشروع بروتوكوؿ تأسيس محكمة إفريقية بصورة شكمية في مؤتمر رؤساء

 ـ، بقمة واغادوغو1998جواف10دوؿ و حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية والذي كاف في 

Ouagadougou))  ببوركينا فاسو، و مف اختصاصات  ىذه المحكمة  ىو النظر في 

 الدعاوى المقدمة ليا مف طرؼ الدوؿ األعضاء  و األفراد أو المنظمات غير الحكومية ،

 و لممحكمة وظيفة قضائية لمنظر مبدئيا في دعاوى المقدمة إلييا مف طرؼ المجنة، وأيًضا

 .1وظيفة استشارية بتقديـ آراء بناًءا لطمب دولة أو منظمة معترؼ بيا في الوحدة اإلفريقية

 

 

 

 

 
                                                             

 ،العدد مجمة المفكر، "طموح و محدودية:المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب"محمد بشير مصمودي،-1
 .43،41،40،ص ص2011الخامس ،جامعة محمد خيضر بسكرة، مارس 
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 لجنة حماية حقوق الطفل: الفرع الثاني

      تتعيد الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ و رفاىيتو باالعتراؼ بالحقوؽ

 و الحريات المجسدة في الميثاؽ ، وكذلؾ تمتـز بإتخاذ اإلجراءات الضرورية إلعماؿ األحكاـ 

 .1المنصوص عمييا في الميثاؽ

       وما يبلحظ عمى الميثاؽ ىوانتباىو  لصور االتجار باألطفاؿ، كظاىرة تشغيؿ األطفاؿ

  و المشاركة في النزاعات المسمحة ، و ظاىرة التبني و ظاىرة االستغبلؿ الجنسي و ظاىرة

  تتعيد:" بيع و خطؼ و االتجار باألطفاؿ و التسوؿ، عمى سبيؿ المثاؿ ينص عمى أنو

 2 ..."األطراف في الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال االستغالل و اإلعتداء الجنسي

 وجب عمى الدول األطراف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع:" كما ينص الميثاؽ أيضا بقولو

 .3."..اختطاف أو بيع أو االتجار باألطفال ألي غرض أو أي شكل

     نجد الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ و رفاىية الطفؿ حظر كافة أشكاؿ استغبلؿ األطفاؿ ، مع 

 الحرص عمى اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لتحقيؽ ذلؾ ، و مثاليا المجنة كآلية  لمتنفيذ ،

 ، فالمجنة4ليذا تنشأ لجنة في إطار الوحدة اإلفريقية  لتعزيز و تشجيع  حماية حقوؽ الطفؿ

 تأسست  مف  قبؿ مجموعة الخبراء ، و ذلؾ لرصد  تفعيؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ

 

                                                             
 www.Africa.union.org :، عمى الموقعم1990الميثاق اإلفريقي لحقوق  الطفل ورفاىيتو-1
 . مف الميثاؽ27المادة-2
 . مف الميثاؽ29المادة-3
 . مف الميثاؽ32المادة -4
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  مف الميثاؽ ، و تقدـ المجنة46 إلى32ورفاىيتو ، و تحديد طبيعة عمميا المواد مف 

 تقاريرىا لمجمعية العامة لرؤساء الدوؿ واالتحاد اإلفريقي كؿ عاميف، وتنظر المجنة في 

  شكاوى انتياكات حقوؽ الطفؿ المرسمة ليا ، التي تتمقاىا عف انتياكات حقوؽ الطفؿ 

 .1 مف الميثاؽ44وذلؾ بموجب نص المادة

       ومف بيف إسيامات االتحاد اإلفريقي لمكافحة االتجار بالبشر إطبلؽ حممة  مبادر

 ـ، إذ تعتبر ىذه2009 يونيو 16مفوضية االتحاد اإلفريقي  لمكافحة االتجار بالبشر في

 الحممة مف البرامج الرئيسية ألنشطة الشؤوف االجتماعية حوؿ اليجرة و التنمية لمفترة مف

 ـ ، و سيتصدر تنفيذ خطة عمؿ واغادوغو حممة مبادرة مفوضية االتحاد2009-2012

 اإلفريقي لمكافحة االتجار بالبشر، ويعود القرار القاضي بحممة اإلطبلؽ في ىذا التاريخ

  يونيو كيـو لمطفؿ اإلفريقي و كاف المقصود مف إطبلؽ الحممة في16المحدد إلى أىمية 

، وكانت تيدؼ ىذه الحممة إلى القضاء عمى االتجار   نفس اليـو ىو تعزيزا لبلحتفاؿ باليـو

 دعنا نكافح االتجار بالبشر السيما النساء :"السيما النساء و األطفاؿ ، وكاف شعارىا ىو

 ولقد أديرت الحممة بطريقة أكثر مف أي وقت مضى، وىذا لرفع الوعي بااللتزاـ" و االطفال

 االتحاد اإلفريقي المستمر إزاء التصدي لمشكمة االتجار بالبشر بطريقة أكثر إستراتيجية ،

 ليذا كاف اإلطبلؽ بمثابة الحدث  لئلببلغ بالمبادئ العامة  لحممة مبادرة مفوضية االتحاد 

 

                                                             
  /https://www.crin.org/en/libray/publication:، عمى الرابطالمجنة اإلفريقية لخبراء حقوق و رفاه الطفل- 1

African-committ-expeits-and-welfare-child-arabic31/03/2014:تاريخ االطبلع. 
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 اإلفريقي لمكافحة االتجار بالبشر مف خبلؿ تغطية وسائؿ اإلعبلـ و الصحافة ، وذكرت

 عف مختمؼ الترويجات لبلتحاد اإلفريقي عمى مختمؼ المبادرات الجاري تنفيذىا في سبيؿ 

 القضاء عمى جريمة االتجار بالبشر، و بناًءا عمى دعوة مف حكومة جنوب إفريقيا أطمقت

 مفوضية االتحاد اإلفريقي حممة مبادرة مفوضية االتحاد اإلفريقي لمكافحة االتجار بالبشر

 ـ ، تحت2009 يونيو15 إلى 13في جنوب إفريقيا، وذلؾ ضمف المؤتمر اإلقميمي مف 

 تداعيات تنفيذ قوانين و إستراتيجيات لمكافحة االتجار بالبشر في إفريقيابالمجوء"عنواف 

 وفي األخير خمص المؤتمر إلى" إلى تحقيق أقصى قدر من العالقات اإلقميمية و الدولية

 تقديـ و تعميـ حممة مبادرة مفوضية االتحاد اإلفريقي لمكافحة االتجار بالبشر ، باإلضافة 

