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        مقدمة

ئم في الجرالكثير من اظهرت مع ظهور  والتيلمستحدثة ، ائم الجرالبشر من ار باتجالاتعتبر جريمة 

 الدولي ، نظرالمجتمع ات اماهتمالبشر تلقى ار باتجالافحة ان مكالمسلم به الحديث ، فمن العصر ا

لذي دفع امر الالبشر، ار باتجالا جريمةعلى  المترتبة واألمنيةدية اقتصالاعية واجتمالار اثالاحة الفد

ت لبرتوكوالات واقياتفالالت ا، حيث تو اكبير اماهتماصرة  المعا اآلونة، في افحتهالى ضرورة مكا

لمحرمة ، بمقتضى ارة التجالنوع من ا اجهة هذالى مواهدة التي تسعى جاخلة ، الدات التشريعالدولية وا

 افراس اءاعتدالبشر يشكل ار باتجالاني ، فانسالالضمير العرف ، وبمقتضى انون والقاتير والدسالدين وا

 (1) يير.المعاني بكل انسالالنوع اعلى 

هن ، الرالوقت انونية في القات الموضوعاهم اينة من المتبالبشر بصوره  ار باتجالاصبح  موضوع ا

قليمية ، وذلك بعد الالدولية وات المنظمالعديد من الدول ، وام جميع اهتمالموضوع با افقد حظي هذ

 ايالضحان ا اسيملبشر ، الار باتجالاهرة اظم ظالدولية عن تعالوطنية وارير التقات واءاحصالاكشف 

لمعيشية الظروف الذين دفعتهم ال، اطفالاء والنسالضعيفة ، كات الفئاغلبهم من ائم الجرافي هذه 

                                           
  11، ص 2016د/ احمد لطفي السيد مرعي ، استراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر )دراسة مقارنة(،  دار الكتب  – (1)
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 .ستغاللالار واتجلال محال ان يكونوالى ادية اقتصالاو

صرة المعاة ئيالجناسة السياجه التي توات التحديا أكبرصبحت من البشر ار باتجالاهرة ان ظالحقيقة او

ء النسالوف من الان الدولية عن الوطنية وارير التقات واءاحصالاكشفت  الثة، وذلك بعدمالثالفية الافي 

 لدانهم،بلمضطربة في اسية السياع اوضالاو ا، لسيئةالمعيشية اقد دفعتهم ظروف ل الرجال واطفالاو

لسخرة في او ال اطفالاء والجنسي للنسا ستغاللالا اسيم، الستغاللالار واتجلال محال ان يكونوالى ا

 .لعملا

 وواسعة، تجارة رائجةضحت او منظمة،لمية البشر تمثل جريمة عار في اتجالاهرة اصبحت ظافقد 

وتعتمد في  الفاسدة،ت الحكومامن بعض  اتجد دعم دولية،ت اباعص اوتخطط له اوتدعمه ارسهاوتم

 راالستقراعدم  التي منهاب متعددة واسباهرة الظاولهذه  ومحترفين،على مهربين دوليين  ارستهامم

لبشر في ار باتجالائم المترتبة عن جرار اثالاهم احيث تتجلي  المسلحة،ت اعالنزالعولمة واسي و السيا

 (2) واالجتماعية.دية اقتصالانية وانسالاسية والسيار اثالا

مى تلك ام تناما ان يقف سلبيا الدوليللمجتمع  زال يجونه اف بالبشر،ر اتجالاهرة امي لظالتنا ام هذاماو

هرة وذلك الظافحه تلك الرغبة في مكاعن  لإلعالن الدوليةلجهود اجمعت اجل ذلك اهرة ، ومن الظا

لبروتوكول اليرمو( واقية باتفا) الوطنيةعبر  المنظمة جريمةلافحه المك المتحدةمم الاقية اتفاعن طريق 

 (3) .بألشخاصر اتجالاقبة المتعلق بمنع وقمع ومعاليرمو( وا)برتوكول ب المكمل لها

 

 

 

                                           
  42د/ حامد سيد محمد ، االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود ، المرجع السابق ، ص – (2)
(3) –  protocole visant a prevenir reprimer et punir la traite des personnes  متحدة وقد اعتمدته الجمعية العامة لالمم ال

 RES/A/25 /55بموجب قرارها رقم 
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  لبحثاصة بموضوع الخات الاشكالا

ل اشكالاذج والنماغلب ا افي حجمهلبشرية وتفوق ام اما اكبير البشر تحديار باتجالاهرة اتشكل ظ

قصى ا صة بذلاء خاعضالالدول امة ، والدولي عالمجتمع الي تفرض على التاخري ، وبالامية اجرالا

ن ا اسيملخطيرة ، الاهرة الظاجهة هذه ازمة في مولالات التشريعار اصدابير والتداذ اتخلجهود الا

 هرة .الظاد حجم هذه اضطرالمهتمين باجئ اخرى تفالالوطنية سنة بعد الدولية وارير التقا

 لية  التاط النقالبحث في ايمكن تلخيص مشكلة  وعليه،

طنية لوالدولية وات التشريعامي وسالالالفقه البشر في نظر ار باتجالابجريمة  داوال ما لمقصو

 والتشريعات المقارنة؟

 الوطنية؟ تالتشريعالدولي والمجتمع امي وسالالالفقه البشر في ار باتجالائل تجريم اوس ثانيا ماهي

 الدولي؟ون التعالبشر وطرق ار باتجالافحة المتبعة لمكائل الوسا ثالثا ماهي

ت اعلتشريالدولية وات التشريعالبشر في ار باتجالا ايان لضحانسالاية حقوق احم ىرابعا ما مد

 المقارنة؟

 لوطنية؟الدولية وات التشريعالبشر في ار باتجالائم اجهة جرابية في موالعقاسة السيا خامسا ماهي
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 لبحث اهمية ا

 اوز حدودهالتي تجاو بالبشر،ر اتجالاهره الضوء على ظاتقوم على تسليط  انهالبحث في اهمية اتتمثل 

ء النساو لالرجاف من الالاك ان هناو اصاخ الدولية،ت المنظمات والحكوماخيرة مقدرة الالسنين افي 

 ب واالزماتوالحرولطبيعية ارث او نتيجة للكوا المتدهورةدية اقتصالالذين دفعتهم ظروفهم ال اطفالاو

ر اتجالفريسه سهله ل ان يكونوالى المعيشية الظروف او لمجرد رغبة منهم في تحسين ادية اقتصالا

 مية.اجرالات ابالعصامن  ستغاللالاو

صبحت ا حتىرة تتضخم التجافقد ذهبت تلك  المعاصر،لرقيق اع انوامن  البشر نوعار باتجالايمثل  

 العالم.للربح في  ات تحقيقارالتجاع انوا أكثرحده من او

لحقوق  اكانتهالفرد وبذلك فهي تعد الدولة واه اتجا جريمة اتهالبشر في حد ذار باتجالا جريمةتمثل 

ئم ارجمهمة مثل خرى ائم ابجر اطهارتبانب الى جالم، العاء انحالبشري في ا وتمس االمنن انسالا

 االموال.ب وغسيل ارهالا

 اوذلك لم ل،الدومن اعلى  التي تمثل خطرائم الجراتعد من  انهالبشر في ار باتجالا جريمةهمية اتكمن 

ون التعال كل سبل استعمالتي تتطلب او والدولية،لتنظيم السرية وائص متنوعة مثل اتتسم به من خص

 الدول.لمتعدد على السلبي ا تأثيرهال استئصال ابينه فيما
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   سةالدراف اهدا

 لتعرف على الى اسة الدراتهدف 

برة العاولمنظمة ائم الجراصبحت من القديمة وكيف ات المجتمعاصة في البشر وخار باتجالا اوال فكرة

 للحدود.

 لبشر.ار باجتالامي من قضية سالالالفقه اوموقف  الوضعي،نون القالبشر في ار باتجالاب ثانيا المقصود

لجريمة ابين هذه  قد يحدث لبس ألنه ابه معهالتي تتشائم الجرالبشر وار باتجالابين جريمة  ثالثا التمييز

 لبشرية.اء اعضالاشئة عن زرع النائم الجراو اجرين المهاوجريمة تهريب 

 لدولية.الوضعية وانين القواء في البشر سوار باتجالاهم صور اعلى  رابعا التعرف

 تنتهي. نونية ومتيالقالشخصية ا تبدألبشر من حيث متي ار باتجالان جريمة اركاعلى  خامسا التعرف

لدولية ات التشريعالدولي في ا التعاونلبشر وطرق ار باتجالائم افحة جراعلى كيفية مك سادسا التعرف

 لوطنية.او

ولية لدات التشريعالبشر في ار باتجالائم اجهة جرابية في موالعقات اسالسياعلى  سابعا التعرف

 لوطنية.او
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  لبحثامنهجية 

مة العامح لمالايستهدف رصد  والتحليل،لوصف ايجمع بين  مقارنا منهجاصل الابحسب  استناتتبع در

 امحهالبعض م هرة علىالظاسوف نركز عند رصد  اننا الا محددة،بدولة  ايضاط ارتبالا للظاهرة دون

لدول ا ل من بيناتزان دولة قطر ما اخصوص والدولية،لعربية ات التشريعاقطر و في دولةمة ابصفة ع

ونة الغير متعالدول امن  ارهاعتبابلعمل ان وانسالارير حقوق اتق الدولية السيمارير التقا التي تدرجها

 هرة.الظافحة هذه افي مك

 الباج الدب الدولية وذلك كونهارير التقاتوضح  البشر كمار باتجالات الالح ان دولة قطر تعتبر مصبا

 2022لم العاس ابقة كاصة بمسالخاو تاءانشالال افي مج اسيمال ملحوظ،فدة بشكل الواجنبية الالة اللعم

لبشر في ابر اتجالاهرة افحة ظاتيجية وطنية لمكاسترالحديث عن ان اولذلك ف المنزلية،لخدمة ال اومج

 ملحا. أصبحلبلد اهذه 

 لبحثاموضوع 

سوف  إنناف بالبشر،ر اتجالاهرة افحة ظاتيجية دولية ووطنية لمكاستراهمة في رسم المسافي  ارغبة من

    وأربع فصولل فصل  تمهيدي من خال استنانستعرض در

 ليالتالنحو اسة على الدرالهذه  اسوف نقسم خطتن فإنناسبق  اوفي ضوء م
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   لبشرار باتجالاهرة اريخي لظالتالتطور ا يلتمهيدالفصل ا

لوقوف اريخيه محددة يمكن ايمكن تحديد محطه ت ريخية قديمة ، فالاهره  تالبشر ظار باتجالاهرة ان ظا

لبشر اد استعباهرة ان ظاتفيد  القديمة نصوصات ارالحضالعديد من اقلت الصدد ، فقد تنا افي هذ اعنده

طين لسالالملوك وان الوقت ، والدول في ذلك ائدة بين السارية التجاهر الظوائهم وبيعهم من اوشر

ت محددة ولم املعبيد بعالات تميز ارالحضانت بعض اء، فكامايملكون عبيد و انوال كالماب اصحاو

وحتي اًر، او صغاًر او بيعهم كعبيد ، فقد يكونون كبائهم الشرو جنس معين اك حدود عمرية ايكن هن

لى البشر اد استعبدر الالمصاكثر الحروب تعد انت ا، فكالاو رجاًء ا، وقد يكونون نس ارضع الاطفا

 (4) خري.ادر انب مصاج

   لبشرار باتجريخي لالالتالتطور احل اول   مرالالمبحث ا

ق استرقالالرق وا، ف اتهانية ذانسالاقديمة قدم  انهالعهد ، بل البشر ليست حديثة ار باتجالاهرة اظ

لنظر عن طبيعة القديمة ، بغض ات المجتمعافة ال وجدت في كافعارة الدعالتسول والة والعمارة اوتج

صرة المعات المجتمعالت موجودة في كل ازالدنية ، وماسية والسيادية واقتصالاعية واجتمالا انظمتها

لدولي ، بل المستوي اخلي وفقط ، بل وعلى الدالمستوي اعمق ، وليست على اوسع واولكن بصورة 

لرق امية ، بل ظل سالالالشريعة افعلت  اكم اضحاو اماهتما نية لم يلقىالنصراليهودية والرق عند ان ا

 ل مطلبين  لمبحث من خالا اول هذاتناسوف  ا، لذ(5)و تضيقه اول منعه ات ولم تحانالدياموجود عند هذه 

 

                                           
 –لطبعة االولي ا –جامعة نايف العربية للعلوم االمنية الرياض  –د/ خالد بن سليم الحربي ، ضحايا التهريب البشري من االطفال  – (4)

 ©55ص 2011
ة الحقوق ، مجل 2010د/ فايز محمد حسين محمد ، قانون مكافحة االتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق االنسان ،قراءة مقارنة سنة – (5)

 ©357ث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق جامعة االسكندرية ، صللبحو 
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   لقديمةات المجتمعالبشر في ار باتجالاريخي لفكرة التالتطور اول   الالمطلب ا

رة التجالك تن اذهالالى الجريمة اوتعيد هذه  البشرية،لبشر جريمة قديمة قدم ار باتجالاتعتبر جريمة 

رين لنهاد لبطلمي وبالالعصر اق في استرقالالرق وعليه سوف نتحدث عن العبودية والقديمة من ا

 لي التالنحو ان وذلك على الروماوكذلك عند 

 لنهرين اد لبطلمي و بالالعصر البشر في ار باتجالاول    جريمة الالفرع ا

لذين ا التقاط االطفالو الخطف اوذلك عن طريق  االشخاص،د استعبالبطلمي جريمة العصر انتشر في ا

 (6) .اوذلك لتربيتهم عبيد ذويهم،تركهم 

لعصور اقدم الرق منذ ام اد نظلبالالنهرين عرفت هذه اد ص في بالاشخالاد استعبانتشرت جريمة ا

د استيرالرقيق يقومون بار ان تجامتو( ، وكاث لفظ)انالالعبيد لفظ )ورد( وعلى النصوص على اوتطلق 

 (7) لفقر .اده من شده والاب يبيع الان اخري ، وكات افي جه الرقيق وبيعها

 انوالرقيق كان ات يتضح ِمالالمثبتة للمعائق الوثاوكذلك  القديمة،قية العرات المدونام احكال ومن خال

 ن محالالي كالتالدولة وباو المعبد او ا الفرد،ت اوردتهم ضمن ممتلكال حيث اموالاصورة من صور 

 (8) ليفة.الات انالحيوالثمينة وادن المعان في منزلة وسطى بين العبد كان ابل  للحق،

 لنهرين اد لرق في بالادر انت مصافك

 ئعة.اشلرقيق ارة انت تجاحيث ك ثانيا الشراء          لنهرينا نبي امت بين دويال اوال الحروب

 

 

                                           
 .863م دار الفكر العربي ص1977/ 1976د/ محمد عبد الهادي الشقنقري ، مذكرات في تاريخ القانون المصري، الطبعة االولي  – (6)
 1986 مصريةمكتبة النهضة ال العرب قبل االسالم ، وعندد/ محمود سالم زناتي ، النظم االجتماعية والقانونية في بالد النهرين  – (7)

 .41ص
 .217ص1982د/ السيد عبد الحميد فوده ، القانون العراقي القديم ، دار النهضة ،   – (8)
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  نالروماص عند اشخالا استغاللني  جريمة الثالفرع ا

لجنسية اب ان متمتعاك إذا الا ايكون حر لشخص الاف الجنسية،ية بفكرة البدان في الرومالرق عند ارتبط ا

ومن  عبدا،لنسبة لهم اية يعتبر باو حمالف او تحاهدة اي معاب ايرتبط بروم لذي الا فاألجنبي الرومانية،

 (9) روماني.ستحوذ عليه الذي اجنبي الان هو الرومالرقيق عند اده فاستعباء عليه وستيالالاثم يجوز 

 لى طبقتين اني ينقسم الرومالمجتمع ان اوك

 ت.ازامتيالال جميع الحقوق وتناف   وهي تتمتع بجميع اشرالاولي   هي طبقة الا

ولي الالطبقة المصلحة  الا نوال يعملولحقوق اغلب امحرومين من  انواك العبيد وهؤالءطبقة  الثانية هي

ن يكون لهم اتهم دون ارغب ف وينفذوناشرالا بأمر يتآمرون انما، وانفع وال انفسهم ضريملكون ال وال

 (10) وقوة.اي حول ا

 ن الروماد عند استعبالاهر امظ

  ارج مدينة روماني خالروما اوال بيع

لهروب اك معيبا، رتكب فعالا ام إذاقه استرقالي التاني وبالرومالفرد القديم بيع اني الرومانون القاز اجا

 الية لروماجنبية مواء على دولة اعتدالاو ا التعداد،ئم القيد في قوال اهماو الجندية او من ا الحرب،من 

لسرقة وكذلك بيع اب الذي يضبط متلبسارق السالقديم بيع انون القاز اجاوكذلك  بمعرفة الحاكملبيع اويتم 

 (11) ب.الاسطة اء بوابنالاو بيع ائنيه اسطة دالمعسر بوالمدين المدين ا

                                           
 .59ص 2000د/ احمد ابراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ، الجزء االول دار المطبوعات الجامعية  – (9)
ء م، الجز 2010 ،الفتاح بهيج العواري ، جريمة خطف االطفال ، المركز القومي لالصدارات القانونية القاهرة، الطبعة االولي د/ عبد  – (10)

 .105االول ص
 .71،72م ،ص2000د/ ابراهيم احمد حسن ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعيه الجزء االول دار المطبوعات الجامعيه   – (11)
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 ايكون مملوك اوبصفته شيئ االشخاص، ء الاشيالاملة امل معافهو يع ان شيئالرومالرقيق عند اذن يعتبر ا

ي يد ويجوز له البة به تحت المطاو فيه،لتصرف الملكية سلطة ايكون له بموجب حق  والذي لسيده،

 (12) ن يقتله.ا ايضا

 ن الروماملة بشعة عند الرقيق معا معاملة ثانيا 

وذلك لمنعهم من  لغالالارع وهم مصفدون في المزالعبيد يعملون في ان اني كالرومالعصر افي ظل 

 ليعملوا كالحيواناتة الحياقيد  وابقائهم علىلسد رمقهم  الام لهم الطعابتقديم  احيث لم يقومو الفرار،

رزون ايتب انواوك سيدهم، اللذة ممتعه يحسه الا ءلشيط ليس السياقون بالعمل يساء اثنا انوافك مسخرين،

 (13) رزة للتسلية.المبالملوك هذه الموت لكي يرى ا حتى

ء النسال واطفالان يقومون بسرقة الروماسون عند النخان افك زهيد،ن ثمنهم الروماسري عند الان اوك

 (14) .وبأعراضهمر بهم اتجوبيعهم لال

   نيينالعبراغريق والاص عند اشخالا استغالللث   جريمة الثالفرع ا

ثير من كن يعتمد عليهم في اوك اليونان،د لمجتمع في بالامن  امهم اء تمثل جزءارقالانت طبقة اك

لرق ام اغريق نظالاسفة لفالاقر ا اوكم التجارية،لسفن ارة في العمل كبحاعة والزراصة ال خاعمالا

 االغريقية.لمدن اطية في الديمقرام القي اضروري امالرق نظان ا اعتبرواو

سطة اص بواشخالايختطفون  انوالرق فكاب اسبار كسبب من احرالاغريق خطف الالقد عرف 

لرق عندهم اب اسباق ومن اسوالاعون في الطريق ومن ثم يفقدونهم حريتهم ويباع او قطا القراصنة،

 (15) هليهم.الذين نبذهم اء اللقطال اطفالاخطف 

                                           
 397م ، ص1976 النهضة العربية  دارد/ صوفي ابو طالب ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية القديمة ،  – (12)
 13،14م ، ص 2004د/ عبد هللا ناصح علوان ، نظام الرق في االسالم ، دار السالم القاهرة ،  – (13)
 12ص  1949االسالميه بالقاهره ،دار التقريب بين المذاهب  د/ حمدي شفيق ،االسالم محرر العبيد ، – (14)
 152م ، ص1974د/ محمود السقا، تاريخ القانون المصري ، مكتبة القاهرة الحديثة  – (15)
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ريخ افي ت ستغاللالاولطبقية او داستعبالاولم المظام قديم قدم البشر نظا استغاللن اوكذلك نجد 

ردهم او ارسلوارة فاءت سياوج{ لي   الكريم في قصة يوسف في قوله تعان القراليه ار اشانيين والعبرا

وشروه بثمن  بخس  (19) يعملونَ  ا عليم بمّللاَ عة  واسروه بضام  وغال ابشرى هذ ال يادلوه  ق فأدلى

ه عسى اكرمي مثوا المرأتهه من مصر اشترَ الذي ال اوق (20هدين )الزافيه من  انواهم معدودة  وكادر

لب علٰى ا غّللاَ ديث واحالا تأويلرض ولنعلمه من الاليوسف في  اوكذلك مكن  او نتخذه ولَدً ا ان ينفعنا

 (16) }يعلمونَ  س الالناكثر امره ولَكن ا

   ويةالسمائع الشرالبشر في ار باتجالاريخي لفكرة التالتطور اني   الثالمطلب ا

ق استرقالاولرق ا، فاتهانية ذانسالاقديمة قدم  انهالعهد بل البشر ليست حديثة ار باتجالاهرة ان ظا

طبيعة  لنظر عنابغض  القديمة،ت المجتمعافة ال وجدت في كافعارة الدعالتسول والة والعمارة اوتج

م سالالالرق في ا اخيراو والنصارىليهودية الرق عند المطلب اول في هذه اسوف نتن الذ انظمتها،

 لي التالنحو اوذلك على 

   ليهوديةالرق عند اول   الالفرع ا

نبين ولحرب اق بسبب استرقاو دين،و اق بسبب خطيئة استرقا االسترقاق،ن من اليهود نوعاوجد عند 

 لي  التالنحو اذلك على 

 ودين  ابسبب خطيئة  االسترقاق أوال 

و يقوم ا للغني،لفقير ببيع نفسه ابحيث يقوم  افتقر، إذاخر الالعبري ان يستعبد اة للعبري بالتوراسمحت 

و يكون ا يتحرر،ت ثم اله لمدة ست سنو اويبقي عبد الثمن،ئن لكي يوفي له المدين بتقديم نفسه للدا

 (17) .المحرمة شرعا ايالخطاق بسبب خطيئة من استرالا

                                           
 19،20،21سورة يوسف االيات  – (16)
 75م ، ص2015د/ عبد الودود شلبي ، مجتمع بال فوارق ، دار الثقافة  – (17)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya21.html
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فست سنين  انياعبر اشتريت عبدا اذام   ) احكالالعبيد ومن هذه ام مختصة عن احكالخروج اففي سفر 

ته امراتخرج  امرأةن بعل ان كان دخل وحده فوحده يخرج ، ا،  انامج ابعة يخرج حرالسايخدم وفي 

يكونون لسيدة وهو يخرج وحده  ادهوالاو فالمرأةت او بناوولدت له بنين  امرأةه سيده اعطان امعه ، 

لى ا ويقربه هللالى ايقدمه سيده  اخرج حرا دي ، الوالاتي وامراحب سيدي والعبد   ال ان قا، ولكن 

 اتخرج كم مة الابنته اع رجل اب اذابد ، والالى المثقب فيخدمه اذنه بائمة ويثقب سيده القالى او اب البا

 ان يبيعهان اتفك ، وليس له سلط النفسه يدعه الذي خطبها ان قبحت في عيني سيدهالعبيد ، ايخرج 

ينقص  خري الاتخذ لنفسه ان ا،  ات يفعل لهالبنابنه فبحسب حق ال ان خطبها، و انب لغدره بهاجالقوم 

 (18) ثمن( بال اناث تخرج مجلثالا اهذ ايفعل لهن لم ا، و اشرتهاومع اوكسوته امهاطع

 لحروبابسبب  قاسترقالا  نيالثا

ء ارقالاهم اسرايبيعون  انوالحرب وكاقه باسترقالذي يجوز اليهودي، فهو وحده الغير  الايكون ذلك  وال

بعنف مل اويع الماشية،ملة املون معاعة ويعالزرازل وفي المنالخدمة في السلع ويستخدمونهم بابيع 

ليهودي ان يقوم به الحروب كاء اثناق استرقالالدهر فابد ا اؤه ويبقي رقيقافتداو ا تحريره،يجوز  وال

 (19) .بأعدائهم

   لجديد (العهد ارى ) النصالرق عند اني   الثالفرع ا

نجيل الاوليس في  لسادتهم،لرقيق القديسون على شرعية خدمة افنص  بالرق،قر المسيحي والدين اذهب 

دتهم، العبيد في خدمت سا بإخالص رسائلهلرسول يوصى في ان بولَس افك يستنكره،و انص يحرمه 

دى اولكن ن تقليله،لى اوسيلة تؤدي  ال و اق ولم يضع حدوداسترقالام لسالالمسيح عليه السيد اولم يمنع 

                                           
 21 1-11سفر الخروج االصحاح   – (18)
 75د/ عبد الودود شلبي ، مرجع سابق ، ص – (19)
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في  دما ور املوهم به وهذان يعايحبون  اس كمالنا املوان يعاعه اتباوصي او الناس،ة بين اوالمسالى ا

 (20) .13حصالالا ايوحن

    لرقام من سالالالث   موقف الثالفرع ا

 ال حتىلم العالرق في اء الغام من سالالافلم يتمكن  المجاورة،مم الالرق منتشر عند ام وسالالاء اج

 دية.اقتصالاعية واجتمالاع اوضالاتضطرب  ولئال النفوس، مألوفدعوته مع  تصطدم

كذلك لم يرد  انسان، ايستنكره ولة الاعية متداجتمادية واقتصان عملة الرق كان المعلوم امن  ألنه

حدة وهذه هي من اولرق دفعة ام سالالافلم يلغ  االسالم،بقة على السات انالديافي  ايضاتحريمه 

ب اسبا اهي انماحدة والرق دفعة واولم يلغ  الرق مؤقتاقر انه قد التشريع فالتدرج في ام سالالائص اخص

 (21) دره.ائر مصالرق وحرم ساء على القضا

 لية التامور الالرقيق في امله مع امي في تعسالالالمنهج اويتلخص 

   الرق وتضييقهادر اول   حصر مصالامر الا

ق اسواهم نت لاهلية وكالجالعرب في استرق اف االسالم،سره قبل الم بالعافي  ائعاش امالرق نظان اك

   اثنين وهماق بمصدرين استرقالادر ام حدد مصسالالاء اج افلم فيها،عون ايب

 م في ذلك مصلحة.امالا اير إذافر الكاء اعدالالسبيِ من حروب اسري والا

 (22) ن له سيد فهو حر.امن ولد وك اما، ام رقيقه من غير سيد لهاولد من ام

 

 

                                           
 441ص م ، الطبعة  الثالثة ،1998دار الفكر دمشق سنة  د/ وهبة الزحيلي ، اثار الحرب في االسالم ، دراسة مقارنة ،  – (20)
 74ص، 2004القاهرة   مكتبة الفالح ، د/ فوزية عبد الستار ، االسالم وحقوق االنسان ، 443د/ وهبة الزحيلي مرجع سابق ص  – (21)
 299، ص 3الموسوعة الفقهية   وزارة االوقاف والشؤون االسالمية الكويت ج  – (22)
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 لحرباول   تقييد رق الالنوع ا

ن القراء منصوص عليه في الفداو المن ان ء ، الالفدا امالمن وا امامرين امر مخير فيه بين الافولي 

والَِقيت م   اذَ افَ  {لي    ا تعهللال احة قاصر قَ افََضْرَب  الَِذيَن َكفَر  وه ْم فَش دُّوا اذَ ا حتىِب الّرِ  فأماَق اْلَوثَ ا اثَْخنت م 

ِلَك َولَْو يَشَ  ۚاَرهَ اْوزَ اْلَحْرب  اًء َحتَٰى تََضَع افِدَ  امَ ابَْعد  وَ  اَمن   ِكن لِّيَْبل َو بَْعَضك م  اَل ّللَا  ء  ا ذَٰ ْم َولَٰ نتََصَر ِمْنه 

 (23)}لَه مْ اْعمَ ا فَلَن ي ِضَل ّللَاِ فِي َسبِيِل  الَِذيَن ق تِل وابِبَْعض  ۗ وَ 

بين  الالمسلمين ام فلم يخير سالالاعز  ائم حينمالدالتشريع ان ذلك هو اذ ا افيه خال نسيه محكمة اوهي 

لرق ام سالالاق ولم يشرع استرقاو اقتل  اآليةهر اء فليس في ظالفدالمن وا اوهم الث لهماث مرين الا

 (24) لمثل.املة بامع الا

   ثةالوراني   تضييق رق الثالنوع ا

 ابنهان ام حرة كالانت اك الة ما، ففي حلحريةامه في ال ابعالولد يكون تان الى امي سالالالفقه اذهب 

لتولدً ان امن ك اء ولكن يستثني منهالفقهاعليه بين  فال خال ا، وهذارقيق ان ولدهامةَ كانت ان كا، واحر

 (25) .افتصبح حرة بموت سيده امه،لحرية  اويكون سبب احيث يولدَ حر االمةَ،من سيدة 

 ويحاربونه، ويكونلذين يكفرون به ام سالالاء اعداسر الرَق في ادر ام حصر مصسالالان اذن نجد ا

 (26) مصلحة.م في ذلك الحكا اين را بالمثل،ملة لهم امعذلك 

   اعيهالرقيق على مصراب تحرير ابواني   فتح الثامر الا

جعل تحرير لتدبير واتبة والمكالعتق و ا الرقيق ، منهائل لتحرير امية عدة وسسالالالشريعة ا تخذتا

 يلي   الذنوب ، ونبين ذلك فيمارة لبعض العبيد كفا

                                           
 4سورة محمد ، االية    – (23)
 460،461د/ وهبة الزحيلي ، اثار الحرب في االسالم ، دراسة مقارنة مرجع سابق ص  – (24)
 176ص 5، ج  هـ1313بوالق، القاهرة ح كنز الدقائق ، المطبعة الكبري االميرية وحاشية الشلبي ، تبيين الحقائق شر   – (25)
 26الشيخ عبد هللا ناصح علوان مرجع سابق ص  – (26)
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 لعتق ام على سالالاحث 

لرسول ان احيث ثبت  العتق،لى الدعوة اء فيه اج انماو الرق، يبيحلكريم لم يرد فيه نص ان القران انجد 

طلق اليه منهم بل اهدي ا اعتق كذلك ماهلية والجان عنده من رقيق في اك ام أعتق عليه وسلم هللاصلى 

 (27)ء حنين. ارقالمصطلق واء بني ارقاء مكة وارقا

َك اْدرَ ا اَومَ  (11ْلعَقَبَةَ )اْقتََحَم ا فاََل   {لى   الكريم في قوله تعالنبي الكريم وسنة ان القراعليه  لما د اوهذ

 (28)  }ٌم فِي يَْوم  ِذي َمْسغَبَة  اْطعَ اْو ا )13( فَكُّ َرقَبَة   )12( ْلعَقَبَة  ا امَ 

عتق ال   الجنة قايدخلني  ل له رجل علمني عمالا عليه وسلم _ قهللاصلى  _لنبي ان اوكذلك روي 

