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 المقدمة 

 ومما بالبشر االتجار ظاهرة هي للعبودية المعاصرة  الكناة ان فيه الشك مما ان

 وزالت البدائية المجتمعات من ورثت ظاهرة تكن لم هاه الظاهرة ان بلة الطين يزيد

 بحق توجه لم اناا نجد ال بل الحديثة المجتمعاتوتطور  بمرور الزمن وانتات

 حريته من وتنتقص االنسان اات توجه الى صارت بل فقط او المجتمع الدولة

 كتابة محكم في قال حيث سائر خلقة  لى  ز وجل الخالق فياا فضل وأدمينه التي

 البشرية المجتمعات تطور ومع( العالمين  لى ادم وفضلناهم بني وكرمنا:)الحكيم

  ملية كون  لى قاصرة تعد لم حيث الخطرة الظاهرة هاه والوان صور اتسعت

 تعدته بل االنسانية كرامته من والحط حريته سلب مع له ومنقادا ألخر تابعا االنسان

 ممنو ه امور وتاريب نقل لغرض استغالله او بشرية كقطع غيار أ ضاءه بيع الى

 وقد والقانون، للشرع اال مال المخالفة من وغيرها  بر الوطنية الك ويكون قانونا

الدولي  المجتمع وتقلق للبشرية االنساني الضمير تؤرق مشكلة االفة هاه اضحت

 اشكالاا باتت فقد الظاهرة بااه الخاصة المختلفة السلوك صور تطور ومع برمته

 نص ان سبق والتي االساسية وحرياته االنسان فاضحا لحقوق انتااكا تمثل المتعددة

 لحقوق العالمي اهماا اال الن ومن العالقة نات الدولية الصكوك مختلف في  لياا

من  العديد ان نجد و لية.  واالقتصادية االجتما ية للحقوق الدولي والعاد االنسان

 تلك ان الك  لى يالحظ ما اهم ان اال اآلفة لااه تصدت قد الوضعية التشريعات

 تارة احوالاا لجميع شاملة وغر تارة متأخرة جاءت معالجتاا الوضعية التشريعات

 وكما مقصودة غير او تكون مقصودة قد اسباب جملة يكون قد الك مرد ولعل اخر 

 القديمة الجديدة الظاهرة هاه ان نقول وحينما  البحث. هاا ثنايا بين الحقا الك سر 

 من العديد قبل تناولاا من نو  حيث القدم في ضاربة هي بل السا ة وليدة تكن لم

 موجودة كانت الظاهرة هاه ان  لى يدل مما والمسيحية كالياودية السماوية الشرائع

 وجد حيث الغراء االسالم شريعة جاءت و ندما.. البسيطة بصورها اناا كانت ولو

 شجع حيث الوقت الك في المجتمع بين صفوف استشرت قد اآلفة هاه ان االسالم

 حيناا متفشية في كانت التي الجاهلية مع موجودا كان الاي الطبقي النظام  لياا
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 الحلول تحديد مع اسباباا وبيان مفاوماا بتحديد السمحاء شريعتنا لاا فانبرت

 .المسلم المجتمع تربك هزة احداث دون من مناا لمواجاتاا والتخلص الناجحة

االخر   الشرائع التي تميزها  ن الخاصة فلسفتاا للشريعة االسالمية كان و لية

 هاا ان الى نشير ان البد البحث هاا تقسيم لخطة موجز وبشكل نستعرض ان وقبل

 اال التاريخ ا ماق في جاوره ضاربة موضوع كونه اشرنا الى اننا ومع الموضوع

 هاه شامل وبشكل فقاية تعالج مؤلفات الى القانونية مكتباتنا افتقار الحظنا اننا

 هو هاا ولعل واشكالياته مفاصله كافة والناجحة الى الشافية الحلول وتقدم الظاهرة

 . لبحثنا موضو ا العنوان لااا اختيارنا السبب في
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 االول المبحث

 بالبشر االتجار مفهوم

 للغويا تجار بالبشر معناهاالف بالبشر االتجار تعريف الى المبحث هاا في سنعرض

  ن ثالحدي وسيجرنا اركانه بالبشر لالتجار ان كما االصطالحي معناه الى اضافة

 ر االخ المصطلحات بعض وبين بالبشر االتجار معنى بين الفرق بيان الى معناه

 في سنتعرض حيث مطلبين الى المبحث هاا فسنقسم اسباباا و ليه لاا كظاهرة وهو

 ما يشتبه وبين بينه والتمييز بالبشر واركانه االتجار تعريف الى منه االول المطلب

 . اسباباا فيه سنتناول الثاني المطلب وفي به

 االول المطلب

 اوضاع من به ما يشتبه وبين بينه والتمييز واركانه بالبشر االتجار تعريف

 : واصطالحا لغة بالبشر االتجار تعريف :االول الفرع

 الرق بمعنى باالتجار بالبشر نقصد كنا ااا : لغة بالبشر االتجار  تعريف: اوال

 الثاني الفرع في الحقا معناه سنفصل وكما بالبشر صور االتجار من صورة وهو)

 وارقه مملوكه واسترق العبودية وهو الملك من بالكسر لغة فالرق( المطلب هاا من

 وتشديد الميم بفتح البطن ومراق وجمع واحد المملوك والرقيق ا تقه ضد وهو

 ابي بن  لي االمام و ن والعبودية الملك بالكسر الرق (1) والن منه مارق القاف

 وكالك(. منه رق فيما ويسعى  تق ما بقدر  نه يحط) قال انه( السالم طالب) لية

 اد  ما وبقدر العبد ودببة منه رق ما بقدر يؤدي ان  لية المكاتب ان الحديث في

 الجاني فان كتابته بعض اد  وقد جناية  لية جنى ااا المكاتب ان ومعناه الحر دببة

 بقدر مواله الى ويدفع حر دية كتابته من اد  كان ما بقدر ورثته الى يدفع ان  لية

 خمسمائة اد  وقد قتل ثم مائة وقيمته الف  لى كاتب كان  بد دية كتابته من بقي ما

                                                           
 140ص 2007 الجديدة، الغد دار القاهرة ،1 ط الصحاح مختار ، الراز القادر  بد بن بكر ابي بن محمد االمام الشيخ انظر 1
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 الشمولي بمعناه بالبشر االتجار  نقصد كنا ااا واما . (1) نصف االف خمسة فلورثته