 إلى ىذا سيؿ إلعداد توصياتؤلخذىا بعيف االعتبار عند وضع الدوؿ األعضاء السياسات

 .1الخاصة و التشريعات والحمبلت لمكافحة جريمة االتجار بالبشر

     وأكد االتحاد األوروبي و الدوؿ اإلفريقية مجدًدا عمى قمقيـ حوؿ ظاىرة السياحة الجنسية

 واألنواع األخرى لبلستغبلؿ الجنسي لمنساء و األطفاؿ، مما أدى بيـ لمتصميـ عمى مواجية

 منع جريمة االتجار بالبشر ، خاصة النساء و األطفاؿ بالتعاوف الفعاؿ برسـ  خطة  لمعمؿ

 

 
                                                             

تأثير األزمة العالمية عمى العمالة و سوق العمل في إفريقيا، موجز تقرير رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي عن -1
 ،الدورة العادية السابعة لمجنة (2010-2008)تنفيذإستراتيجية إفريقيا و االتحاد األوروبي المشتركة وخطة عمميا

،أديس بابا،أثيوبيا ،عمى 2009أكتوبر02سبتمرالى غاية 28العمؿ و الشؤوف االجتماعية التابعة لبلتحاد اإلفريقي في 
 .27/04/2014: تاريخ االطبلعwww.africa.union.org:الموقع
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 :لمعمؿ بيا لمكافحة جريمة االتجار بالبشر تتضمف مجموعة مف التدابير نذكر منيا 

 .اتخاذ إجراءات لمنع جريمة االتجار بالبشر مع احتراـ حقوؽ اإلنساف-

 ...الوقاية مف جريمة االتجار بالبشر برفع مستوى الوعي بالتعميـ-

 .توفير فرص العمؿ-

 .وضع السياسات و البرامج لحماية ضحايا االتجار-

 .إنشاء مراكز إعادة التأىيؿ بغية مساعدة الضحايا-

 .القضاء عمى األعراؼ و الممارسات التي تؤدي لبلتجار-

تشجيع ضحايا االتجار عمى اإلدالء بالشيادة في التحقيقات و المحاكمة في قضايا االتجار 
 .بالبشر

 التوقيع عمى المعاىدات الدولية لمنع  االتجار بالبشر كاتفاقية األمـ المتحدة  لمكافحة -

 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .التعاوف و التنسيؽ بيف الدوؿ لمكافحة جريمة االتجار بالبشر-

 .1وضع استراتيجيات و سياسات لحظر ىذه الجريمة-

     ما يستنتج عمى االتحاد اإلفريقي ىو أنو ال وجود ألي اتفاقية تمنع االتجار بالبشر سوى 

  اآلليات الميتمة بالتراـ حقوؽ اإلنساف و حمايتيا ، إال أف المبادرات األخرى التي  جاءت

  فيما بعد  لمكافحة االتجار بالبشر يجب تدعيميا أكثر لتواصؿ  فعاليتيا ميدانيا ، و بمزيد

 
                                                             

خطة عمل واغادوغو لمكافحة االتجار بالبشر وال سيما فيما يتعمق بالمرأة و الطفل وفقا لما اعتمده االتحاد اإلفريقي، -1
 .27/04/2014: ،تاريخ االطبلعwww.africa.union.org:عمى الموقعالمؤتمر الوزاري حول التنمية،
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 . مف الشراكات  التعاونية بيف الدوؿ اإلفريقية ، لتحقؽ اليدؼ المرجو وىو قمع ىذه الجريمة

 االتحاد األوروبي لمكافحة جريمة االتجار بالبشر: المطمب الثاني

       جراء األنشطة اإلجرامية  المتزايدة لبلتجار بالبشر ، بذلت الدوؿ األوروبية  جيودىا 

 لمتصدي ليا ، وىذا بفضؿ التعاوف األمني بيف مختمؼ الدوؿ األوروبية ، ويظير ذلؾ  مف

 خبلؿ توقيع  عدة اتفاقيات ، باإلضافة إلى  تعاونيا الدولي  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

 لمحدود الوطنية  بمختمؼ أشكاليا ، خاصة جريمة االتجار بالبشر، و فيما يمي  بياف  لتمؾ 

 .الجيود

 2005المجمس األوروبي لمكافحة جريمة االتجار بالبشر: الفرع األول

       اتفاقية المجمس األوروبي بشأف إجراءات مكافحة االتجار بالبشر ، ىي أوؿ معاىدة 

 أوروبية  في ىذا المجاؿ وتعتبر مف إنجازات مجمس أوروبا، ولبلتفاقية آلية رصد تقـو عمى

 األولى تتمثؿ في فريؽ خبراء وىو ىيئة تقنية مكونة مف خبراء مؤىميف ، والثانية : دعامتيف 

 لجنة األطراؼ و ىي ىيئة مكونة مف أطراؼ االتفاقية ، و قاـ فريؽ المعني بإجراء مكافحة

 االتجار بالبشر بتقييـ تنفيذ االتفاقية وتبرز اتفاقية المجمس األوروبي أىمية الشراكات، فيما

  بيف الدوؿ و المنظمات الدولية والمجتمع المدني و التعاوف الدولي، و مف أمثمة اإلجراءات

 المنسقة  ذات الصمة  حممة المجمس األوروبي لمكافحة جريمة االتجار بالبشر ، بيف عامي

 ، وكاف اليدؼ مف الحممة ىو التوعية" البشر ليسو لمبيع" تحت شعار (2008 و2006 ) 

 بمشكمة االتجار بالبشر و تحديد حموليا الممكنة ، و تشجيع التوقيع عمى اتفاقية المجمس

 .األوروبي  و مف الحموؿ  التعاوف الدولي و في الفرع الموالي بياف ذلؾ 
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 التعاون األوروبي الدولي: الفرع الثاني

      ومف الممارسات الجيدة في التنسيؽ بيف المنظمات الدولية المختمفة العاممة في مجاؿ

 مكافحة االتجػار باألشخاص ، الدراسػة المشتركة التي أجريت  بيف مجمس أوروبا و األمـ

 االتجار باألعضاء و األنسجة و الخاليا البشرية ألغراض انتزاع"المتحدة المعنونة  بػػػػػػ 

  المعنوف63/14، و أعد مجمس أوروبا ىذه الدراسة عمبل بقرار الجمعية العامة "أعضائيم

  ، و كانت إحدى 2008 الذي أعتمد في"التعاون بين األمم المتحدة و مجمس أوروبا"بػػػػػػ 

 إعداد صؾ قانوني دولي ، يحدد تعريؼ عبارة االتجار : نتائج ىذه الدراسة المشتركة ىي 

 باألعضاء واألنسجة و الخبليا البشرية و التدابير البلزمة لمنع االتجار و حماية ضحاياه ، 