ن الرقبة اوفك  ان تنفرد بعتقهالنسمة اعتق  ل الا فقهللارسول  اء ياسو اليسا،ل   الرقبة قالنسمة وفك ا

 (29) . اتعين في ثمنه

   الذنوب ومنهارة لبعض العتق كفام سالالاجعل  

ِكن ي ؤَ اْيمَ اللَْغِو فِي ا بِ ّللَا  ِخذ ك م  اي ؤَ  اَل   {لى   اليمين   وذلك في قوله تعارة اكف َعقَدتُّم   اِخذ ك م بِمَ انِك ْم َولَٰ

وَن  اْوَسِط مَ اِكيَن ِمْن ام  َعَشَرةِ َمسَ اْطعَ اَرت ه  اَن ۖ فََكفَ اْيمَ اْل ا ْم اْهِليك ْم ات ْطِعم  ْو تَْحِرير  َرقَبَة  ۖ فََمن اْو ِكْسَوت ه 

ِلَك َكفَ ايَ اثَِة م  ثاََل الَْم يَِجْد فَِصيَ  ِلَك ي بَيِّن  اْيمَ ا اْحفَظ واَحلَْفت ْم ۚ وَ  اذَ انِك ْم اْيمَ اَرة  ام  ۚ ذَٰ تِِه لَعَلَك ْم ايَ ا لَك ْم ّللَا  نَك ْم ۚ َكذَٰ

ونَ    ميسالالالفقه البشر في ار باتجالائم اجرفحة امك(30)}تَْشك ر 

 ريمة بطريقين لجاجهة اتقوم بمو انهائم يجد الجرافة اجهة كامية عند موسالالالشريعة الة اظر في حالنا

 صل.الالجريمة من ائية وهي تعمل على عدم وقوع الوقا االول المواجهة

 لجريمة .افحة ائية يتم مكالوقالطرق الجريمة بالم يتم منع  ثاني اذاال

                                           
 63، دار الفتح لالعالم العربي ص 3فقه السنة السيد ، مرجع سابق ج  – (27)
 14-11سورة البلد   اية من   – (28)
 406، ص 10السنن الكبري ، للبهقي ، دار الكتب العلمية ، ج  – (29)
 89المائدة جزء من االية   – (30)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura90-aya14.html
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لفرع اي فول انتن اول فيمالالفرع ائية وذلك في الوقاجهة الموالمبحث كل من ا اول في هذالذلك نتن

 لي التالنحو اجية وذلك على لعالاجهة المواني الثا

   ئيةالوقاجهة الموا   والا

و من يقوم ا لدولةا التي تتخذهات اءاجرالائَل والوساح   هي مجموعة من صطالالاية في الوقايقصد ب

 (31) المجتمع.في  ميةاجرالا لشخصيةاتحول دون  التي بدورهاو امهامق

يفرضه على  الجريمة وذلك بماية من الوقالى ايهدف  اول مام سالالان الوضعية فانين القواف على خال

حظ قلة عدد ئل لذلك نالالرذاصي والمعائل وترك الفضالحميدة  وبا باألخالقم التزالمسلمين من ا

 ديزي اللتي اص والقصالحدود والتي تسمي بالسنة وهي اب والكتافي  بشأنهالنص التي ورد ائم الجرا

ئم لذلك يضع امن جرلوضعية انين القواتشتمل عليه  اقورنت بم اذاعشر جريمة  ثنتياعن  اعدده

ني الثالخط ا اماس الناص بكل الجريمة وهو خاية من الوقاول الالجريمة ائية من ام خطين للوقسالالا

 (32) سبة.المنالعقوبة اول ورتب عليه الالخط اجه كل من يخترق افهو يو

 ام كل مسالالامته وحرم ار كراهدالبعد عن البعد كل اء عليه واعتدالان من انسالام سالالافلقد حمي 

ه م اْلبَْحِر َوَرَزْقنَاْلبَّرِ وَ اه ْم فِي ادََم َوَحَمْلنَ ابَنِي  اَولَقَدْ َكَرْمنَ  {لي   ا تعهللال امة فقالكرار هذه اهدالى ايؤدي 

َن  َمْن َخلَْقنَ اِت َوفََضْلنَالَطيِّبَ اّمِ  لقتل.امة بالكرار هذه اهدايجوز  فال (33)} تَْفِضياًل  اه ْم َعلَٰى َكثِير  ّمِ

                                           
رجة الماجستير دابراهيم بن عبد هللا بن عمار  سياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الخطاب ، رسالة مقدمة الستكمال  – (31)

 .58، ص 2005، جامعة نايف ، عام
العربي للدراسات  د/ احمد على المجدوب ، التكافل االجتماعي في االسالم واثره في منع الجريمة والوقاية منها _ دار النشر بالمركز – (32)

 365، 364، ص 1421االمنية والتدريب بالرياض 
 70سورة االسراء   االية  – (33)
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ذ ِن اْل اذ َن بِ اْل انِف وَ اْل انَف بِ اْل اْلعَْيِن وَ اْلعَْيَن بِ النَْفِس وَ النَْفَس بِ اَن ا اَعلَْيِهْم فِيهَ  اَوَكتَْبنَ{لي   اوكذلك قوله تع

َن بِ اوَ  ّنِ وَ الّسِ وَح قِصَ الّسِ ر  َو َكفَ اْلج  ئَِك ه م  ا فَ ّللَا  نَزَل ا الَْم يَْحك م بِمَ َرةٌ لَه  ۚ َوَمن اٌص ۚ فََمن تََصدََق بِِه فَه 
ولَٰ

ونَ الظَ ا  (34)}ِلم 

ء الجنسي( للنسا ستغاللالاض ) اعرالاعلى  ءاعتدالالبشر هو ار باتجالالهدف من جريمة اوقد يكون 

 اتَْقَرب و َواَل {لي   ا تعهللاض  في قول اعرالاء على اعتدالامية سالالالشريعة ال لذلك حرمت اطفالاو ا

نَا  (35) }َء َسبِياًل اِحَشةً َوسَ اَن فَ انَه  كَ ا  ۖالّزِ

ني الزا ييزن ال (ل  ا عليه وسلم قهللا صلى هللان رسول ابي هريرة ا عن هللاوكذلك في قول رسول 

وهو  الخمر حين يشربهايشرب  رق حيث يسرق وهو مؤمن والالسايسرق  ال حين يزني وهو مؤمن و

 (36) مؤمن (

  الهاشكالجريمة بجميع اب هذه ارتكالى ا ييؤد اممية كل سالالالشريعة احيث حرمت 

   جيةلعالاجهة الموا  انياث

سبق  امفي ابين ائم مختلفة كمالبشر" يشتمل على عدة جرار باتجالاصر لجريمة " المعا حالمصطلن ا

سب اتني اب مالعقامن  ائم لهالجرالبشر فكل جريمة من هذه ار باتجالائم الحديث عن صور جراعند 

ل اجمايمكن ولعقوبة الى تفصيل وتدرج في اج التي تحتامي سالالالفقه ات في العقوبا ألحكام اوفق امعه

 لية  التا دئالمبالبشر في ار باتجالا جريمة لعقوبةمي سالالالفقه انظرة 

لحد اي نالجالبشر يستحق ار باتجالانت صورة ان كالتعزيز فالحد والفصل بين ا اول مبدالا المبدأ

 .عةالشفان يقبل فيه او ان يحيد عنه امر الالم يملك ولى  لشرعيةابشروطه 

                                           
 45سورة المائدة   اية  – (34)
 32سورة االسراء   االية  – (35)
 .186ص 10السنن الكبري للبيهقي ج 40ص 3ج200 22الجمع بين الصحيحين   محمد بن فتوح الحميدي دار بن حزم رقم – (36)
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 لةالعداق صوره لتحقي اوصفه مرتكبه لتعزيريةا لجريمةاونوع  لعقوبةاسب بين التنا اني   مبدالثا المبدأ

 ماستخداو قهم،قسرا كاسترقال اطفالا ماستخداف العقوبة،في تلك  لتعدديةايستوجب  اوهذ التأديب،ومعني 

 لحاجة،او الطيش او الضعف اله اح استغاللكلكلية ليس اب لإلدارةلب السا فاختطالاولعنف او القوة

 .اونشره ارستهاشبكه لمم كتأسيسليس  رةالدعارسه اومم

بين كل  اوهو فصل م ابهاسباب ارتكانعة من ام الكونه ات حدودالعقوبالمنع لذلك سميت الحد هو اف

 اشروطه ءاستيفاوجبت عند  الحدود كماحيث يجب تطبيق  ،(37)حده ءشيومنتهي كل  اشيئين حد بينه

 (38) لمشرع من ذلك.ايسمح له  ابم الا او يسقطها ان يخففهاو غيره اَض ايملك ق ال ، و

د ود   {لي  الكريم في قوله تعان القراكد عليه ا ام اوهذ ِلَك ي بَيِّن   ۗاتَْقَرب وهَ   فاََل ّللَاِ تْلَك ح  ِس اتِِه ِللنَ ايَ ا ّللَا   َكذَٰ

ْم يَتَق ونَ  د ود  {  ايضالي اوفي قوله تع (39)}لَعَلَه  د ودَ  ۚاتَْعتَد وهَ   فاََل ّللَاِ تِْلَك ح  ئَِك ه م  ا فَ ّللَاِ  َوَمن يَتَعَدَ ح 
ولَٰ

ونَ الظَ ا  (40) }ِلم 

 خير من مطر هللاحد من حدود  ةماقا) لا عليه وسلم قهللا صلى هللان رسول ابن عمر اوكذلك عن 

 (41)( هللا دربعين ليلة في بالا

 واالنذار،لنصح ات كالعقوباتفه أب اتبد المقدرة،ت غير العقوبامن  هي مجموعةلعزيرية ات العقوبا اما

ن اضي الخطيرة ويترك للقائم الجرالقتل في الى الجلد بل قد تصل الحبس وات كالعقوبا بأشدوتنتهي 

على رع الشاحيث لم ينص  وسوابقه،لمجرم ونفسيته ال ائمة للجريمة ولحلمالالعقوبة ا ار من بينهايخت

                                           
 .3ص 2مقاييس اللغة ج 269ص 3تهذيب اللغة   دار احياء التراث العربي   بيروت ج – (37)
 134عي صفقه االسالمي والقانون ، دار الكتاب الجماد/ حسن على الشاذلي ، الجانيات في الفقه االسالمي دارسة مقارنة بين ال – (38)
 187سورة البقرة   اية  – (39)
 229سورة البقرة   اية  – (40)
 134عي صد/ حسن على الشاذلي ، الجانيات في الفقه االسالمي دارسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون ، دار الكتاب الجما – (41)
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و ا االرض،د في افس ألنها ارع عنهالشاو حديث نبوي مع ثبوت نهي اني التعزيرية بنص قرا الجرائم

 (42) االجرام.دم من فنون ابن ايرتكب  الكثيرة بكثرة م انهاو اد فيهافسالالى اتؤدي 

  لبشراب راتجلالخرى الاهر المظاني   الثالمبحث ا

ن عليه ، ئميالقاحقة ب ومالافي عق بدأت، واسلف ائدان سالذي كا الرق في مظهرهاهرة الدول ظاقيدت 

ي جديدة خراع انوافق الالبديل ومن ثم فقد ظهر على البحث عن افي  بدأوالح فيه المصاب اصحاولكن 

يرغب في  ن الانسالان ا،  ام ، سبق وذكرناه اهر لترسخ مبدالمظاءت هذه اهيم مختلفة ، وجاللرق بمف

نه السلط ضعهن يخات بل يريد اجبالواب مالتزالاولحقوق التحمل بانية مثله في انسالاخيه في ان يكون ا

خري اع انوافقد ظهرت  املة ، ومن هنالكادية المالسلطة الخضوع حتي يكون له عليه اله اشكافة ابك

وسوف  ، قاسترقالاولعنصري التمييز ار واستعمالا الرق ومنهالبشر لم تعرف بار باتجمستحدثة لال

 لي  التالنحو ابقة على الساهر المظاول تلك انتن

 راستعمالاول   الالمطلب ا

لم للسيطرة العادول  ماقتساب اوفرنس انجلترا اسهاوعلى ر األوربيةلدول ام ار بقياستعمالاسم ايقترن 

خرى ضعيفة موجود منذ عصور طويلة ، ات القوية لمجتمعات المجتمعال حتالان ا، وك اتهاعلى خير

 اهذ نشأةر، ولكن استعمالا سمابولم يكن يسمي  لألشخاصد استعباو لألرضل حتالارة عن ان عباوك

ت، ويعني المستعمراب التي وقعت تحت سيطرتهالدول ابتسمية  األوربيةلدول ام ان مع قياك سمالا

لحهم المص ائهابناد استعباو السيطرة عليهالشعوب واوربيون تسخير الاتي به الذي ا راستعمالا

ت ابة نهب لثروابمث ألنهلبشرية النفس ار بغيض عن استعمالاسم اصبح اهيتهم ، فالرف اتهار ثرواستثماو

ء انقضاوربيون بعد الار استشعانتيجة  راستعمالاظهور فكرة  وتأتي (43).اعي لهاق جماسترقالشعوب وا

                                           
 .685ص 477دار الكتاب العربي رقم  1د/ عبد القادر عودة   التشريع الجنائي االسالمي ج – (42)
 195م، ص 1979الكويت  -استاذ / عبد السالم الترمانيني  ، الرق ماضيه وحاضره ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب   – (43)
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لطبيعية في ات الثروا استغالللى رق من نوع جديد ، يتم فيه اجة انهم  في حا اوربالرق في ام انظ

لهند الى ا ا، فتطلعو التي يستعمرهالدول انية في انسالالبشرية الثروة ا استغالللى افة اضات المستعمرا

 السيطرة عليهاو ارهاستعمجنودهم ال ارسلواو بأفريقيا انتهوا، و ميركتينالاء دور اية ثم جالبدافي 

 افقدواطبيعية ، وت ايديهم من ثروايقع تحت  اينهبون كل م اروالحهم وصامين مصالت ائهابناوتسخير 

لمتحدة امم الاق ان لصدور ميثاوك(44) لتبعية لهم .اب اوصيروه اوعملته اولغته ان هويتهالبلداتلك 

ثيق جديدة تعني الدول على موان فقد وقعت انسالالمي لحقوق العان عالالاليه ، وكذلك الدول ا مانضماو

لة للدول الذى وضع رسالمستعمرة ، والَشعوب ان واللبلد لستقالالان منح عالا، فصدر  راستعمالابمنع 

 (45) . افي تقرير مصيره الدول وحقهافي وجوب ترك تلك  التي تسيطر على غيرها

 دئ هي  المبان عدد من عالالا امة في هذالعالجمعية اوقد وضعت 

 ،االساسيةن انسالالحقوق  ارانكايشكل  هاستغاللوجنبي وسيطرته الا داستعبلاللشعوب اخضوع 

 لميين.العاون التعالسلم وا ايالمتحدة ويعرقل قضامم الاثيق الف مواويخ

سيِ، السيا ان تحدد بحريةَ مركزهالحق ا ابمقتضي هذ اوله الحق في تقرير مصيِرهالشعوب الجميع 

  فيالثقاو عياجتمالاو دياقتصالا ائهانمالى تحقيق اوتسعي بحرية 

 عمرة،المستلشعوب الموجهة ضد القمعية ابير التداو المسلحة ا انواع االعماليجب وضع حد لجميع 

 لوطني.ا ابهامة تروتحترم سال التام،ل ستقالالافي  السلمية لحقهالحرة وارسة الممامن  التمكينه

                                           
 200ص –استاذ / عبد السالم الترمانيني   المرجع السابق   – (44)
 1960كانون االول/ديسمبر  14( المؤرخ في 51-)د 1514قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة   – (45)

الساسية، اان " اذ تذكر ان شعوب العالم قد اعلنت في ميثاق االمم المتحدة عن عقدها العزم علي ان تؤكد من جديد ايمانها بحقوق االنس
ن مستويات وبكرامة االنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق االمم كبيرة وصغيرة، وعلي ان تعزز التقدم االجتماعي وتحسي

احترام  الحياة في جو من الحرية افسح، واذ تدرك ضرورة ايجاد ظروف تتيح االستقرار والرفاه واقامة عالقات سلمية وودية علي اساس
اسية للناس بادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، واالحترام والمراعاة العامين لحقوق االنسان والحريات االسم

سم والدور الحا جميعا دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين، واذ تدرك التوق الشديد الي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة،
 وم به هذه الشعوب لنيل استقاللها"الذي تق
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ية شروط اون د المستعمرة،ليم اقالالى شعوب تلك اَت السلطازمة لنقَل جميِع لالابير التداذ اتخايجب 

و المعتقد او العرَق ابدون تَمييز بسبب  بحرية، التي تعرب عنهاورغبتهم  ألرادتها اووفق تحفظاَت،و ا

 مين التا لحريةاول ستقالالالتمتع بامن  اللون لتمكينها

ن انسالاحقوق ل لميالعان عالالالمتحدة وامم الاق اميث حكامأبودقة  بأمانةلدول ان تَلتزم جميع ايجب 

 مةلسالاوةَ دالسياحقوق  ماحتراو الدول،خلية لجميع الدالشئون التدخل في اةَ وعدم اوالمساس اساعلى 

 الشعوب.قليمية لجميع الا

   لعنصريالفصل التمييز واني   الثالمطلب ا

نهم ، الواف ختالاحد بسبب اخل وطن واد دافرالالتفرقة بين اسلوب يقوم على العنصري هو التمييز ا

 الفعلي لم يحصلواقع الوانهم في ا الامريكية الالمتحدة ات ايلوالالزنوج في ان تحرير عالالرغم من افب

 مالاك اك تحريران يكون هنالبيض دون اوربيون الان امريكالابى املة ، ومن ثم فقد اعلى حريتهم ك

رة المجتمع تا، فتم عزلهم من  اداضطهاكثر انت الرق وكاشبه باعد اف وقواعرانين وافطوقوهم بقو

لهم  السود وجعلواج بين الزواخري في تحريم ارة اممثلين لهم ، وت راختياسي في ابعدم منحهم حق سي

ت ايلوالاكم البيض ، وقضت محا ادهالتي يرتال المحامهم بدخول اقي اصة وحظروات خصالاطرق مو

 (46) .1896م افي ع العليالمحكمة ا ايدتهالعنصري والتمييز ازة للبيض بشرعية المحا

جمعية  1919م افي ع الفوالقتل لهم ، القهر واو داضطهالالزنوج وفي ظل ان اة فانالمعالى تلك ا اونظر

ركوس ام ام مؤسسهالمية للزنوج ، وقالعالجمعية ا اسموهالقهر واتحريرهم من  ابينهم غرضه افيم

فريقية ، وعقب الالقومية افكرة  ارواثاصلي ، والاموطنهم  ألفريقيالزنوج ادة اعالى الدعوة افي باجر

لمرير اقع الوان اف نانسالالمي لحقوق العان عالالالمتحدة وامم الاق ان ميثعالانية تم الثالمية العالحرب ا

                                           
االسكندرية  ،2011د/ خالد مصطفي فهمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر، دارسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي   – (46)

 65ص
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حول  اجع عن رؤيتهاتتر العليالمحكمة ا بدأتحتي  العنصري مطروحالتمييز الم ينقضي ، وظل 

 (47) . ان فيينعالاكد عليه ا ام العنصري وهذالتمييز ا إللغاء اماع اتضع مبد بدأتولزنوج ، ا

لسود وحكم البيض وافريقي من تفريق بين الالجنوب ايحدث في دول  ناك املعنصري هو الفصل ا اما

ر استعمالاحقيقية ، ف مأساةبة ان بمثاء فكالسودا لألكثريةء البيضاقلية الالسود وحكم اء والبيضاقلية الا

 اماقة، الشا لألعمال الا نيصلحو اللسود وتشغيلهم فهم ا إلقامةكن امائه تحديد اوربي خلف من ورالا

ن عالالاكد الطبيعة ، حتى انية انسالالحقوق الزنوج من كل ا اك فحرموادرالالعقل والبيض فيتميزون با

ن انسالحقوق ولكل امة والكراوين في اومتس اراحرا اس يولدون جميعالنان ان انسالالحقوق  لميالعا

لتمييز ا اسيمي نوع والان دون تمييز من عالالا المقررة في هذات الحريالحقوق وان يتمتع بجميع ا

 48)صل.الاو اللون او العرق ابسبب 

 

                                           
الثر الذي يتركه يساورنا القلق ازاء ااذ  ، نحن الدول االعضاء في االمم المتحدة، 2000اعالن فيينا بشان الجريمة والعدالة لسنة   – (47)

منع الجريمة  ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي واالقليمي والدولي في مجال
  والعدالة الجنائية،

برامج وافية  مختلف اشكالها، واقتناعا منا بان وجود واذ يساورنا القلق بشكل خاص ازاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية واالرتباطات بين
مل االجتماعية للوقاية والتاهيل يمثل ضرورة اساسية الي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبانه ينبغي لتلك البرامج ان تراعي العوا

ن وجود نظام واذ نشدد على ا  ال انخراطهم فيه،واالقتصادية التي تجعل الناس اكثر تعرضا لالنخراط في السلوك االجرامي وتزيد من احتم
ية وامن عدالة جنائية يتصف باالنصاف والمسؤولية واالخالقية والفعالية يمثل عامال مهما في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماع

ضحايا والجناة وتساعد على ابراء ال وادراكا منا للوعود التي تبشر بها نهوج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من االجرام االنسان،
 والمجتمعات....."

تشرين الثاني/نوفمبر  30ي ( المؤرخ ف28-)د 3068المتحدة  لألمم الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها  االتفاقية – (48)
ل جماعة التي تعهد فيها جميع االعضاء بالعماذ تشير الي احكام ميثاق االمم المتحدة  ، االتفاقيةان الدول االطراف في هذه  1973

تمييز بسبب  وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق االحترام والمراعاة العالميين لحقوق االنسان والحريات االساسية للناس جميعا دون 
جميعا احرارا  يعلن ان الناس يولدون  بعين االعتبار االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي تأخذ،واذ  العرق او الجنس او اللغة او الدين

ي نوع، وال ومتساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان ان يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا االعالن، دون تمييز من ا
ستعمرة، الذي ان والشعوب المبعين االعتبار اعالن منح االستقالل للبلد تأخذواذ  سيما التمييز بسبب العرق او اللون او االصل القومي،

ة والتقدم اعلنت فيه الجمعية العامة انه ال يمكن مقاومة مسار حركة التحرر او عكس وجهتها، وان من الواجب، خدمة للكرامة االنساني
 والعدالة، وضع حد لالستعمار وجميع اساليب العزل والتمييز المقترنة به.
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   لبشرار باتجالاهية اول   مالالفصل ا

لمسلحة ات اعالصرافمع تطور  بالبشر،ر اتجالاهرة اظ االخيرةَ تزايد اآلونةفي  لدوليالمجتمع اجه او

 راستقراخلية وعدم اد تاباضطرالم من العان الكثير من بلداوتعرض  ارجياو خاخلية انت داًء كاسو

لمعيشية الظروف ابعض  نشأتهم في اس امم الدول،ديةَ في بعض اقتصالاع اوضالاسي وتدهور اسي

جل المنظمةَ وذلك من الجريمةَ ات ابالتكون فريسه سهله لعص ايالضحالعديد من التي سهلت في وجود ا

 (49) .هماستغاللء ائلة من ورالغ طاتحقيق مب

لدولية ا تاقياتفالافة امع ك اقاتفالتطبيق المية ائم عالجرالجريمة من القطري تلك المشرع اعتبر اوقد 

لممكن امن فلدول العديد من افي  امية منظمة تدور فلكهاجرات ابافي عصم اجرالاه اترتكب من عت ألنها

لعديد من ا ان تشترك فيهانه يمكن ا اكم نزيت،اترلثة اخرى وثافي  لاستقبالاولبيع في بلد ان يكون ا

 ت.الجنسيا

ت اتشريعلالقطري والتشريع الفقه والبشر في ار باتجالاهيم الفصل عن مفا ال هذوسوف نتحدث من خال

ة بين لتفرقاول اسوف نتن اخيراو لبشر،ابر اتجالائص جريمة اثم نتحدث عن خص لدولية،اولعربية ا

 معها. بهةالمشائم الجرامن  البشر وغيرهار باتجالاجريمة 

لعربية ات التشريعالوضعي وبعض انون القالبشر في ار باتجالاهية اول   مالالمبحث ا

   لدوليةاو

 ممكن، استغاللسوء الفرد وتضيع حقوقه ويستغل ا التي ينتهك فيهائم الجرالبشر من ار باتجالا يعتبر

 اوعلى ذلك سوف نتحدث في هذ الفعل، ات وضع حد لهذالتشريعالدولية وات اقياتفالافة اعت كاوقد ر

                                           
 ،2004ق دار الشرو  القاهرة، ودوليا،الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا  بسيوني،د/ محمود شريف   – (49)

 80ص
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لقطري وذلك الوضعي انون القالعربية والدولية وات التشريعالبشر في ار باتجالاهيم المبحث عن مفا

 لي التالنحو اعلى 

  لدوليةات التشريعالبشر في ار باتجالاول   تعريف الالمطلب ا

   لدوليةاثيق الموالبشر في ار باتجالاول   تعريف الالفرع ا

 قيةاتفاللمكمل ا، و لاطفالاوء اللنس اصاوخ صباألشخار اتجالاقبة اذهب بروتوكول منع وقمع ومع

( افقرة ) 3دة المالبشر في ار باتجالا 2000م الوطنيةَ لعالمنظمةَ عبر الجريمةَ افحة المتحدة لمكامم الا

 الهاستعماو القوة التهديد باسطة ابو لهماستقباو اءهم ايواو او تنقيلهم او نقلهم اص اشخانه   " تَجنيد اعلى 

لة اح استغاللو السلطة ا استغاللو الخدع او ا لاحتيالاو ا فاختطالاو القسر ال اشكاو غير ذلك من ا

خر اعلى شخص  سيطرةفقه شخص له النيل مو اياو مزاليه املغ او تلقي مبا بإعطاءو ا فاستضعا

 ستغاللالال اشكائر او سالغير ارة ادع استغاللدني ، اكحد  ستغاللالاويشمل  ستغاللالالغرض 

و نزع اد استعبالاو الرق الشبيهةَ بات ارسالمماو ا قاسترقالاو ا الخدمة قسراو السخرة او الجنسي ، ا

 (50)ء "اعضالا

لبشر، فيعرف ار باتجالا بخوصنب دولي الجاومتفق عليه من  ات وضوحالتعريفاكثر ا اويعد هذ

خلية الدانين القواغة امشترك لصي اساساوكذلك لتحديد  نطاقه،لبشر لغرض تحديد ار باتجالالبروتوكول ا

بموجب نصوص بروتوكول  ملزمةاالتفاقية ف في اطرالالدول امية فكل اجرالال افعالابخصوص 

لتي تشمل ائم الجراق مجموعة من افي نط اماو امنفرد امجرم بصفته فعال امالبشر ار باتجالاتجريم 

                                           
ة المنظمة عبر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكم ِّل التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريم  – (50)

 الوطنية
الخمسون و الدورة الخامسة  25المتحدة  لألمماعاله وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  اعتمد البروتوكول

 .2000تشرين الثاني/نوفمبر 15المؤرخ في 
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 اطارتبا ئيةالجنائم الجراسي بتقرير اسالام الزالابحيث يرتبط  بالتعريف،لمشمول السلوك اق امل نطاك

 (51) لبشر.ار باتجالابتعريف  اشرامب

 تية  الاصر العنالبشر من ار باتجالالتعريف يتكون الذلك  اووفق

 .لهماستقباو ائهم ايواو او تَنقليهم او نقَلهم اص اشخاكل فعل متمثل في تَجنيد  -1

و ا فاختطالاو القسر ال اشكاو غير ذلك من ا الهاستعماو القوة التهديد بائل متمثلة في اكل وس -2

و الية املغ او تلقي مباء اعطاو ا فاستضعالة او حالسلطة ا استغاللو اع الخداو ا لاحتيالا

ل وسيلة استعمان اخر، حيث نجد افقةَ شَخص له سيطرة على شخص اللحصول على مو ايامز

 لبشر.ار باتجالائل تكفي لتحقق جريمة الوساحدة فقط من هذه او

 بأشكالئمة غير محددة ابل تَضمن ق ستغاللالالبروتوكول لم يعرف ان ا ستغاللالالهدف من ا -3

و الجنسي ا ستغاللالال اشكائر او سالغير ارة ادع استغاللدني التي تشمل كحد ا ستغاللالا

 (52) ء.اعضالاو لنزع الشبيهة للرق ات ارسالمماو ا قاسترقالاو ا الخدمة قسراو السخرة ا

رض غ ايلمذكورة للحصول على ال افعالاو ائل الوسافعل يجمع بين هذه  واسلوك  يان اومن ثم ف

 لبشر.ار باتجا بصفته تجريمهبقة يجب الساض اغرالامن 

   قليميةالاثيق الموالبشر في ار باتجالاني   تعريف الثالفرع ا

لبشر في ار باتجالا 2005م البشر لعار باتجالافحة ات مكاءاجران اوربي  بشالالمجلس ا قيةاتفاذهبت 

ص عن طريق اشخالام ستالاو اء ايواو او تحويل او نقل ان   " تَجنيد ابعة منه على الرادة المانص 

ع الخداو ا لاحتيالاو ا فاختطالاولقسر ال اشكاو غير ذلك من ا امهاستخداو القوة ا ماستخدابلتهديد ا

                                           
 627م، ص2012  د/ محمد يحيي مطر ، الجهود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر ، جامعة االمير نايف للعلوم االمنية  – (51)
، دار المتحدة  د/ سالم ابراهيم بن احمد النقبي ، جرائم االتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي واالقليمي  – (52)

 .40، ص 2012للطباعة 
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للحصول  اياو مزاليه الغ ماو تلقى مبا بإعطاءو ا،  فاستضعالة اح استغاللو السلطة ا ماستخداءة اساو ا

دنى اكحد  ستغاللالاويشمل  ستغاللالاخر لغرض اعلى شخص  سيطرةفقة شخص له اعلى مو

و ا قاسترقالاو ا الخدمة قسراو السخرة او الجنسي ا ستغاللالال اشكائر او سالغير ارة ادع استغالل

 (53)ء"اعضالاو نزع ا داستعبالاو الرق الشبيهة بات ارسالمما

لبشر في ار باتجالا 2010م الوطنية لعاعبر  لمنظمةا لجريمةافحه العربية لمكا  االتفاقيةعرفت  افيم

 فاختطالاو القسر ال اشكاو غير ذلك من ا الهاستعماو القوة اي تهديد بانه    " امنه على  11دة الما

و ا ماستخداجل الضعف وذلك من الة اح استغاللو السلطة ا لاستعماءة اساو اع الخداو ا لاحتيالاو ا

ِء(  البغارة )الدعارسة ابشكل غير مشروع في مم هماستغاللص لغرض اشخا لاستقباو اء ايواو انقل 

 لشبيهةات ارسالمماو ا قاسترقالاو ا لقسريةا لخدمةاو ا لسخرةاو الجنسي ا ستغاللالال اشكائر او سا

 ستخدمتا ىمت ستغاللالافة صور ار في كاتجالالشخص ضحيه ا ايعتَد برض وال داستعبالاو الرق اب