 يبيع هو التاجر وهو الاي فيه هو مصدر واالسم االتجار معنى ان نبين ان فبوسعنا

 واالثنين الواحد والنكر و لى االنثى  لى ويقع فاو الخلق واما البشر .(2) ويشتري

  (3)بشر وهي بشروهما وهو هي ويقال والجمع

  -:اصطالحا بالبشر رااالتج تعريف: ثانيا

 فتعري الى مناا االول الشق في سنتناول حيث شقين الى الفقرة هاه نقسم سوف

 الدولية ماتالمنظ تعريف فياا فسنتناول الثانية في واما الظاهرة لااه القانون فقااء

 -:وكاالتي الظاهرة لااه

 القانون فقااء من جانبا  رف :بالبشر االتجار لظاهرة القانوني الفقه تعريف - 1

 االنسان تحيل التي المشرو ة وغير المشرو ة التصرفات كافة بأناا الظاهرة هاه

 الحدود  بر محترفين وسطاء بواسطة فيه التصرف يتم ضحية او سلعة مجرد الى

 ما شابه او جنسية ا مال في او متدن اجر ات ا مال في استغالله بقصد الوطنية

 اخر  صورة بأي او  ناا قصرا او الضحية بإرادة التصرف هاا تم وسواء الك

 .(4)العبودية صور من

 العامة الجمعية مفاوم فبحسب الظاهرة لااه الدولية المنظمات تعريف واما-٢

  ن افراد استقبال او ايواء او انتقال او نقل او تجنيد هي المتحدة االمم لمنظمة

 االحتيال او  االختطاف او كاإلكراه اخر  صور او القوة واستخدام التاديد طويق

 او االموال تلقي او منح او الضعف نقاط استغالل او النفوا استغالل او الخداع او

 روض اخر شخص  لى سلطه له شخص موافقة  لى للحصول االمتيازات

 الجنسي لالستغالل اخر  صورا او الد ارة ادنى كحد االستغالل ويشمل االستغالل
                                                           

 ،دار بيروت ، الراء ،باب 10 ج ، لسان العرب ، الرويفعي االنصار منظور ابن الدين جمال الفضل ابو  لي بن مكرم بن محمد 1

 123ص ه 1414 ، صادر
 المحققين، دار من مجمو ة تحقيق العاشر، القاموس ، الجزء جواهر من العروس تاج ، الزيد الرزاق  بد محمد بن محمد الشيخ 2

 .  278، ص الاداية
 60هجريه ،ص 1414 ،دار صادر،  ،بيروت3 ،ط الرابع ،الجزء العرب ،لسان منظور االنصار ابن  لي بن مكرم محمد بن الشيخ 3
. 
 الحقوقية، الحلبي منشورات ، بيروت ،1 ط الرسمي، دواالقتصا الخفي االقتصاد بين البشر في االتجار ، ناشد  دلي سوزي.د 4

 .  15،ص 2001
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 الشاقة االشغال او باا الشبيه الممارسات او العبودية او القسرية الخدمة او العمالة او

 .(1)اال ضاء انتزاع او

 االنسان حقوق انتااك بأناا الدولية العفو منظمة وجاه من الظاهرة هاه تعريف واما

 الشخص وامن والحرية والحياة والعقلية الجسدية السالمة في الحق بما فياا

 والسكن والخصوصية والصحة التنقل وحرية لعبوديةا من والكرامة والتحرر

 . (2)واالمن

 او توظف  ملية  بأناا بالبشر االتجار لمكافحة القطرية المنظمة  رفتاا حين في

 بأ مال القيام العملية وتتضمن استغاللام لغرض للناس مالا تقديم او نقل او انتقال

 هاا وان الغش او االكراه اشكال من وغيرها القوة استخدام او كالتاديد مشرو ة غر

 الجنسية االستغالل اشكال من شكل اي  لى الضحية اجبار خالل من يتم االستغالل

 (.3)للعبودية المقربة الممارسات من غيرها او العبودية او

  : بالبشر االتجار اركان: الثاني الفرع

 كاالتي وهو اركاناا توفر من بالبشر االتجار جويمة لتحقق البد

 غالبا والاي السلوك من مختلفة بأنماط الجريمة هاه تتم ان يمكن حيث: السلوك - ١

 (4)ايجابيا ماديا سلوكا مايكون

 واختيار ارادة  لى الضغط  ملية باا وإقصد: العملية في المستخدمة الوسيلة -٢

  لى بالضغط او االختطاف او الحسي او المادي باإلكراه الضغط تم سواء الضحية

 الخداع او االحتيال او االختطاف او كالتاديد االكراه غر االخر  بالوسائل االرادة

 ميزة لمنح الو د او وحاجتاا الضحية ضعف حالة استغالل او السلطة استغالل او

 هو من موافقة او شخصيا موافقتاا  لى الحصول مقابل نقدية مبالغ او  طية او

 .الواقع خالف شريفة  مل مجاالت بتوفر اياامه او سيطرته ننحت

                                                           
 35م ، ص2011،  مان ، دار  مان ،  والمجتمعات االفراد بحق الجرائم اخطر من بالبشر االتجار شافي، العزيز  بد نادر.د 1
 2 ص 2010 القانونية لإلصدارات  القاهرة، القومي 1 للحدود ،ط  ابرة منظمة كجريمة البشر في محمد، االتجار سيد حامد.د 2
 . 91،ص مصدر سابق  ، ناشد  دلي سوزي.د 3
 . 34، ص ٢٠١٤, بيروت, الكتاب لصنا ة العاتك, بالبشر اإلتجار جريمة, العيثاوي خلف القادر  بد أحمد 4
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 حلصال الك اكان سواء الضحية جسم استغالل بقصد ويثمل :المعنوي الركن -٣