 .1وكذلؾ تدابير القانوف الجنائي الذي يعاقب ىذه الجريمة

 وتقـو الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بتجسيد أجيزتيا المختمفة لمنع االتجار بالبشر، و عمى 

 كؿ دولة طرؼ وضع السياسات و البرامج الفعالة لمكافحة جريمة االتجار بالبشر، و ذلؾ 

 2....حمبلت التوعية ، التدابير االجتماعية ، البرامج التدريبية: بوسائؿ عديدة نذكر منيا 

 تعد البرامج التدريبية مف ضمف الوسائؿ المكرسة لمكافحة جريمة االتجار بالبشر ، فبغية

 مواصمة دعـ الجيود الوطنية الرامية إلى التحقيؽ في جريمتي االتجار بالبشر و تيريب

  المياجريف و مبلحقة مرتكبييا عقد مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ،

                                                             
،  تحسين تنسيق الجيود المبذولة لمكافحة االتجار باألشخاصتقرير األميف العاـ ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،- 1

:  تاريخ االطبلعhttps://cms.unov.org:،عمى الموقع الدورة الخامسة والستوف، منع الجريمة و العدالة الجنائية
04/05/2014 .

. 269،267أكـر عمر دىاـ، المرجع السابؽ،ص ص- 2
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 بالمشاركة مع بعثة االتحاد األوروبي المتكاممة المعنية بسيادة القانوف في العراؽ، حمقة 

 التعاون الدولي لمكافحة االتجار بالبشر و تيريب "عمؿ عمى مدار أربعة أياـ بعنواف 

 ـ ،بحيث 2013نوفمبر/ تشريف الثاني20 إلى 17، و ذلؾ خبلؿ الفترة مف " المياجرين

  محقًقا 24ىدفت ىذه  الحمقة إلى تشجيع التعاوف الدولي فيما بيف الدوؿ ، و فييا تمقى 

 ومدعًيا عاًما وقاضًيا تدريًبا لمتصدي بفعالية لجريمة االتجار بالبشر وتيريب المياجريف،

 مف خبلؿ التطبيؽ الفعاؿ لصكوؾ التعاوف الدولي و أدواتو،و بالنسبة لخبراء مكتب األمـ

 المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة قدموا عروضا معمقة ، ركزت عمى مجموعة مف 

 الموضوعات بما في ذلؾ تعريفات و أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر

 الوطنية و البروتوكوليف الممحقيف بيا، والمبادئ العامة لمتعاوف الدولي وأفضؿ الممارسات

 في مجاؿ المساعدة القضائية وتسميـ المجرميف،وىذا التدريب كاف ييدؼ في إطار الشراكة

 اإلستراتيجية لممكتب مع  جامعة الدوؿ العربية في بذؿ الجيود اإلقميمية  لمكافحة  االتجار

 بالبشر، و لبلستفادة مف عمؿ المكتب و التعاوف المتواصؿ مع الحكومة العراقية  لمكافحة 

 الفساد غير المشروع ، ذلؾ  في إطار البرنامج اإلقميمي لممكتب المعني بالمخدرات و منع

 .1الجريمة و تحديث قطاع العدالة الجنائية في الدوؿ العربية

 

                                                             
 المكتب و االتحاد األوروبي يقدمان تدريبا عن التعاون الدولي لمكافحة االتجار بالبشر وتيريب المياجرين-1

 .28/03/2014:تاريخ االطبلعhttp://www.unodc.org:، عمى الموقعفي العراق
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     وتأكيدا عمى مكافحة االتجار في أوروبا تضافرت جيود آليتيف لتعزيز التعاوف الدولي 

 لمكافحة ىذه الجريمة في أوروبا و خارجيا، وىو ما أكدتو المقررة الخاصة لؤلمـ المتحدة

 المعنية  بمكافحة االتجار بالبشر ، خاصة النساء و األطفاؿ ، و فريؽ الخبراء األوروبي

 المعني بالعمؿ لمكافحة االتجار بالبشر، و عبرت المقررة الخاصة لؤلمـ المتحدة المعنية

 باالتجار بالبشر عف آلية مراقبة  تنفيذ اتفاقية المجمس األوروبي ، بشأف إجراءات مكافحة

 االتجار بالبشر ، و المعايير المتخذة  في مجاؿ حماية ضحايا ىذه االنتياكات الجسمية 

 لحقوؽ اإلنساف و أدرج االجتماع  اآلليتيف مف اجؿ وضع نيج  منسؽ  لمكافحة جريمة 

 االتجار بالبشر اآلليات اإلقميمية ، و تفعيؿ المبادرات المختمفة  لمكافحة  جريمة االتجار 

 .1 بالبشر و تعزيز التعاوف بيف جميع الجيات الفاعمة المعنية بمكافحة االتجار بالبشر

 االتحاد العربي لمكافحة جريمة االتجار بالبشر: المطمب الثالث

       ثمة جممة مف الجيود العربية المبذولة مف قبؿ الييئات اإلقميمية لمكافحة جريمة 

 :االتجار بالبشر، ليذا نورد منيا ما يمي

 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية: الفرع األول

       تعتبر جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية مركز األبحاث و الدراسات و التدريب في 

 مجاؿ األمف العربي، وتعد أكاديمية عربية لتييئة القيادييف في مجاؿ األمف العربي، ومقرىا

                                                             
 /http://www.un.org/arabic:، عمى الموقعاألمم المتحدة تعزز مكافحة االتجار بالبشر في أوروبا و خارجيا-1

News/story.asp News ID=18912.28/03/2014: تاريخ االطبلع. 
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 الرياض بالمممكة العربية السعودية ، و يتبعيا مركز البحوث و الدراسات و إدارة التعاوف 

 .1الدولي

     و بالنسبة لظاىرة االتجار بالبشر تعتبرىا جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية أحد أخطر

 ميددات األمف اإلنساني ، و يغذي ىذه الظاىرة الحروب و الصراعات و الفقر و التخمؼ

 و غيرىا مف ميددات األمف العالمي، فجامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية تيدؼ إلى تعزيز 

 التعاوف العممي واألمني و إثراء البحث العممي في مجاالت الدراسات األمنية و اإلستراتيجية