 (54)لنص"ا افي هذ ةلمبنيائل الوسا

نه ا ا، كم لمستعملةائل الوسايتعلق ب افيم بقةالساريف التعاثل مع انه يتمابق بالسالتعريف او يتضح من 

نه يختلف ا الا( ، لاستقبا واء ايوا والبروتوكول وهي )نقل ا التي نص عليهال افعالانص على بعض 

وربي الالمجلس اقية اتفالبروتوكول والغرض في اف ستغاللالامن حيث غرض  بقةالساريف التعاعن 

 لجريمةافحه العربية لمكا  االتفاقية امالحصر ، ا ل الالمثالبشر ورد على سبيل ار باتجالافحه المك

                                           
توقيع عليها ، والتي تم ال 197اتفاقية مجلس اوربا بشان اجراءات مكافحة االتجار بالبشر ، مجموعة معاهدات مجلس اوربا ، رقم   – (53)

 2005ايار/ /16في وارسو في 
ة مصادقتاريخ وصدقت عليها دولة قطر ب 21/10/2010حررت هذه اإلتفاقية  بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية  في   – (54)

 هجري. 07/07/1433الموافق  28/05/2012  قطر



27 

 

تعد نزع  ال انها ال كمالمثاعلى سبيل  لحصر الاعلى سبيل  ستغاللالانصت على صور  لمنظمةا

 (55) . اتهاجريمة منفردة بذ اعتبرتهابل  ستغاللالالبشرية من ضمن صور اء اعضالا

   لدوليةات المنظمالبشر في ار باتجالالث   تعريف الثالفرع ا

 لمؤرخ فيا) 49/166 (لمرقمار القرالبشر في ار باتجالالمتحدة ا لألمممة العالجمعية انصت 

 الوطنيةلحدود اص بصوره غير مشروعه وسريه عبر اشخالال انتقا" نه اعلى  ) 20/12/2004)

ليه بهدف انتقابمرحله  اقتصاداتهالتي تمر ان البلداومن بعض  الناميةن البلدابقدر كبير من  والدولية

و ا الجنسية الناحيةية من استغاللوت قهريه الالتعرض لحات على الفتياء والنسار اجبائي يتمثل في انه

 األنشطةوكذلك  اإلجراميةت المنظماجريِن بهن والمتاح لمستعمليِهن وارباتحقيق  ألجل االقتصادية

ذب الكاج الزوازل والمنالعمل في ار على اجبالار مثل اتجالاب الصلةت اخرى ذالا القانونيةغير 

 (56)لتبني "الخفية والة العماو

في  المدرجةل اعمالانه   " جميع البشر على ار باتجالاوربي الاون التعامن والاوتعرف منظمة 

ع الخداو القوة ام استخداو التهديد اص، عن طريق اشخال استقباو اء ايوالنقل واف واختطالالتوظيف وا

لشخص اش فيه الذى عاخر غير ائن في مجتمع العمل لداو يجبرون على ا ستغاللالا ألغراضلقسر او ا

 (57)قبل"من 

                                           
ة وتدابير اخري على   " تتعهد كل دولة طرف ان تتخذ ما يلزم من تتدابير تشريعي االتفاقية العربيةحيث اشارت المادة الثانية من   – (55)

كراه او التحايل لتحريم ارتكاب او المشاركة في ارتكاب افعال انتزاع االعضاء الجسدية او االنسجة العضوية او االتجار فيها او نقلها باال
ها اعضائها وال يعتد برضا الشخص ضحية هذه االفعال متي استخدمت في او التغرير عندما تقوم بها جماعة اجرامية منظمة او احد

 الوسائل المبينة في هذه المادة"
 /http //www.un.orgالمعنون "االتجار بالنساء والفتيات "  2004كانون االول / 20المؤرخ  166/59القرار   – (56)
 https //www.osce.org/ar/who/99759ن   ابعنو لمنظمة ادر عن الصالتقرير انظر ا  – (57)

http://www.un.org/
https://www.osce.org/ar/who/99759
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 لعقليةاو لجسديةا مةلسالالحق في ا افيه ان بمانسالاحقوق  كانتها"  نه اب لدوليةالعفو اعرفته منظمه  اكم

 لخصوصيةاولصحة التنقل واوحريه  لعبوديةالتحرر من امة والكرالشخص وامن او لحريةاوة الحياو

 (58)من " الالسكن واو

 الصكوك الدولية الخاصة باالتجار بالبشر 

تجوب  األوربيةلسفن انت الرقيق فكاره الم تتوقف تج 1890م الرغم من دعوه مَؤتمر بروكسل لعاعلى 

لى عقد ا األوربيةلدول ادفع بعض  امم األوربيةق اسوالاص وبيعهم في اشخالالم لخطف العات اراق

لموقعين في " برلين وبروكسل " اللصكين  اوضعت تنقيحلتي ا 1919م ان" عان جرماقيه " ساتفا

لبر الرقيق في ار باتجالاوعلى  الرق بصوره جميعهامل على الكاء القضان اعلى ضم اعزمه فأكدت

 (59) لبحر.او

، ورغبه  1924ن احزير/12مم في الامجلس عصبه  التي عينهالمؤقت الرق اوفي ضوء تقرير لجنه 

في  العمليلعثور على وسيلة للتنفيذ اق بفضل صك " بروكسل " وفي لذي تحقاز انجالافي توسيع 

لرقيق ارة ان" بَصدد تجان جرماقية "ساتفا موقعو اعلن عنهالتي ات الم للرغبالعاء انحامختلف 

من  كثر تفصيالا ترتيبات، على  الغاية الهذ ان يتفق، طلبالضروري ان من اب افاعتراق واسترقالاو

 25/9/1926لرق في جنيف في يوم اره اقيه منع تجاتفالصكوك ، عقدت اتلك  اعليهشتملت التي اتلك 

 الثانية المادةلرقيق ، فنصت في اره اف بمنع تجاطرالالدول الزمت التي ا، (60) مم الافي ظل عصبه 

دته اتحت سي الموضوعةليم اقالا صما يخقدون ، كل منهم في المتعامون الساف اطرالانه " يتعهد اعلى 

 لذلك   الضروريةبير التدايتِه ، وبقَدر كونه لم يتخذ بعد او وصانه او سلطايِته او حمايته و والا

                                           
 6، ص 2012، الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية  1د/ على هلوهول المرويلي   مكافحة االتجار بالبشر ط  – (58)
 505عبد الواحد محمد الفار   الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، مصدر سابق ، ص د/ – (59)
عمان ، دار الثقافة  1طد/ سهيل حسين الفتالوي ، موسوعة القانون الدولي الجنائي ) جرائم االبادة الجماعية وجرائم ضد االنسانية (   – (60)

 212، ص 2011للنشر والتوزيع ، 
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على  اء كليالقضاعلى  الممكنة وبالسرعة العمل تدريجياب -2عليه     والمعاقبةلرقيق ار باتجالابمنع -1

 .الرق بصوره جميعها

قرت ا 2/12/1949ريخ ابت واالطفال،ء النسار باتجالاربه ابمح متعلقةبرمت صكوك دوليه عدة ا اكم

االتفاقية ن هذه او الغير،رة ادع واستغالل صباألشخا االتجارقية حظر اتفالمتحدة ا لألمم العامة الجمعية

 م،االمف عصبة اشرابق تحت اعدت في وقت سانت قد اك الشأن اربعه صكوك دوليه في هذاوحدت  قد

ي اب بالعقا لإنزا علىاالتفاقية هذه  أطرافنه " يتفق اولي على الادة الما فياالتفاقية وقد نصت هذه 

 حتى الدعارة،و تضليه على قصد ايته او غواخر اشخص  اخر بقوادة ألهواءء ارضا يقوم،شخص 

 الشخص. اء هذابرض

 لشخص.ا اء هذابرض حتىخر ارة شخص ادع استغاللب

في تحريم  السابقة االتفاقيةبم التزالاقيه جديدة تؤكد اتفا 7/9/1956ريخ ابت المتحدةمم الاقرت هيئه ا اكم

ف اعرالاقيق ولراره الرق وتجا ألبطال التكميليةاالتفاقية "  هياالتفاقية وهذه  الرقيق،ره الرق وتجا

 .1956م الرق لعالشبيهه بات ارسالمماو

بمنع  اميعهجلرق ارة ات منع تجاقياتفاعلى  الموقعةلدول الزم اعد اوضع قو الدولينون القان اوبذلك ف

على  ئياء على نحو نهالقضالعمل بشكل تدريجي على اجرون فيه والذين يتاص اشخالاقبه الرق ومعا

 جميعها.لرق اصور 

به  المتصلةت ارسالممالرق وان حظر ا الدولي،نون القافي  الراسخةدئ المبامن  أصبحونتيجة لذلك 

لمجتمع اجه افقد برزت ح الذ القطعية، القاعدةكز امركتسب او العرفي الدولينون القاقد بلغ مستوى 

م الع الوطنيةعبر  المنظمة الجريمةون على منع التعالغرض منه تعزيز ا المياع اع نهجاتبالى ا الدولي
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ل اطفالاء والنساصه اوخ صباألشخا االتجارقبه ابروتوكول منع وقمع ومع الحق بهاوقد  2000

 (61) لجو.البحر والبر واين عن طريق جرالمهافحه تهريب اوبروتوكول مك

  لعربيةات التشريعالقطري وبعض انون القافي  لبشرار باتجالاني   تعريف الثالمطلب ا

   لقطريالتشريع البشر في ار باتجالاول   تعريف الالفرع ا

  ا(62)نه البشر بار باتجالا ) 2011لسنة  15نون رقم )القا( من 2دة )الماعرفت 

 يأويهو اه و يسلماو ينقله ا اطبيعي اصوره شخص ايستخدم بالبشر كل من ار باتجالا جريمة ايعد مرتكب

لقوه ال استعماه سطاتم ذلك بو اذا، الوطنية ام عبر حدودها الدولةخل اِء في داو يستلمه، سواو يستقبله ا

 استغاللو ا، لطةالس استغاللو اع، الخداو ال احتيالاو اف اختطالاسطه او بوا، التهديد بهماو العنف او ا

فقه اموى لحصول علابل امق اياو مزاليه الغ ماو تلقى مبا بإعطاءلوعد او اجه، الحاو الضعف اله اح

 لاالستغالل بقصد افعالانت هذه اك اذاعليه، وذلك كله  سيطرةخر له ار بشخص اتجالاشخص على 

 جنسيال ستغاللالال اشكامن  او غيرهارة الدعال اعمافي  االستغاللفي ذلك  انت صوره بماك أيا

و اق استرقالاو ا، الخدمة قسراو السخرة التسول، واو احية ابالاد الموال في ذلك وفي اطفالا واستغالل

 .انهمو جزء ا البشريةنسجة الاو اء اعضالال استئصاو اد استعبالاو الرق الشبيهة بات ارسالمما

   ارين كل منهقلمبينة ا المعانيتية الات الكلمات وارالعبايقصد بكل من  القانون، ام هذاحكاوفي تطبيق 

قل للعمل الاص على اشخاثة وفق تنظيم معين من ثال المؤلفةعة الجما بانها المنظمة اإلجرامية الجماعة

ذلك من ، واو مع غيرها البشر وحدهار باتجالائم اب جرارتكالزمن بهدف او لمدة من ابصفة مستمرة 

 خرى.ادية او مالية اشر على منفعة ماو غير مباشر الحصول بشكل مباجل ا

                                           
الحامد للنشر  ، عمان   دار 1)االنجازات واالتفاقيات ( ط 3الفتالوي ، موسوعة المنظمات الدولية لالمم المتحدة ، جد/ سهيل حسين – (61)

 158، ص 2011والتوزيع ،
 httpبشان مكافحة االتجار بالبشر   2011( لسنة 15قانون رقم )انظر الى  – (62)

www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512// 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512
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حدة ارتكبت في دولة واو اكثر من دولة ، افي  رتكبتا جريمةي ا  الوطنيبع عبر الطات اذ جريمةلا

رتكبت في او اخرى، افي دولة  او تمويلها اف عليهاشرالاو التوجيه او ا التخطيط لهاو اد اعدالاوتم 

رتكبت او اكثر من دوله، اميه في اجرانشطه ارس اميه منظمه تماجراعه احده عن طريق جمادوله و

 (63)خرى.اولة ر جسيمة في داثا انت لهاحدة وكافي دولة و

 لقطري المشرع البشر عند ار باتجالانوني لتعريف جريمة القالنص اتحليل 

صف مية في واجرالالصور العديد من استخدم القطري المشرع ان ابق نجد السالتعريف الى ابنظر 

ت الالحاميع تشمل ج انهالقول بالممكن التي من البشر وار باتجالاهم في عملية اعد وتسال تسافعا انها

ت التعريفابهة مع افقة ومتشالصور متواءت تلك الجريمة حيث جان تستخدم في تلك التي يمكن ا

ر اتجالائم التي تعد من جرات الالحالعديد من التعريف ليشمل اء اج الدولية ، كمات لبروتوكوالاو

جة احلا والضعف الة اح استغالللجنسي وا ستغاللالاو السلطة ا استغالللتي تتمثل في البشر واب

لبشر ار باتجالاب جريمة ارتكاهمة والمساصر في المعا المنافي ع اكبير ادور التي تعد لها، واوغيره

 ستغاللالات من الالحالضحية لتلك اتعبر عن وقوع  الم  اماستخداكثر الالصور اوكذلك 

    لمصريالبشر في لتشريع ار باتجالاني    تعريف الثالفرع ا

( 2) دةالمالبشر في ار باتجالا (2010لسنة  64لمصري )رقم البشر ار باتجالافحة انون مكاعرف ق

 ن   امنه على 

لبيع افي ذلك  ابم طبيعيشخص مع صوره أي مل بالبشر كل من يتعار باتجالالجريمة  ا" يعد مرتكب

و ال استقبالاو اء ايوالاو التسليم او النقل او ام استخدالاو ا الوعد بهماو اء الشراو العرض للبيع او ا

و العنف او القوه ال استعماسطه اتم ذلك بو اذالوطنية ، ا او عبر حدودهاد لبالاخل اء في دالتسلم سوا

                                           
http   لبشرار باتجالافحة ان مكابش 2011( لسنة 15نون رقم )اقلى انظر ا – (63)

www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8359&lawId=2512&language=ar// 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8359&lawId=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8359&lawId=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8359&lawId=2512&language=ar
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لة اح استغاللو السلطة ، ا استغاللو اع ، الخداو ال احتيالاو اف اختطالاسطة او بوا،  التهديد بهما

فقه شخص الحصول علي موابل امق اياو مزاليه الغ ماو تلقى مبا بإعطاءلوعد او اجه ، الحاو الضعف ا

في ذلك  انت صورة بماي كا ستغاللالاوذلك بهدف  –خر له سيطرة عليه ار بشخص اتجالاعلي 

د الموال في ذلك وفي اطفالا استغالللجنسي ، وا ستغاللالال اشكائر اوس الدعارةل اعمافي  ستغاللالا

و اد ، استعبالاو الرق الشبيهة بات ارسالمماو اق استرقالاو ا،  الخدمة قسراو السخرة او احية ابالا

 (64) ."او جزء منها،  البشريةنسجة الاو اء اعضالال استئصاو التسول، ا

   تيارامالالتشريع البشر في ار باتجالالث   تعريف الثالفرع ا

ر اتجالائم افحه جران مكافي ش (2006لسنة  51تي رقم )ارامالالبشر اب راتجالافحة انون مكاعرف ق

 نه اب 1مكرر  1دة الما في 2015( لسنة 1دي رقم )اتحالانون القالمعدل بالبشر اب

 لبشر كل من  اب راتجالاجريمة  ايعد مرتكب - 1

 .الوعد بهماو اء الشراو او عرضهم للبيع ا اصاشخاع اب - ا

و او سلمهم الهم ستقباو اهم اواو او رحلهم او نقلهم او جندهم استخدمهم او ا اصاشخاستقطب ا -ب 

و غير ذلك من ا الهاستعماو با بالقوةلتهديد اسطة ابو الوطنية ام عبر حدودهاد لبالاخل اء داستلمهم سوا

ءة اساو النفوذ ا استغاللو ا السلطةل استعماءة اساو اع الخداو ال احتيالاو اف اختطالاو القسر ال اشكا

 االستغالل.لضعف وذلك بغرض اله اح استغالل

 استغالللغرض  خرافقه شخص له سيطرة على شخص النيل مو اياو مزاليه الغ ماو تلقى مباعطى ا -ج 

 خير.الا

 يلي   ابقة مالسالفقرة المبينة في ا ئلالوسامن  ايل استعماولو لم ينطو على  بالبشر، اراتجايعتبر  – 2

                                           
 httpsنونية ات قاموقع منشور  ايضانظر ا، و  9/5/2010( في 18لعدد )العربية في الرسمية لجمهورية مصر الجريدة انشر في   – (64)

manshurat.org/node/778// 

https://manshurat.org/node/778
https://manshurat.org/node/778
https://manshurat.org/node/778
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 االستغالل.له بغرض استقباو اءه ايواو او ترحيله او نقله ام طفل استخدا – ا

 الشراء.و او عرضه للبيع ابيع طفل  –ب 

و الغير ارة ادع استغاللو الجنسي ا ستغاللالال اشكادة جميع المافي حكم هذه  ستغاللالايشمل  – 3

و الرق الشبيهة بات ارسالمماو التسول او اق استرقالاو ا الخدمة قسراو اء اعضالاو نزع ا السخرة

 (65).د استعبالا

رع لمشالقطري لم يذهب على نهج كل من المشرع ان  احظ نال بقة  السات التشريعالى النظر اوب

و ايع م) ببالبشر في كل من قار باتجالامي لجريمة اجرالالسلوك الذي حدد المصري واتي وارامالا

 ابقاطمن اتي كارامالالمشريع ان تعريف  افنجد ، م (استخدالاو ا او وعد بهاء او شراعرض للبيع 

ل ، اطفالاء والنساصه اوخ صباألشخار اتجالاقبه امن بروتوكول منع وقمع ومع الثالثةدة المالتعريف 

قبة اعر على نهج بروتوكول منع وقمع ومانه قد سالمصري نجد المشرع التعريف عند الى النظر اوب

ر اجتالال افعالى اف اضالمصري قد المشرع ان ا الال اطفالاء والنساصه اوخ صباألشخار اتجالا

لوعد او اء الشراو العرض للبيع او البيع اخري وهي ) ات البروتوكول مصطلحافي  المنصوص عليها

 م (.استخدالاو ا ابه

 

 

                                           
  http مة العابة النيالى موقع انظر ا  – (65)

-rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86//
-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-51-D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%

--A9%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-2006
-D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%
-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%

D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx% 

http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
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  لبشرار باتجالائص جريمة اني  خصالثالمبحث ا

جريمة مركبة  انهاو منظمة،جريمة  انها اهمهائص لعل البشر بعدة خصار باتجالاتتميز جريمة 

قعة على الوالمستحدثة وائم الجرامن  انها اخيرابرة للحدود ، والعائم الجرامن  انهاومستمرة ، و

 ص اشخالا

  لمنظمةائم الجرالبشر من ار باتجالاول  جريمة الالمطلب ا

 جريمةلاحترفت ات اباعص ارسهالجريمة تمان هذه ال المنظمة،ئم الجرالبشر من ار باتجالاتعد جريمة 

 (66) . الدخله  اومصدر اطهالنش الاومج امحور اوجعلته

حيث يتم من  األخيرة الحقبةل بشكل ملحوظ خال اتسع تطبيقهالتي ائم الجرالبشر من ار باتجالائم اوجر

 جغرافيةمنطقه  ايتوجد  وال بهم،ر اتجالاليتم  اسنوي الدوليةلحدود البشر عبر ايين من نقل مال الهخال

لتي ا العبوديةهر امظهر حديث من مظ انهاعلى  اليهالتي ينظر ا جريمةلاي عن هذه الم بمنالعافي 

 (67) . الدوليةت اهدالمعات واقياتفالالعديد من ا اجرمته

لم تعرف  2000م الع الوطنيةعبر  المنظمة جريمةلافحه المتحدة لمكامم الاقية اتفالرغم من كون اوب

تعريف  المنظمة ونبين منهالجريمة الصلة بات اذبير التعامن  اعرفت عدد انها الا المنظمة، جريمةلا

كثر ، او اص اشخا ثالثةمؤلفه من  تنظيميت هيكل اعه ذاجم   انهاب المنظمة اإلجرامية الجماعة

لخطيرة ائم الجراكثر من او احده اب وارتكافره بهدف الزمن ، وتعمل بصوره متضاموجودة لفترة من 

                                           
مرجع سابق  ،االستراتيجيةاالتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين االسباب التداعيات الرؤي  حامد،د/ حامد سيد محمد   – (66)

  16ص
ركز البحوث م االمنية،اكاديمية نايف العربية للعلوم  واالتجاهات،الجريمة المنظمة التعريف واالنماط  الصيفي،د/ عبد الفتاح   – (67)

  105ص ،1999 الرياض،والدراسات 



35 

 

 منفعةشر على او غير مباشر الحصول ، بشكل مباجل امن   االتفاقيةلهذه   المجرمة وفقال افعالاو ا

 (68) خري .ادية ام منفعةو اليه ام

ت غير مشروعة تملك اتنظيم المنظمة   هي جريمة تقوم بهالجريمة المقصود بان القول با اوبذلك يمكنن

منفذون يلتزمون  اوله ملزمة،عد القو ائهاعضاويخضع  ائفهاتدرج هرمي في وظ اسلطة مركزية وله

 (69) ألوامره.عة الطاء ولوالاب

م انسجاو بكفاءةو ابينه اك فيماشترالاتعمل في  انهالم العاعلى مستوي  المنظمة جريمةلا زما يميهم ان اف

 تتمثل في   لتياعي والجمالعمل ائز اهم ركاوتعتمد على  سيطرة ونفوذطق الى منالم العاكبيرين وتقسم 

 لية.اذوي خبرة ع ايكون مدبروه ام الباغ اذ لتنظيم:اولتخطيط ا

دية المائل الوساللفرص و الحيلة تبعايستعمل  افياحترا اماجرا المنظمة جريمةلاتعتبر  اذ الحتراف:ا

 حة لهم.المتالبشرية او

 لمحكم.الي والعالتنظيم اويظهر ذلك في  :لتعقيدا

 ز.ابتزالالتوظيف والقدرة على ا

مية اجرات اون مع منظماوقد تتع بها،لتي تعمل الدول اخل حدود ات دابالعصاط هذه ايكون نش ام الباوغ

لعمل السخرة في الجنسي وا ستغاللالال اشكافة اء وكالبغال اصة في مجاخري وخاتعمل في دول 

 (70) التبني.جل ائهم من او شرال اطفالاوخطف 

 

 

                                           
 .2000من اتفاقية االمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  2فقرة  2المادة   – (68)
  13مرجع سابق ص مقارنة،د/ طارق احمد فتحي سرور، الجماعة االجرامية المنظمة دراسة   – (69)
ركز البحوث م االمنية،اكاديمية نايف العربية للعلوم  واالتجاهات،الجريمة المنظمة التعريف واالنماط  الصيفي،د /عبد الفتاح   – (70)

  106ص ،1999 الرياض،والدراسات 
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  برة للحدودالبشر جريمة عار باتجالاني   جريمة الثالمطلب ا

يتمثل  اجنبيا اعنصر اتهاو تحمل في طيا، الوطنيةلحدود امتعدية  البشر بحسب طبيعتهار باتجالاجريمة 

لى الشهود ينتمون او ايالضحان او كا ،اخرىفي دولة  التخطيط لهاد واعدالاقد تم  جريمةلافي كون 

لى اقد فر  الجانين او ا، ىخراقليم دوله اقد تم في  جريمةلل الماديةصر العنا أحدن او اجنبيه ادوله 

 (71) .جريمةلا ارتكبت فيهالتي اف دوله خال

رتكبت في دوله او اكثر من دوله ، ارتكبت في ا جريمةية اهي    ابرة للحدود هنالعالجريمة اويقصد ب

 اسطتهاو بواخرى افي دوله  او تمويلها اف عليهاشرالاو التوجيه او ا التخطيط لهاو اد اعدالاحده وتم او

كثر من اميه في اجرانشطه ارس اميه منظمه تماجراعه احده عن طريق جمارتكبت في دوله واو ا، 

 (72)خري.ار في دوله اثا انت لهاحده وكارتكبت في دوله واو ادوله ، 

 في   لتي تتمثلائص واللحدود بعدة خصبرة البشر كجريمة عار باتجالاحيث تتصف جريمة 

 حدة. امن دولة و أكثررتكب في ا

ليه جرى عف اشرالا توجيهه اوو التخطيط له او اد اعدالاكبير من  انباحدة ولكن جارتكب في دولة وا

 خرى.افي دولة 

ي مية فاجرانشطة ارس امية منظمة تماجراعة ابه جمارتكاحدة ولكن ضلعت في ارتكب في دولة وا

 واحدة.كثر من دولة ا

 اخرى.شديدة في دولة  اراثاحدة ولكن له ارتكب في دولة وا

 

 

                                           
 346حسين محمد ، مرجع سابق ، صد / فايز محمد   – (71)
 19د / طارق احمد فتحي سرور ، الجماعة االجرامية المنظمة دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص  – (72)
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  مية مركبة ومستمرةاجراهرة البشر ظاب راتجالالث   جريمة الثالمطلب ا

لتي ا جريمةلاو هي اكثر من فعل ، امن  الجرمي لهاط النشالتي يتكون الجريمة المركبة هي الجريمة ا

لخطف ا الها، ومث(73)  امنفرد جريمةلام القي ايصلح كل منه مختلفة طبيعةت اديه ذال مافعاتقع من عده 

ل يصبح احتيالاو اف اختطالاو التهديد امن  ن كالالبشر فار باتجلنسبة لالاب ، فباغتصالالمقترن با

ن اقترالي عند التال وباستقبالاو اء ايوالاو التجنيد او النقل اخرى وهي ال افعاب ارتكوسيله تسخر ال

 (74) . المركبةلبشر ار باتجالا جريمةحده وهي او جريمةم امالجريمة نكوم ال بافعالاتلك 

 لتي تتمثل في  احل والبشر كجريمة مركبة بعدة مرار باتجالاوبذلك تتصف جريمة 

جل اخرى من ا لىاله من بلد استقباو ائه ايواو او نقله الذى يتم تجنيده الشخص اهو السلعة(  لضحية )ا

لبشرية اء اعضالال او في مجاء البغاو ارة الدعاعنه في  اوكره او قسرار منه اختياو ا طواعيةه استغالل

 .لجريمةامن هذه  ات تضررالفئاكثر اهم  ءالنسال واطفالاويعتبر 

 ولة.الدمن  السلعة( وتسهيل هروبهالضحية )التي تقوم بنقل امية اجرالاعة الجمالوسيط   وهو ا

 (75) ه.استغاللء امن جر منفعةو ادية اقتصاح اربالحصول على اس بغية الناجر   هو شخص ينقل التا

 ان يكون تنفيذها انهامن ش التي هيلمستمرة الجريمة ان ار اعتبارية وعلى استمرالاصية اعن خ اما

ط النشار استمرالتي يغلب الجريمة او هي اذلك  اعلهاد فارا الزمن كلماد في امتدلال بطبيعته بالاق

لبشر ار باتجالان جريمة او تقصر ، فا، فترة زمنية تطول  اعامتناو ان اك ، فعال المكون لهادي ارالا

و تجنيده لغرض اله استقباو ائه ايواو المجني عليه ايقوم بنقل  اني عندمالجان ال طويال اقد تستغرق وقت

                                           
 105، ص 2011د / احسن بو سقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ،   – (73)
 65صم  ،2011دار الكتب القانونية جريمة االتجار بالبشر )دراسة مقارنة ( ،  عمر،د / دهام اكرم   – (74)
ة ، مرجع سابق االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين االسباب التداعيات الرؤي االستراتيجي حامد،د/ حامد سيد محمد   – (75)

 19ص
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لى بعض الجرمي افعله  إلكمالج انه يحتاق ، فاسترقالاو القسري العمل او ارة الدعاه في استغالل

 (76) لبشر.ار باتجالافي جريمة  اجوهري الزمن عنصرالوقت فيكون ا

  صاشخالاقعة على الوالمستحدثة الصور البشر من ار باتجالابع   جريمة الرالمطلب ا

نت ازمنة ، فكالالعصور واخذت تتشكل وتتنوع على مر الخلق واية امنذ بد باإلنسانلجريمة ارتبطت ا

ئم جديدة لم تكن موجودة في العصور جراصبح في كل عصر من اوجد ، و اينما لإلنسانحبة امص

على  الواقعةئم الجرالبشر هي من ار باتجالان جريمة التقني ، فقد يبدو العلمي والتطور ابق نتيجة السا

ر اتجالاء ال من ورالمالحصول على الجريمة هو اني من هذه الرئيس للجالهدف ان ا المال طاموالا

 في العبرةن غير صحيح ال العبودية ، وهذاو القسري العمل او ارة الدعاه في استغاللعند  باإلنسان

لبشر ار باتجالالمعتدي عليه في جريمة الحق ان المعتدي عليه ، والحق اهي بتحديد  جريمةلاتحديد نوع 

ن انسالالبشر تقع على ار باتجالافموضوع جريمة  ا، لذ مة مثالالكراو الحرية ان في انسالاهو حق 

 اوضحن اصة  كمالخات التشريعاقليمية و الالدولية واثيق المواستقر عليه نصوص ا ام اولصيقة به وهذ

 (77) ت.التعريفافي  ابقاس

م وليست نفسهالبشر ار هم اتجالالسلعة محل ان البشر ار باتجالائص جريمة اهم خصان من الذلك نجد 

ر اعمالال وفي مختلف الرجاء والنسال واطفالابل هي تشمل  معين،و سن امقصورة على جنس معين 

تي يرتكب ني حالضحية للجا افيه التي تلجالوحيدة الجريمة البشر هي ار باتجالاتعتبر جريمة  ا، كم

ل لشرعية ونقالهجرة غير اء والجنسي للنسا ستغاللالات الال في بعض حالحاهو  ا، كم جريمته

  .ادياجين مالمحتاص اشخالالبشرية من اء اعضالا

 يلي   ان مانسالا التي يكون محلهالمستحدثة الجرمية ا زما يميهم ان اوبذلك نجد 

                                           
 71راسة مقارنة ( المرجع السابق، صد / دهام اكرم عمر ، جريمة االتجار بالبشر )د  – (76)
 72د / دهام اكرم عمر ، جريمة االتجار بالبشر )دراسة مقارنة ( المرجع السابق، ص  – (77)
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 بق.السالم تكن موجودة في  انها

 لحديثة.التقنية ارة للدول بسبب اهي عب انمابع والطاليست محلية  انها

 .اوتبدله التعدده السيطرة عليهاصعوبة 

لى عسع اق واعلى نط انشطتهارسة اومم المنظمة لسريتهات ابالعصالمنظمة وائم الجراب اطهارتبا

 لية.المات ائداللع ائهاخفاقليمي والالمستوي ا

 ر.ابتكالاع وابدالالتقني والعلمي والتقدم اب اطهارتبا

 (78) يرتكب جريمته. حتىني الجالى ا الضحية فيها التقليدية حيث يلجالجريمة ا إطارعن  اخروجه