 الغير لصالح او مستغل شخص

 طفالاال استغالل او الد ارة وا مال الجنسي االستغالل اما فاو العملية هدف- ٤

 او ءاال ضا استئصال او للشول او قسرا الخدمة او للسخرة او االباحية للقضايا

 .االستعباد او للرق االستغالل او البشرية االنسجة

 يا الوطن حدود  ر او الوطن داخل في تقع ان اما فالجريمة الجريمة مكان -٥

 الطلب دول في او العرض دول في تقع ان اما بمعنى

 : اخرى وضاعا من به مايشتبه وبين بالبشر االتجار بين التمييز:  الثالث الفرع

 :الرق وبين بالبشر االتجار بين التمييز-١

 شاملة جويمة بأنه  ليه نظيف ان ويمكن اوضحناه ان سبق وكما بالبشر االتجار ان

 جسده استغالل بقصد االنسان  لى يقع النا مة او الخشنة القوة بطريقة تصوف لكل

 جعل بمعنى البشر استرقاق وهو الرق ان حين في حدوده  بر او الوطن داخل في

 (رقيقة )  انثى ام نكرا اكان سواء المملوك فاو استرقه بمن مملوكا اي رقيقا الحر

 الن لنفسه االنسان خلوص هو الاي العتق ضد هو والرق ارقاء او رقيق وجمعاا

 . (1)صار نفسه الى خلص من

 : االستعباد بالبشر وبين االتجار بين التمييز-٢

 استعرضناها التي التعريفات في اوضحناه ان سبق مما هو بالبشر االتجار معنى

 جعلام اي زيد الناس استعبد كقولنا وجعل اتخا لغة فمعناه االستعباد اما . سابقا

 وارتباط التنقل وفي االختيار في للشخص الحربية سلب فاو اصطالحا واما  بيدا

 . (2)العبيد هم فالمستادف تأكيد وبكل السيد من بقرار التصوف

                                                           
  القاهرة، القومي 1 ط ، الوضعي والقانون االسالمي الفقه بين بالبشر االتجار ،مكافحة المقارن الفقه ،سماحة هاللي الدين سعد السيد 1

 .  45ص 2010 القانونية لإلصدارات
 . 34، ص٢٠٠٩, القاهرة, العربية الناضة دار, التاريخي وتطوره بالبشر اإلتجار, الرشيد محمد أحمد أسماء 2
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 بالنسبة القانوني غير االشخاص نقل حالة وبين بالبشر االتجار بين التمييز-٣

 او القانونية غر االشخاص نقل لحالة اما بالنسبة معناها بيان تم فقد االولى للحالة

 دولة الى ونقلام اشخاص احضار تعني فاألخيرة االشخاص بتاريب ما تسمى هي

 الحالتين بين الفارق (1)يناض و ليه الربح بادف والك قانونية غير بطريقة اخر 

 االتجار مفاوم نطاق ضمن اليدخل( تاريبام االشخاص) نقل ان في النكر سابقتي

 تاويب ويستلزم ماينه خطرة ظروف في غالبا يتم تنفياه ان من الرغم  لى بالبشر

 موافقتام طلب االتجار اليتضمن حين في بالك القيام  لى المااجرين موافقة البشر

 والقسرية المؤاية التجار تعامل ان اال االمر بادئ موافقتام اخات لو وحتى

  لى سيجبرون  انام االتجار ضحايا بجال كما الموافقة الغاء الى تؤدي والمخاد ة

 يتحول ان الممكن فمن لاا مختلفة ا مال في سيستغلون انام او البغاء في العمل

 الرئيسي العنصر ان نجد  ليه بالبشر االتجار مفاوم ضمن ليدخل البشر تاريب

 .(2)واالكراه والقوة الخداع  نصر وجود هو تاريبام  ن بالبشر االتجار يميز الاي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  37، ص ٢٠١٢,  القاهرة,  الشرطة مطابع,  ١ط,  بالبشر اإلتجار جرائم, الباجي محمد إيناس. د 1
الشر ية ،لبنان ، دار  غير والاجرة بالبشر االتجار لمكافحة الدولية االتفاقات بتفعيل تطالب القضاة رياض، رزق احمد السيد 2

 . 87م ، ص2008القانونيين للطبا ة والنشر والتوزيع ، 
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 الثاني المطلب

 بالبشر االتجار ظاهرة اسباب

 :االتي النحو و لى االسباب من طائفتين الى الظاهرة هاه رد ان يمكن

  :العامة األسباب: األول الفرع

 -:ما يلي واهماا االسباب من مجمو ة ضمناا ويندرج

 هاا ضمنتوي ابرزها من الجانب هاا يعتبر: الطبيعية والكوارث الحروب :اوال

  لى سلبا بؤر مما بالبشر المتاجرة باتجاه قد تدفع التي االمور من العديد الجانب

 ما سر ان بالعروض التي والتمسك فقر من سننجره لما االجتما ية الجوانب كافة

 الى انفسام البشر يدفع حيث والشراء بالعمل الكاابة كالو ود مصداقيتاا  دم يتبين

 الكثير ايضا هناك ولكن همروواجب وخطفام حجزهم تم منام التجار فالبعص هؤالء

 الشخصية لمشكالتام وحال قرارا من االنواع النوع هاا في الدخول ان يجد من منام

 .(1)واالجتما ية

 سببا الناحية هاه من البلدان استقرار  دم يعد حيث: السياسي االستقرار  دم :ثانيا

 ظاهرة وتفشي االستقرار  دم ان حيث االجرامية الظاهرة هاه رواج من ماما

 من كثرة فئات الك  ن سينتج حيث بشرية كوارث من  ناما يتولد وما االرهاب

 تحقيق هماا اناسا تشمل والتي سياسيا المضطربة المناطق من الفارين الالجئين

 مما وبالتالي الصعبة والظروف المرة الحياة  ن واالبتعاد المعايير بأبسط رفاهيةلا

  ن والبحث والجنس الرقيق تجارة  الم لدخول بأبنائاا وتدفع االسر يتشرد يوسع

 والقتل الموت شبح من للتخلص والك اوطانام جخار االثمان بخسأب الماين العمل

                                                           
 المنظمة,١ط,  واالقتصادية واالجتما يـة القانونيـة أبعادهـا فـي نظـرة بالبشر اإلتجار جرائم, المشاداني جاسم الرزاق  بد أكرم. د 1