 و االستشارية ، و يبرز مجيود الجامعة المتميز في مجاؿ مكافحة جريمة االتجار بالبشر  

 .2مف خبلؿ كمياتيا  و مراكزىا و إدارتيا المختمفة

 و مف الجيود العممية التي قامت بيا جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية نممس ما قامت بو

 :كمية الدراسات  بخصوص المناىج الدراسية نجد منيا

 .السياسة الجنائية في الشريعة اإلسبلمية -

 .الظواىر اإلجرامية المستحدثة-

 .حقوؽ اإلنساف و العدالة الجنائية-

 .حقوؽ اإلنساف و القانوف الجنائي-

                                                             
، 2000، إيتراؾ لمنشر و التوزيع، القاىرة، الطبعة األولى،التعاون الدولي لمكافحة الجريمةيف شحاتة ، دعبلء اؿ- 1

. 199ص
. 8،7عمي بف ىميوؿ الرويمي، المرجع السابؽ،ص ص- 2
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 :و فيما يخص الرسائؿ الجامعية نجد

 .مكافحة االتجار باألطفاؿ-

 .العنؼ ضد المرأة في المجتمع السعودي-

 .جرائـ خطؼ األحداث في اإلجراءات الجنائية و الشريعة اإلسبلمية-

 أما كمية التدريب فقد قامت بعدة حمقات تدريبية منيا ما ىو مرتبط بدراستنا، وىي الحمقات

 :ـ منيا حمقات2009و1980العممية المنفذة ضمف برنامج العمؿ بيف عامي 

 .ـ2004اآلثار المترتبة عمى تيريب المياجريف غير الشرعييف لعاـ-

 .2006مكافحة االتجار باألطفاؿ لعاـ -

 .2008مكافحة االتجار بالبشر لعاـ-

 .20091مكافحة االتجار بالبشر لعاـ -

 إلى جانب ىذا يوجد العديد مف إصدارات جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ،فأكثر المراجع

 .كانت كميا صادرة عنيا دوف أف ننسى البحوث الموضوعة لمبحث

      و في حمقة عممية  قاـ  بيا  أحد الدارسيف بكمية التدريب لجامعة نايؼ العربية لمعمـو 

 األمنيةتوصؿ إلى أنو يمكف ألي دولة مف الدوؿ العربية تنفيذ مبادراتيا لحماية األطفاؿ مف 

 االتجار يكوف بإعداد برامج لمواجية وضعيات االتجار باألطفاؿ ، ألنو  يمثؿ أحد أشكاؿ

                                                             
 .10،9،8عمي بف ىميوؿ الرويمي ،المرجع السابؽ، ص ص-1
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 .  1االتجار بالبشر، و إتخاذ كافة التدابير البلزمة لمعالجة ىذه المشكمة في كؿ الدوؿ العربية

 مثبل في الجزائر أجريت  حمقة تدريبية  لبناء القدرات في مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر

 و تيريب المياجريف مع مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات ، عند إدراؾ  السمطات 

 الجزائرية لحاجتيا إلى معالجة ظاىرة االتجار بالبشر، مف خبلؿ نيج متكامؿ يتماشى مع

  األحكاـ ذات الصمة بالصكوؾ الدولية التي صادقت عمييا الجزائر ، بيذا تكوف الجزائر

 خطت خطوة ممموسة في سبيؿ تعزيز قدرات قضاتيا بتمقييا تقنيات مف المكتب بيدؼ 

 دعـ جيود الحكومة الجزائرية الرامية إلى مكافحة حاالت االتجار باألشخاص وتيريب

المياجريف ، و مبلحقة  المجرميف عمى نحو أفضؿ ليذا نظمت  ورشة العمؿ التدريبية 
 .2لمقضاة

 المكتب اإلقميمي لمدول العربية: الفرع الثاني

        يعد المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية مف  بيف اآلليات المعتمدة لمقضاء عمى جريمة

 االتجار بالبشر، ليذا إعتمدتو منظمة العمؿ الدولية فيو يقـو بعدة أنشطة منيا تعزيز فرص 

 العمؿ لحماية األشخاص مف االتجار بيـ ، ومثاؿ ذلؾ التدريب الذي قاـ بو مفتشوا العمؿ 

 و الشرطة عمى طرؽ مكافحة العمؿ الجبري و االتجار بالبشر في األردف،  بحيث شاركت

                                                             
. 3خميؿ عشاري ، المرجع السابؽ، ص-1
 https://www.unodc.org:، عمى الموقعتمكين القضاة الجزائريين لمكافحة االتجار بالبشر و تيريب المياجرين-2

. 19/04/2014:تاريخ االطبلع
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 عناصر الشرطة مف وحدة مكافحة االتجار في مديرية التحقيقات الجنائية األردنية و مفتشوا

 عمؿ في الجولة الثالثة مف التدريب تعرضوا إلى طرؽ مكافحة قضايا العمؿ الجبري

 . 1و معالجتيا

 مجمس وزراء العدل العرب و مجمس وزراء الداخمية العرب: الفرع الثالث

       قامت الدوؿ العربية مجتمعة في مجمس وزراء الداخمية العرب  بتعزيز االتفاقيات 

 العربية و التشريعات الوطنية الخاصة بمواجية الجريمة المنظمة و الفساد ، كما نفذت 

 . 2العديد مف األنشطة العممية الرامية إلى التعريؼ بأخطار ىذه الظواىر اإلجرامية

     حيث يعتبر مجمس وزراء العدؿ العرب ومجمس وزراء الداخمية العرب  مف بيف اآلليات 

 اإلقميمية لمكافحة جريمة االتجار بالبشر، و في ىذا المجاؿ اعتمد  كبل مف المجمسيف عمى 

 القانوف العربي االسترشادي لمواجية جرائـ االتجار باألشخاص ، وقاموا  بصياغتو لوضعو

 كقانوف عربي نموذجي استرشادي لتستعيف  بو الدوؿ العربية ، و يساعدىا لبلستفادة  منو

 .3لمكافحة جريمة االتجار بالبشر حتى يصدر تشريع  وطني خاص لمواجية ىذه الجريمة

  يواجو مجمس الداخمية العرب جريمة االتجار بالبشر باعتباره  مف األجيزة الميتمة بذلؾ

                                                             
، عمى 2013ديسمبر23،24 في تدريب مسؤولين أردنيين عمى مكافحة العمل الجبريمنظمة العمؿ الدولية ، - 1

:  تاريخ االطبلعhttp://www.ilo.org/beirut/events/wcms232417/lang-ar/index.htm:الموقع
13/04/2014 .