   ابه معهالتي تتشائم الجرالبشر وار باتجالائم التفرقة بين جرالث  الثالمبحث ا

قعة الوا خرىالائم الجرامن  ن مع كثيراركالاو ائص الخصالبشر من حيث ار باتجالابه جريمة اقد تتش

 الذ الجرائم،من  اعن غيره اتميزه ابه واوصاف خاصةن اركان لكل جريمة ا الا االشخاص،على 

في  اينمب االول،لمطلب اجرين وذلك في المهالبشر عن جريمة تهريب ار باتجالاسنقوم بتمييز جريمة 

عة ونقل ازر وبين التمييز بينها اخيراو البغاء،وبين جريمة  التمييز بينهاني الثالمطلب اول في انتن

 لي التالنحو الث ونبين ذلك على الثالمطلب البشرية وذلك في اء اعضالا

 جرينالمهالبشر عن جريمة تهريب ار باتجالالتفرقة بين جريمة اول   الالمطلب ا

 اية نوضح مالبدال عدة ولكن في اشكاجرين في المهالبشر عن تهريب ار باتجالايختلف تعريف 

لى دوله ليست لذلك ا انوني لدخول شخص مانه   " كل تَدبير غير قاجرين بالمهالمقصود بتهريب ا

و ا بصوره مباشرهلحصول اجل اوذَلك من  فيها،ئَمين الدالمقيمين او من ا اهايالشخص ليكون من رعا

                                           
 بعدها.وما 78ص 2008ن،. يع عمازولتوا. رلثقافة للنشدار ا المنظمة،د / محمد هشام محمد عزمي   االتجار بالبشر والجريمة   – (78)
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لهم من ص ونقاشخالاجرين يكون بجلب المهاخرى، وتهريب ا منفعةو اليه ام منفعةشره على اغير مب

 (79) ربح.نونيه بهدف تحقيق اخري بطريقة غير قالى دوله ادولة 

نونيه جريمة ابطريقة غير ق الهلمرور من خالاو الى دولة اص من دوله اشخالايعتبر تسهيل دخول  وال

 اناحياجرين المهاو مهينه ، ويستلزم تهريب افي ظروف خطره  البان تنفيذه يتم غالبشر ، رغم ار باتجا

لحصول على اتم  اذاو ا ايالضحَ افقة البشر موار باتجالاط  ، بل يتضمن النشام بذلك القيافقتهم على امو

، الموافقةء تلك الغالى ا، تؤدى  والمخادعة والقسرية المؤذيةرة التجات ان تصرفاية، فالبدافقتهم في امو

ل اعماو سيستغلون في اء البغالعمل في انهم سيجبرون على البشر ار باتجالا ايايجهل ضح ام الباغ

جرين من هجرة غير شرعية ليدخل ضمن المهان يتحول تهريب الممكن امهينة وحقيرة ، ولذلك من 

 (80)لبشراب راتجالامفهوم جريمة 

لهجرة اجرين والمهالة تهريب انه قد خلى من نصوص تتعلق بمسانجد   لقطريالتشريع  الى النظر اوب

 298ر رقم القراجرين في المهالمصري قدر عرف تهريب المشرع ان الشرعية ، في حين نجد اغير 

للحدود  جنبيالالشخص وانه دخول وخروج الحدود بالتسلل عبر انه   الحدود بامين ان تابش 1995لسنة

ة للحدود صقلمالاطق المناجد بالتوار القرالمختلفة بطريقة غير شرعية ، ويحذر اجنبية الالمصرية ا

قل عن ت لحبس مدة الاقب باع ، ويعالدفار من وزير المحددة بقرالعسكرية والجهة ابتصريح من  الا

نية ج 5000وز اتتج جنية وال 1000تقل عن  لتي الامة الغرات واث سنوتزيد عن ثال شهر والاستة 

 لف ذلك.اكل من يخ

 تي  الا لبشر تتمثل فيار باتجالاجرين والمهابين تهريب  التفرقةوجه اهم ان الى ا اونلخص من هذ

                                           
المم المتحدة االمكمل التفاقية  والجو،راجع في ذلك المادة الثالثة من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر   – (79)

 .15/1/2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 
، 2015ة، االسكندري الجامعي،دار الفكر  الوضعي،بين الفقه االسالمي والقانون  بالبشر،االتجار  محمد،د / عبد الهادي هاشم   – (80)

 89ص
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و اره ن في ظروف خطاحيالاجرين يجري في كثير من المهالضلوع بتهريب ان امن  الموافقةَ بالرغم

 افقوام لم يونهاف بالبشر،ر اتجالا اياضح اماو التهريب،جرين على المهافقه اعلى مو ينطوينه امهينه ف

ئل الوساء امن جر امعني له تصبح ال الموافقةن تلك البدء فافي  افقواقد و انوان كا حتىقط على ذلك 

ن تقع الك يمكن وكذ ضحاياهم،ر قبل اتجالا جريمةمرتكبو  التي يتبعها المسيئةو الية احتيالاو ا القسرية

 رة.الدعات اشبك في حالة المجني عليه كمافقة الرغم من موالبشر على ار باتجالاجريمة 

لبشر ار باتجالان افي حين  المقصودةلى وجهتهم ا بوصولهم ينتهيجرين المهاتهريب  ستغاللالا

يقع  ام البار غاتجالا ايان ضحاحظ يال الفعلية الناحيةومن  الضحايا، استغاللر استمراعلى  ينطوي

ومن  ايائهم كضحايذاوده امن مع الحمايةلى اشد اجه اومن ثم يكونون في ح قسوة، أكثرعليهم ضرر 

 (81) لمهربين.اجرين المهاجه اشد من حاملتهم افي مع اإلساءةخرى من ا ألشكالتعرضهم 

ذ يمكن ايكون كذلك  ر فقد الاتجالا امالوطنية ، ابر للحدود ابع عابط ائمالتهريب يتسم دالحدود   اعبر 

لى ان امن مك او نقلواخرى الى دولة ا اخذواقد  ايالضحان اك اذا النظر عمار بصرف اتجالان يقع ا

 (82)اتهالمعنية ذالدولة اخل اخر دا

 ءالبغالبشر عن جريمة ار باتجالالتمييز بين جريمة اني   الثالمطلب ا

يقصد بالبغاء استخدام الجسم رغبة بإرضاء شهوات الغير مباشرة , أي تعاطي لزنا او اللواط مع اكثر 

من شخص او مباشرة األفعال الجنسية الطبيعية او غير الطبيعية مع الناس إرضاءاً لشهوات الغير 

لبشر ار باتجالاخطر صور اهم واء البغاو اء الجنسي للنسا ستغاللالاويمثل هرة الفاعل الجسدية او ش

لية اجمالاجرة المتامن  امهم الجنس قسماب المتاجرةلم ، حيث تَشمل العاعلى مستوي  ارانتشا اكثرهاو 

ل من خال مما يتدة اط عالنشا اء ، وهذالبغاعلى  إلجبارهنء النسالجريمة جلب البشر ، تشمل هذه اب

                                           
 27د /  ايمان محمد الجابري ، مرجع سابق ، ص  – (81)
 ومابعدها. 15د /  حامد سيد محمد ، المرجع السابق ، ص  – (82)
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ة الوعود بحيار وتشمل التجا اليها ائل عدة يلجال وسبع دولي يتم من خالات طامية ذاجرات امنظم

ر اجبالاب واغتصالاف واختطالايتم ذلك بطرق  ام الباجنبية ، وغاد فضل وعقود عمل مغرية في بالا

 لضرب.التهديد وات والمخدران ادماعلى 

 يلي  اء كمالبغالبشر وجريمة ار باتجالاف بين جريمة ختالالابه والتشاوجه اولذلك نبين 

  ءالبغالبشر وجريمة ار باتجالابه بين جريمة التشاوجه ا   والا

ن اص وتنقصاشخالاقعة على الوائم الجرامن  انهماء في البغالبشر مع جريمة ار باتجالاتتفق جريمة 

 (83) العمدية.ئم الجرامن  انهما اكم االنسان،مة امن كر

  ءالبغالبشر وجريمة ار باتجالاف بين جريمة ختالالاوجه ا  انياث

ئم اين في جرحفي  جنائيا، اءلتهاف  لمساته كافي حد ذ المتعة وهذاء ببيع البغافي جريمة  المرأةتقوم 

بحيث  أةالمردة هذه ايتولون قي اناثا،م ا انواك اخرون ذكوراص اشخاو اك شخص البشر هنار باتجالا

 جرين.المتادة للبيع من قبل ام اذ جسدهاتخي الا اء كرهالبغافي  ايستخدمونه

شر فهي من لبار باتجالاجريمة  امامة العا واآلداب لألخالقفية المنائم الجراء من البغاتعد جريمة 

 االنسانية.مة الكرالحرية واسة بالمائم الجرا

لحدود ائم عبر الجرالبشر فهي من ار باتجالائم اجر اما لمكافحتها،لى جهود محلية اء البغائم اج جراتحت

 (84) لدولي.اون التعائل الدول عن طريق وسافة اك اولذلك فهي تعتبر مشكلة دولية تتصدي له الوطنية،

 

 

                                           
 81د /  دهام اكرم عمر ، المرجع السابق ، ص  – (83)
 28د /  ايمان محمد الجابري ، مرجع سابق ، ص  – (84)
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   لبشريةاء اعضالالبشر وزرع ونقل ار باتجالالتمييز بين الث   الثالمطلب ا

مية منظمة بتجميع اجراعة او جمام فرد اقي انهالبشرية با باألعضاءر اتجالايمكن تعريف جريمة 

 اوبيعه ايالضحا هؤالءء اعضاحيث يتم نزع  االكراه،و ايل التحاب منهم،ء ادون رضص اشخالا

 (85) مالية.ح اربالحصول على اجل اعة من اكبض

و القسر ا لاشكاو غير ذلك من ا الهاستعماو ا بالقوةو تهديد اع ال خدافعالمجني عليه ضحية ايكون ف

و ا تضعاف،االسلة اح استغاللءة اساو السلطة ال استعماءةَ اساو اع الخداو ال احتيالاو اف اختطالا

ن اش خر، ويكون منافقه شخص له سيطره على شخص النيل مو اياو مزاليه الغ ماو تلقى مبا بإعطاء

 ئه.اع برضانتزالايكون  فال الضحية،دة اراعدمت ان ا ائل جميعهالوساهذه 

فيه  امنهم ن كلالبشرية في اء اعضالالبشرية وزرع ونقل ا باألعضاءر اتجالالبشر مع ار باتجالايتفق 

ب سالمكالى ا باإلضافةلبشري الجنس افي  المتأصلةمة الكرامته تلك ان وكرانسالاس بجسم امس

ر اتجالان البشر في ار باتجالالبشرية عن ا باألعضاءر اتجالاويختلف  عنهما،لمتولدة الضخمة ا

لزرع ا اما االنسان،مة اس بكرالذي فيه مساء للعضو والشرالبيع والبشرية يتم عن طريق ا باألعضاء

 شرعي.لنقل فيتم بطريق او

 باألعضاءر اتجالايختلف  اكم بالبشر،ر اتجالاحد صور البشرية هو ا باألعضاءر اتجالالذلك يعتبر  

 اقانطوسع البشرية اء اعضالان موضوع زرع ونقل البشرية في اء اعضالاعة البشرية عن نقل وزرا

نه يتضمن اف البشرية،ء اعضالاعة اوة على تنظيمه لنقل وزرعال ألنه البشرية، باألعضاءر اتجالامن 

 (86) لبشرية.ا باألعضاءر اتجالاقب على التي تجرم وتعابية العقالتجريمية والنصوص ا

                                           
 24ص السابق،المرجع  اجتماعية(االتجار بالبشر )قراءة قانونية  شاعر،راميا محمد  – (85)
 7،8ص ،2010 النهضة،دار  مقارنة،البشرية بين الواقع والقانون دراسة  باألعضاءاالتجار  المحامي،ابو الفتوح  عمر /د   – (86)
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ولة في د البشريةء اعضالاعه اص بتنظيم نقل وزرالخا (2015لسنة  15رقم )نون الذلك تم صدور ق

خر، ا انألنسن حي انسامن  ايو خالانسجه او اعضو  اين   " يحَظر نقل ابعة على الرادة افي مقطر 

لنقل ان ن يكواجيه، وبشرط عال ضرورةو لتحقيق ا، المتلقية افظة على حيالمحا الضرورة تقتضيه الا

سيم جلمتبرع لخطر النقل تعريض ان ايكون من ش الا، والضرورةجهة هذه المو الوحيدة الوسيلةهو 

 .و صحتهاته اعلى حي

 ".نوناقلا اهذ ألحكام امتوفى، ووفق جثةمن  الا والطبية العلمية لألغراضل عضو استئصايجوز  وال

مة من وسالانة البشرية لصياء اعضالالمصري بتنظيم نقل ا (2010لسنة  5نون رقم )القاوكذلك صدر 

لتبرع اهم ويحمي امهم وحرمة جثث موتاجسامة ويحفظ سال غالل،االستويجنبهم  المصريين،مة اوكر

ء وفي ظروف طبية الخفات في احالجراء هذه اجراجمة عن ار صحية جسيمة ناخطالمريض من او

 (87) مادية.ت انامكات بشرية والدقيقة من خبرات احالجراء هذه اجرايتطلبه  اءم مع متتال رديئة ال

 

  

                                           
 0102، دار النهضة  2010لسنة  5لبشرية دراسة على ضوء رقم ا باألعضاءاالحكام القانونية للتبرع  زغلول،د / بشير سعد   – (87)

 23،ص
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 لبشرار باتجالاني   تجريم الثالفصل ا

رج حدود ان تتعدي خامن دون  الدولةخل حدود ارتكبت دا إذاوطنيه  جريمةلبشر ار باتجالاتَعد جريمة 

 اقليمها،خل الذي يسرى داي دوله هو وحده انون ان قا اووطني ادولي المعترف بهادئ اومن مب الدولة،

تقع  جريمةنون على كل القالذي يعني وجوب تطبيق ات والعقوبانون اقليميه قا بمبدأيسمي  ام اوهذ

لنظر عن جنسيه اوبصرف  اجنبيام ان اك اني وطنيالجالنظر عن جنسيه ابغض  الدولة،قليم اخل اد

 (88) اجنبيه.م لدوله امصلحه للوطن  جريمةلاهدرت اء اسو او وطنيا اجنبيالمجني عليه ا

 لى الفصل ا البشر سوف نقسم هذار باتجالالموضوعية لجريمة ام احكالاهم اولمعرفة 

 لبشرار باتجالانوني لتجريم القاس اسالاول   الالمبحث ا

 الدوليةثيق المواوالفقه الشريعة وان يكون بموجب ا امالبشر ار باتجالانوني في تجريم القاس اسالان ا

 لي  التا لنحوالمبحث على مطلبين وذلك على ا اسوف نقوم بتقسيم هذ اومن هن الوطنية،ت التشريعاو ا

 ةلعربيات التشريعالوضعي وانون القالبشر في ار باتجالاول   تجريم الالمطلب ا

 بالبشر،ر اتجالائم اقبة جرافحة ومنع ومعاصة لمكات وطنية خالى سن تشريعالدول العديد من ات الج

نون القالبشر في ار باتجالالمطلب تجريم ا اول في هذاصة بذلك حيث نتنالخات التشريعاوذلك بموجب 

 لي التالنحو العربية وذلك على ات التشريعالقطري وا

 لقطريانون القالبشر في ار باتجالاتجريم 

                                           
 2002،  د / سمير عالية ، شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة مقارنة( ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  – (88)

 118،ص
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 نونالقال وذلك من خال تفشيها،نين للحد من القوالبشر ووضع ار باتجالاهرة القطري ظالمشرع الج اع

نية منه على تجريم كل الثالفقرة اءت في البشر حيث جار باتجالافحة امك بشأن (2011لسنة  15رقم )

 (89) بالبشر.ر اتجم جريمة لالاعد على قيالتي تسال افعالا

نع ملقطري ذهب على نهج بروتوكول المشرع ان ا 2011لسنة  15نون رقم القال من خال ايتبين لن

سع البشر وار باتجالان تعريفه لجريمة اوك واالطفال،ء اللنس اصاوخ صباألشخار اتجالاقبة اوقمع ومع

و ا، لسلطةا استغاللو اع، الخداو ال احتيالاو اف اختطالا) ات عدة ومنهالاق حيث شملت حالنطا

تعريفه  نالقطري كالمشرع ان ا ا( وبذلك يتضح لنبإعطاءلوعد او ا، الحاجةو الضعف الة اح استغالل

 والخارجي.خلي الدانوني القام النظاءم مع مميز ويتال

بي ايجاوقف لبشر وهو مار باتجالا جريمةب ارتكائل اوس بإيراد خرى تتمثلا بإيجابيةلنص ا افيتميز هذ

 لتعريف.افي  اخرى غير منصوص عليهائل البشر بوسار باتجالا جريمةب ارتكالممكن ان من ال

 لقطريالمشرع البشر عند ار باتجالانوني لتجريم جريمة القالنص اتحليل 

 افل خالالمثالحصر وليس على سبيل اسبيل  على ستغاللالاورد صورة القطري قد المشرع ان انجد  

ل اطفالاء واللنس اصاوخ صباألشخار اتجالاقبه ا( من بروتوكول منع وقمع ومعا/3دة )الماورد في  الم

لتي او ستغاللالاخري من المجني عليه بصور ا استغالللممكن امن  ألنهنص غير دقيق  برأينا اوهذ

لصور قد يؤدى اببعض  ستغاللالان حصر اخر واغرض  ايو اء اعضالال نزع المثاعلى سبيل  امنه

 ب.العقاه من الجنات فالالى النتيجة ايؤدى ب البشر ممار باتجالالى تضييق مفهوم ا

ر اتجالافحة ائة مكء هيانشالمتمثلة في او وقائية،بير البشر تدار باتجالائم التجريم لمرتكبي جرا اويعد هذ

 ضاء،الق نزاهةبير لتعزيز العموميين وتداعد سلوك للموظفين اووضع قو المالي،د الفسالبشر واب

 وغيرها. لةالمطلوبين للعدات وتسليم اعدالمسا لتبادلت اهدام معابرامثل  الدوليون التعابير اوتد

                                           
 المادة الثانية الفصل الثاني .نص بشان مكافحة االتجار بالبشر  2011( لسنة 15قانون رقم )انظر   – (89)
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 لعربيةات التشريعالبشر في ار باتجالاني   تجريم الثالمطلب ا

لى الدول قد عمدت ان بعض افي حين  بالبشر،ر اتجالا الى تجريملعربية ات التشريعالعديد اذهبت 

 واالستقرار،ت الثبامن  ءبشي اطتهاحاجل الدستورية ذلك من ا انينهالبشر في قوار باتجالاتضمين حظر 

ت ارامالادي في دولة اتحالانون اق امنه بالبشر،ر اتجالاو حظر اتير على تحريم الدسافقد نصت بعض 

( لسنة 1دي رقم )اتحالانون القالمعدل بالبشر ار باتجالائم افحة جران مكافي ش (2006لسنة  51رقم )

2015. (90) 

 صباألشخار اتجالاقبه ابروتوكول منع وقمع ومعر على نهج اس االماراتي قدلمشرع ان ا اهن افيتبين لن

لة اح استغاللنه لم ينص على " ا، حيث لبشرار باتجالال في تعريف اطفالاء والنساصة اوخ

ير ذلك من غو ا الهاستعماو بالقوةلتهديد اكتفى بالبشر بل ار باتجالائل اف " كوسيلة من وساستضعالا

و الية الغ مابمو تلقي ا بإعطاءو ا السلطة استغاللو اع الخداو ال احتيالاو اف اختطالاو القسر ال اشكا

 خر.افقه شخص له سيطرة على شخص النيل مو ايامز

د افرالار في اتجالافحة الجنة وطنية معينة بمك 2007م المصرية في يوليو عالحكومة اء انشاوكذلك  تم 

 )64 (نون رقمالقادر اصالوطنية ، فقد تم ات الهيئات وارية للسلطاستشالية تنسيق وكمرجعية التكون 

لمصري المشرع استهدف الذي البشر وار باتجالافحة ان مكالمصري في شالتشريع افي  2010لسنة 

لمتورطة اف اطرالارمة على جميع ات صالبشر وفرض عقوبار باتجالال اشكافة انون تجريم كالقا ابهذ

 (91).نية الثادة الماء في نص ار ، حيث جاتجالافي جريمة 

                                           
 1مادة  1520( لسنة 1في شان مكافحة جرائم االتجار بالبشر المعدل بالقانون االتحادي رقم ) 2006( لسنة 51)قانون رقم انظر   – (90)

 مكرر.
 انية.المادة الث نص في التشريع المصري في شان مكافحة االتجار بالبشر 2010لسنة  )64 (قانون رقم انظر   – (91)
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قمع على نهج بروتوكول منع و ايضار المصري قد سالمشرع ان التعريف ا ال هذمن خال اويتضح لن

مشرع لان ا الا وصور،لحصر ار على سبيل اتجالائل اوذلك بتحديده وس صباألشخار اتجالاقبة اومع

خرى وهي ا البروتوكول مصطلحاتفي  المنصوص عليهار اتجالال افعالى اف اضالمصري قد ا

 م(.استخدالاو ا الوعد بهاو اء الشراو العرض للبيع او ا )البيع

دة الماي فلبحريني حيث حدد ا صباألشخار اتجالافحة امك بشأن (2008لسنة  1نون رقم )القاذهب  افيم

 ن اولي على الا

له بغرض ابستقاو ائه ايواو او تنقيله او نقله الشخص ا دهو تجني، صباألشخار اتجالالمقصود با -ا

 بإساءةو النفوذ او ا الوظيفة استغاللو با الحيلةو التهديد او اه اكرالا، وذلك عن طريق ستغاللالاءة اسا

ير و غاشره انت مباًء كاخرى غير مشروعه سواوسيله  بأيةو الشخص اعلى ذلك  ال سلطه ماستعما

 شره.امب

و ا لستغالالال اشكاشكل من  ايو في ا الدعارةلشخص في اذلك  استغالل، ستغاللالاءة اساوتشمل 

د استعبالاو الرق، الشبيهه بات ارسالمماو اق استرقالاو ا الخدمة قسراو العمل او ا، الجنسيء اعتدالا

 .ءاعضالاو نزع ا

و اعشره  الثامنةل من هم دون استقباو اء ايواو او تنقيل او نقل اتجنيد  صباألشخا اراتجايعتبر  -ب

ن ذلك ارهم، متى كاختياو حريه ائهم اد برضاعتدالا ايمكن معه و شخصيه الالة ظرفيه امن هم في ح

 .ابقةالس الفقرةفي  المنصوص عليهائل الوسامن  ايلفعل باهم ولو لم يقترن استغاللءه اسابغرض 

 (92) .عشرة سنه ثمانيلعمر الذي لم يبلغ من اللمجنى عليه  الحقيقيةلسن اب الجانيويفترض علم  -ج

ر اتجالافحه ام مكاولى من نظالالفقرة الثة من الثادة المالسعودي في نص المشرع اذهب  اوفيم

لسعودي   انون القان اهـ  نجد 1430رجب  21ريخ ا( وت40در برقم )م/الصا السعودي صباألشخا

                                           
 البحريني نص المادة االولي. صباألشخامكافحة االتجار  بشأن 2008( لسنة 1قانون رقم )انظر   – (92)
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و ال عليه احتيالاو التهديد ا واه اكرالافي ذلك  ال، بماشكالاشكل من  ايي شخص بار باتجالايحظر 

ضعفه  استغاللو اعليه،  ال سلطه ماستعماءة اساو النفوذ، او ا الوظيفة استغاللو او خطفه، ا خداعة

 الجنسيء اعتدالا ألجلخر، افقه شخص له سيطرة على ا، لنيل مواو تلقيها اياو مزا اليالغ ماء مباعطاو ا

و نزع اد، استعبالاو الرق الشبيهه بات ارسالمماو اق استرقالاو التسول، او ا  الخدمة قسراو العمل او ا

 (93) م.النظانية من الثادة المالنص  ارب طبيه عليه، وذلك وفقاء تجاجراو اء اعضالا

  لبشرار باتجالامة لجريمة العان اركالاني   الثالمبحث ا

و جميع ا جريمةلا التي تشكل منهاء اجزالالبشر هي مجموعه من ار باتجالامة لجريمة العان اركالان ا 

حد اء انتفاو ا ائهانتفاو الجريمة اعلى وجود  والتي يترتب جريمةلان ابني اعليه ينطويلتي انب الجوا

 (94) .انهاركا

تحقق  ألجلفره اتو يقتضي ابخصوص م الداخلي الجنائينون القاق المتطلبة في نطا جريمةلان اركاو

لبشر اب راتجالا جريمةن اتقدم ف ا، وممالمعنويلركن او الماديلركن افر كل من اتتطلب تو جريمةلا

 اقسم هذسن ومعنوي لذا ماديسيين وهو ركن اسالى ركنين ا للحدود تستندبر او عانت وطنيه اًء كاسو

في  يالمعنولركن اول انتن ابينمول الالمطلب اوذلك في  الماديلركن ا المبحث على مطلبين وهما

 لي التالنحو اني وذلك على الثالمطلب ا

 لبشرار باتجالادي لجريمة الما لركناول الالمطلب ا

 ايحميه لتيالح المصاحدى او خطر على اء اعتدالذى يشكل البشر وار باتجالافي  الماديلركن ايمثل 

يحدث  لسلوك الاذ من دون ذلك ا ادي ملموسامن دون سلوك م جريمة ، فال اضرر او يسبب لهانون القا

 ، ال الجنائينون القان اويترتب على ذلك  بالحماية  الجديرةلح المصاس باو مسالمجتمع ام ال بنظخالا

                                           
 هـ المادة الثالثة الفقرة االولي.1430رجب  21( بتاريخ 40قانون السعودي رقم )م/انظر   – (93)
 533ص ،8200شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة مقارنة( بيروت منشورات الحلبي الحقوقية  القهوجي،د/ على عبد القادر  – (94)
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لجريمة  الماديلركن ا، ف  لإلدارة اسانعكايعد  خارجيلى سلوك اذ لم تقضى ا اوحده ايالنوايعتد ب

 اإلجراميلسلوك ا اسيين هماساتتكون من عنصريين  او دوليا اخليانت داًء كالبشر سوار باتجالا

 ليالتالنحو اعلى  اوذلك ونبينهم اإلجرامية والنتيجة

  مياجرالالسلوك اول  الالفرع ا                              

صوص لمنال افعالاحد اب ارتكال لبشر من خالار باتجالائم امي في جراجرالالسلوك اتتمثل صور  

 اوت كثيراتتف الل ، واستقبالاء وايوالاب ، استقطالالنقل ، البشر وهي   ار باتجالانون منع امن ق اعليه

لى حد افق المصري ، وتتواتي وارامالالفرنسي وارنة كالمقات التشريعاردة في الوالسلوك اعن صور 

ء ايوالارحيل ولتالنقل والتجنيد وال افعا فيلتي تتمثل او مميالالبروتوكول المنقولة عن الصور اكبير ب

 . لاستقبالاو

ر اتجالائم امي في جراجرالالسلوك ارنة قد حددت صور المقات التشريعالبية ان غاسبق  اويتضح مم

لنقل اب واقطستالاسنبينه وهي  المجرمة وكمال افعالاذج من النماد بعض اعتماين في التبالبشر ، مع اب

 ليالتالنحو ال وذلك على استقبالاء وايوالا، ثم 

 الوعد بهماو اء الشراو العرض للبيع او ا لبيعا والا

لضحية افي بيع  اتهاءاجرا ذاتخابمية اجرالابة العصام الضحية بقيامل مع التعان السلوك ا اويعنى هذ

ن اوك الشراء،و البيع الوعد باو ا املين فيهالضحية من متعاء او شرالضحية للبيع او عرض ا لألخرين

 االلكترونية.ئط الوسال و من خالاشرة امل مبالتعان اء كاسو امل معهاصبح مجرد سلعة يتعان انسالا

(95) 

                                           
 106د/ /امون سالمة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر ص – (95)
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هيه اننه قريه متالم كالعاضحى وسيلة جعل من ا اكم للمعلومات، اسريع انترنت طريقالاصبح احيث 

مية اجرالا تاعالجماستغلت اوقد  بسببه، اميسور امرالدول ارة بين التجاتت شئون الي بالتاوب الصغر،

 ألشكل افمم ت،االنترنل عبر اطفالاء والنسار باتجالالحديثة في تيسير شؤون ا التكنولوجيالمنظمة هذه ا

مية اجرالات اعالجمام استخدالم بسبب العانتشرت في ال قد اطفالاء والنسار باتجالاهرة ان ظافيه 

  االنترنت.لمنظمة شبكة ا

ت اعالجمات بين الصفقام ابرايمكن  واالطفال،ء النساب الخاصة اإللكترونية التجارةفعن طريق 

ك ثمة توفير للوقت الي يكون هنالتاوب االنتقال،نهم دون افي بلد ايالضحالمنظمة وبين امية اجرالا

ن تتم وسيله الممكن امن  ايضاو الطرفين،شر قد تم بين اء مبان يكون ثمة لقالصفة دون افتبرم  والتنقل،

 (96) .افور الصفقةز فتعقد الى جهاز الدفع من جها

 باستقطالالنقل و ا  انياث

ًء اسو ليه،علمجني امه ووجود اقان اه مكاني ليغير بمقتضالجالذي يقوم به اط النشانه النقل بايقصد ب

و تحقق ا اسرن تم قاء اوسو فيها، ستغاللالابقصد  ارجهام خا الدولةخل اخر دالى ان النقل من مكان اك

لمجرمة ا لافعالاذج انم كأحدلنقل اط انشن اوعليه ف عليه،ء من له سلطه او رضالمجني عليه اء ابرض

لى ان امك من الضحيةن اه مكاني ليغير بمقتضالجالذي يقوم به اط النشالبشر هو ار باتجالائم افي جر

و العنف او اع الخداتتصف ب بأساليبه استغاللبقصد  ارجهاو خا الدولة،خل اء داخر، سوان امك

 ل.اموالاو دفع ا السلطة استغالل

 مباشرة،لمقصد او العبور الى دوله المصدر الضحية من دوله النقل قد يتم عن طريق نقل اوتجريم 

لنقل اويتم  مصدرة،لى دول الدولية ارير التقالبشر وفق ار باتجالائم ايتعلق بجر الدول فيماوتصنف 

                                           
حديد تطبيق تالثاني حول  د/ /عمرو حسين عباس ، ادلة االثبات الجنائي والجرائم المعلوماتية ، بحث مقدم الى المؤتمر االقليم – (96)

 .9مقر جامعة الدول العربية ص 27/4/2008-2الملكية الفكرية في الوطن العربي في الفترة من 
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لجو لنقل او البحر او البر او غير شرعية عن طريق انت شرعية اء كالنقل سوائل اعن طريق وس

 (97) تامة.لجريمة الفعل تكون ا اتحقق هذ وإذا النهائية،لوجهة الى ا المنشأمن جهة  ايالضحا

يهم عل والسيطرةه اياجل جذب ضحامن  الجاني ايقوم به التينشطة الاب مجموعة استقطالاويقصد ب