 . 76، ص ٢٠١٤, مصر, القاهرة, اإلدارية للتنمية العربية
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 الدول الى الاجرة الى يؤدي مما يعولون ولمن ألسرهم العيش لقمة وتوفير

 .(1)ةالاري

 في الجنسين بين المتنامي التوازن  دم ابرزها ومن: ديموغرافية اسباب : ثالثا

 رااالتج ضحايا  لى الطلب متزايدة بصورة يعزز اسبيا وشرق جنوب مناطق

 البالد في السائدة الواحد الطفل سياسة تتبع مثال الصين ان المثال سبيل و لى بالبشر

 وقد تياتفال اجااض كثرة احيان في ويتم بالعرائس االتجار حالة فياا تسري كما

 االطفال قتل جر  الحاالت بعض في انه تؤكد التي التقارير من العديد وردت

 اجزاء بعض في االناث  دد  لى يتعد  الاكور  دد جعل مما والدتام بعد االناث

 بضغط يشعرون الاكور فأن الك ومع انثى ١٠. لكل كرا ١١٧ بنسبة البالد

 صالحات فتيات يجدون ال اللاين بعض يجعل مما الزواج الى فيدفعام اجتما ي

 المناطق من او البالد من اخر  مناطق من  رائس شراء يحاولون للزواج

 النساء من يكن النساء هؤالء فكان الشمالية كوريا مثل المجاورة الدول مع الحدودية

 او اءغالب ممارسة او الزواج  لى ونرويجب كثرة احيان في اهليان يبعان الالتي

 للمقاطعات الداخلية المناطق هي االتجار فياا يتم التي والمناطق سرية كخليلة العيش

 بالنظر اقتصادية ا باء تياتفال تعتبر المناطق بعض فغي للاند بالنسبة اما الصينية

 توازن  دم وجود الدولة احصائيات وتظار المحتملون العرسان يطلبه الاي للمار

 بين التوازن هاا وجود  دم وان البالد من الرئيسية المناطق بعض في ملحوظ

 مما الزواج سوق في االناث من اكثر الاكور من الماليين وجود الى اد  الجنسين

 نتيجة وكانت للزواج يصلحن نساء إليجاد الرجال  لى وضغطا الزواج ضغط اوجد

 من او النيبال من نساء خطف او شراء فياا يتم التي الحاالت بعض حصول الك

 قر )  د نسمياا قد قر  في زوجات ليصبحن الاند من اخر  ومناطق بنغالدش

 مما والفتيات النساء  لى وا ظم اكبر طلب ابراز في يساهم الخلل وهاا( العازبين

 .(2) بالبشر االتجار ضحايا  لى الطلب يحفز

                                                           
 . 91مصدر سابق ، ص رياض، رزق احمد السيد 1
 . 76ص ، م2011 ،  مان دار ،  مان ، والمجتمعات االفراد بحق الجرائم اخطر من بالبشر االتجار شافي، العزيز  بد نادر.د 2
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  لى المفروضة مناا السيما الرقابية الوسائل هزالة بأن القول ويمكننا: رابعا

 اال مال رجال من كثر توسع الى اد  الاي االمر وممارساتام اال مال اصحاب

 ن  الججرر هؤالء ا الن في الك لثويتم بالبشر االتجار لتشمل تجارتام لنطاق

 يةخيال اجور مقابل وفي المجاالت لمختلف للعمل اشخاص مع التعاقد في رغبتام

 سالة وسيلة سو  كانوا ما انام وهو بالواقع االشخاص هؤالء يصطدم ثم ومن

 ان نجدوي  ندما القاسي االليم الواقع يعيشون ثم من خادع تاجر شباك في سقطوا

 يصل مل ااا هاا واضطااد و بودية رةاد  ا مال اال ماهي باا و دوا التي اال مال

 زهيد راج مقابل هاا وكل باإلكراه ا ضائام وبيع بشرية غيار كقطع  ملام الى اال

 .الضحية  لي ريكب وجسدي نفسي وضرر

 نا يمكن التي االخر  االسباب مقدمة في ويأتي: اخر   امة اسباب :خامسا 

 من  ليه ينطوي مما التعليمية المؤسسات ضعف هي العامة االسباب ضمن تندرج

 وكالك لخلقيا االنحراف مع البلد الى الوافدة االباحية الثقافة يقابله االمية راانتش

 .الدولة اجازة لبعض الناشئ االداء صر مع الديني الوازع غياب

 الظاهرة هاه معالجة  اتقاا  لى تأخا متكاملة تشريعية قا دة وجود  دم :سادسا 

 تحرم قد التي الجنسية كقوانين القوانين بعض دور مثال الك ومن بالكامل واجتثاثاا

 جنسية التمنح قد اناا او ألطفالاا جنسيتاا تمنح ان اجنبي من المتزوجة المرأة

 يعاني لالك ونتيجة( 1)المانحة الدولة في المختصة السلطة وافقت ااا اال زوجاا

 يلزمون حيث العمل ومن والتعليم االقامة في حقوقام  لى مشددة قيود من االطفال

 بعض في العمل قوانين بعض ان ايضا الك ومن للتعليم  الية مصروفات بدفع

 الجما ية والمفاوضة العمل تنظيم تتضمن ال حيث الدولية المعايير تخالف البلدان

                                                           
 القانون كلية مجلس الى مقدمة ماجستير  رسالة مقارنة دراسة العراقية الجنسية قانون في التجنس احكام النعيمي، كريم محمود يونس 1

 12 ص 2002 الموصل جامعة في
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 القطاع و مال المنزلية الخدمة  مال حماية كفالة و دم المضربين العمال ومعاقبة