. 154، ص2007 ،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية،الرياض،الفساد و الجريمة المنظمةمحمد األميف البشري،  -2
. 278،277أكـر عمر دىاـ، المرجع السابؽ،ص ص- 3
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 بجيازيو التنفيذي  و المتمثؿ في األمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب ، أما العممي

  يتمثؿ في جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، و تقـو المكاتب المتخصصة التابعة لؤلمانة

 العامة بدور ممحوظ في مكافحة جرائـ االتجار باألطفاؿ ، خاصة المكتب العربي لمشرطة

 الجنائية بدمشؽ ، و المكتب العربي لمشؤوف المخدرات بعماف ، و المكتب العربي لئلعبلـ

 .1األمني بالقاىرة، و المكتب العربي لمكافحة الجريمة ببيروت

 المكتب العربي لمحماية و اإلنقاذ: الفرع الرابع

       بعد أف أدرؾ مجمس وزراء الداخمية العرب منذ البداية أىمية مواجية و مكافحة جرائـ

 الواقعة عمى الجسـ و ذلؾ بكؿ ما يعنيو ذلؾ  مف توفير وسائؿ الوقاية و الحماية و اإلغاثة

 و تأميف كؿ متطمبات التعاوف والتنسيؽ بيف الدوؿ األعضاء ليعـ السمـ و األمف، و في ىذا

 إنشاء المكتب (25)ـ، و بقرار1983المجاؿ بادر المجمس خبلؿ الدورة المنعقدة بتونس عاـ

 .العربي لمحماية المدنية و اإلنقاذ، الذي يتخذ مدينة الدار البيضاء بالمممكة المغربية مقًرا لو

 المكتب العربي لمشرطة الجنائية: الفرع الخامس

 ـ، عندما اكتممت تصديقات1965     تـ إنشاء المكتب العربي لمشرطة الجنائية في عاـ 

 الدوؿ األعضاء  في جامعة الدوؿ العربية عمى االتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة العربية ،

 لمدفاع االجتماعي ضد الجريمة، حيث كاف مكتب الشرطة الجنائية في دمشؽ أحد المكاتب

                                                             
 .41محمد فتحي عيد، المرجع السابؽ، ص-1
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 المتخصصة ، و تحدد ىدؼ المكتب أنداؾ بالعمؿ عمى دراسة أسباب الجريمة و مكافحتيا

 و معاممة المجرميف ، و تحقيؽ التعاوف المتبادؿ بيف الشرطة الجنائية العربية وظؿ المكتب

 يمارس نشاطو مف خبلؿ ثبلث وزارات الداخمية و العدؿ و الشؤوف االجتماعية عمى مستوى

 .1الدوؿ العربية

       مف خبلؿ استنتجنا بالموازنة بيف اآلليات الدولية و اإلقميمية لمواجية جرائـ االتجار

 بالبشر ، وجدنا اآلليات اإلقميمية لمكافحة االتجار بالبشر كانت أكثر فعالية، مف اآلليات

  الدولية ألف اآلليات اإلقميمية غمب عمييا طابع التدريب و إعداد البرامج لمكافحة جريمة

  االتجار بالبشر، خاصة اآللية اإلقميمية المتمثمة في  جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية

  فإنيا قامت بالعديد مف األنشطة كحمقات العمؿ التي تقـو  بيا كمية التدريب ، مما يعني

 .القياـ بمراحؿ تكوينية تدريبية ولو أنيا في مرحمة البداية

      أما اآلليات الدولية فكانت مترجمة في االتفاقيات و التقارير لمكافحة جريمة االتجار

ف كاف ليا دور لمكافحة ىذه الجريمة ىذا يستدعي إعماؿ ىذه االتفاقيات،   بالبشر ىذا وا 

 فيذه  الجرائـ تيدد األمف و االستقرار و تمس مصالح الدوؿ ، ىذا ما أدى بيذه األخيرة 

 إلىتغير سياساتيا الوطنية بأخرى أكثر تماشيا مع الوضع السائد  لمكافحة  جرائـ االتجار 

 

 
                                                             

 : ،عمى موقع جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنيةمجمس وزراء الداخمية العرب- 1
http://www.nouss.edu.sa/Ar/nationlcooperation/pages/mjlsWzra/aspxتاريخ االطبلع : 

07/05/2014. 

http://www.nouss.edu.sa/Ar/nationlcooperation/pages/mjlsWzra/aspx
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 بالبشر عالميا مما يحقؽ االستقرار و االطمئناف بشكؿ أفضؿ ، مع مراعاة  لبلستراتيجيات

 المستقبمية بشكؿ متكامؿ بتكثيؼ التعاوف بيف الدوؿ، وىذا لتحقيؽ التوازف بيف البعد الوطني

 و البعد الدولي في مكافحة ىذه الجرائـ ، بحيث يكوف التنسيؽ ىو الوسيمة التي تؤدي لمعمؿ 

 .معا ضد ىذه الجرائـ المستحدثة التي باتت تأرؽ الفكر العالمي و تشغمو

 ليذا وجب عمى الدوؿ السعي بحثا عف خطط أكثر فعالية لتحقيؽ ذلؾ التكامؿ و األىداؼ

 دوف أف  ننسى أف التعاوف الدولي ىو أحد مقومات  وضع االستراتيجيات  الوطنية  لمدوؿ

 .ليساعدىا في مواجية ىذه الجرائـ
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       نظرا لتشعب موضوع جريمة االتجار بالبشر و ألخذه حيًزا جغرافًيا كبيًرا فيو موضوع 

 ذا أىمية ، خاصة  و أنو يأخذ اإلنسان موضوًعا لو و باستعمال مختمف الوسائل الرتكاب 

 أخطر الجرائم عميو و أبشعيا، بغية تحقيق أىداف المتاجرين بالبشر وىي استغالل الضحية 

 و بأي صورة كانت فجريمة االتجار بالبشر ىي جريمة منظمة عابرة لمحدود ، وىذه الجريمة

 ىي إحدى أىم األمور التي تشغل المجتمع الدولي بأسره ، لما تنطوي عميو من أخطار وما

 . يترتب عمييا من انعكاسات عمى المجتمع

      ففي ىذا البحث استطعنا التعرف عمى ماىية االتجار بالبشر الشيء الذي جعمنا نفرق 

 بينيا وبين الجرائم المشابية ليا، كذلك تعرفنا عمى الجوانب القانونية ليذه الجريمة من إطار

 قانوني و إجرائي ليا ، كما أبرزنا ما قدمتو الجزائر ضد ىذه  جريمة من قوانين و اتفاقيات