نوني القانموذج لالي هو بطبيعته التانية وبالثادة المالمذكورة في نص الصور اه وحسب اكرالاو اع الخداب

 المجرم، طالنشالصورة من صور انوني لهذه القالنص ان ا اكم والتجنيد،لتطويع الصورة يفترض الهذه 

 (.ايالضحاص )اشخالاب مجموعة من استقطالى اطه اني بنشالجان يتجه ايفترض 

ة الفتاو الضحية البحث عن اب تبدأ مختلفة،ت اطاونش بأفعال ايالضحاب ونقل استقطايتم  ام الباوغ

ل اومث عليها،للسيطرة  اجهاستدرالضحية واولة جذب امرحلة مح تأتيثم  وسطاء،ل لمستهدفة من خالا

و عرض ا فتاة،ج من التقدم للزوان على عالالاو ا ،وظائفلى اجة الحالصحف عن ان في عالالاذلك 

 نفسه،ت ويقدم انعالالالضحية لهذه ا، وقد يستجيب اياتب مغري ومزاد برلبالارج اة خاعمل على فت

 (98) استغاللها.ن بقصد الى مكا او نقلهاشرة امب اهاستغاللوقد يتم  الضحية،لسيطرة على اوبعدئذ تتم 

 لاستقبالاء وايوالالتجنيد وا  الثاث

ب استقطابعد  الباغف االستقبال،و ا باإليواءفقد يتحقق  والنقل،ب استقطالايتحقق بفعل  البشر كمار باتجالا

لنقل اء اثناء اوي سوالمالى اج بعدئذ اويحت خارجها،و الدولة اخل اخرى دالى منطقة ا الضحية يتم نقلها

د لضحية عنال استقباص يقومون باشخالى وجود اجر بهم المتاص اشخالاج اقد يحت اكم بعده،م ا

 المقر.و في دولة المستهدف ان المكالى ا اوصوله

قبة المنصوص عليه في بروتوكول منع وقمع ومعالتجنيد ار ، فلفظ انصالاو ان اعوالالجند هم ا  :لتجنيدا

ص اشخالارة تجنيد التَطويع ، و عباو التَجنيد ال هو اطفالاء والنساصه اوبخ صباألشخار اتجالا

                                           
 106دار الفكر ص العام،القسم  العقوبات،قانون  سالمة،د/ /امون  – (97)
 101شرح قانون العقوبات القسم العام ص طه،د/ محمود احمد  – (98)
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ول ابله للتدامهم كسلعه قاستخداص واشخالافتعنى تطويع  اإلجراميلسلوك اصوره من صور  ابوصفه

ء ر من هَؤالاتجالا ايان ضحايعنى  اوهذ المستخدمةئل الوسانت اي كاح اربالاوجنى  ستغاللالالغرض 

 (99)عليهم  السيطرة نتيجةيطلب منهم طوعيه  انى وينفذون ماللج اماضعين تماص يكونون خاشخالا

ئمة اء بصورة داللضحية سو إلقامةان اعن طريق توفير مك الجانيلذي يقوم به اط النشاهو   : ءايوالاو

لضحية ا إلقامةن اني توفير مكالجام اط بقيالنشا ا، ويتمثل هذ اهاستغاللم بصورة مؤقتة ، وبقصد ا

خرين ، الالضحية من ا استغاللوي بقصد الماو بتوفير المستغل ، ا، وقد يكون هو  ستغاللالابقصد 

 .اهاستغاللخر بقصد ان الى مكا امؤقت لحين نقله مأوىو ا

و النقل اء اثناللضحية  البشر، وقد يكون مؤقتار باتجالائية لعملية النهالمرحلة اء قد يكون ايوالاو

ه في استغاللن يتم او المقيمة فيه ، ا المأوىت الضحية في ذا استغاللن يتم افرق  ال ب ، واستقطالا

 (100).المأوىخر غير ان اي مكا

ل استقبالان لنقل، الال افعان انه شال كصورة مستقلة ، شاستقبالالقطري المشرع اجرم   : لاستقبالا

ل استقباة بالجنايقوم  ادة مانه ع، ال ستغاللالاو اء ايوالاو النقل اته ، وقد يستتبع ابذ ائماق اطاقد يكون نش

لضحية وينهي اني الجار ، حيث يستقبل المطاو في الحدود ابر اويتم في معلمقصد الضحية في بلد ا

 اخري لحين وصولهالى ا او تسليمها ائهايوالضحية ، ومن ثم الدخول ، ومن ثم يقوم بنقل ات اءاجرا

و الجنسي، ا ستغاللء لالالبغاخل بيت ال داستقبالا، وقد يكون  ستغاللالان او مكائم الدالمقرر الى ا

 لسخرة .العمل في اخل مصنع بقصد او داء ، اعضالابقصد نزع  المستشفىخل اد

                                           
ولة االمارات د 1ط القانونية،سلسلة الدراسات  الوطني،مكافحة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون  الماجد،د/ عادل  – (99)

 87ص ،2007العربية ،
 44ص ،1987 1د/ هاللي عبد هللا احمد، شرح قانون العقوبات القسم العام ط – (100)
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لذي ان المكالى ا ال وصولهالضحية حالذي يتضمن تلقي اط النشانه ذلك اب ال هناستقبالاوبذلك يقصد ب

ع الخداتتصف ب بأساليبلبشر ار باتجالاوجه اعلى وجه من  اهاستغاللليه بقصد ا او نقلها ابهاستقطاتم 

 (101) لضعف.الة اح استغاللو السلطة ا استغاللو اه اكرالاو ا

 مياجرالاط النشائل اني  وسالثالفرع ا

م جريمة ايق رال يتصولبشر، بحيث ار باتجالائم الجرمي في جراط النشا التي يتحقق بهائل الوساتتعدد 

 لي التا لنحوائل على الوساتلك  قسرية ونبينخرى غير او قسرية،ئل اوهي وس دونها،لبشر ار باتجالا

 القسريةئل الوسا والا

 خرى الالقسر ال اشكاف واختطالاو القوةل استعماو بالقوةلتهديد اه واكرالا القسريةئل الوساتشمل   

 اإلرادةنه يعدم اول في الاحيث يذهب  معنويه اكراو ماديه اكرالى نوعين اه اكرالاه   ينقسم اكرالا

 (102) حريتها.و يقيد من ا ابل ينقصه اكلي اإلرادة مال يعدني الثا ابينم مطلقه،بصوره 

 بالتسب تسيطر على حريته وتدفعه نحو هيذ ا اومتهالشخص مقاهو قوه يستحيل على  :الماديه اكرالا

في  اكنهللفعل اتي ادره ممن اص انهاهر الظان تبدو من حيث او جريمةلات اديافم النتيجة،ث احدافي 

ع ضخ من اماصلى اعل اكف جريمةلالمسؤول عن ادي فيكون هو الماه اكرالادرة عن مصدر اص الحقيقة

 عنها.فهو غير مسؤول  جريمةلاستعملت في ان مجرد وسيله افقد ك لإلكراه

ل المثا اهذ ففي اهاستغاللء بقصد البغارسه اعلى مم اجر بهالمتاء النساحدى ان تجبر ال على ذلك اومث

 (103) لفعل.اليه اه وليس بسبب من نسب اكرالابسبب من صدر عنه  الجرمية النتيجةوقعت 

                                           
 190د/ قوراري ، المرجع السابق ، ص – (101)
 .702ص سابق،مصدر  (،شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة مقارنة القهوجي،قادر د/ على عبد ال – (102)
 .211، ص1992 العربية،دار النهضة  القاهرة، الخاص،القسم  العقوبات،شرح قانون  حسني،د/ محمود نجيب  – (103)
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لخوف عنده من خطر اث احداو الرعب في نفسه اء القاو المجنى عليه اج ازعا القوة ويقصد بهالتهديد با

 (104) خر على نحو يهدد نفسه وحريته.او بَشخص اله او بماعه بَشخصه ايقاد اير

ء على اعتدالاع انواخر فهو يشمل كل او بشخص المهدد اعه بايقالمهدد الذي ينذر التهديد اموضوع  اما

و الضرب او اء اعضالاحد او بتر التهديد او حريته وحرمته وعرضه وشرفه كان انسالامة جسم سال

ء اعتدالاع انوالشرف وتشمل كذلك كل نوع من امور تخدش ا بإسنادو العرض او هتك اب اغتصالا

 (105) عليها.ء ستيالالاو ا او حرقها ألتالفهال اموالاعلى 

 انهاة من شراهو كل عب بالقوةلتهديد ان اك اذاف المعنوي لإلكراهلمعنى التهديد هو نفس المقصود باو

ن اله فاو ماو نفسه غيره اله ام واعه بنفسه ايقاد المجني عليه من خطر يرالرعب في نفس ال ادخا

ه اكرا الاهو  التهديد مان ائل بالقاي الرالمعني كذلك نتفق مع ا اخير يفيد هذالالمعنوي هو اه اكرالا

 المعنوي.ه اكرالا صورة من صور الاهو  التهديد مان ادق فامعنوي وبتعبير 

لمجني عليه فهو الدي  كافة الرضام انعدا الجرائم بصورفي بعض  القوةلقوة   يتحقق ركن ال استعما

ب ارتكال تسهيال امهاعداو ا المقاومةص تقصد تعطيل قوه اشخالايتم بكل وسيله قسريه تقع على 

 (106) نفسه. الماديه اكرالا الا وما ه القوةل استعمان الذلك ف جريمةلا

 القوةل استعماعلى وسيله  اينطبق هن الماديه اكرالان مضمون اذكره عن بي مما تقدن كل انرى  الذ

 ره.اجة لتكراح وال

ن دته مارالضغط على ابسبب  جريمةب ارتكالى الشخص ا ان يلجالمعنوي يقصد به اه اكرالا اما

 دفعها.ن يكون في وسعه ار من دون اختيالايجرده من حريه  امم اخر،شخص 

                                           
 420مصدر سابق ص العقوبات،شرح قانون  عالية،د/ سمير  – (104)
 .1996 الزمان،مطبعة  بغداد،الخاص(  )القسمشرح قانون العقوبات  الحديثي،د/ فخري عبد الرزاق  – (105)
 165ص  قمصدر ساب بالبشر،في مكافحة االتجار  الدولية،الجهود  مطر،د/ محمد يحيي  – (106)
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 تأثيرتحت وني الجامن  اهاستغاللء بغرض البغا جريمةل الماديلفعل ا امرأة تأتين ال على ذلك   اومث

 للجريمة.لمكون الفعل افترتكب ذلك  التهديد بقتل ولدها

  لقسريةائل غير الوسا  انياث

ف اعستضاله اح استغالللسلطة وال استعماءه اساع والخدال واحتيالا القسريةئل غير الوساتشمل 

  يأتي افيم والتي سنوضحها اياو مزالية ام لغاو تلقى مباه اعطاو

لى اخر او شخص ا الجانيل توصل تحقق من خال التي جريمةلانه تلك ال باحتيالايعرف   لاحتيالا

ع الخدائل احدي وسال الجانيم استخدا نتيجةل منقول مملوك للغير من دون وجه حق اتسليم م

فع الدالغلط المجنى عليه في اتسفر عن وقوع  والتيلحصر انون على سبيل القافي  المنصوص عليها

 (107) لتَسليم .الى ا

صة الخا الوطنيةت التشريعاغلب الوسيلة ، وكذلك الف ذكره على هذه الساكد بروتوكول ا   عالخدا

ع الخدامر منتقد لكون تعبير ا ال وهذاحتيالانب الى جا الوسيلةذ وردت هذه البشر ار باتجالافحه ابمك

 (108) لوسيلتين.احدي ا بإيرادء اكتفالاجدر الان ال لذلك كاحتيالالتعبير  ادفامر

لدولية اثيق المواء بشكل مطلق في اج السلطةل استعماءة اسان تعبير ا   لسلطةال استعماءةَ اسا

 اما ايقصد به السلطةن القول البشر ومن ثم يمكن ار باتجالافحه ابمك الخاصة الوطنيةت التشريعاو

 (109) . جريمةلاب هذه ارتكالذي يشغل وظيفه في الموظف اك الوظيفية السلطة

تَه ارسه سلطافي مم الحريةمن  المشرع للموظف قدرا التي يترك فيهات الالحافي  الصورةوتتحقق هذه 

في هذه  الجوهرية والفكرة الغايةلهذه  اه محققاير اره ماختيام بمحض العالح الصاليقَرر في حدود 

                                           
 103، ص2011دار الكتب القانونية  القاهرة، ،1ط بالبشر،د/ دهام اكرم عمر   جريمة االتجار  – (107)
 543ص ،0082شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة مقارنة( بيروت منشورات الحلبي الحقوقية  القهوجي،د/ على عبد القادر  – ( 108)
 .172ص سابق،مصدر  بالبشر،النظام القانوني لمكافحة االتجار  فهمي،د/ خالد مصطفي  – (109)
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مه التحقيق مصلحه ع ان يستعملهاد بذلك ارالموظف سلطه فقد اَخول  ارع حينمالشان اذ ا الصورة

 (110) ل سلطته.استعماء اساو لغيره فقد اصه لنفسه اتحقيق مصلحه خ الهاستعمابتغي بان اف احدده

 فاستضعالالة اح استغالللث   الثالفرع ا

لخضوع للعمل انه ليس لديه بديل معقول سوى المعنى الشخص الذي يعتقد ا ستغاللالايعني ذلك 

ت الاح استغالللحصر ا ل الالمثاويشمل ذلك على سبيل  منه، المطلوبةت الخدماو المطلوب ا

ئق او من دون وثا ينونالمعنى على نحو غير قالبلد الى الشخص اعن دخول  االستضعاف الناتجة

لشخص انيه او عجز يعاو عقلي اي مرض جسدي او ا المعنية، المرأةلحمل لدي الة او حاصحيحه 

م عقليه تحكم احكاعلى تكوين  القدرةن او نقصاده اي ماطى ان على تعادمالالة افي ذلك ح المعنى بما

 (111) .لشخص طفالاكون 

يس ل الضحيةوضع يكون فيه  ألينى الجا استغالل انهاف باستضعالاله اسبق نستطيع تعريف ح اومم

ضعه ن بوالو ك ان ليقبل بهاك التي مانى الجات ام لطلبستسالالا الخضوع اوي بديل سوي الديه 

 ى حالةعللبشر ار باتجالافحه اصة بمكالخات التشريعاغلب او الدوليةثيق المواوقد نصت  الطبيعي،

 التالي.في  والتي تتمثللبشر ار باتجالاب جريمة ارتكائل اف كوسيلة من وساستضعالا

 لقسري(العمل ا) الالإراديلمنزلي اق استرقالا -1

 عديميلعمل اب اربا استغالل، نتيجة  اإلراديق استرقالاب ايضالمعروف القسري ، والعمل ا يأتيقد 

و ا جريمةلاو الفقر او ا البطالةت ع معدالارتفا، بسبب ستغاللكثر عرضه لالا اصبحوال الضمير لعما

جرون المهات ، ويكون ارسالممالهذه  الثقافيلقبول او ا السياسيةت اعالنزاو اد الفساو التمييز ابسبب 

ص اشخالار اجبا ايضاص ، ومع ذلك يحدث البشر بشكل خار باتجالال اعمافي  ستغاللمعرضون لال

                                           
 .69ص سابق،مصدر  مكافحتها،جرائم االتجار بالبشر واستراتيجيات  النقيي،د/ سالم ابراهيم بن احمد  – (110)
 .106ص سابق،مصدر  مقارنة( دراسة)بالبشر جرائم االتجار  عمر،د/ دهام اكرم  – (111)
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 القسريلعمل ا اياث من ضحانالاع اخضان يجرى احيالادهم ، وفي كثير من في بال العمل قسراعلى 

 (112) . الخاصةزل المناتهم في اتي يقدمن خدماللوات الفتياء والنساصه ا، وخ الجنسي ستغالللال

ن المكا ان هذال الخاصة،زل المنالقسري في العمل امن  افريد انمط الالإراديلمنزلي اق استرقالايعتبر 

فيه  مال يشاركه وغالبا الدوامت اوقاملين بعد العان سكن افهو متصل بمك للعمل، ارسمي انامك رال يعتب

هم في تعرضهم اوتس المنازل،عية على خدم اجتمالبيئة عزلة اتفرض مثل هذه  ام اوكثير اخرون،ل اعم

لتفتيش  المتاحةلسهولة اصة بنفس الخاك مالالاتستطيع تفتيش  ت الالسلطان عنهم ال ارغم ستغالللال

 (113) العامة.كن امالا

 لمقيد بسند  العمل ا -2

 ام اكثيرو العمل،ص على اشخالا إلرغاملَسند او الدين ام استخداه هو اكرالالقوه وال اشكاحد امن 

ويتضح  ،“ العبوديةو " السخره" ارة " العمل بعباص على اشخالار اجبال اشكالشكل من ا الى هذار ايش

جرون المتَ ايستغل  الدين عندماس اسا للعبودية على ايالم ضحالعاء انحال في مختلف العمان يقع ا الن

  انون قرضالفه للقالتوظيف بصوره مخاء او وسطا صباألشخا

 (114) توظيفه.كجزء من شروط  البدايةمل في العا استدانة

   ستغاللالافمن صور 

 .ستغاللالالغرض  لهاستقباو اؤه ايواو او تحيله او نقله ا امانية عشر عالذي يقل سنه عن ثمالطفل اتجنيد 

ع اخضار اطالجنسي ضمن اط النشاهم في استغالللبشر لغرض ار باتجالال اعمارسة اويمكن مم

ء البغاسة رار في مماستمرالات على الفتياء والنساحيث ترغم  الدين،د ابل سداد مقاستعبلال ايالضحا

 الدين.م استخداعبر 

                                           
 .254، ص1992 العربية،دار النهضة  القاهرة، الخاص،القسم  العقوبات،شرح قانون  حسني،د/ محمود نجيب  – (112)
 451ص ،0820شرح قانون العقوبات القسم العام )دراسة مقارنة( بيروت منشورات الحلبي الحقوقية  القهوجي،د/ على عبد القادر  – (113)
 .112ص سابق،مصدر  مقارنة( دراسة)بالبشر جرائم االتجار  عمر،د/ دهام اكرم  – (114)
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 ميةاجرالالنتيجة ابع الرالفرع ا

و هي ا اإلجراميثر للسلوك اك الخارجيلم العايحدث في  الذيلتغيير ادية هي اهرة مالنتيجة كظا

ل ادية ويقائم مالجراتكون  الجنائية، فقدية الحمارته بارع جدالشاقدر  او حقال مصلحه اينلذي ان العدوا

وقد تكون  البحت،ط النشاو السلوك ائم اجر ال عنهالنتيجة وقد تكون شكلية ويقات ائم ذالجرا انهاب اعنه

 (115) لخطر.ائم او من جرالضرر ائم امن جر

ل على الحا لفعليان العدوا ار يتمثل فيهاثاترتب عليه  امياجرا البشر تفترض سلوكار باتجالائم افجر

وهي  ام سلبيا ناك ابيايجامي اجرالادي ارالالسلوك احق على مر الالنتيجة اف القانون،لذي يحميه الحق ا

و ار لضراوهي  ام سلبيان اك ابيايجامي اجرالادي ارالالسلوك الذي يلحق على الخطر او الضرر ا

 القانون. امصلحة يحميهلذي يلحق الخطر ا

لقسرية ثم الخدمة او الجبري العمل النتيجة في صورة معينة كالبشر بتوقع ار باتجالائم افيكتفي في جر

لعضو محل ان اك أيالمجني عليه ، اء اعضالنتيجة في نزع عضو من الى تحقق ادة ارالاتوجه 

جة اخر بحاين كزرعه لشخص مه لغرض معاستخدالعضو باذلك  استغاللن يتم ال ، على استئصالا

 .(116)بلاو بدون مقابل للمجني عليه ال بدفع مقاستئصالان يتم اليه ويستوي ا

 لبشرار باتجالالمعنوي لجريمة الركن اني   الثالمطلب ا

لسلوك الى انى الجادة اراف انصراوهو  الجنائيلقصد اب العمديةئم الجرافي  المعنويلركن ايتمثل 

لسلوك ان تصب على ائي يجب الجنالقصد افي  واإلرادة،  او قبولها جريمةلاصر اطه علمه بعناحاو

 (117) . اقب عليهالمعا والنتيجة

                                           
 .81مرجع سابق، ص مقارنة( دارسة)بالبشر جرائم االتجار  عمر،د/ دهام اكرم  – (115)
 228،229مرجع سابق ص بالبشر،د/ فتحية قوراري المواجهة الجنائية لجرائم االتجار  – (116)
 213ص ،1989 العربية،دار النهضة  القاهرة، (،قانون العقوبات )القسم العام حسني،د/ محمود نجيب  – (117)
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م العالقصد ا اذن يقترن هالبشر، بل ينبغي له ار باتجالا جريمةم في العائي الجنالقصد افر ايكفي تو وال

 ص.البشر لغرض خار باتجالاب جريمة ارتكاص وهو الخالقصد اب

 لي التاك المطلب بفرعين وهماسة هذه اول دراسوف نتن الذ

  صالخائي الجنالقصد اني   الثالفرع ام                 العائي الجنالقصد اول الالفرع ا

 م العائي الجنالقصد اول  الالفرع ا

 كافة، القانونية اصرهالعلم بعناميه مع اجراقعه انى نحو تحقيق والجادة اراه اتجام بالعالقَصد ايتَحدد 

عث معين او با محدودةية الى تحقيق غانون من دون سعى القاسلوك يجرمه  اإلرادة نحوه اتجافمجرد 

 الداخلينون القاو ا الدولينون القاء في ام سوالعائى الجنالقصد اوعليه يتكون  القصد،يكفي لتحقيق ذلك 

 (118) .واإلرادةلعلم ا امن عنصرين هم

نى بموضوع اجلان يعلم افيجب  الجريمة،صر انى عن عنالجاتتولد لدى  التي الذهنية الصورةلعَلم   هو ا

ن فعله ا اكبهعلم مرت إذا الالبشر ار باتجالا جريمةلجرمى في القصد افر ايتو فال عليه،لمعتدى الحق ا

 انسان.ينصب على 

لفعل وهو علم اقب على انون يعالقان اي ا انونالمجرم قالسلوك ادر عنه يندرج ضمن الصالسلوك ان او

 (119) نون.القالجهل بار باعتذالايقبل منه  عل فالالفامفترض في حق 

ء اعتدالالسلوك ا ان هذان من شالذي يرتكبه وامى اجرالالسلوك ا بخطورةنى الجان يعلم ايجب  اكم

لسلوك ا بإتقانني الجام ابسبب قي الصحةمه وسالامة الكراو الحرية او اة الحيان في انسالاعلى حق 

                                           
 .285، ص1996دار النهضة العربية  القاهرة،، 6ط العام،القسم  العقوبات،في قانون  الوسيط، سرور،د/ احمد فتحي  – (118)
 .309ص سابق،مصدر  العقوبات،د/ جمال ابراهيم الحيدري ن الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون  – (119)
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ل افعالاي فعل من او ائه ايواو اله استقباو او تنقيله او تجنيده المجنى عليه المتمثل بنقل امى اجرالا

 (120) المادي.لمكونة للركن ا

 النتيجةث احدالى انى ، الجادة اراه اتجالجرمى وهي القصد اني من عنصري الثا لعنصراهي دة   ارالا

لسلوك الى ا اإلرادةن تتجه ابد ومى ، ولذلك الاجرالاَء على سلوكه استحدث بن انهاو يعلم اميه اجرالا

 (121) عليه. المترتبة والنتيجة

نى الجاة داران تتجه الى تحقيق غرض معين عليه يجب ايتجه  نفسيط ام في نشابشكل ع اإلرادةوتتمثل 

ه اتجابمعنى  ائه،ايوو اله استقباو او تنقيله او نقله المجنى عليه الى تجنيد البشر ار باتجالا جريمةفي 

 .جريمةلل الماديللركن  المكونةل افعالالى ا اإلرادة

ب ارتكان وقت اك اذا اما الختيار،افر لديه حريه اعيه ومدركه وتتوالمتهم واده اران تكون اويلزم 

 االختياريلسكر غير او السن او بسبب صغر العقل ا في عاهةو الجنون  واإلرادةك ادرالاقد اف جريمةلا

 األدراكنه يفقد العلم اخر يقرر اي سبب او ا ضرورةله او حا معنويو ادى اه ماكراو وقوعه تحت ا

ر ومن ثم تنفى عنه اختيالاحريه  ادة تنفى معهارالاعيب من عيوب  ادته يشوبهاران ا، ف واإلرادة

 (122) .الجنائية المسؤولية

 صالخائي الجنالقصد اني   الثالفرع ا

ده ، علم ارالالعلم وام يقوم على العائى الجنالقصد اصره كاص من حيث عنالخائى الجنالقصد ايعد 

لى اده ارالالعلم واد امتداز عنه باصر ، ولكنه يمتالعنالى تحقيق هذه اده متجهه اراو جريمةلاصر ابعن

 (123) . جريمةلاصر اتعد من عنقعة الاو

                                           
 .118د/ دهام اكرم عمر ، جرائم االتجار بالبشر) دارسة مقانة ( مرجع سابق، ص – (120)
 28د/ مامون سالمة ، قانون العقوبات )القسم الخاص( مصدر سابق ص – (121)
 260د/ سمير عالية ، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص( مصدر سابق ،ص – (122)
 320د/ فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص( ، مصدر سابق ، ص – (123)
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 اليهماف ايض ايتطلب عنصر انماو العام،ئي الجنالقصد ايتطلبه  ايكتفي بم ص الالخائي الجنالقصد اف

دية المال افعالاب ارتكانصرفت نيته في اقد  ان يكون مرتكبهائم الجرانون يستلزم في بعض القاف

ئم يدخل الجرالنوع من ا اهذ ففي خاص،عث اب اليهان يكون قد دفعه او اية معينة الى غا المكونة لها

 (124) لجرمى.القصد اعث في تحديد البا

هو  جريمةللدي الماللركن  المكونة باألفعالم القياني من الجايه البشر تكون غار باتجالا جريمةففي 

ء النساصة اوخ صباألشخار اتجالاقبه اليه بروتوكول منع وقمع ومعار اشا ام اوهذ الضحية استغالل

رة ادع تغاللاسدني ، اكحد  ستغاللالاويشمل  ستغاللالالغرض ( " افقرة ) الثالثة المادةل في اطفالاو

ت شبيهه ارساو مماق استرقالاو ا اقسر الخدمةو ا السخرةو ا،  الجنسي ستغاللالال اشكائر اس والغير ا

 ء"اعضالاو نزع اد استعبالاو الرق اب

لى ر عاوقد س ستغاللالائمه غير حصريه لصور ابل تضمنت ق ستغاللالالم تعرف  المادةن هذه او

 ريمةجعث من البار اعتبالبشر فنصت على ار باتجالافحه ابمك الخاصةنين القواغلب اه اتجالا اهذ

لبشر هو ار باتجالا جريمةص في الخالقصد ان يكون ايمكن  اكم الضحية، استغالللبشر هو ار باتجالا

 البيع.و ا ستغاللالا

رة الدعال اعمالبيع في او ا ستغاللالالبشر هو ار باتجالاص في جريمة الخالقصد ان يكون ايمكن  اكم

 أعضائهمبجرة المتاو التسول او اق استرقالاو القسري العمل او السخرة او الجنسي ا ستغاللالاو ا

 لطبية.ارب التجا ألغراضو البشرية ا

ه طة علماحاولسلوك الى اني الجادة اراف انصرالعمدية بائم الجراص في الخالقصد احيث يمثل 

قب المعا لنتيجةالسلوك وان تنصب على الجرمي يجب القصد ادة في ارالاو قبولها،و ا لجريمةاصر ابعن

 خاص.ن لغرض الشر كار باتجالاب جريمة ارتكان اف عليها،

                                           
 .355ص سابق،مصدر  العقوبات،ي الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون د/ جمال ابراهيم الحيدر  – (124)
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لمحدد الوصف الجريمة بازم لوجود نه الالبشر في ار باتجالاص في جريمة الخالقصد اهمية اوتبدو 

لى ا جريمةلل القانونيلوصف الى تغير ابل المقاص يؤدى بالخالقصد انون بحيث لو تخلف القافي نص 

 (125) ل.احتيالالنصب وا جريمةمثل  أخفهو  الى ماو الخطف ا جريمةشد مثل اهو  ام

  لبشرار باتجالائم افحة جرال مكالدولي في مجالوطني واون التعالث  الثالفصل ا

فحة الدولية لمكالوطنية والقوى افة اون كاللبشرية ، وتستلزم تع افعلي البشر تحديار باتجالاتشكل جريمة 

 اون معاللتع انبهامية تسعي من جالنالمتحضرة وات المجتمعافة ان كالخطيرة ، ومن ثم فاهرة الظاهذه 

ت المعلوما ات تكنولوجيالالسريع في مجالتطور الة ، فاللعد الجريمة ، وتقييم مرتكبيهافحة تلك انحو مك

لمثمر اون التعالتطوير منظومة  افعان تكون دالتي يجب ات الالمجامن  ات وغيرهالاتصالانترنت والاو

 ائم تقوم بهالجران هذه اصة واب ، وخالعقامن  لإلفالتم اجرالاه ابة وسيلة لعتاتكون بمث حتى ال

 (126) لم.العافي دول  افة صورهالجريمة بكالنشر  ابينه اون فيمامية منظمة تتعاجرات اباعص

كذلك لمختصة وات الجهاقليمي بين الالوطني وال المجاء في اون سوالتعاهر اول بعض مظاوسوف نتن

 لي  التاك امبحثين وهم علىلفصل ا الدولي لذلك سوف نقسم هذال المجافي 

لدولي المستوي البشر على ار باتجالافحة الوطني  لمكاون التعاول   الالمبحث ا

 قليميالاو

 الجرائم، ايالعون لضحاعدة والمسادي بتقديم التي تنالفقهية ات اهاتجالالكثير من افق الالقد ظهر على 

و من ا الجرائم،تلك  ايالعينية لضحادية والماجلة العات اعدالمساهلية تقدم ات اء جمعيانشال من خال اما

لتي تصب ات اناعالات والتعويضات والالكفات وامالغرال حكومية تمول من خالديق اء صنانشال خال

                                           
 .245مرجع سابق ص بالبشر،د/ فتحية قوراري المواجهة الجنائية لجرائم االتجار  – (125)
 .355ص سابق،مصدر  العقوبات،د/ جمال ابراهيم الحيدري الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون  – (126)
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لدولي المستوي البشر على ار باتجالافحة الوطني لمكاون التعاوجه انبين  اومن هن الصناديق،في تلك 

 لي   التالنحو اقليمي وذلك على الاو

ول   الالفرع ا لقطريالتشريع الدولي في اون التعافحة والمكاليب اساول   الالمطلب ا

   لقطريانون القالبشر في ار في اتجالاء على افحة وللقضانوني لمكالقار اطالا

عم الدامن موقف دولة قطر  اقنطالاو الدولي،لمجتمع افر جهود البشر تضار باتجالافحة اتستوجب مك

نون القالج اع والخارج فقدخل الدان في انسالاء على حقوق اعتدالافة صور البشر وكار باتجالافحة المك