 . (1)والحدائق الزرا ة قطاع و مال الحراسة و مال العام

 ينالثا الفرع

 الخاصة االسباب

 :باالتي ايضاحاا يمكن االسباب من جملة الفرع هاا تحت جويندر

 تعتني التي المعقدة االفه هاه اسباب اهم من: يعرالس الثراء تحقيق في الرغبة :اوال

 التناول من النوع هاا قبل من تجنى التي المفرطة االرباح هي سانناال انسانية  لى

 سياسة ونثوض للدول الحكومي الفساد وتقوي الدولية االجرامية المنظمات تمول اا

 المجاالت اكثر من النشاط هاا ويعتبر والممارسة المبدأ حق في القانون وسيادة

 السنوي الربح بعار اا والسالح المخدرات رةاتج بعد والسريع الفاحش للثراء تحقيقا

  لى االجرامية العصابات من شبكات فأتجات امريكي دوالر مليار( ٢٢) بمبلغ لاا

  ليام واالستيالء الفقيرة االسر تلك اوضاع الستغالل وافريقيا اسيا في الفقيرة الدول

 شبكة ظاور وبعد كعبيد النخاسة سوق في بيعام ثم ومن متعددة وسائل  بر

 متخصصة مواقع ظارت حيث  الميا الظاهرة هاه اتساع في ساهمت االنترنيت

 ومبارة ضخمة بصورة الظاهرة هاه انتشار الى اد  مما اال مال هاه لمثل جترو

 .2لمكافحتاا الدولة باا تقوم التي العمالقة الجاود من بالرغم

 بالبشر لالتجار الرئيس العامل الفقر يعتبر: االقتصادية الحالة وسوء الفقر :ثانيا

 بيع حاالت معظم ان بالبشر واالتجار الفقر بين وربط تجمع التي العالقة ما ولكن

 سوء بسبب ماتكون غالبا وافريقيا اسيا شرق دول من الفقيرة االسر في االطفال

 لتجرر اطفالاا تسليم الى االسر تلك يدفع الاي فما انعداماا او المعيشية وفرالظ

 للمعيشة دخل  لى الحصول بغية والك الوضيعة باأل مال اوالدهم وقيام الرقيق

                                                           
, القانونية لإلصدارات القـومي المركـز, ١ط, للحـدود  ـابرة منظمـة كجريمة بالبشر اإلتجار جريمة, حامد محمد سيد حامد. د 1

 .98،ص ٢٠١٣, القاهرة
 .  19مصدر سابق ، ص النعيمي، كريم محمود يونس 2
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  ن تقرير بأ داد الرومانية( باشي دي دول زيا) صحيفة في جاء المثال سبيل و لى

 اشار لثالثة االطفال شراء يريدون ا مال رجال دور تمثيل الى فلجئوا الظاهرة هاه

 التنازل هاا ابنائام  ن التنازل مقابل ماال االهل فيأخا الطبخ بجمع لديام يعملو حتى

 بعضام ماا تقده هاا لعل المال من طائال مبلغا مقابل يكون ان البد والعظيم الكبير

 فقط يورو(  ٥٠ -٢٥) مابين يراوح نقدي مقابل في يكون التنازل الحقيقية في ولكن

 االطفال  ليام  رضوا االهالي بعض ان راستغرابا واالكث الك من واالدهش

 االسر تقوم االخر  الحاالت بعض وفي ا اشتام مامة انفسام  لى ليوفروا مجانا

 ولكن بالتعليم يعدوهم اللاين االقارب وغير االقارب لبعض اطفالام بإ طاء الفقيرة

 لالتجار سماسرة يوجد انه واالمر االدهى ولعل المال  لى للحصول كعبيد يبيعونام

 وحاجة فقرا االكثر االسر  ن يبحثون الفقيرة القر  بين هؤالء ينقل حيث باألطفال

 مقابل حياتام لتحسين المال من بسيطا  رضا االسر تلك  لى فيعرض للمال

 بالوفاء االسر تقوم حتى السمسار لصالح يعمل الطفل فيبقى طفلام  لى حصوله

 .(1) دينال ينقضي حتى معينة فترة الطفل  مل او السمسار تجاه بدينام

 يجادا  لى الحكومية الجاات قدرات و دم كبير بشكل وانتشارها البطالة :ثالثا

 . قلة فرص العمل المتوفرة اخر وبمعنى معالجتاا او لاا حلول

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جامعة الى مقدم بحث ، الشر ية.  غير الاجره مكافحة مجال في الدولية والمواثيق والصكوك ،المعاهدات حمد الشيشي  زت.د 1

 13 ص 2010 ،الرياض 1 ،ط االمنية للعلوم العربية نايف
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 الثاني المبحث

 بالبشر االتجار لظاهرة التصدي وسائل

 منظماتوال الدول تنتاجاا التي بالطرق المتمثلة الوسائل المبحث هاا في سنتناول

 بان نال سيتبين البحث خالل ومن  لياا والقضاء الظاهرة هاه تطويق لغرض الدولية

 نيةالوط حدودها داخل نافاة وتكون تتبعاا ان دولة كل حق من يكون وسائل هناك

 الدولة دحدو خارج النافاة االتفاقيات طويق  ن يتم ما الوسائل من هناك ان حين في

 حيث مطلبين الى المبحث هاا سنقسم و ليه رثاك او دولتين بين ما ةبوالمبو

 الظاهرة لااه التصدي في المتبعة للوسائل مناا االول المطلب في ستتعرض

 منه انيالث المطلب في ستتعرض فيما الداخلية الوسائل وهي الدولة داخل ومحاربتاا

 .. الخارجية الوسائل وهي ةالدول حدود خارج النافاة الوسائل لبيان

 االول المطلب

 بالبشر االتجار لظاهرة للتصدي الداخلية الوسائل

 نحن التي القانونيه بالوسائل والك)بالبشر راالتجا لظاهرة التصدي وسائل اهم لثتتم

 خطورة ادركت ان وبعد االخيرة اآلونة في والسيما الدول اغلب تقوم حيث)بصددها

  لى تعمل التي التشريعات من العديد بسن الظاهرة هاه وانتشار توسع ومد 

 تعمل التشريعات بعض ان نجد اخر  جاه ومن جاه من هاا الظاهرة هاه مواجاه

 تلك تعمل حيث الجنسية القضايا او العمال كموضوع معين لموضوع تنظيماا واثناء

 الظاهرة هاه ممارسة  لى القائمين مناا ينفا ان يمكن رةغث اي سد  لى التشريعات

 بعض في وكالك العراق في التشريعات هاه لبعض سنتطرق الصدد هاا في(1)