 ثنائية بين دول أخرى بالتعاون فيما بينيا لمكافحة جريمة االتجار بالبشر، من خالل دراستنا 

 : منياالنتائج توصمنا لجممة من 

 استطعنا من خالل دراستنا التوصل إلى أن سوء األوضاع ، خاصة المعيشية  سبًبا  في-1

استغالل ضحية االتجار من طرف المتاجرين كالفقر وعدم توفر فرص العمل واالحتياجات 

 . الضرورية لمحياة 

 عدم وجود قوانين رادعة بخصوص جريمة االتجار بالبشر، مما أدى بالمتاجرين استخدام -2

 .  أحدث التقنيات الرتكاب ىذه الجريمة و في نفس الوقت اإلفالت من العقاب

 تالعب المتاجرين في ارتكاب جريمة االتجار بالبشر، نتج عنو عدم التمكن من مكافحة- 3

 .ىذه الجريمة ، فالمجرم دائما سابق لمدولة ، فعند حدوث الجريمة بعدىا يأتي سن القوانين
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 مساعدة بعض اآلليات التكنولوجية الحديثة الرتكاب ىذه الجريمة ، كاستخدام االنترنت- 4

 بداًل من استعماليا في التطور و التنمية ، تستغل من طرف المتاجرين  بالبشر في تسييل 

 .عممية االتصال فيما بينيم مثال التخطيط في دولة و التنفيذ في دولة أخرى

 ، ولعميا تكون مساعدة عند وضع القوانين  االقتراحات وقبل  اختتام دراستنا  نقدم بعض 

 : لمكافحة ىذه الجريمة الخطيرة

 التصدي لجريمة االتجار بالبشر  بصفتيا تيدد الكائن البشري ، إضافة إلى أنيا جريمة -1

 .تحدث عدم االطمئنان بسبب بث روح الخوف في المجتمع، وذلك بكافة الوسائل الممكنة

 "باألشخاص" انتباىا منا وجدنا بعض التشريعات ورد فييا مصطمح جريمة االتجار-2

 ، حبذا لو يستبدل تعبير األشخاص"بالبشر" و بعضيا اآلخر أورد مصطمح جريمة االتجار

 بالبشر لنكون أكثر تحديًدا لمحل الجريمة، ألنو في القوانين يشار بتعبير األشخاص لشخص

 .  الطبيعي أو الشخص المعنوي

 العمل عمى تكريس االستراتيجيات الدولية لمكافحة جريمة االتجار بالبشر عمى المستوى-3

 . الوطني في التشريعات الداخمية 

 التعاون الدولي المتبادل في مجال مكافحة ىذه الجريمة ، بإبرام المزيد من االتفاقيات -4

 الثنائية فيما بين الدول لتتوحد معا لمواجية جريمة االتجار بالبشر،  بصفتيا جريمة تيدد

 . األمن و االستقرار
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 اتخاذ ما يمزم من إجراءات تشريعية كسّن القوانين ، و استعمال كافة الوسائل المساعدة -5

 في القبض عمى المجرمين وتسميط العقاب عمييم، واالنتباه عند وضعيا جيدا حتى ال يتمكن

 . المجرم و يستفيد من الثغرات الموجودة في القانون و يتحجج بيا ليتممص من العقاب

 عمى األجيزة المعنية بمكافحة جريمةاالتجار بالبشر بذل قصارى جيدىا،  لتتمكن من-6

 تضيق مجال الجريمة ، و ىذا يكون باإلجراء المتمثل في تفعيل االتفاقيات الدولية و كل

 .التشريعات ذات الصمة بيذه الجريمة

 توعية المجتمع بخطورة ىذه الجريمة و ذلك بتبادل الخبرات الميدانية و القيام بحمالت-7

 .التوعية ، و االستفادة من التقنيات الحديثة في تتبع المجرمين
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 المصادر: أوال

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع–

I. -الدولية الوثائق: 
 

 :www.un.orgم الموقع10/12/1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1

 :م عمى الموقع1949 اتفاقية منع االتجار باألشخاص واستغالل ودعارة الغير لسنة –2

www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/317(IV)  

 :م عمى الموقع1966العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-3

 www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/2200(XXI)   
 :م عمى الموقع1966العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- 4

www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/2200(XXI)    

 :م عمى الموقع1989اتفاقية حقوق الطفل- 5

 www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/44/25   

 م عمى2000االتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة- 6

  www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/55/25: الموقع 
 بروتوكول تيريب المياجرين عن طريق البر و البحر و الجو المكمل التفاقية –7

 : م عمى الموقع2000األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES55/25  

http://www.un.org/
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES55/25
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 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات - 8

 :م عمى الموقع2000المسمحة

 Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/54/263/www.un.org  

  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع و استغالليم في البغاء– 9

 :عمى الموقع م2000 والمواد اإلباحية

   Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/54/263/www.un.org  

 :م عمى الموقع2000اتفاقية فينالعام- 10

         www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/55/59 

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال - 11

 م عمى2000المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  لسنة 

 www.un.org/Docs/asp/ws.asp?M=A/RES/55/25 : الموقع

  ، تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية123/56 وثيقة رقم -12

 :  السيما قدراتو في المجال التقني الدورة السادسة و الخمسون ،عمى الموقع

http://www.un.orgم27/03/2014: تاريخ االطالع. 

 :م عمى الموقع1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب - 13

 www.Afric.union.org 

 :  عمى الموقع1990الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل و رفاىيتو م- 14

www.Africa.union.org 

http://www.un.org/
http://www.africa.union.org/
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II. -القوانين: 
 

 ، المتعمق بقانون العقوبات، الصادر1982فبراير13 المؤرخ في04-82القانون رقم -15

 .07 ، العدد1982فبراير16 بالجريدة الرسمية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 

 156-66،يعدل و يتمم األمر2009فبراير25 المؤرخ في 01-09القانون رقم -16

 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالجريدة الرسمية1966 يونيو8المؤرخ في 

 .15، العدد2009 مارس 8 الجزائرية الصادرة في 

 ، المتعمق بشأن مكافحة االتجار باألشخاص و تيريب المياجرين، 91القانون رقم -17
 .1123، العدد17/03/2013الصادر بالجريدة الرسمية الكويتية بتاريخ 

  ،المتعمق بمعاقبة جريمة االتجار باألشخاص،الصادر بالجريدة164القانون رقم-18

 .40،العدد2011أيمول01الرسمية المبنانية الصادرة بتاريخ

 -http://www.protectionproject.org/wp :القانون اإلماراتي عمى الموقع -19

Content/upoads/2010/09/United-Arab-Emirates-Trafficiking-
Law2006-Ar+En.pdfم11/05/2014: تاريخ االطالع. 