ثلة المماجنبية الات السلطالمختصة والقطرية ات السلطالدولي بين ائي القضاون انوني للتعالقام النظا

ئي الجنانون القاسس المثل واملة بالمعا ومبدألدولية ات اقياتفالام احكالقطرية وادة السياة اعامع مر

 (127) لدولي.ا

 بكرامةة الحيانه من ان وحرمانسالارخ لحقوق اك صانتهالرقيق من اره اهرة تجاتشكله ظ الم اونظر

 الظاهرةقم هذه الحد من تفاوله اك جهود دوليه عديدة لمحان تكون هنالمستغرب اوشرف لم يكن من 

ت في اتخذت دولة قطر عدة خطوا، فقد  جريمةلالقطري موقف من هذه ان للمشرع اك ا، كم ارهانتشاو

ء انشان ابش 2017( لسنة 15ء رقم )الوزرار مجلس اقر صدور البشر ، ومنهار باتجالارة اجهة تجامو

عية لجنة اجتمالالشؤون العمل وارية وادالالتنمية ارة ابوز اتنش لبشرار باتجالافحه الوطنية لمكاللجنة ا

 (128)."لبشرار باتجالافحه الوطنية لمكاللجنة ات سمى "

لتنسيق ا للبشر من خالار باتجالافحة الوطني لرصد ومنع ومكالمنسق ام بدور القيالى اللجنة اتهدف 

 يلي  ام بمالقيافي سبيل ذلك  ا، ويكون لهالشأن المعنية في هذات الجهامع 

                                           
 ومابعدها . 233د/ خالد مصطفي فهمي ، تعويض المضرورين من االعمال االرهابية ، مرجع سابق ، ص – (127)
 انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر. بشأن 2017( لسنة 15انظر الى قرار مجلس الوزراء رقم ) – (128)
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ت الجهانسيق مع لتاب المنفذة لهات اليالامج والبراد اعدالبشر، وار باتجالافحه الوطنية لمكالخطة اوضع 

ليب اسالبشر وار باتجالاب الصلةت اذ الدوليةت التشريعات تتضمن اناعده بياد قاعداو ،بالدولةلمعنية ا

 .المتعلقة بهات اسالدرار واتجالا

لتي تم الدولية اثيق الموات واقياتفالامع  اقهاتسان الصلة وضمات الوطنية ذات التشريعاجعة امر

 .لدولةامن قبل  التصديق عليها

 .لبشرار باتجالافحة الدولة في منع ورصد ومكاد ونشر تقرير سنوي عن جهود اعدا

 .بشأنهازم لالاذ اتخالبشر، واب راتجالافحه ابمنع ورصد ومك المتعلقة واإلقليمية الدوليةرير التقاسة ادر

في  البشر بمار باتجالا ايالدعم لضحاو الحمايةمين الت المعنيةت الجهاو المختصةت السلطالتنسيق مع ا

 .المجتمعيج اندمالاعلى  ايالضحاعده المس والتأهيلية الحمامج اذلك برن

ت النشراد اعدات والندوات والمؤتمرامه اقال لبشر من خالار باتجالاب المتعلقةئل الوساب الوعينشر 

ن اللجاو تالمنظمات مع الخبرات والمعلومادل ا، وتباللجنةف اهدايحقق  ابم التدريب وغيرهامج اوبر

 .اعهمبط الروالبشر وتوثيق ار باتجالافحة المعنية بمكالدولية اقليمية والالعربية والوطنية ا

ر اتجالافحه المتعلقة بمكا الدوليةت المنتديات والمؤتمرافي  الدولةفي  ةالمعنيت الجهامع  المشاركة

 (129) .لبشرار باتجالافحة ال مكاللجنة في مجا ال تكلف بهاعماي ام بالقيالبشر، واب

 لبشرار باتجالافحة الوطني في مكاون التعاني   الثالفرع ا

ع منه على بالرالفصل البشر في ار باتجالافحة امك بشأن (2011لسنة  15نون رقم )القار اشاوكذلك قد 

 لية  التاد الموالدولي في نصوص ائي القضاون التعا

 11دة المافقد نصت   والا

                                           
 httpانظر الى موقع الميزان – (129)

//www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73317&LawId=7186&language=ar 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34378&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73317&LawId=7186&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73317&LawId=7186&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73317&LawId=7186&language=ar
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ر اتجالائَم افحه جرايتَعلق بمك افيم اله المماثلةجنبية الاَت الجهالمختَصة مع ائية القَضاَت الجهاون اتتَع

ت ابانالات واعدالمسات والتحرياء اجرات والمعلومادل افي ذلك تب ا، بماحقه مرتكبيِهلبشر ومالاب

ر اطا، وذلك كله في القضائيون التعال وغير ذلك من صور اموالاد استرداو ءاشيالاوتسليم  القضائية

ف اطرالا متعددةو ا الثنائيةت اقياتفالاليه، وار المشا الجنائيةت اءاجرالانون اق التي يقررهاعد القوا

م اللنظ األساسيةدَئ المبارض مع ايتع ال المثَل، وذلك بماب المعاملة المبد او وفقا الدولةفي  النافذة

 .الدولةفي  القانوني

  12دة الماوكذلك نصت   انياث

 القضائيةت الجهادرة من الصا النهائية الجنائيةم احكالامر بتنفيذ ان تا المختصة القضائيةت اللجه

لبشر ار باتجالائم امن جر المتحصلةل اموالاد استرداو ادره او مصابضبط  المختصة األجنبية

 النافذةف اطرالا متعددةو ا الثنائيةت اقياتفالا اتتضمنه التيت اءاجرالاعد والقوا، وذلك وفق اتهائداوع

 (130) .لمثلاب المعاملة لمبدأ او وفقا الدولةفي 

ون ان تتعا نه يجبانري  االمنية،ت الجهاون بين التعاتيجية استرالمنظومة ودعم اجل تفعيل تلك اومن 

 يلي   افيمون التعاوجه اوتتمثل  الجرائم،جهة تلك ات مواءاجرارة في تفعيل الوزاجهزة ا

صر اواتدعيم و الموضوع، ابهذ الصلةت اذ والدولية واإلقليمية الوطنيةت المؤتمرافي  الفعالةركة المشا

 المتهمين.ت وضبط المعلومادل ال تبافي مج الدوليون التعا

ت ال تنظيم دورد من خالافرالار في اتجالائم افحه جرال مكافي مج المتخصصة األمنيةدر الكواد اعدا

د تلك ايفاد وافرالار في اتجالائم اجر اومنه المنظمة جريمةلل المختلفةلصور افحه ال مكاتدريبيه في مج

 الدوليةت اهاتجالالتعرف على او مهاراتها،لتنميه  متقدمةت تدريبيه ادر للحصول على دورالكوا

                                           
 12،  11بشان مكافحة االتجار بالبشر القطري ، الفصل الرابع المواد  2011( لسنة 15انظر الى قانون رقم )– (130)

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2564&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2564&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34379&LawID=2512&language=ar
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ت المؤسساسية بالدراهج المناضمن  اد ووضعهافرالار في اتجالال ائدة في مجالرالدول ارب اوتج

 .التعليميةهد المعاو

طنين امولامية وتبصير اجرالانشطة الاتلك  االعالم بمخاطرئل ال وسمية من خالعالالالتوعية انشر 

 لمختلفة.ا اهرهابمظ

لتسلل ات الالبحرية للعمل على ضبط حات القوالحدود وات حرس اخلية وقوالدارة التنسيق بين وزا

 (131) د.للبال

 لقطريالتشريع الدولي في اون التعافحة والمكا ألساليبنوني القالنص اتحليل 

لقطري ، نجد المشرع البشر عند ار باتجالافحة جريمة ال مكالدولي في مجاون التعاوجه الى النظر اب

هم في اتس التي بدورهالدولية وات المنظمانين والقوافق مع التي تتوانين القوالعديد من الى ار اشانه قد ا

ءت ا، حيث ج اء عليهالقضالجريمة والدولية للحد من تلك ات المنظمات والحكوماصل بين التواوجه ا

بع منه على الرالفصل البشر في ار باتجالافحة ان مكا( بش2011لسنة  15نون رقم )القانصوص 

م احكالالعمل بينهم وتنفيذ اجنبية وتسهيل الات الجهائية مع القضات الجهائي بين القضان والتعاضرورة 

 للدولة. نونيالقام اللنظ األساسيةدَئ المبارض مع ايتع ال الة وذلك بمالمطلوبين للعداوتسليم 

 لعربيةات التشريعالمستوي الدولي على اون التعافحة والمكاليب اساني   الثالمطلب ا

 تيارامالالمشرع الدولي عند اون التعافحة والمكاليب اساول   الالفرع ا

بشر لار باتجالائم افحه جران مكافي ش 2006( لسنة 51نون رقم )القاتي في ارامالالمشرع اذهب 

 ن   ا( على 21دة )المالذي نص في او 2015( لسنة 1دي رقم )اتحالانون القالمعدل با

                                           
 .308مرجع سابق ص بالبشر،د/ فتحية قوراري المواجهة الجنائية لجرائم االتجار  – (131)
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وتحديد  ا" يصدر بتشكيله لبشراب راتجالا فحهالمك الوطنيةللجنة انون لجنة تسمى " القا ابموجب هذ اتنش

 إطاربية في ايجاخطوة  اللجنةوتعتبر تلك  الوزير،ح اقتراء على اء بنالوزرار من مجلس اقر استهارئ

 الوطنيةعبر  المنظمة جريمةلافحه ال مكافي مج اتهامالتزالتنفيذ  الحكومة التي تقوم بها الحثيثةلجهود ا

 (132) لبشر.ار في اتجالاصه اوخ

    ييأت انون بمالقا امن هذ( 12دة )المافي  المنصوص عليهاللجنة ا ( تختص13)دة المانص حيث 

    لبشرار باتجالائم افحة جرالوطنية لمكاللجنة ات اصاختصا

 المنفذة لهات اليالامج والبرالخطط واد اعدالبشر وار باتجالافحه امله لمكاوطنيه ش استراتيجيةوضع  

 .الدولةب المعنيةت الجهالتنسيق مع اب

 اياللضح لمطلوبةا الحمايةيحقق  البشر بمار باتجالائَل ابمس المتعلقةلنظم ات والتَشريعاوتحديث  دراسة 

 الدولية.ت اللمقتضي الشهود وفقاو

ر اتجالا ليباسالبشر وار باتجالا جريمةب الصلةت اذ الدوليةت التشريعات تتضمن اناعده بياد قاعدا

 .ابه المتعلقةت اسالدراو

 المعنيةت الجهالتنَسيق مع اب لبشرار باتجالافحه المك الدولة اتخذتهالتي ابير التدارير عن التقاد اعدا 

  بالدولة.

بير التَدات واءاجرالاذ اتخابشر ولاب راتجالا بمنع المتعلقة والمحلية واإلقليمية الدوليةرير التَقاسة ادر 

  بشأنها. الالزمة

لبشر ار باجتالالدعم للمتضررين باو الحمايةمين الت المعنيةت الجهاو المختصةت السلطَ التنسيق مع ا 

 المجتمعي.ج اندمالاعلى  ايالضحاعدة المس والتأهيلية الرعامج افي ذلك برن ابم

                                           
 الخاص بمكافحة االتجار بالبشر. 2015( لسنة 1( من القانون االتحادي االماراتي رقم )12انظر الى نص المادة )– (132)
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لتدريب اوت النشرات والندوات والمَؤتمرامه اقالبشر وار باتجالاب المتعلقةئَل المسالوعي بانشر  

 للجنة.اف اهدايحقق  ابم اوغيره

ر اتجالا فحهابمك المتعلقةلدولية ات المنتديات والمَؤتمرافي  الدولةفي  المعنيةت الِجهامع  المشاركة 

 ايالضحاللتعرف على  المناسبةت اليالاووضع  الدولية،فل المحافي هذه  الدولةونقل وجهة نظر  بالبشر،

ئم اجر فحهال مكامج افي هذ اللجنة اتكلف بهل اعما بأيةم القيالبشر، وار باتجالا ايافي قض

 (133) لبشر.اب راتجالا

 لمصريالمشرع الدولي عند اون التعافحة والمكاليب اساني   الثالفرع ا

 التنسيقية الوطنية اللجنةبتشكيل  2007لسنة  1584ء رقم الوزرار رئيس مجلس احيث صدر قر

ت المنظماوت الهيئارجية لشئون الخاعد وزير اسة مسارجية برئالخارة البشر بوزار في اتجالافحه المك

ل ر من خاللبشار في اتجالالتصدي لقضية الى التي تهدف امور الالعديد من اللجنة باوتختص  الدولية،

ت اذ يةوالسياس واألمنية القانونيةد ابعالافة اموحده تعكس ك مصريةغة رؤية اخطة عمل قومية وصي

   اله الموكلةف اهدالاومن بين  الصلة

 فيذها.تنت في اءاجرايتخذ من  ابعه ماومت والتنفيذية، التشريعيةت اءاجرالابير والتداح اقترا 

 الدوليةت ايقاتفالاوبين  بينها،فق التواتحقيق  كيفيةح اقتراو الصلةت اذ الوطنيةت التشريعاجعة امر

 راد.االفر في اتجالا قضيةلجه اتشريع موحد لمع صياغةح اقتراسة امصر مع در التي تصدقت عليها

 لتوعيةات لبحوث وحمالا إلعداد باإلضافةيتهم اوحم ايالضحاعده المس الالزمةت اءَ اجرالاح اقترا

 التعليمية.هج المنا، وتطوير اإلعالمية

 القانون.ذ انفائمين على القات اودعم قدر التدريب،مج اد براعدام في اسهالا

                                           
 http //rakpp.rak.ae/ar/Pages/default.aspxلى موقع انظر ا– (133)

http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/default.aspx
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 المعينة.ت الهيئَ ات والجهالتنسيق مع ات مركزيه باناعدة بياد قاعدا

ر اتجالالحه اكلمي لمالعامج البرناو جريمةلات والمخدرالمعني با المتحدةمم الاون مع مكتب التعاتفعيل 

 لبشر.افي 

 واإلقليمية الثنائيةت اقياتفالاعن طريق تشجيع  الجنائيةئل المسالدوري با القضائيون التعات الياتعزيز 

 (134) الصلة.ت اف ذاطرالا المتعددة والدولية

 (18دة )المانصت  وكذلك

فحه امكبيتعلق  افيم اله المماثلة األجنبيةت الجهامع  المصرية ةلشرطاو القضائيةت الجهاون اتتع

ت ابانالات واعدالمسات والتحرياء اجرات والمعلومادل افي ذلك تب ابم ،لبشرار باتجالائم احقه جرومال

صور  لمحكوم عليهم وغير ذلك منال ونقل اموالاد استرداء واشيالاو وتسليم المجرمين القضائية

 متعددةو ا الثنائيةت اقياتفالا التي تقررهاعد القوا إطاروذلك كله في  والشرطي، القضائيون التعا

 .لمثلاملة بالمعا لمبدأ او وفقا العربية،في جمهوريه مصر  النافذةف اطرالا

 (19دة )المانصت  ايضاو

و ضبط اتعقب زمة للالا القانونيةت اءاجرالاذ اتخان تطلب ا واألجنبية المصرية القضائيةت ايكون للجه

لغير اقوق ل بحخالالامع عدم  ،الحجز عليهاو ا اتهائداو عار اتجالائم ال موضوع جراموالاو تجميد ا

 .النيةحسنى 

 20المادة ونصت 

ت الجهامن  الصادرة النهائية الجنائيةم احكالامر بتنفيذ ان تا المختصة المصرية القضائيةت اللجه

ئم امن جر المتحصلةل اموالاد استرداو ادره او مصاو تجميد ابضبط  المختصة األجنبية القضائية

                                           
 ،2015 ،االسكندرية الجامعي،دار الفكر  الوضعي،االتجار بالبشر بين الفقه االسالمي والقانون  محمد،د/ عبد الهادي هاشم  – (134)

 .339ص
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و متعددة ا الثنائيةت اقياتفالا التي تتضمنهات اءاجرالاعد والقواوذلك وفق  وعائداتها،لبشر ار باتجالا

 (135) .لمثلاب المعاملة لمبدأ او وفقا ،العربيةفذة في جمهوريه مصر الناف اطرالا

 لدوليةات اقياتفالالبشر في ار باتجالافحة الدولي لمكاون التعاني   الثالمبحث ا

 اتهه مثيالالطرف تجالدولة الذي بموجبه تلتزم اهدي التعاس اسالالدول ائم بين القا الدوليون التعايعد 

، ادولي المعترف بها األساسية المبادئئم على اون قالتعا ان يكون هذاخيرة على الالذلك تحرص هذه 

وهو ضرورة  الالبشر ، ار باتجالا جريمةل تصدى لافي مج الدوليون التعايقوم عليه  أساسي اوثمة مبد

فر الم تتواللفرد ، وم األساسيةت الحريايه ان وحمانسالام حقوق احترامع  اون متسقالتعا ان يكون هذا

 المشروعيةب اكتساد وقد تعجز عن انتقلتي تتخذ قد تتعرض لالابير التدان ا، ف األساسيةت انالضماهذه 

 (136) ه.استغالللى ا الوطنيةعبر  اإلجراميةت المنظمامر قد تسرع اوهو 

 بين   لمبحث على مطلا البشر نقسم هذار باتجالافحه افي مك الدوليون التعاوجه ا أبرزولمعرفه 

 لدوليالمستوي البشر على ار باتجالافحة اول   مكالالمطلب ا

شتركه بين ونيه مرنه ماع سبل تعاتبالبشر ار باتجالافي  الضالعة اإلجراميةت المنظمافحه اتتطلب مك

ء على لضوانسلط  اومن هن سواء،على حد  والوطنيلدولي المستويين اق على النطاسعه ات عدة واهيئ

 لي  التالنحو اوذلك على  الدوليلمستوى البشر على ار باتجالافحه امك

 لدوليانون القالبشر في ار باتجالاول   تجريم الالفرع ا

لبشر اب راتجالالتي تجرم ا والدولية واالقليميةصة الخا الدوليةلصكوك اهم المطلب ا انوضح في هذ

   التاليللتقسيم  اوفق

                                           
 .340،  339، ص 2015د/ عبد الهادي هاشم محمد ، مرجع سابق ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ،  – (135)
 81د/ عبد هللا على عبو سلطان ، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق االنسان ، مصدر سابق ، ص – (136)
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 لبشرار باتجالاصة بالخالدولية الصكوك ا  والا

ب تجو األوربيةلسفن انت الرقيق حيث كارة الى وقف تجا 1890م المنعقد عاذهب مؤتمر بروكسل 

عقد  لىا األوربيةلدول ادفع بعض  امم األوربيةق اسوالاص وبيعهم في اشخالالم لَخطف العادول 

برلين  لموقعين في كل منانوني للصكين القاس اسالالتي حددت او (1919م ان" عان جرماقية )ساتفا

ر اتجالاوعلى  الرق بصوره جميعهامل على الكاء القضان اعلى ضم اكدت عزمها وبروكسل فقد

 لبحر.او البر ان في اء كالرقيق سواب

في  ليالعملعثور على وسيله للتنفيذ ا بروكَسل وفيتحقق بفضل صك  الذيز انجالاورغبه في توسيع 

يق لرقاره ابصدد تجن ان جرماقية ساتفا اموقعو اعنه أعلنلتي ات الم للرغبالعاء انحامختلف 

 من تلك الكثر تفصيات اعلى ترتيب الغاية،لهذه  ان يتفق طلبا الضرورين من اب افاعتراق واسترقالاو

 25/9/1926لرق في جنيف في يوم ارة اقية منع تجاتفالصكوك ، حيث عقدت اتلك  اشتملت عليهالتي ا

 .(137)مم الافي ظل عصبة 

ن  " اه على نيه منالثادة المالرقيق ، فقد نصت ارة اعلى منع تج اف فيهاطرالالدول الزمت كل التي او

و ا ادتهالموضوعة تحت سياليم اقالايخص  اقدون كل منهم في مالمتعامون الساف اطرالايتَعهد 

ف ارطالاو ادتهم الموضوعه تحت سياقليم الايخص اقدون ، كل منهم في مالمتعامون الساف اطرالا

يتهم امحو ايتهم و والادتهم الموضوعه تحت سياقليم الايخص  اقدون ، كل منهم في مالمتعامون السا

    التي منهالضرورية لذلك وابير التدايتهم ، وبقدر كونه لم يتخذ بعض او وصانهم او سلطا

على  اكلي ءالقضالممكنه على السرعه اوب العمل تدريجياقبه عليه ، )ب( المعالرقيق وار باتجالامنع 

 اجميع الرق بصورها

                                           
دار الثقافة    عمان 1سهيل حسين الفتالوي ، موسوعة القانون الدولي الجنائي )جرائم االبادة الجماعية وجرائم ضد االنسانية ( ط  – (137)

 .212، ص 2011للنشر للتوزيع 
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لتي او 2/12/1949ريخ ال بتاطفالاء والنسار باتجالاربه ابرمت صكوك دوليه عده متعلقه بمحا اكم

لغير ، ارة ادع استغاللو بألشخاصر اتجالاقية حَظر اتفا المتحده ومنهامم مه لالالعالجمعيه ا اقرتها

تحت  ابقاعدت في وقت سانت قد ان كالشا اربعه صكوك دوليه في هذاقد وحدت  اإلتفاقية ن هذه افنجد 

 (138) مم .الاف عصبة اشرا

بقه السا تفاقية اإلم بالتزالاقية جديده  تؤكد اتفا 7/9/1956ريخ المتحدة بتامم الاقرت هيئه اوكذلك قد 

لرقيق اره اق وتجلرال ابطلتكميليه الا اإلتفاقية هي "  اإلتفاقية لرقيق ، وهذه اره اوتج لرقافي تحريم 

لدول ان ن   " تتخذ كل ماولي على الادة المالتي نصت في الرق والشبيهه بات ارسالمماف واعرالاو

لضروريه العملى وابلة للتنفيذ القالتشريعيه التشريعيه وغير ابير التداجميع  اإلتفاقية ف في هذه اطرالا

 .....".... او هجرهالية التات ارسالمماف واعرالال ابطالى الممكنه السرعه اوب اللوصول تدريجي

 الرق جميعهاره ات منع تجاقياتفالموقعه على الدول ام الزاعد اوضع قو الدولينون القان انجد اومن هن

ئى اء على نحو نهالقضالعمل بشكل تدريجى على اجرون فيه والذين يتاص اشخالاقبه الرق ومعابمنع 

لرق ان حظر ا الدولينون القاسخه في الرادئ المباصبح من ا، ونتيجة لذلك  الرق جميعهاعلى صور 

 (139) لقطعيه .اعدة القاكز اكتسب مرالعرفى وا الدولينون القالمتصله به قد بلغ مستوى ات ارسالمماو

ون على منع التعالغرض منه تعزيز ايكون  المياع اع نهجاتبالى ا الدوليلمجتمع ات اجافقد برزت ح

 المنظمة جريمةلافحه المتحده لمكامم الاقيه اتفام ابرا، فقد تم  افحتهالوطنيه ومكاعبر  المنظمة جريمةلا

                                           
عدل بالبروتوكول والمحول تحريم االتجار بالرقيق االبيض  1904تتمثل االتفاقيات الموحدة بما يلى   " االتفاق الدولي المعقود في   – (138)

رقيق االبيض حول تحريم االتجار بال 1910الدولية المعقودة في  اإلتفاقية ، وكذلك  1948الذي اقرته الجمعية العامة لالمم المتحدة في 
لة بالبروتوكول الذي حول تحريم االتجار بالنساء واالطفال والمعد 1921الدولية المعقودة في  اإلتفاقية والمعدل بالبروتوكول المذكور انفا ، و 

 اقرته الجمعية لالمم المتحدة .
امد للتوزيع عمان   دار الح 1) االنجازات واالتفاقيات(  ط 3سهيل حسين الفتالوي ، موسوعة المنظمات الدولية لالمم المتحدة ج – (139)

 158، ص 2011
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ء النسا اصاوخ بألشخاصر اتجالابروتوكول منع وقمع  التي لحق بهاو 2000لوطنيه لسنة اعبر 

 لجو.البحر والبر واجرين عن طريق المهافحه تهريب امكل وبروتوكول اطفالاو

 نانسالالدولية لحقوق ات لبروتوكوالا   انياث

نون وتنظيمه للحقوق يعد القان وجود انون فالقا التي يحميهالمشروعة المصلحة الحق هو ان ا ابم

صدرته الذي ان انسالالمى لحقوق العان عالالاء ان ، فقد جانسالايه حقوق اسيه لحماسالالرَكيزة ا

لذي يؤكد فيه على ضرورة او 1948م اول لعالانون اشر من كالعالمتحده في امم مه لالالعالجمعيه ا

ن فكرة ان فعالالا الذي صدر فيه هذاريخ التان ، ومنذ ذلك انسالام حقوق احتراء باعضالالدول ام التزا

 (140) قعى .الوا الدوليلمستوى الى ا ارتفعت قيمتهان انسالاحقوق 

ده استعباو  احد اق استرقايجوز نه " الابعة على الرادة المان في انسالالمي لحقوق العالعهد اوقد نص 

 "الرقيق بجميع صورهمار باتجالالرق واويحظر 

لمتحده امم مه لالالعالجمعيه اصدرته الذي اسيه السيالمدنيه والحقوق اص بالخا الدوليلعهد انص  افيم

 نه  امنه على الثاده المافي  1966في 

 .الرقيق بجميع صورهمار باتجالالرق واحد ويحظر اق استرقايجوز ال

 حد للعبوديه .اع اخضايجوز ال

 .مى الزالالعمل او السخرة احد على اه اكرايجوز ال

مله التعرض لمعالحقوق في عدم اك انتهات على الالحاغلب البشر في ار باتجالا جريمةفقد تنطوي 

لتي اسيه والسيالمدنيه والحقوق اص بالخا الدوليلعهد ابعه من السادة الما الذي كفلتهانيه انسا و الاسيه اق

                                           
 11، ص 2010، عمان   دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق االنسان ، ط  – (140)
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طه الحاو انيه انسالالاو اسيه القالعقوبه او امله المعا حد للتعذيب والاع اخضايجوز ن " الانصت على 

 لحر"اه او عمليه دون رضايه تجربه طبيه اء اجرايجوز  لخصوص ، الامه وعلى وجه الكراب

ن للتعذيب انساي ايعرض ن " الانسالالمي لحقوق العان عالالامسة من الخادة المانصت عليه اوكذلك م

 (141)مه "الكراطه بالحاو الوحشية او اسية ، القات مالالمعاو ات ، اللعقوب وال

سنه  املموقعة في رواسية اسالات الحريان وانسالايه حقوق اوربيه لحمالا اإلتفاقية وكذلك نصت 

 نه  اعلى  1950

 ده.استعباو احد اق استرقايجوز  ال

 (142)و قسرى.ام بعمل جبر القياحد على ام ارغايجوز ال

دره عن الصالبشر ار باتجالان وانسالايتعلق بحقوق  افيم الموصى بهالتوجيهية ادئ المبافقد نصت 

 نه  ا( على 1رقم ) المبدان في انسالاميه لحقوق السالمفوضيه ا

جه وعليه ئاحدى نتالبشر وار باتجالاب اسبامن  اته سببالوقت ذان في انسالات حقوق اكانتها" تشكل 

ر اتجالا الى منع هذاميه الرابير التدافه محور جميع ان كانسالايه حقوق اس جعل حماسالانه من اف

مه اكرن وانسالافي حقوق  اسلبي اثيرار تاتجالافحه ابير مكان تؤثر تداينبغي عليه والء القضاو

ين جئلالاو اخليالمشردين داجرين والمهار بهم واتجالالذين تم اولئك اصة حقوق اص وبخاشخالا

 للجوء "البى اوط

 

 

                                           
 انظر نص المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .  – (141)
المتحدة في  نية والسياسية الذي اصدرته الجمعية العامة لالممنص المادة الثامنة من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدانظر   – (142)

1966 . 
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   نانسالاقليمية لحقوق الالدولية وات لبروتوكوالاني    الثالفرع ا

لركيزه انون وتنظيمه للحقوق يعد القان وجود انون فالقا الحق هو مصلحه مشروعه يحميهان اك الم

لجمعيه اصدرته الذى ان انسالالمى لحقوق العان عالالاء ان ، وقد جانسالايه حقوق اسية لحماسالا

ء اعضالالدول ام التزاليؤكد ضروره  1948م اول عالانون اشر من كالعالمتحده في امم مه لالالعا

رتفعت ان انسالان فكره حقوق ان فعالالا الذي صدر فيه هذاريخ التان ومنذ انسالام حقوق احتراب

 (143) قعى .الوا الدوليلمستوي الى ا اقيمته

ده استعباو اد حاق استرقايجوز نه " الابعه على الرادة المان في انسالالمي لحقوق العان عالالاوقد نص 

 " الرقيق بجميع صورهمار باتجالالرق واويحظر 

لمتحدة امم مة لالالعالجمعية اصدرته الذي اسية السيالمدنية و الحقوق اص بالخالدولي العهد انص  اكم

 نه  امنة على الثادة المافي  1966ول /الانون ا/ ك 16في 

 . الرقيق بجميع صورهمار باتجالالرق واحد ، ويحظر اق استرقايجوز ال

 حد للعبوديه .اع اخضايجوز ال

 مى .الزالالعمل او السخره احد على اه اكرايجوز ال

ن فعلي سبيل انسالاخرى لحقوق اك انتهات عديده من الالبشر حار باتجالاتصحب عمليه  ام اوكثير

ذبه تنطوى على او تقديم وعود كاء اغواو التقليديه تقوم على خطف البشر ار باتجالان عمليه ال المثا

لعهد اسعه من التاده اك للمانتهامن على شخصه على نحو يعد الالحريه وفي الفرد في اك لحق انتها

ن امالالحريه انه " لكل فرد حق فى التى نصت علي اسيه ، والسيالمدنيه والحقوق اص بالخا الدولي

                                           
 10هادي نعيم المالكي ، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسان ، مصدر سابق ص د/ – (143)
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ب ينص اسبال الاحد من حريته ان ايجوز حرموال اله تعسفاعتقاو احد ايجوز توقيف  على شخصه وال

 (144) لمقرر فيه ".اء اجرلال انون وطبقالقا اعليه

للتعذيب  نانسا اييعرض ن " الانسالالمى لحقوق العان عالالامسه من الخاده المانصت عليه اوكذلك م

لبشر ار باتجالا ايانى ضحامه " ويعالكراطه بالحاو الوحشيه او اسيه ، القات مالالمعاو ات اللعقوب وال

ده المالذى نصت عليه الحق امتهم اقان ار مكاختيالحركه وحريه ان من حقهم في حريه الحرمامن 

 سيه .السيالمدنية والحقوق اص بالخا الدوليلعهد انيه عشره من الثا

ت اكانتهالبشر ار باتجحبه لالالمصاسيه اسالالحقوق ات اكانتهالمشدده والظروف ائمه اد تكون قاوتك

 اكثير اجديد اسمائهم اعطاد من هويتهم " بافرالان ات قسوة حرمالالحاشد اتنتهى وتشمل في ئمه الاق

ههم على اكرالحديث بلغه جديده وامهم بالزاو هيويه عرقيه مختلفه " وابدين مختلف  ايكون مرتبط ام