 -:وكاالتي المثال سبيل  لى العربية الدول

  

                                                           
, الشرق ناضة مكتبة ,العمديـة وغير العمدية والقتل الجرح جرائم في الخاص القسم, العقوبات قانون شرح, سالمة كامل أحمد. د 1

 .  76،ص ١٩٨٧, القاهرة
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 العراق في :  االول الفرع

 خاص قانون اصدار تتضمن لم ريب وقت وحتى العراقية التشريعية المنظومة ان

 ماتضمنه الى الخصوص بااا الرجوع يتم كان و ليه( ٢٠ الموضوع هاا يعالج

 ١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات قانون من االول الفصل /الثاني الباب

 حالة معالجة ٢٤٦ و ٤٢٥ و ٤٢٤و٤٢٣و٤٢٢و٤٢١ المواد تولت حيث المعدل

 هاه ان ا تبر  لى وحجزهم وخطفام االشخاص  لى بالقبض المتعلقة الجرائم

 اءقالب مكافحة قانون في اما. رااالتج حالة مع يتداخل قد ماما جانبا تشكل االمور

 مناا شق يعالج هان حيث الظاهرة هاه تفاصيل كل يعالج لم فانة 1988 لسنة ٨ رقم

 في السبب ولعل( السمسرة او اءغكالب) ةالمشرو  غير الجنسية القضايا وهي فقط

 وال منبع دولة با تباره ال الظاهرة لتلك وقتاا في يعرف يكن لم العراق ان هو الك

 االخيرة اآلونه في العراق باا مر التي االحداث دفعت وقد مصب، وال موور

  ن نشخص وقد الظاهرة هاه لمعالجة خاص تشريع اصدار الى التشريعية الجاات

 جريدة في منشور ٢٠١٢ لسنة ٢٨ رقمر بالبش رااالتج مكافحة قانون اصدار الك

 الماكور القانون تضمن وقد ٢٠١٢ نيسان ٢٣ في٤٢٣٦بالعدد العراقية الوقائع

 باللجنة تسمى لجنة تشكيل وكالك بالبشر االتجار مفاوم تناولت قانونية مادة( ١٤)

 في مااماا حددت محافظة كل في فر ية لجان مع بالبشر راالتجا لمكافحة المركزية

 الصلة نات الجاات بين فيما والتنسيق الظاهرة هاه لمكافحة الالزمة الصيغ وضع

 الجاود بال مع بخطورتاا الجماهير تو ية مع بالبشر االتجار ضحايا مسا دة بغيبة

 القانون تضمن كما.. الصلة اات الدولية االتفاقيات الى العراق النضمام الالزمة

 خالل ومن المالية، العقوبات  ن فضال والسجن كاإل دام جزائية احكاما نرص

 الشيءاال بعض متأخرا جاء انه ومع نجد القانون هاا باا جاء التي لألحكام دراستنا

 ليس الظاهرة هاه  الجت التي الوضعية التشريعات في نو يه،   1رةفط بمثل انه

                                                           
محمد احمد  يسى ، االتجار بالبشر في القانون واحكام الشريعة االسالمية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، مجلة رسالة الحقوق ،  1

 34م ، ص2012الرابعة العدد الثاني ، السنة 
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 بتقديم يكتفي لم انة الك العالم مستو   لى بل فحسب المنطقة مستو   لى فقط

 والوسائل اآلليات يرسم جاء انه نجد بل فحسب اآلنية للمشاكل والمعالجات الحلول

 والمسا دة العون تقديم مع انتشارها من والحد اآلفة هاه ومكافحة تطويق تكفل التي

 . لضحاياه

 : المقارنة لعرببةا التشريعات بعض:  الثاني الفرع

 بنصوص جاء والاي ١٩٧١ سنة الصادر يرالمص الدستور به جاء ما -:اوال

 وكالك البدن وسالمة الشخصية الحرية حق كفالة خالل من الظاهرة هاه تحارب

 جاء بما تكتف لم مصر في يعاترالتش ان العامة،كما ياتروالح الشخصية الحقوق

 والاي ٦٤ رقم ٢٠١٠  ام الصادر القانون جاء وانما فقط المصري بالدستور

 محاور ثالثة  لى ا اله كوراالم القانون انطلق وقد بالبشر االتجار موضوع تناول

  -: وكاالتي ةرالظاه احتواء ضلغو

 في واما  ليام المجني حماية الثاني والمحور والعقاب يمرالتج االول المحور

 . 1قانونية مادة ثالثين القانون تضمن وقد الدولي والعقاب التعاون الثالث المحور

 االتجار مكافحة قانون  مان سلطنة اصدرت لقد:  مان سلطنة يعاتتشر -:ثانيا

 هاه فياا  الج التي بأحكامه العماني القانون جاء وقد ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ رقم ربالبش

 او القانون هاا في القانونية النصوص بعض وجود القانون هاا سبق وقد ةرالظاه

 رقم العماني العمل قانون به جاء ما ومناا ةرللظاه العماني عرالمش فياا  الج ااك

 الحماية رتوفي القانون الك في جاء مما العماني وعرالمش قصد وقد ٢٠٠٣ لسنة ٣٥

 فضال بحقام، تقدر قد رةاض ا مال اي ضد العمال هم رالبش من لطائفة القانونية

 العماني الجزاء قانون هي الواردة القانونية النصوص بعض هناك ان نجد الك  ن

 يمارس من كل  لى للحوية السالبة العقوبات فرضت والتي ١٩٧٤ لسنة ٤ رقم

 الشخص كان ااا ما بين ا اله القانون يفوق ولم شخص اي جاهت الوق او العبودية

 . وافدا او مواطنا

                                                           
 .  39ص ، سابق مصدر ،  يسى احمد محمد 1
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 لسنة ٥١ رقم القانون فياا صدر فقد المتحدة بيةرالع االمارات دولة في اما-:ثالثا