  :القانون المصري عل الموقع-20
http://www.protectionproject.org/2010/09/Egupt Tir Law2010-

Ar+En.pdf.م26/04/2014: تاريخ االطالع.  

 :قانون البحرين لمكافحة االتجار باألشخاص ، عمى الموقع-21

 

http://www.protectionproject.org/wp-
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http://www.protectionproject.org/WP content/uploads/2010/09 

/Bahrain-Tip-Law-2008-Arabic1-pdfم14/03/2014: تاريخ االطالع. 

 ،الصادر بالجريدة الرسمية2009 المتعمق بمنع االتجار بالبشر،المؤرخ في 9قانون رقم-22

 .4952، العدد01/03/2009 األردنية في 

III. -األوامر: 
 

 ، المتعمق بالمصادقة عمى1969 مايو عام22المؤرخ في30- 69أمر رقم -23

 االتفاقية المتضمنة إلغاء العمل الجبري بالجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة في     
 .49م ، العدد1969يونيو8

  المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966 يونيو8المؤرخ في 155-66األمر رقم-24

 .15،العدد2009 مارس8 بالجريدة الرسمية الجزائرية في 01-09و المتمم بالقانون رقم 

IV. -المراسيم: 
 

 ،بالجريدة الرسمية الجزائرية 2002 فبراير 5المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -25

 .9،العدد2002فبراير10الصادرة في 

 ،بالجريدة الرسمية2003 نوفمبر 9المؤرخ في 417-03المرسوم الرئاسي رقم-26

. 69، العدد2003 نوفمبر12الجزائرية الصادرة في 
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 ،  الصادر بالجريدة 2003 نوفمبر 9المؤرخ في 418-03المرسوم الرئاسي رقم -27

 .69، العدد2003 نوفمبر12الرسمية الجزائرية الصادرة في 

 ، الصادر بالجريدة الرسمية 2005مايو28 المؤرخ في 193-05مرسوم رئاسي رقم -28

 .38، العدد2005الجزائرية الصادرة في أول يونيو

م  2008، الصادر بالجريدة الرسمية السمطانية  ،لسنة 876مرسوم لسمطانة عمان رقم-29

 :عمى الموقع

http://www.protectionproject.org/WP-content/upoads/2010/09/Oman- 

Trafficking-Law_2008-Arabic.pdfم14/03/2014: تاريخ االطالع. 

V. -لمعاجما: 
 

 .م1990،المجمد الرابع، دار صادر،بيروت،لسان العربابن منظور، -30

 .م2004، دار الكتاب العربي، بيروت،مختار الصحاحمحمد بن أبي الرازي، -31

 المراجع بالعربية: ثانيا

I.-العامة الكتب: 
 

،دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية، نظم القسم الخاص، الجزء األول ، جالل ثروت-32

 .م1990دون طبعة،

، منشأة المعارف،نظم القسم العام من التشريع العقابي المصري  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-33  

.م1989قاىرة، دون طبعة،ال  

http://www.protectionproject.org/
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دون دار النشر، دون ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ف ميدي،ؤوعبد الر-34
 . م2007بمد،الطبعة األولى،

،ديوان دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاصعبد اهلل سميمان،-35

 . م1998،،دون طبعة المطبوعات الجامعية،الجزائر

 ،دار الثقافة لمنشرشرح قانون العقوبات القسم العاممحمد عمي السالم عياد الحمبي،-36

 .م2007و التوزيع،األردن،الطبعة األولى،

II. -الخاصة الكتب: 
 

 ، دار الكتب القانونية، مطابع شتات،مصر، جريمة االتجار بالبشرأكرم عمر دىام،–37

 .م2011الطبعة األولى،

 ،المركز القومياالتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة لمحدودحامد سيد محمد حامد،-38

 .م2013،ىلإلصدارات القانونية،القاىرة،الطبعة األول

 حقوق اإلنسان وحرياته األساسية حسين عمي الدر يدي،كريمة عبد الرحيم الطائي،–39

 ، دار أيمو لمنشر والتوزيع،األردن،الطبعة  في المواثيق الدولية وبعض الدساتير العربية

 .م2009األولى، 

 ، دار الفكر الجامعي،النظام القانوني لمكافحة االتجار بالبشرخالد مصطفى فيمي،-40

 .م2011اإلسكندرية،الطبعة األولى،
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 ،دار وائل لمنشر و التوزيع، األردن،الطبعةالمتاجرة باألشخاصزىراء ثامر سممان،-41

 .م2012 األولى،

 ، الطبعة االتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسميسوزي عدلي ناشد، –42

 .م2005األولى، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولى ،

 دار وائل لمنشر و التوزيع، األردن،جرائم االتجار بالبشر،طالل أرفيفان الشرفات،-43

 .م2012الطبعة األولى،

 جامعة نايف العربيةاالتجار بالبشر بين التجريم و آليات المواجهة،عادل حسن عمي،-44

 .م2012لمعموم األمنية،الرياض،الطبعة األولى،

 اآلثار االقتصادية و االجتماعية لظاهرة  عبد الحافظ عبد اليادي عبد الحميد، –45

، الطبعة األولى ،جامعة العربية لمعموم األمنية،الرياض،الطبعة األولى، االتجار باألشخاص

 .م2005 

 ،أكاديميةالجريمة المنظمة التعريف و األنماط و االتجاهاتعبد الفتاح الصيفي،-46

 .م1999نايف العربية  لمعموم األمنية،الرياض،الطبعة األولى،

 في جريمة خطف األطفال و اآلثار المترتبة عميهاعبد الفتاح بييج عبد الدايم،-47

 ،المركز القومي لإلصدارات القانونية،القاىرة،الطبعة األولى،الفقه و القانون الوضعي

 .م2010

جرائم االتجار باألشخاص و اإلغضاء البشرية وعقوباتها في عبد القادر الشيخمي،-48
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 ،منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان،الطبعةالشريعة و القوانين العربية و القانون الدولي

 .م2009األولى،

 العالقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشرعبد اهلل سعود السراني، -49

 .م2010 ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،الرياض،الطبعة األولى،و االتجار بهم

 ،إيتراك لمنشر و التوزيع،القاىرة،التعاون الدولي لمكافحة الجريمةعالء الدين شحاتة، -50

 .م2000الطبعةاألولى،

 جهود جامعة نايف العربية لمعموم األمنية في مجال مكافحةعمي بن ىميول الرويمي، -51

 .م2012االتجار بالبشر، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، الطبعة األولى،