لحقوق اص بالخا الدوليلعهد ا( من 18ة )اللمد  اكانتهاعهم للقسر على نحو يشكل اخضاو اتغيير دينهم 

 (145) سيه .السيالمدنيه وا

لبشر ، ابر اتجالالقسرى والعمل العبوديه واقليميه فقد نصت على حظر الان انسالاثيق حقوق امو اما

ني الثاشرين ت /4 الموقعه في روماسيه اسالات الحريان وانسالايه حقوق اوربيه لحمالا اإلتفاقية فنصت 

 نه  اعلى  1950/

 و قسرى.ام بعمل جبرى القياحد على ام ارغايجوز ال ده .استعباو احد اق استرقايجوز ال

 مةَ العالدوليةَ الصكوك الث   الثالفرع ا

صه الخالصكوك البشر وار باتجالاصه بالخالصكوك الى افه اضالدوليه الصكوك الكثير من اك اهن

ل افي مج ان بهايستهنونيه الاعدة قالصكوك َشكلت قار وهذه اتجالان قد نصت على حظر انساِل ابحقوق 

                                           
 11، ص 2010عمان ، دار الثقافة والتوزيع  1عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق االنسان ، ط د/ – (144)
 نظر نص المادة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ا – (145)
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لتمييز ال اشكاء على جميع القضاقيه اتفا انيه ومنهانسالاضد  جريمة البشر بوصفهار باتجالاتجريم 

 (146) . 1979م اة لعالمراضد 

فى ذلك امسبه بالمنابير التداف جميع اطرالالدول انه " تتخذ اعلى  ا( منه6دة )المالتي نصت في او

 ةَ"المراَء ابغ استغاللةَ والمرار باتجالال اشكافحه جميع المك التشريعى منها

نه " تتخذ اعلى  ا( منه99ده )الما، في (147)1982م ار لعالبحانون المتحده لقامم الاقيه اتفانصت  اكم

م غير استخدالاولمنع  ابرفع علمه اذون لهالمالسفن الرقَيق باقبه نقل اله لمنع ومعابير فعاتد الدولة

بحكم  ايصبح حر ان علمهايه كايه سفينه اعلى ظهر  اي عبد يلجالغرض ، وا افي هذ المشروع لعلمها

 قَع".الوا

تتَخذ  "ن اب ا( منه19ده )الماف بموجب اطرالالدول ا 1989م الطفل لعاقية حقَوق اتفالزمت اكذلك 

لطفل من ايه احمئمه للمالالتعليميه اعيه واجتمالاريه وادالالتشريعيه وابير التَداف جميع اطرالالدول ا

ل اهمالامنطويه على لامله المعاو ال اَهمالاو العقليه او البدنيه اءه اسالاو الضرر او العنف ال اشكافه اك

 لجنسيه "اءةَ اسالافي ذلك  ابم ستغاللالاو امله المعاءةَ اساو

د المواَء وفي البغاهم في استغاللل واطفاِل ان بيع الطفل بش اقيه حقوقاتفرى الاختيالالبروتوكول اونَص 

َء البغال في اطفالا استغاللل واطفالاف بيع اطرالالدول ان " تحظر ا( منه على 1دة )الماحيه في ابالا

 لبروتِوكول "ا اهو منصوص عليه في هذ احيه كمابالاد المواوفي 

نيه من ذكر انسالائَم ضد الجرانونيه تعرف ايه وثيقه قافلم تخل  الدولي ىئَ الجنانون القات اقياتفا اماو

 (148)ق "استرقالا جريمة

                                           
 18 المؤرخ في 180/34اعتمدت اإلتفاقية  اعاله وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة   – (146)

 .1981ايلول  /3، ودخلت حيز النفاذ في  1979كانون االول 
في  3067اعتمدت اإلتفاقية  اعاله وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم   – (147)

 . 16/11/1994، ودخلت حيز النفاذ في  10/12/1982
 .97د/صفوان مقصود خليل ، الجرائم ضد االنسانية واالبادة الجماعية وطرق مكافحتها ، مصدر سابق ص  – (148)
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نيه حيث انسالائَم َضد الجرالمقَصود با( منه 1بعه فقره )السادة الماسي في اسالا ام روماوقد بين نظ

نيه متى انسالاضد  جريمةليه التال افعالاي فعل من اسى يَشكل اسالام انظال ا" لغرض هذ افيهَء اج

ن علم لمدنيين وعان السكايه مجموعه من او منهجى موجه ضد اق النطاسع ار هَجوم واطارتكبت في ا

لتعَقيم او اقسرى لالعمل او اَء البغاه على اكرالاو اد اسعبالاو اب اغتصالاق استرقالالهجوم  ، وكذلك اب

 لَخطورة "الدرجة من الجنسى على مثل هذه العنف ال اشكاخر من اَشكل  ايو القسرى ا

 ئيةالجنالة العدان تحقيق الدولي في ميداون التعاني   الثالمطلب ا

عليه يقتضى التصدى له بفان الوطنيه فابر للحدود اينطوى على بعد ع ام البشر كثيرار باتجالان ا ابم

قبه اض بروتَوكول منع وقمع ومعاغرامن  احدان والوطنيه ، والحدود اعبر  جريمةلاجهه هذه ابير مواتد

 (149) فحته.ار ومكاتجالا اون على منع هذالتعال هو تعزيز اطفالاء والنساصه اوخ بألشخاصر اتجالا

ئيه القضايه واللان ار سرياقران ترَكز في اينبغى للدول  الدوليون التعات الياءةَ عمل اتعزيز كفوبغيه 

ثه فروع ثال في اول هذانونية ، وعليه سنتنالقات اعدالمسادل المِجرمين وتبال تسليم اون في مجالتعاو

 تي الاك

 ئيةالقضاية لوالاء ارساول   الالفرع ا

ن اكيد سريان تعنى بتاف اطرالالدول امن  المنظمة جريمةلافحه المتحده لمكامم الاقيه اتفاتقتضى 

ر اتجالاوبروتِوكول  اإلتفاقية لمجرمه بمقتضى ال افعالالتحقيق في جميع ان ائيه بشالقضا ايتهوال

يه لوالان اكيد سريامن ت والابد نَه الا اجدضح الواومن  اقبه عليهالمعاو ائياقض احقتَهومال بألشخاص

                                           
جتماعي في اعتمدت المبادئ اعاله بموجب تقرير مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان المرفوع الى المجلس االقتصادي واال  – (149)

 . 2002حزيران//20
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لمعنى اقليميه للبلد الائيه القضايه لوالاق اضمن نط المرتكبه جميعهاميه اجرالال افعالائيه على القضا

 (150)قليمى".الاص اختصَ الا ايسمى " بمبدام اته وهذائرالبحريه وطاكبه افي ذلك مر ا، بم

لدول ا المنظمة جريمةلافحه المتحده لمكامم الاقيه اتفائَم فقد َشجعت الجراع من انوالاجه هذه اولمو

قليمى الارج ايه خلوالاقليمى والاق النطارج اس خَ اسائيه على القضايه لوالان اكيد سرياف على تاطرالا

، ويمكن قليميه الا اوز حدودهاق يتَجاعلى نطَ  ارسه سلطتهاعلى مم انونيه لدى حكومه مالقالمقدره اهى 

،  ادوله م ايارع التى يكون فيها ايالقضاقليمى بحيث تَشمل الاق النطارج ائيه خالقضايه لوالارسه امم

 ايالتي ترتكب بحق رعاميه اجرالال افعالاعلى  انهالمَؤكد سريائيه القضايه لوالاه واو جنا اياضح اما

 (151) لشخصى.اص اختصالا الى مبداتستند  انما الدولة

لنص ابى تطبيق ايجالالوجه ابى ووَجه سلبى ويعنى ايجان ، وجه الشخصى وجهاص اختصالا اولمبد

 اما،  الدولةقليم ارج اخ جريمةلاطن الموارتكب احتى لو  الدولةئى على كل من يَحمل جنسيه الجنا

 الدولةلجنسيه  امنتمي المجنى عليه فيهايكون  جريمةئى على الجنالنص السلبى فيعنى تطبيق الوجه ا

 (152) . الدولةقليم ارج اخ ارتكبهاو اجنبيا امرتكبه ناولو ك

زت لكل دولة طرف اجا اذا المبدا المنظمة على هذالجريمة افحة المتحدة لمكامم الاقية اتفاوقت نصت 

و ا اطنيهاحد موالِجرم ضد ايرتكب  اِجرم عندم ايئيه على القضا ايتهن والان تؤكد سريا اإلتفاقية في 

مته في اقان الجنسيه يوجد مكاو َشخص عديم الَطرف ا الدولةطنى تلك احد موالِجرم ايرتكب  اعندم

 اقليمهالموجود في اجنبي الاو ا اهايالوطنيه تحظر تسليم رعات التشريعاغلب انت اك ام اذا، و اقليمها

ي اولئَك فى ا التى يرتَكبهاميه اجرالال افعالائيه على القضايه لوالان اكيد سريانه يجب عند ذلك تاف

                                           
ف عتمد كل دولة طر ( ت1فقرة ) 15نصت اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على هذا المبدا في المادة   – (150)

 ي الحاالت التالية من هذه اإلتفاقية  ف 8،6، 5،23ماقد يلزم من تدابير لتاكيد سريان واليتها القضائية على االفعال المجرمة بمقتضي المواد 
 "عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم -أ

 .148د/محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ،ص  – (151)
 .149د/محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق ،ص  – (152)
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 المنظمة جريمةلافحه المتحده لمكامم الاقيه اتفا( من 15/3،4ده )المانصت عليه  ام الم وهذالعان في امك

. (153) 

ه اضاه لكل دوله مقالذى يحق بمقتضَ ا المبدانه الذى يعرف بالمى والعاص اختصالا المبد ايِعد تطبيق اوهذ

لنظر عن جنسيه اوبغض  جريمةلارتكبت فيه الذى ان المكالنظر عن الخطيره بغض ائم الجرامرتكبى 

ص اختصص مكمل لالاختصابه المى بمثالعاص اختصالا ا، حيث يعد مبد اهاياو ضحَ ا امرتكبه

لى الشخصى تستند اص اختصلال اب وفقالعقان عله ا الالشخصى ، اص اختصالان انه شاقليمى شالا

ص اختصلال اب وفقالعقان ا، في حين  اوجدو اينما اهاياتلحق رع انهالمطلقه للدوله واده السيافكره 

فحه الدول لمكاون بين التعالى فكره ا اداستنالمجرم التي تقضى على ا الدولةلمى فهو مقرر لمصلحه العا

رس التى تمائم والجراقب على هذه التى تعا الدولةلدول، فالمشتركه بين الح المصايه ائم وحمالجراهذه 

يه اص بقصد حماختصالا ارس هذاتم المطلقه لكنهاده السيافي  الى حقهاتستند  لمى الالعا اصهاختصا

 (154) ء .البشريه جمعامصلحه 

 لمجرميناني   تسليم الثالفرع ا

فحه افي مك الدوليون التَعال اشكامن  لمِجرمين يعد شكالان تسليم اعلى  الدولينون القاستقر فقه ا

بثين العاولئَك ايبقى وحتي ال ارهاستقراو امنهالمخلين بات من المجتمعايه المجرمين وحماو جريمةلا

ت الالمجالتي حدثت في ات اهو نتيجه طبيعيه للتطور الدوليون التعالنوع من ا اب ، وهذالعقاعن  ايبمن

م اما اجزالدول تَشكل حان ئمه بيالقالِحدود ات حيث لم تعد المعلومات وتقنيه الاتصالال امج افه ومنهاك

 (155) ئَم.الجرامرتكبى 

                                           
 من اتفاقية االمم لمكافحة الجريمة المنظمة. 4، 3، 2فقرة  15راجع نص المادة   – (153)
ر، بدون دار نش د/عمر الفاروق الحسني ، المشكالت الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب االلي وابعادها الدولية ، القاهرة ،  – (154)

 138،ص 1995
 24-23، ص 0062، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  1د/ هشام عبد العزيز مبارك ، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون ، ط  – (155)
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در ارمين ومصلمجام تَسليم اهيه نظالى ما والالتطرق امن  ابد لنلمجرمين الام تسليم اوللتعرف على نظ

 لمجرمين .ال تسليم افي مج الدوليون التعاهر امظ اخيرالتسليم والتَسليم ومن ثم شروط ا

 لمجرمينام تسليم المقصود بنظا   والا

خرى ) الى دوله ا اقليمهافي  اموجود التسليم ( شخصا المطلوب منها الدولة)  اوهو يعنى تسليم دوله م

و لتنفيذ حكم ا ابهارتكاليه انسب  جريمةكمتهَ عن الغرض مح اعلى طلبه اءالتسليم ( بنالبه الدولة طا

 (156) . اكمهامحدر َضده من اص

ب العقاب او صدر ضده حكما ام جريمةف اقتراليه ا امنسوب اخرى شخصاخر تسليم دوله لدوله ابمعنى 

ه على وجود لتسليم تقوم من جهان فكره اسبق  اضح ممالواب عليه ، والعقاو تنفيذ اكمتهَ التتولى مح

زمه لالات اءاجرالاللَتتخذ بحقهَ  جريمةلامرتكب  اليهان يسلم الب باولى تطالاقه بين دولتِين ، عال

ن اك اذابه له اتجسالا امالتسليم لتقرر بعد ذلك اطلب  اليهانيه يوجه الثازمه عليه ولالالعقوبه اع ايقال

لرفض لعدم وجود ا امالبه ، والطا الدولةوبين  اق يربط بينهاتفاو ا المفعول فيهافذ امع تَشريع ن افقامتو

 .اإلتفاقية و تلك التشريع اذلك 

 لمجرمينال تسليم الدولي في مجاون التعاهر امظ   انياث

لى حد المجرمين ان تسليم المجرمين وكان تسليم ات دوليه بشاهداو معام احكايهَ المده طويله لَم تظهر  

ئَد الساي الران الدول وكامله بين المعاو حسن المثَل امله بالمعا امبد التى يحكمهائَل المساكبير يعد من 

لمجرمين ومع ام دولى بتسليم الَتزوجود ال نه الائمه هو اهده دوليه ملزمه قاب معافي ظل غي اعموم

                                           
 .04، ص1998، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ،  1د/ سراج محمد الروبي ، االنتربول ومالحقة المجرمين ، ط  – (156)
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في  اكمته وخصوصاو محالمجرم اف بوجوب تسليم اعترالادى بضروره اين اهاتجان يوجد اذلك ك

 (157) معينه .ئم دوليه اجر

قيه اتفالزمت البشر فقد ار باتجالا جريمةلمجرمين في ال تسليم افي مج الدوليون التعَ ايتعلق في  افيم اما

 جريمةن تكون اف باطرالالدول ا 2000م الوطنيه لعاعبر  المنظمة جريمةلافحه المتحده لمكامم الا

ن تتعهد ا، و الياريه حالمجرمين ساهده لتسليم اي معالمجرمين في اضعه لتسليم البشر خار باتجالا

 المجرمين تبرم فيماهده لتسليم البشر في كل معار باتجالا جريمةج ادراب اإلتفاقية ف في اطرالالدول ا

 (158)بعد .

لرجوع ا لمجرمين علىاهدى لتِسليم اس تعاسالتى تطلب وجود اف اطرالالدول ا اإلتفاقية وقَد شجعت 

ه طرف تَجعل تلقت دول اذانه " التي نِصت على او اإلتفاقية ( من 4دسه عشر في فقره )الساده المالى ا

تسليم لهده ابمع اترتبط معهخرى الاهده طلب تسليم من دوله طرف ابوجود مع المجرمين مشوطاتسليم 

ق عليه م تنطبي جرايتعلق ب انونى للتسليم فيمالقاس اسالا اإلتفاقية ن تعتبر هذه ا از لهالمجرمين جا

 ده ".الماهذه 

ر اتجالاف باعترالا اهده فيجب عليهابوجود مع المِجرمين مشروطاتجعل تِسليم لتى الالدول ا اماو

 بعد . افيم التى تستوجب تسليم مرتكبيهاميه اجرالال افعالالبشر بوصفه من اب

 

 

                                           
(157) – M. cherif  bassiouni the need for in ternational accountability internation al criminal law vole fff3  
 p3.1999 
م من الجرائم التي ة االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على انه " يعتبر كل جر ( من اتفاقي3ف 16نصت المادة ) – (158)

ف وتتعهد الدول تنظبق عليها هذه المادة  مدرجا في عدد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول االطرا
  جرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها"االطراف بادراج تلك الجرائم في عداد ال
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 نونيةالقاعدة المسادل الث   تبالثالفرع ا

م القيابد من اللدول ، فالحدود بين ان عبر احيالاتقَع في كثير من  جريمةلبشر ار باتجالا جريمةن ا

 ال منهكن تقدم او اون معان تتعا التي تتيح لهات انيامكالافر ان توالضمة لضروريات الخطواب

،  ابينه افيم ةنونيالقاة عدالمسادل اذ تتبالمقصد العبور واو المنشأن ان بلدخري ، الألالى ا ةعدالمسا

لبشر اب جرينالمتان ات بشالتَحقيقات والتَحديام بالقيِ ان ات عمل لضماءاجراذ اتخاتتمكن من 

 ر.اتجالا افحه هذاليهم ومن ثم مكاعده المساوتقديم  ايالضحايه اوكذلك حم ائياحقتهم قضومال

ن من ضمن مالاع اهم ةلمتقدمات التكنولوجيالهم استعماو ةالجنالذى يتسم به ا الدوليك الحران اذلك 

ت السلطانين والقواذ انفات ان تعمد سلطاوقت مضى  ايكثر من ا يلضروراخرى تجعل من امل اعو

ن ائيه بشاضلقايه لوالالتي تضطلع با الدولةلح اعده لصالمسالعمل وتقديم اون في التعالى ائيه القضا

 لمعنيه .القضيه ا

،  الدوليون اعلتايِلزم لذلك  اتوفير م انين تجيز لهالى َسن قوالدول ا،عمد عدد من  اوبِغيه تحقيق هذ

 ائيه ، ومنهالجنا ئَلالمسانونيه في القاعده المسادل ان تبات بشاهدام معابرالى ايد ابقدر متز اخذت تلجاو

كبر قدر اض لبعا ان تقدم لبعضهاف باطرالالدول ام الزاعلى  اإلتفاقية من  18/1دة المانصت عليه  ام

ئَم الجراتصل بي ائيه فيمالقضات اءاجرالات واحقلمالات والتحقيقادله في المتبانونيه القاعده المسامن 

 . اإلتفاقية لمشموله بهذه ا

لفعل للدول اتِجيز بونونيه ، القالنظم اتسلم بتنوع  المنظمة جريمةلافحه المتحده لمكامم الاقيه اتفان ا اكم

ي فتوضح  انها، بيد  18/21ده المانونيه بموجب شروط معينه حسب نص القاعده المسادل ارفض تب

نطوى على يلِجرم ان ار اعتباو بالمصرفيه ، السريه اعده بدعوى المسايمكن رفض  نه الا 18/8ده الما

 .18/22ده المانصت عليه ام اليه وهذائَل مامس
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حيه ا، ومن ن 18/23ده الماعده حسب نص المساي رفض لتقديم ب الاسبالبه بتقديم الدول مطان او

لسرعه اعده على وجه المسات الدول تنفيذ طلبانه يجب على اعلى  18/24ده الماخرى فقد نصت ا

لبه الطا الدولةت في السلطا ائيه تحرص عليهاعيد نهامن مو ان يكون محددايمكن اعى مان ترا اوعليه

 اوخصوصئى القضاون التعال لدعم اتصالات اليات الى تطوير قدراعده ، وقد عمدت دول كثيره اللمس

م اوربى في عالاد اتحالادر الوطنيه فقد بابره للحدود العا المنظمةئَم الجرال اشكايتعلق بمختلف  افيم

لتصدى بمزيد الشبكه بغيه الى ام انضمالاجل ميِن الالعالمدعيِن ال من اتصاء شبكه انشالى ا،  2002

ء اعضالالدول المختصه في ات السلطاون بين التعالشبكه تحسن ا، وهذه  المنظمة جريمةءه للالكفامن 

 (159). الدوليلصعيد ادله على المتبانونيه القاعده المسات ابتسيِير تنفيذ طلب اوخصوص

  

                                           
 http، لكتروني الالموقع اح على اوربي ، متالاد اتحالائي في القضاوربي الاون التعايورو جست ، وحدة  – (159)

www.eurojust.eu.int// 

http://www.eurojust.eu.int/
http://www.eurojust.eu.int/
http://www.eurojust.eu.int/
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نونية القاية الحمالبشر وار باتجالائم ائية لجرالجزائية واجرالاسة السيابع   الرالفصل ا

  اهايالضح

لتي ات كواللبروتواثيق والموات واقياتفالاد اعتماقليمية الالدولية وات المنظمام اهتمامدى  اوضحنا

جهة اوملتي تكفل ابير التدات واءاجرالانين والقوار اصدالى الوطنية ات التشريعارصدت في توجيه 

نين اولقار اصدالى الوطنية ات اللتشريع الافع اهاتجا اوضحنالبشر ، وار باتجالائم الة لجرافع

ز ابرارسة تم ادلال هذه لبشر، ومن خالار باتجالائم الة لجراجهة فعالتي تكفل موابير التدات واءاجرالاو

ين ذلك لمجرمة ونبال افعالارنة من حيث نوع وطبيعة المقات التشريعالتجريمية في اسة السياق انط

 لي  التالنحو اعلى 

 لبشرار باتجالائم المقررة لجرات العقوبال ابية في مجالعقاسة السياول   الالمبحث ا

ميه ، اجرالاهره الظامل مع ائى للتعالجنالمشرع اخذ به الذى يابى العقالمنهج ان العقوبه هي عنواتعَد 

لبشر ار باتجالائَم افحه جراجنبيه في مكالالعربيه وات التشريعاخذت به الذى ابى العقالمنهج اويتمثل 

بيه العقاسه السيالمبحث ا اول في هذائَم لذلك نتنالجراه في هذه الجنادعه على ات رافى فرض عقوب

ول في انتن اول ، فيمالالمطلب اقليمى وذلك في الالوطنى والمستوى البشر على ار باتجالائَم الجر

 لي التالنحو الدولي وذلك على المستوي ابية على العقاسة السياني الثالمطلب ا

لوطني المستوي اعلى  لبشرار باتجالائم ابية لجرالعقاسة السياول   الالمطلب ا

 . قليميالاو

يجعل  انب منهالبشر ، جار باتجالائم المقررة  لجرالعقوبة التشريعية في تحديد اهج المناين احظ تبنال

غلبية ان المشددة  ونجد الجنح امن  اخري يجعلهات ات وتشريعايالجنالمقررة من صنف العقوبة ا



87 

 

لتفصيل امن  ائم ونبين ذلك بشيئالجرالنوع من ا اجهة هذافي مو امشدد العربية تبنت منهجات التشريعا

 ليي اوذلك فيم

 لقطريالتشريع البشر في ار باتجالائم المقررة  لجرات العقوباول    الالفرع ا

 اءانون يقرر للفعل جزالقان اخر ازية بمعني احترابير او تدانه بعقوبه اقترالفعل يفترض اتِجريم  نا

 (160) ب .العقاعل بالفار انذاب الم يكن مشفوعالفعل ماقيمة لتجريم  وعليه فال ائياجن

ت العقوبالقطري بتشريع البشر ار باتجالافحة ان مكابش 2011( لسنة 15نون رقم )القاحيث ذهب 

 لية   التاد الموالبشر وذلك في نصوص ار باتجالائم اصة بجرالخا

 لتى الامه الغرات وباوز سبع سنواتج لحبس مده الاقب بايعَ ن  " اعلى   (14دة) الماكدت نص احيث 

لبشر ار باتجالائَم احدى جرارتكب ا، كل من لف لايرائتين وخمسين ا( م250,000تزيد على )

 .نونالقا امن هذ ( 2دة )الما في المنصوص عليها

 لتي الامه الغراوز خمس عشره سنه وباتج لحبس مدة الاقب بايعن   اعلى (15دة )الماوكذلك نصت 

ت الالحاي من البشر في ار باتجالا جريمةرتكب ا، كل من لف لايرائه اثم( ثال300,000تزيد على )

 تية الا

 .قهاعالاو من ذوى اهليه الاو من عديمى ا و طفالانثى المجنى عليه ان اك اذا

 .هؤَ ايرِجى شف و بمرض الاهه مستديمه ابته بعاصاو المجنى عليه اه اوف جريمةلانتج عن  اذا 

لسلطه او ا يهالوصاو ايه لوالاو ممن له او فروعه اصوله احد او اللمجنى عليه  انى زوجالجان اك اذا

 .عليه

                                           
 .53ص 1988بدون مكان نشر ، دار الفكر العربي سنة  1د/ مامون محمد سالمة قانون العقوبات القسم الخاص ، ج  – (160)

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34381&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34369&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34369&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34382&LawID=2512&language=ar
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سطه او بواسى لنفاو البدنى التعذيب او الجسيم اء ايذالاو القتل التهديد بالفعل عن طريق ارتكب ا اذا

 .احشخص يحمل سال

 .لصفهاهذه  استغاللرتكب جريمته بامه، وابخدمه ع او مكلفا اماع انى موظفالجان اك اذا

 .ائهاعضاحد المتهم ان اوكميه منظمه، اجراعه اسطه جمابو جريمةلارتكبت ا اذا 

 (161) .بع عبر وطنىات طاذ جريمةلانت اك اذا

تزيد  لتي الامه الغرات وباوز خمس سنواتج لحبس مده الاقب بايَع  نالى ا(  16دة )الماوذهبت نص 

ي او مزيه من او عرض عطيه التهديد او القوة استعمل ا، كل من لف لايرائتى ا( م200,000على )

و امور الامر من ان او كتمادة زور اء بشهدالاِل اخر على او وعد بشيَء من ذلك لحمل شخص انوع 

و التحقيق او ات الستدالالاحل جمع ايِ مرحله من مرات غير صحيحه في او معلومال اقواء بدالالا

 ".نونالقا افي هذ المنصوص عليهائم الجرامن  جريمةي اب ارتكان اكمه بشالمحا

تزيد  لتي الامه الغرات وباث سنووز ثالاتج لحبس مده الاقب بايعَ ن  " اعلى   (17دة )الماونصت 

لمنصوص البشر ار باتجالائَم اي من جراب ارتكا، كل من شرع في لف لايرائتى ا( م200,000على )

 ".نونالقا امن هذ (2ده )الما في اعليه

تزيد  لتي الامه الغرات وباث سنووز ثالاتج لِحبس مدة الاقب بايَعن" الى ا (18دة )المانص  ذهبت افيم

لمتحصله ال اموالاو اء اشيالاو اه الجناحد اخفى ا، كل من لف لايرائه وخمسين ا( م150,000على )

مع علمه  اتهادواو ا جريمةلالم امن مع اياخفى او انون القا افي هذ المنصوص عليهائَم الجراي من امن 

 ".بذلك

                                           
 بشان مكافحة االتجار بالبشر القطري. 2011( لسنة 15من القانون رقم ) 14/15انظر نص المادة   – (161)

http //www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34383&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34384&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34369&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34369&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34385&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512
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و فروعه اصوله احد او اله  اه زوجالجناحد اخفى ان من اك اذالعقوبه اء من اعفالاويجوز للمحكمه 

 نيه.الثالدرجه احتى 

تزيد على  لتيِ الامه الغرات وباث سنووز ثالاتج لَحبس مده الاقب بايِعن" ا(على  19دة )الماونصت 

 المنصوص عليهائَم الجراي من اب ارتكا، كل من ثبَت علمه بلف لايرائه وخمسين ا( م150,000)

وز اتج لحبس مده الالعقوبه المختصه بذلك، وتكون ات الجهاولم يبلغ  الشروع فيهاو بانون القا افي هذ

 اماع انى موظفالجان اك اذا، لف لايرائتى ا( م200,000تزيد على ) لتي الامه الغرات وباخمس سنو

 .ِكلف به او بمات وظيفته اجباله بوخالنتيجه ال جريمةلامه ووقعت ابخدمه ع او مكلفا

و اصوله احد او انى اللج اغ زوجبالالامتنع عن ان من اك اذالعقوبه اء من اعفالاويجوز للمحكمه 

 .نيهالثالدرجة افروعه حتى 

تزيد على  لتي الامه الغراوز سنتين وباتج َلحبس مدة الاقب با"يِع   ناعلى ( 20)  دةالماكدت اوكذلك 

يعرضه  اهد بمالشاو المجنى عليه او كشف عن هويه افصح ا، كل من لف لايرا( خمسين 50,000)

ت غير صحيحه عن حقوقه امده بمعلوماو اه به، الجنال اتصاو َسهل الضرر، او يصيبه باللخطر، 

 .لعقليهاو النفسيه او البدنيه امته ل بسالخالالاو ار به اضراِل انونيه بقصد القا

 لتى الامه الغرات وباوز سبع سنَواتج لحبس مده الاقب بايِعن   " اعلى  ايضا(  21دة )الماونصت 

ئَم الجرامن  جريمةب ارتكاي وسيله على ا، كل من حرض بلف لايرا( خمسين 50,000تزيد على )

 (162) .ثرالتحريض الفصل، ولو لم يترتب على ا ابقه من هذالساد الموافي  المنصوص عليها

 لحبس مدة الالمعنوي بالفعلية للشخص ارة ادالالمسؤول عن اقب ان يعاعلى  22دة المانصت  اكم

ئتي ا( م200,000تزيد على ) مة الالغرات وباوز خمس سنواتج مة الالغرات وباوز خمس سنواتج

                                           
 بشان مكافحة االتجار بالبشر القطري. 2011( لسنة 15من القانون رقم ) 116/17/18/19/20/2انظر نص المواد   – (162)

meezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512http //www.al 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34386&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34387&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34388&LawID=2512&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?language=ar&id=2512
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ملين العاحد اسطة انون بوالقا افي هذ المنصوص عليهائم الجراي جريمة من ارتكبت ا اذا ، لف لايرا

له خالالجريمة قد وقعت بسبب انت اك اذاو ا اثبت علمه به اذالحه ،اسمه ولصالمعنوي بالشخص افي 

 . ت وظيفتهاجبابو

لجريمة ا نتاك اذالية ات مايحكم به من عقوب اء بمالوفامن عن التضاب لمعنوى مسؤوالالشخص اويكون 

 لحه .اسمه ولصاملين به بالعاحد ارتكبت من اقد 

وسحب اء الغاو اوز سنتين اتتجلمعنوي لمدة الالشخص اط ان تقضي بوقف نشاويجوز للمحكمة 

 ل .احوالاترخيصه بحسب 

 لقطريابية للمشرع العقانين القوالتعليق علي نصوص ا

مة دلة لجريابية عاسة عقالقطري قد وضع سيالمشرع ان ابقة نجد الساد الموالى نصوص النظر اب

د حيث ارفالالمجتمع واثير على امن ت اله الجريمة لمارمة تحد من تلك ات صالبشر وعقوبار باتجالا

لعديد ال وكذلك شملت اطفالاو اء النساقعة على كل من انت واًء كائم سواءت بتفصيل محدد للجراج