 راتجاال لمكافحة نصوصا ا اله القانون تضمن ولقدر بالبش رااالتج لمكافحة ٢٠٠٦

 ققيرال رةاتج حالة تناول قد االماراتي العقوبات قانون ان  ن فضال ربالبش

 فئات نم همروغي االطفال ايضا فياا شمل وانما ينغالبال  لى يقصوها ولم يمااربتج

 .المجتمع

 ابالبش رااالتج لمكافحة قانون وعرمش ا داد فيتم ينرالبح مملكة في اما-:رابعا

 كسبل مالية  قوبات او للحوية سالبة لعقوبات اصداره المزمع القانون ويتضمن

 المشددة للظروف نصوصا القانون تضمن كما ةرالظاه هاه لمواجاه قانونية

 ضبالتعوي للمطالبة الضحايا حق  ن فضال ربالبش رااالتج  لى تبةرالمت للعقوبات

 .1يمةرالج هاه في المستخدمة واالدوات واألمتعة االموال مصادرة ومنع

 ٢٠٠٩ ةلسن ٩ رقم قانون مناا صدر فقد الااشمية االردنية المملكة في اما-:خامسا

 منع قانون بأسم ٢٠١ ٩/٣/١ في ٤٩٥٢ بالعدد سميةرال يدهرالج في والمنشور

 و مست  لى نو ية ةفرط يمثل ان يمكن القانون هاا ان ويالحظ ربالبش رجااالت

 اايض وانما صدوره اسبقية اساس  لى فقط ليس المنطقة في الصادرة يعاترالتش

 مثالال سبيل  لى ومناا المامة الموضو ية الجوانب من العديد  لى اشتماله  لى

 ونالقان وبين رشبالب االتجار لمنع الوطنية اللجنة بأسم القانون هاا  ن المنبثقة اللجنة

 هاا يف البيه رةااالش تجدر ومما االردنية الدولة وزارات من  دد من تتكون اناا

 اال تبارية االشخاص بخصوص حتى  قوبات تضمن القانون هاا ان الصدد

 مكانيةا مع القانون هاا ألحكام وفقا جريمة يعد فعال ارتكابه حال في( المعنوية)

 المالية تبالعقوبا اال تباري الشخص معاقبة امكانية القانون بين وقد ممثله معاقبة

 االردني القانون ان نجد نكره ماتقدم ولكل. جزئيا او كليا العمل  ن بالوقف وكالك

 .ةرالظاه لااه تصدت التي بيةرالع يعاترالتش تاريخ في فررقة يشكل ا اله

 

                                                           
 76مصدر سابق ، ص ،  يسى احمد محمد 1
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 الثاني المطلب

 بالبشر االتجار لظاهرة للتصدي الدولية الوسائل

 جيندر كما المتحدة االمم مظلة ضمن المتخاة الدولية الوسائل ضمناا ويندرج

 لىا المطلب هاا يقسم و لية اكور او دولتين بين المتخاة الوسائل كالك ضمناا

 : وكاالتي فو ين

 : لدوليةا المنظمات ظل في المبرمة الدولية والمعاهدات االتفاقيات:  االول الفرع

 ومن الدولية المنظمات  ن او الدول  ن الصادرة الدولية الصكوك ضمناا ويندرج

  ليه مانصت السيما ١٩٨٤  ام الصادر االنسان لحقوق العالمي اال الن ابرزها

 واالتجار الرق ويحضر استعباده او احد قاقراست اليجوز(  فياا جاء والتي منه ٤/م

 منع  لى ها ال اال الن نص ١٩٤٨ العام ومنا انه نجد لاا( صورها بجميع بالرقيق

 االمم  ن الصادر اال الن وكالك االستعباد اوبصورة الرق بصوره بالبشر رااالتج

 دول من دولة ١٤٧ بحضور المتحدة االمم مقر في والمنعقد 2011  ام المتحده

 .1والمستضعفين االنسان حقوق حماية تناول والاي األلفية بإ الن سمي والاي العالم

 المتحدة االمم التفاقية المكمل البرتوكول المثال سبيل  لى ايضا تنكر وكالك

 البر طريق  ن المااجرين تاريب بخصوص الوطنية  ر المنظمة الجريمة لمكافحة

 والصادر والعدالة الجريمة بخصوص فيينا بإ الن مايعرف وكالك والجو والبحر

 الدولية المنظمات تشكل كما. المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع المتحدة االمم  ن

 من وغبرها الحقوقية للمنظمات تقدمه بما الظاهرة هاه لمراقبة  المي كدليل

 العالمي البرنامج مثال الك ومن الظاهرة هاه لرصد محايدة  المية احصائيات

 الاامه المعلومات من العديد قدم حيث المتحده االمم  ن االفراد في االتجار لمكافحة

 المتحدة االمم لمكتب التابعة البيانات قا دة من المستقاة المعلومات تحليل  لى بناء

 خالل من والك االفراد في باالتجار المتصلة االنشطة ورصد والجريمة للمخدرات
                                                           

 واوفسيت  ،مطبعة ،بغداد العربيه الحضارة تاريخ في ،دراسات االنصار  بدالرزاق.ود دكسن االمير  بد.ود المعاضيد خاشع.د 1

 16 ،ص 1979 ، الحديثي
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 ومراكز الحكومية غبير والمنظمات لدوليةا  المنظمات من معلومات مصدر ١١٣

 غبير االتجار)  بعنوان والصادر ا اله ريالتقر اكد وقد اال الم ووسائل االكاديمية

 واتسا اا الظاهرة  المية اكد حيث(  العالمية واالتجاهات باإلفراد المشروع

 ١٢٧ الى الدول الدولي التقرير وقسم المنظمة الجريمة  صابات قبل من ومباشرتاا

 .... مصب دول ١٣٧ و  بور دولة ٩٦ و مصدره دولة

 