 .2005، منشورات اليونسكو،دون طبعة،(أسئمة و إجابات)حقوق اإلنسانليا ليفين، -52

  ، جامعة نايف العربية لمعموم الفساد و الجريمة المنظمةمحمد األمين البشري ، -53

 .م2007األمنية، الرياض ،دون طبعة، 

 ، جامعةتجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعةمحمد عبد اهلل ولد محمدن، -54

 .م2010نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض،دون طبعة، 

 ،دار الجامعة الجديدة،عمميات االتجار بالبشر و آليات مكافحتهامحمد عمي العريان،-55

 .م2011اإلسكندرية، الطبعة األولى،

 ،جامعة نايفعصابات اإلجرام المنظم و دورها في االتجار بالبشرمحمد فتحي عيد،-56

. م2005العربية لمعموم األمنية، الرياض، الطبعة األولى،
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 موقف الشريعة اإلسالمية من االتجار بالنساء و األطفالمحمد فضل عبد العزيز، -57

 ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، الطبعة األولى،و نقل األعضاء البشرية

 .م2010

 ،دار المعرفة الجامعية لمنشر و التوزيع،االتجار في البشرمحمد مختار القاضي، -58

 .م2010اإلسكندرية، الطبعة األولى،

 ،الجزء الثاني،الجهود الدولية في مجال مكافحة االتجار بالبشرمحمد يحي مطر،-59

 .م2010جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، الطبعة األولى،

 ،مكتب مكافحة االتجار بالبشر وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالميةمحمد يحي مطر،-60

 .م2010األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة،منشورات األمم المتحدة،نيويورك،

 ، الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي،عمميات االتجار بالبشر ىاني السبكي، –61

 . م2010اإلسكندرية، الطبعة األولى،

III. -المقاالت: 
 

 ،العدد السابع،جامعة مجمة المفكر،"ماهية الهجرة غير الشرعية"عبد الحميم بن مشري، -62

 .م2011محمد خيضر،بسكرة،نوفمبر

 طموح : المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب"محمد بشير مصمودي،-63

. م2011،العدد الخامس،جامعة محمد خيضر بسكرة،مارسمجمة المفكر، "ومحدودية
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IV. -الجامعية الرسائل :
 

 جريمة االتجار بالنساء و األطفال وعقوباتها فيخالد بن محمد سميمان المرزوق،-64

 ،رسالة ماجستير،كمية الدراسات العميا،قسم العدالةالشريعة اإلسالمية و القانون الدولي

الجنائية تخصص سياسة جنائية،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،الرياض، غير منشورة، 
 .م2005

 ، رسالة اآلليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية آسية ذنانيب، -65

 ماجستير جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة،كمية الحقوق و العموم السياسية،قسم الحقوق ،

 .م2010-2009فرع عالقات دولية وقانون المنظمات الدولية،غير منشورة،

 ،مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية في التشريع الدوليوليد قارة، -66

رسالة ماجستير، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، 
 . م2011بسكرة، غير منشورة،

V. -الرسمية غير الوثائق: 
 

مكافحة االتجار بالبشر،كتيب إرشادي لمبرلمانيين ، منشورات األمم المتحدة عمى -67
 :تاريخ االطالعwww.unodc.org/.../publicatin-promotiong-integrity  :الموقع

 .م2014 /13/03

 التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات - 68

. م06/03/2014: تاريخ االطالعwww.unodc.org: عمى الموقع2009والجريمة،

http://www.unodc.org/.../publicatin-promotiong-integrity
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 قانون نموذجي لمكافحة االتجار باألشخاص،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات -69

 http://www.unodc.org :عمى الموقع2010و الجريمة،منشورات األمم المتحدة،فينا

 .م09/12/2013:تاريخ االطالع

 سالموحد لمكافحة االتجار باألشخاص لدول مجل (القانون)وثيقة أبو ظبي لمنظام -70
 : الموقع،عمى2011 التعاون لدول الخميج العربي،مطبعة األمانة العامة، الرياض

www.gccsg.orgم11/03/2014: تاريخ االطالع. 
 إعداد الوزارة+ التقرير الوطني لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  بيجين- 71

  تاريخ http://css.escwa.org: المنتدبة المكمفة باألسرة و قضايا المرأة عمى الموقع

 .م14/03/2014:االطالع

 تقرير األمين العام، الجمعية العامة لألمم المتحدة، تحسين تنسيق الجيود المبذولة-72

لمكافحة االتجار باألشخاص،الدورة الخامسة و الستون،منع الجريمة و العدالة الجنائية 
 .م04/05/2014: تاريخ االطالعhttps://cms.unov.org:عمى الموقع

االتحاد اإلفريقي، خطة عمل واغادوغو لمكافحة االتجار بالبشر وال سيما فيما يتعمق - 73
 :بالمرأة و الطفل وفقا لما اعتمده المؤتمر الوزاري حول التنمية عمى الموقع

www.Africa.union.orgم30/04/2014: تاريخ االطالع. 

VI -المواقع االلكترونية: 
 

 :مناقشة نظمتيا الجمعية العامة عمى الموقع-74
 

 
 

 

http://www.unodc.org/
http://www.gccsg.org/
http://www.africa.union.org/
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http://www.un.org/arabic/ga/president/62/ThematicDebates/human
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 :الممخص
         تمثل جريمة االتجار بالبشر مشكمة من المشاكل العالمية بعد جريمتي المخدرات 

 و السالح ،ىذا ما يجعل العالم في حيرة من أمره ، جراء ىذه الجريمة لتنامييا  و أخدىا 

 بعد جغرافي واسع النطاق مما يترتب عميو انعكاسات  سمبية عمى المجتمع عامة و الفئات 

 .المستيدفة خاصة  وىم ضحايا االتجار

       ليذا يجب االىتمام أكثر بظاىرة االتجار بالبشر لمكافحتيا ، أو استئصال  كل ما 

 . يؤدي الرتكابيا وىم العوامل المساعدة الفتعاليا

      و يكون ذلك بسن التشريعات لتجريميا بوضعيا في إطار قانوني قابل إلنفاذه فعميا ، 

 مع رسم الخطط  و االستراتيجيات لموقاية منيا لقمعيا في وكرىا ، و لمقضاء عمييا و ىذا 

 ما يعرف بالسياسة الجنائية، كذلك التعاون فيما بين الدول والتنسيق بين مختمف الجيات  

 .  لتحقيق ذلك القدر الممكن من الفعالية لمكافحة جريمة االتجار بالبشر
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