  

 :اكثر او دولتين بين ةالمبرم الثنائية اقياتفاالت:  الثاني الفرع

 تادف ثنائية اتفاقيات ابرام الى الظاهرة هاه تعاظم من تعاني التي الدول  كفت لقد

 ا ادة بعملية تسمى ما وهي اوطانام الى الشر يين غبير المااجرين ا ادة الى

 من مجمو ه مع الثنائية االتفاقيات االوربية الدول من العديد ابرمت وقد التوطين

 فيمابيناا المواطنين وانتقال الاجرة  ملية تنظيم مجال في االوسط الشرق من الدول

  لى المترتبه السلبية االثار و الج الشر ية غبير الاجره مكافحة مجال في وكالك

 وايطاليا مصر من كل بين االتفاقية هي الثنائية االتفاقيات تلك ابرز ومن الك

 ربغالم بين المبرمه واالتفاقية وايطاليا ليييبا بين واالتفاقيه وايطاليا الجزائر واتفاقية

 . 1انيابواس

 

 

 

 

                                                           
 واوفسيت  ،مطبعة ،بغداد العربيه الحضارة تاريخ في ،دراسات االنصار  بدالرزاق.ود دكسن االمير  بد.ود المعاضيد خاشع.د 1

 . 16 ،ص 1979 ، الحديثي
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 الخاتمة

 مع الياا توصلنا التي النتائج بعض نثبت ان من لنا البد نكره مر ما كل خالل من

 : اآلتي النحو و لى التوصيات من حزمة

 : االستنتاجات: اوال

 جودها يؤكد ومما التاريخ في الجنور ضاربة ظاهرة بالبشر المتاجرة ظاهرة ان- ١

 ان اال لاا، الشرائع تلك معالجة بدليل كافة السماوية الشرائع نزول قبل حتى

 . الزمنية الحقبة اختالف وحسب الخر  مرحلة من تختلف كانت صورها

 اليمكن االنسان فبدون الخطره الظاهرة لااه االساسي محورلا هو االنسان ان-٢

 . . الظاهرة تلك باا تتم التي الضحية هو فاإلنسان تتم ان الظاهرة لااه

 اجبار  لى تارة الظاهرة هاه ترد حيث ةفمختل اشكال بالبشر االتجار لظاهرة-٣

 االنسانية وكرامته و دميته لحريته انتقاصا تشكل بأ مال القيام  لى االنسان

  لى رد قد كما زهيدة، وباجور خطرة مواقع في تكون قد والتي الشاقة باأل مال

 اجبرر شكل  لى تكون قد كما بشرية غيار كقطع وبيعاا بدنه من اجزاء استئصال

 السرقة او الجنسية اال مال ومناا والقانون للشرع منافية بأ مال القيام  لى الضحايا

 . وغيرها الممنو ة بالمواد المتاجرة او

 لو الدول احد  ان مثال الك ومن معقده ظاهره بكوناا الظاهرة هاه تمتاز- ٤

 هاه لظلت اثارها و الجت نشوؤها اسباب وطوقت الظاهرة لااه التصدي حاولت

 (التحقق صعب افتراض فاو الك ومع)مرور كدولة االقل  لى الدولة

 ان نجد و موما خاصة واخر   امة اسباب الى الظاهرة هاه نشوء اسباب تتوزع-ه

 التوازن وانعدام والطبقيه الفقر مقدمتاا في وتأتي االقتصادية االسباب اهماا من

 بين التوازن كانعدام موغرافيةيد اسباب مناا ان كما المجتمع، فئات بين االقتصادي
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 الرقابية الوسائل وضعف محكمة تشريعيه قا ده وجود و دم واالناث الاكور  دد

 . وغيرها الطبيعيه والكوارث

 :لتوصياتا :يانثا

 لغاية تسنه لم التي الدول، كافة في بالبشر االتجار بمكافحة خاص فانون اصدار -١

 الحديثة األساليب لمواكبة المفعول السرية التقليدية القوانين كفاية لعدم والك تاريخه؛

 مكافحة شريعاتتل المكملة شريعاتتال مراجعة ايضا كالك بالبشر؛ رااالتج مجال في

 حماية المرأة، ضد العنف مكافحة العمل، تشريعات خاصة باألشخاص، رااالتج

 التشريعات من وغيرها...والكفالة، بيةناألج والعمالة اإلقامة والعمال، العمل الطفل،

 .االنسان بحقوق تتعلق التي

 القائمين لد  وتنميتاا القدرات لبناء المستمر، والتدريب التأهيل برامج تكثيف-٢

 واألمنية القضائية األجازة في ومرؤوسين رؤساء من القانون يافتن أجازة  لى

 وأساليباا، بالبشر االتجار مكافحة نثنيات  لى الحكوميين والمسؤولين الموظفين

 الفا لين . ومحاكمة فياا والتحقيق الجرائم هاه مالحقة في لالحتراف

 سيما ال العام الرأي قةد كسب في العام االمن رجال دور أهمية  لى التأكيد-٣

 اافإن أجازة مع الناس تعاون وتعزيز الجرائم أنواع مختلف  ن إلبالغاا الضحايا

 .القانون

 صارمة بعقوبات الجرمية ركةتالمش أوجه بكل ومقاضاتام المتاجرين مالحقة-٤

 .للحرية مانعة

 سن  ر للحدود، العابر سيما ال بالبشر لالتجار وبروج يسال الاي الفساد مكافحة-ه

( Merida اتفاقية( الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية ووضع خاصة، تشريعات

 .ياالتنف قيد
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 جمع شأناا من معلومات لديام تتوافر ما الى نظرا والشاود الضحايا، حماية-٦

 وألسرهم، لام والمعنوية المادية المسا دة تقديم واألهم المجرمين وتعقب األدلة

 .كجناة وليس  ليام كقجنى ومعاملتام
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