ن ا، ولكن نجد  اهمام مسا عالانت فاء كالجريمة سوالمستخدمة في تلك امية اجرالالصور امن 

لمعنوية اص اشخالال تصدر من افعالقصور في وضع نصوص تجرم كل ا اهبابية شالعقالنصوص ا

جريمة لمتعلقة بالمعنوية واص اشخالادرة من الصال افعالاوهو تجريم  المشرع منهالتي خلى نص او

 لبشر  ار باتجالا

 اإلماراتي لتشريعالبشر في ار باتجالائم الجرلمقررة ات العقوباني   الثالفرع ا

لبشر ار باتجالائَم افحة جران مكافي ش 2006( لسنه 51نون رقم )القاتي في ارامالالمشرع اذهب  

بشر ، لارباتجالائَم ات لتجريم جراعلى  نص عقوب 2015( لسنة 1دى رقم )اتحالانون القالمعدل با

  لى اي افيم التي نبينهانونيه والقالنصوص ال بعض من وذلك من خال
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لمنصوص ا لبشراب راتجالا ئَمامن جر ايارتكب اقب كل من ايع ن  ا(  منه على 2دة )الماحيث نصت 

ت انوتقل مدته عن خمس س لذي الالمَؤقت السجن انون بالقا امكرر( من هذ 1) دة المافي  اعليه

 لف درهم .ائه اتقل عن م لتي الامه الغراوب

 ن  ا( على 3دة) المادة الما توكذلك نص

تقل عن خمسه  لتي الامه الغرات واتزيد على خمس سنو تقل عن سنه وال لحبس مده الاقب بايعَ  - 1

 اي هذف المنصوص عليهائم الجراي من اب ارتكالعقوبتين كل من علم باتين احدى هاو باف درهم الا

  لمختصه .ات السلطانون ولم يبلغ القا

و فروعه اصوله او من انى اللج اغ زوجبالالامتنع عن ان من اك اذالعقوبه اء من هذه اعفالايجوز  - 2

 هرة.المصاء بحكم اقربالاء من و من هم في منزلة هؤالاته اخواو اخوته او ا

ستعمل ات كل من اتقل مـدته عـن خمس سنو لذي الالمَؤقت السجن اقب بابعه يعالرا( 4) دةالماونص 

خر ا و وعد بشيَء مـن ذلك لحمـل شخصاي نوع او مزيه من او عرض عطيه التهديد ، او القــوه ا

م امايحه ت غـير صحاو معلومال اقواء بدالالاو امور الامر من ان او كتماده زور اء بشهدالالاعلى 

 نون القا افي هذ المنصوص عليهائَم الجرامن  جريمةية اب ارتكات تتعلق باءاجرائيه في اية جهه قضا

ء متحصله اشيام بتصريف او قاخفى او از المَؤقت كل من حالسجن اقب بان   يعا( على 5دة )الماونص 

 افيه اشتركوالذين اكثر من او ا اخفى شخصاو انون ، القا افي هذ المنصوص عليهائَم الجراحدى امن 

 (163) . جريمةلالم اء معاخفاهم في او ساله مع علمه بذلك ، العدار من وجه الفراونته على ابقصد مع

 لف درهم والائه اتقل عن م لتى الامه الغرارى باعتبالالشخص اقب ايعً  ن  ا(على 7دة) الماونص 

 حدىاسمه او بابه اَؤه لحسو وكالاو مديرِوه ارتكب ممثِلوه ا اذاوز مليون درهم اتج

                                           
ر والتوزيع د/ احمد لطفي السيد مرعي ، استراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر)دارسة مقارنة ( ، دار الكتاب الجامعي للنش – (163)
من القانون  2/3/4/5 ، وكذلك انظر نصوص المواد 200، جدة ، جامعة الملك سعود ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ص 2016،

 2015لسنة  1االتحادي المعدل رقم 
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 بع له ويجوز للمحكمه فضالالتالطبيعى الشخص ال بمسَؤولية خالا، وذلك دون  لبشراب راتجالا ئَماجر

 (164) حد فروعه .او بغلق ا او مؤقتا ائيابغلقه نه والحكم بحله اعن ذلك 

لمصري وبعض التشريع البشر في ار باتجالائم المقررة  لجرات العقوبالث   الثالفرع ا

 لعربيةات التشريعا

وع لنا اجهة هذافي مو امشدد العربية في تبني منهجات التشريعار المصري على غرالمشرع اذهب 

نظر اد ، وبلمشدالسجن اب اقب عليهالمعات ايالجنالبشر من ار باتجالائم اعتبر جرائم ، حيث الجرامن 

نى منه الثالفصل ان البشر نجد ار باتجالافحة ان مكابش 2010لسنة  64نون رقم القام احكالى تطبيق ا

 لية   التاد الموالجريمة ونبين ذلك في نصوص اصة بتلك الخات العقوبائم والجرالى اذهب 

د لمشدالسجن البشر بار باتجالا جريمةرتكب اقب كل من ايِع نا( منه على 5دة) الماحيث نصت 

د عليه اع امويه لقيمه امه مساو بغرالف جنيه ائتَى اوز ماتج لف جنيه والاتقل عن خمسين  مه الاوبغر

 .كبرا ايهمامن نفع 

بد لمؤَ السجن البشر بار باتجالارتكب جريمة اقب كل من ان   يَعا( على 6)  دةالماوكذلك نصت 

   تيةالات الالحامن  ايلف جنيه في ائه اوز خمسماتج ف جنيه واللائه اتقل عن م لتي الامه الغراو

ده اتولى قي والبشر ار باتجالاض اغرميه منظمه الاجراعه ار جماداو او نظم اسس انى قد الجان اك اذا 

 .بع عبر وطنىات طاذ جريمةلانت او كا،  اليها او منضما ائَهاعضاحد  ان او كا افيه

لفعل ارتكب او ا لنفسىاو البدنى التعذيب او الجسيم اذى الاو بالقتل التهديد بالفعل بطريق ارتكب ا اذا 

 .احشخص يحمل سال

                                           
 2015،سنة  ا/عبد القادر عودة  ، التشريع الجنائي االسالمي ، مقارنا بالقانون الوضعي ، مكتبة دار التراث ، بدون دار نشر  – (164)

 .357،ص
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و ايه عليه الوصاو ايه لوالاو ممن له او فروعه اصوله احد او من اللمجنى عليه  انى زوجالجان اك اذا

 .و ممن له سلطه عليهاو تربيته احظته عن مال ن مسئوالاك

و مزيه او عرض عطيه التهديد او القوه استعمل السجن كل من اقب بان   يَعا( على 7دة )الماونصت 

مور الامر من ان او كتمادة زور اَء بشهدالالاخر على او وعد بشَئ من ذلك لحمل شخص انوع  ايمن 

و التحقيق او ات الستدالالاحل جمع ايه مرحله من مرات غير صحيحه في او معلومال اقواء بدالالاو ا

 (165) .نونالقا افي هذ المنصوص عليهائَم الجرامن  جريمةيه اب ارتكات تتعلق باءاجراكمه في المحا

 بارتكاية وسيله علي السجن كل من حرض باقب بان   يَعاعلى  10دة المانصت عليه ام اخيراو

 .ثرالتحريض ابقه ولو لم يترتب على الساد الموافي  اليهار المشائم الجرامن  جريمة

لملفت البشر ولعل ار باتجالا جريمةمه اسب مع جساتتن ت قد نصت على عقوبه الالتشريعان بعض ا الا

لسنة  9ردني رقم الالبشر ار باتجالانون منع امنه من قالثاده المانصت عليه  ان مالشا اه في هذانتبلال

تزيد ر والالف ديناتقل عن مه الاو بغراشهر اتقل عن سته لحبس مده الاقب بانه  " يعَ اعلى  2009

لمنصوص البشر ار باتجالائم احدى جرارتكب العقوبتين كل من اتين اه او بكلتار اف دينالاعلى خمسه 

 (166)نون "القا امن هذ 3دة الما( من الفقرة )امن  1لبند افي  اعليه

نون اق امنه انفالمذكورة ات التشريعاب اساقي ات قليلة نسبيانين قد نصت على عقوبالقوان بعض ا اكم

نه   " امنة منه على الثادة الما، فقد نص في  2008لسنة  126ني رقم العمالبشر ار باتجالافحة امك

تزيد على سبع ت والاث سنوتقل عن ثال لسجن مدة الالبشر بار باتجالاقب كل من يرتكب جريمة ايع

 (167)"لف لايرائة اتزيد عن م  والف لايرالاتقل عن خمسة مة الات وبغراسنو

                                           
 .74ص 2011د/ ابراهيم الغماز ، حول الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،   – (165)
 1/3/2009في  4952نشر في الجريدة الرسمية بالعدد  2009لسنة  9قانون منع االتجار بالبشر االردني رقم  – (166)
 .23/11/2008في  2008/ 126ني صدر بموجب المرسوم رقم انظر قانون مكافحة االتجار بالبشر العما  – (167)
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 لدوليالمستوي البشر على ار باتجالائم ابية لجرالعقاسة السياني  الثالمطلب ا

لة اب تؤمن عدالعقالى وجود طريقة للردع والدولي المجتمع اجة الدولي من حالتجريم اتنبع فكرة 

ئم الجراعي من اجتمالام النظاية اهم في حمالمي ، وتسالعالمحلي وام اجرالال استئصال من خالئية اجز

نون القاء عليه ، ويتولي اعتدالالدولي وتتضمن ام العام النظاعلى  التي تعد خروجالدولي وابع الطات اذ

ء النسار باتجالان جريمة اسبق  افيم التي تبين لنالدولي ، وابع الطات ائم ذالجرالدولي ضيط ائي الجنا

لكفيلة ات العقوبانونية محلية ودولية ويضع اعد قا، وذلك عن طريق سن قو ال تدخل ضمنهاطفالاو

 (168) ئم .الجرالحد من هذه اب

قبة ائي لمعالجنالدولي انون القا التي ينص عليهاب العقات اليان نستعرض ايلي  اول فيماوعليه سوف نح

ص اختصالالدولية ، وائية الجنالمحكمة اص اختصالتي تتمثل بال واطفالاء والنسار باتجالامرتكبي 

 لمي العائي الجنا

 لدوليةائية الجنالمحكمة اص اختصاول   الالفرع ا

لحصر ا ل الالمثائمة على سبيل الدالدولية ائية الجناسي للمحكمة اسالام النظا( من 7دة )الماوردت ا

دي المالركن افر الى تواسع اق وابصورة منهجية وعلى نط اي منهاب ارتكال يؤدي افعالامجموعة من 

  ل هي  افعالاوهذه  انهالدولية بشائية الجنالمحكمة اص اختصاد انعقالي التانية ، وبانسالائم ضد اللجر

لتعذيب ، الحرية ، ان من الحرمالسجن وان ، القسري للسكاد ابعالاق ، استرقالالعمد ، القتل ا) 

خر اي شكل او التعقيم او الحمل ار على اجبالاء ، البغار على اجبالالجنسي ، اد استعبالاب ، اغتصالا

دة ، ابالاو دينية ، افية او ثقاثنية او او قومية او عرقية اسية اد مجموعة سياصطهالجنسي ، اء اعتدلال

 (169) لعنصري(.الفصل اص ، اشخلقسري لالاء اختفالا

                                           
 .205-204د/ جنان فايز الخوري ، مرجع سابق ، ص  – (168)
 .205-204د/ جنان فايز الخوري ، مرجع سابق ، ص  – (169)
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لتي تختص ائم الجرامن  البشر بغيرهار باتجالاو اق استرقالاقة جريمة لى عالا ارة هناشالابد من وال

لبشر ار باتجالاخل جريمة انية تتدانسالائم ضد الجرا، فتحت مظلة  النظر فيهالدولية بائية الجنالمحكمة ا

ب ، اغتصالالى جريمة افتين المضاء البغاه على اكرالالجنسي واد استعبالام مع جريمتي ابشكل ع

 1992م ابقة عالسا افينت محكمة يوغسالادابقة ، حيث السالدولية اكم المحانظمة ا اللتين لم تعرفهماو

ئم ابهم جرارتكنية الانسالائم ضد اب جرارتكالشهيرة ، با FOCAدة في قضية مدينة القامن  اعدد

 (170) . الصربية عليهات القواء ستيالالمدينة بعد اء في هذه اق للنساسترقاب منظم واغتصا

ئم الجراولحرب ائم المشتركة في كل من جران اركلال راتجالاو اق استرقالاء فعل استيفال افي ح اما

د استعبالالمتمثلتين بالحرب ار مع جريمتي اتجالاو اق استرقالاخل جريمة انية ، فستتدانسالاضد 

ة في بعض لسخراخل جريمة اقد تتد اخلي ، كمالدالدولي والمسلح اع النزالتي اه في حاكرالالجنسي وا

ية دالمعات القوالخدمة في صفوف ام على ارغالالمتمثلة بالحرب ، ائم ات مع عدد من جرالالحا

جنيدهم في تو ال اطفالام استخدالدولي والمسلح اع النزات حربية في اك في عملياشترالار على اجبالاو

 خلي.الدالدولي والمسلح اع النزالتي اح

لمحكمة اصة بالخالتحضيرية اللجنة ا التي حددتهان اركالاء استفيال عدم ال وحتي في حاوعلى كل ح

سع للجريمة الواللمفهوم  ال جريمة دولية وفقاطفالاء والنسار باتجالالدولية ، تبقي جريمة ائية الجنا

لعمل ات الالذي يعد حائي والجنالدولي انون القان افي ميد المعتمدة حديثاثيق اللمو الدولية ، وكذلك وفقا

 اداستنا اقب عليهالي هي جريمة معالتاه ،ز،ك( ، وب 7دة المانية ) انسالالمتطرفة جريمة ضد الجبري ا

 (171) ئي.الجنالدولي انون القالمنصوص عليه في المي العاص اختصلال

 

                                           
 .422د/ سوسن تمرخان بكة ، مرجع سابق ذكره ، ص  – (170)
 .276د/ بشري سلمان حسين العبيد ، مرجع سابق ، ص  – (171)
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 ئيالجنالدولي انون القالمي في العائي الجناص اختصالاني   الثالفرع ا

و المي العائي الجناص اختصالا الدولي بمبدائي الجنانون القار ائي على غرالجنالدولي انون القايقر 

لتي ائم ارلجاربة المح اتفهاوتك امنهاجل تضالدول من العديد من اخذت به الذي امل ، الشاص اختصالا

كمة اق في محلحا التي تقبض على مرتكبيهالدولة اء اعطال حدة ، وذلك من خالالوالدولة ا ارهاثاتتعدي 

نت اك ايالجريمة واب ارتكالمتضررة من الدول الدولة ضمن اب بهم ، ولو لم تكن هذه العقال انزاو

 عليهم.لمجني او اة الجناجنسية 

نون القالدولي تختلف عن مفهومه في ائي الجنانون القائي في الجناص اختصالالمية ان مفهوم عا الا

ك نص في ان يكون هنامل ، يجب الشالمي العاص اختصالالدولة ارس ائي ، فلكي تمالجنالدولي ا

نون النسبة لقال بالحاهو  اص ، كماختصالا اضعة لهذالخال افعالاخلي يجرم الدائي الجنا انونهاق

جريمة  المي ومن بينهالعاص اختصلتي تخضع لالائم الجرالذي نص علي بعض اقي العرات العقوبا

قعة على كل من انت واًء كالقطرى من تجريم سوانون القاكد عليه ا ال وكذلك ماطفالاء والنسار باتجالا

 (172) ل.اطفالاو اء النسا

ذ ا،  لمجرميناتسليم  بمبدألوطني محكوم اضي القالمي من قبل العاص اختصالا ارسة هذان مما اكم

ن اني يع ا، وهذ انهاركاحد او الجريمة ا التي وقعت فيهالدولة انون اولوية في تطبيق لقالان ا

ة تي في مرحلاي يا صيالاطي وليس احتياص اختصاخلية هو الدانين القوالمي في العاص اختصالا

ت اراقر لوطنية وبموجبائية الجنانين القواعد اعدة مستقرة من قواقلتسليم ، وهذه ام الية لنظات

 لدولية .ات المؤتمرا

                                           
ر الجامعية للنشر د/ سالم محمد سليمان االوجلي، احكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية ، الدا  – (172)

 .175، ص 2000والتوزيع واالعالن ، مصراته ، الطبعة االولي ، 
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 المنظمة لهالدولية ات اهدالمعا، تنص  امنه اك بعضان هنالدولية نجد ائم الجرالى ا انظرن ام اذاو

( 3وف2ف/5دة الما، ) ك المية عليهالعائية القضاية لوالارسة الوطني في مماء القضاحة على حق اصر

نية الثاولي والا اإلتفاقية من  50/51/130/147د المواو 1984م التعذيب لعاهضة اقية مناتفامن 

ئم حرب تخضع التي هي جرالجسيمة ات اكانتهالان ابش 1949م اقية جنيف لعاتفابعة من الرالثة والثاو

لمية ، العاية لوالاتجيز  اقي بخصوصهاتفايوجد نص ئم الاك جرالمي ، وهنالعائي القضاص اختصلال

عية الجمادة ابالالعرف ، كجريمة ائم على القالدولي انون القامن  المية عليهالعاية لوالاتي ات انماو

 (173) ل .اطفالاء والنسار باتجالاجريمة  التي تندرج ضمنهانية وانسالالجريمة ضد او

 لبشرار باتجالا ايانونية لضحالقاية الحماوجه اني  الثالمبحث ا

لزم التبع البشر، وبار باتجالالحقوق لضحية البشر على مجموعة من ار باتجالانص بروتوكول منع 

وطني لالتشريع ان يتضمن ايشير ب ار ماتجالافحة اص بمكالخانون القار اصداف عند اطرالالدول ا

 قعية .اولاحية النانوينة والقاحية النا لبشر منار باتجالاجريمة  ايالضح الحقوق يوفرهامن  اعدد

 اياضحل ايالرعانونية والقاية الحماوجه اول في الالى مطلبين   نخصص الموضوع ا اوسوف نقسم هذ

لدولي اعيد لصانونية على القاية الحماوجه اني نخصصه في الثالوطني ، والصعيد البشر على ار باتجالا

 ليالتالنحو اوذلك على 

لصعيد اعلى  لبشرار باتجالاجريمة  ايانونية لضحالقاية الحماوجه ا ولالالمطلب ا

 قليميالاو لوطنيا

 ن طريقعلبشر ، وذلك ار باتجالا اياية ضحاية وحمالعنالى ارنة المقات التشريعالعديد من احرصت 

                                           
 .312، ص1998ق ، دار الفكر ، د/ احسان هندي ، الحماية الجزائية لالتفاقيات الدولية االنسانية ، دمش  – (173)
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ية امحتيجية في استرالامح لمطلب مالا افي هذول امر ،حيث نتنالاتكريس عدة نصوص تشريعية بذلك 

ية الحمامح تلك ني مالالثالفرع اول في انتن اول ، فيمالالفرع ارنة وذلك في المقات التشريعافي  ايالضحا

 لي التالنحو البشر وذلك على ار باتجالاجريمة  ايالقطري لضحالمشرع ا التي وضعهانونية القا

ر اتجالاجريمة  اياية ضحالقطرية في حمالوطنية اتيجية استرالامح ول   مالالالفرع ا

 لبشراب

على وضع  2011( لسنة 15لبشر رقم )ار باتجالافحة انون مكالقطري بموجب قالمشرع احرص 

 ( منه  " 5دة )المالبشر حيث نصت ار باتجالافحة انون مكافي ق ايالضحاية اتيجية وطنية لحماسترا

لصحية اية الرعالنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الجسدية وامة لسالاية والحمالمختصة ات الجهاتكفل 

لمجتمع اهيلهم ودمجهم في ادة تاعسبة الالمنالظروف اعية، وتعمل على تهيئة اجتمالالتعليمية واو

لتنسيق مع دول اون والتعاتقوم ب انية وسنهم وجنسهم، كمانسالامتهم اتهم وكراجاحتياعي ابطريقة تر

  (174)من".ادتهم على نحو اعامين ائمة على تامة داقا التي يقيمون فيهالدول او المجني عليهم، ا

 لية التالحقوق ان تكفل للمجني عليهم المختصة ات الجهاعلى  (6دة )الماكدت اوكذلك 

 لشخصيه وهويتهم.اَصون حرمتهم  -1

 لتعرف عليهم.ان وضعهم والفرصه لهم لبياحة اتا -2

 لمتبعه.اريه ادالانونيه والقات اءَ اجرالايتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم ب المشوره فيمالحصول على ا -3

 كمه.المحالتحقيق وات اءاجراَء من انتهالالحين  الدولةَء في البقا -4

 م.انه بمحاستعالافي ذلك  انونيه بمالقاعده المسالحصول على ا -5

 لتي قد تكون لحقت بهم.ار اضرالاسب لجبر المنالتِعويض الحصول على ا -6

                                           
 عليهم  . الخاص بحماية المجني 2011لسنة  15من الفصل الثالث من قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  5انظر نص المادة   – (174)
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 زمه.لالامنيه الايه الحمالحصول على ا -7

لمجنى عليهم بحيث اء ايوسبه الاكن منامالمختصه ات الجهاتوفر  ن   "اعلى  7دة الماوكذلك نصت 

لمقررة اخرى الات انالضماعن  لمختصه، فضالات الجهاميهم وممثلى الذويهم ومحلهم استقباتسمح ب

 خر."انون اي قاب

ت اذ تاتتحصل عليه من معلوم ام بسريه مالتزالالمختصه ات الجهان   "على اعلى  8دة الماونصت 

تنفيذ  لذى يقتضيهالقدر اب الا الكشف عنهانون، وعدم القا افي هذ المنصوص عليهائَم الجراصله ب

 مه."احكا

لقنصليه اوسيه الدبلوما اتهال بعثرجيه من خالالخاره ان   " تتولى وزاعلى  9دة الماذهبت نص  افيم

سبه المناوف لظرافة القطريين، وتهيئه كاَزمه للمجني عليهم من لالات اعدَ المسافه ارج، توفير كالخاب

 ممَكن."سرع وقت اب الدولةلى ادتهم اعايتهم والحم

شئه عن النائيه الجنالدعوى المختصه بنظر ائيه الجنالمحكمه ان "على اعلى  10دة الماكدت نص او

شئه عن هذه النالمدنيه الدعوى الفصل في موضوع انون، القا افي هذَ  المنصوص عليهائم الجراي من ا

 (175) ئَم."الجرا

 لبشرار باتجالاجريمة  اياية ضحالقطرية في حمالوطنية اتيجية استرالاتحليل 

ر اتجالاجريمة  اياية ضحالقطرية في حماتيجية استرالاصة بالخابقة والسانون القالى نصوص النظر اب 

لجريمة وذلك اتلك  اياية ضحاهمت في حماليب ساسائل واخذ  بوسالقطري قد المشرع ان البشر نجد اب

ئهم ايواهيلهم وادة تاعايتهم وات لحماعدالمسافة الرسمية بتوفير كالمختصة وات الجهاعن طريق تكليف 

                                           
لمجني ية االخاص بحما 2011لسنة  15من الفصل الثالث من قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  6/7/8/9/10انظر نص المادة   – (175)

 عليهم  .
http //www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8361&lawId=2512&language=ar 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8361&lawId=2512&language=ar
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ر على نهج القطري سالمشرع ان ازمة لهم وتعويضهم ، وبذلك نجد لالامنية الاية الحماوتوفير 

 لبشر. ار باتجالاجريمة  ايات لضحاعدالمساكدت على تلك التي الدولية وات لبروتوكالا

جريمة  اياية ضحارنة لحمالمقات التشريعاتيجية في استرالامح ني   مالالثالفرع ا

 لبشرار باتجالا

ر اتجالائم اجر اياصة بضحالخالحقوق اتي على مجموعة من ارامالالبشر ار باتجالانون منع اشتمل قا

 لبشراب

ن  تتخذ اعلى   2015( لسنة 51دي رقم )اتحالانون القام احكا( من 2) ا( مكررً 1دة )الماحيث ذهبت 

 تية  الا تاءاجرالالبشر ار باتجالائم اكمة في جرالمحالتحقيق وات والستدالالاحل جمع افي جميع مر

للتعبير عن  الفرصة لهماة حاتامع  انهانونيه بلغه يفهمالقا اهد بحقوقهمالشاو لضحيهاتعريف  -1

 عية. اجتمالانونية والقا اتهماجاحتيا

لعضوي، او النفسي اج لعالاية جهة طبية لتلقي اجة لذلك على انه في حاتبين  اذالضحية اعرض  -2

 مر. الالزم  اذالنفسي او الطبي اهيل التاكز احد مراعه ايداويتم 

 ة لذلك. جانه في حاتبين  اذاخرى اية جهة معتمدة او اء ايوالاكز احد مرالضحيه اع ايدا -3

 . اليهاجة افي ح اناهد متى كالشازمة للضحية ولالامنية الاية الحماتوفير   -4

مر من اًء على اوبن كمة ذلكالمحاو التحقيق اقتضى ا اذالدولة اء في البقاهد بالشاح للضحية والسما -5

 ل. الحالمحكمة حسب او امة العابة النيا

في  ارهاويكون قر بهاتعالمحكمة اء على طلبه وتقدر ام للضحية بنالمحكمة بندب محام از قياجو -6

 ب". اتعالالتي تصرف المحكمة ادة تعطى له من اب بموجب شهاتعالاويتم صرف  ائي  ان نهالشا اهذ
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ف درهم الاتقل عن عشرة  لتي الامة الغرالحبس واقب با" يع ن  اعلى  ا( مكررً 6دة )الماوذهبت نص 

ود في لشهاو ا ايالضحاو صور اء اسمانية لعالاحدى طرق العقوبتين كل من نشر باتين احدى هاو با

 لبشر."ار باتجالائم اجر

ية اعن  او مدني  ا ائي  الضحية جناءلة ايجوز مس ن   " الا( على 1) ا( مكررً 11دة )الماكدت نص او

كونه ب اشرً امب اطً ارتبارتبطت او ات انون متى نشالقا افي هذ المنصوص عليهائم الجراجريمة من 

 عليه." امجني  

لدعوى البشر من رسوم ار باتجالائم الضحية في جران  " ي عفى اعلى  ا( مكررً 13دة )المانص  ايضاو

 لبشر."ار باتجالاه في جريمة غاللاستجم عن النالضرر التعويض عن البة باللمط التي يرفعهالمدنية ا

(176) 

على  لتعرفال ردني ، وذلك من خالالالمشرع اعند  ايالضحاية اتيجية في حماسترالاشتملت ا افيم

 ل لمتضررين من خالالمجني عليهم وا

ن منع نوا( من ق12دة )المالبشر وذلك في نص ار باتجالاجريمة  ايائية عن ضحالقضاحقة لمالاوقف 

متضررين لالمجني عليهم واي من اورد في  اولي على  " ممالا التي نصت في فقرتهالبشر وار باتجالا

و ائم الجراي من تلك بهم الارتكاتبين  اذانون القا افي هذ المنصوص عليهالبشر ار باتجالائم امن جر

ن رئيس مفقة لجنة مكونة ار لموالقرا ان يخضع هذا، وعلى  التحريض عليهاو التدخل او اركة المشا

 ئي."القضالمجلس ارئيس  ارهمالتمييز يختاضيين من محكمة اوق امة رئيسالعابة النيا

لحرص الغرض وا اء مخصص لهذايور لالاوتوفير د ايالنفسية للضحالجسدية وامة لسالاوكذلك على 

 امسة في فقرتهالخادة الماوذلك في نص  ارونهاي دولة يختاو انهم اوطالى ا ايالضحان عودة اعلى ضم

                                           
بالقانون  [ المعدل1بشان مكافحة جرائم االتجار بالبشر ) ] 2006ة لسن 51من القانون اتحادي 6/11/13انظر نصوص المواد   – (176)

 [ (. 2) ] 2015لسنة  1رقم 
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لبشر ار باتجالالمعنية بمنع الرسمية الرسمية وغير ات الجهالتنسيق بين جميع ارقم )ج( على ضرورة 

نهم اوطالى ائم الجرالمتضررين من هذه المجني عليهم وات لتيسير عودة اءاجرايلزم من  افي ذلك م ابم

 (177) لهم .استقبافق على اوتو ارونهاخري يختاي دولة او ا

لصعيد البشر على ار باتجالاجريمة  ايانونية لضحالقاية الحماوجه اني  الثالمطلب ا

 لدوليا

لبشر ار باتجالا اياي تعريف محدد لضحالبشر بار باتجالاصة بمنع الخالمتحدة امم الات بروتوكول الم ي

ن يكون ضحية للجريمة ، بصرف ان كل شخص يمكن اي اص ، اشخا( على كلمة 3دة )الماء في اكتفا، 

 ايالة لضحالعداسية لتوفير اسالادئ المبان المتحدة ، بشامم الان عالالنظر عن سنه وجنسه ، وبحسب ا

بضرر  اصيبوالذين اص اشخالام هم الجريمة بشكل عا ايان ضحالسلطة ، فال استعماءة اسالجريمة وا

و ادية اقتصالارة الخساو النفسية اة انالمعاو كالعقلي او البدني الضرر افي ذلك  اعي بماو جمافردي 

 اكانتهاتشكل ل الاهمات الاو حال افعاسية عن طريق اسالالتمتع بحقوقهم ان بدرجة كبيرة من الحرما

م حقوق احترالمتعلقة باو المعترف بهالدولية ايير ات للمعاكانتهاتشكل  الوطنية ، ولكنهائية الجنانين اللقو

 (178) ن.انسالا

ر اتجالا جريمة ايانونية لضحالقاية الحماوجه الضوء على المطلب تسليط ا اول في هذاء عليه نحاوبن

لجريمة، ا اياعية لضحاجتمالالنفسية والجسدية واية الرعالدولي وذلك عن طريق الصعيد البشر على اب

 لي التالنحو اك على نونية وذلالقائية والقضاية الحمابير ا، وكذلك تد ايارية للضحادالامنية والابير التداو

 

                                           
لعربيات ، االردن ، د/حسن العبد الالت ، قانون منع االتجار بالبشر ،رسالة مجاستير ، بدون مكان نشر، الشبكة القانونية للنساءا – (177)

 231،ص2012
ايف للعلوم نالتعاون الدولي في مجال مواجهة ظاهرة االتجار باالعضاء البشرية، مطبوعات جامعة د/طارق عبد الوهاب سليم ،  – (178)

 .187م ، ص2005االمنية،  الرياض ،
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 عيةاجتمالالنفسية والجسدية واية الرعاول  الالفرع ا

زمة لالابير التداذ اتخاف اطرالالدول ام التزالبروتول على الثة من الثا ا( فى فقرته6دة )المانصت 

ت المنظماون مع التعالبشر ، وذلك بار باتجالا اياعية لضحاجتمالالنفسية والجسدية وامة لسالامين الت

جد ال توالدول في حالمدني ، ومن ذلك تلتزم المجتمع اصر المختصة ، وعنات المنظمالحكومية واغير 

صة المتعلقة خات المعلومات وادارشالائم للضحية ، ولمالالسكن اتوفير  اضيهاراعلى  ايالضحا

دية وفرص المالنفسية والطبية واعدة المسا، و اوبلغة  يفهومونه انون بهالقا التي يعترف لهالحقوق اب

ة اعاية بمرالحمابير الدول عند تطبيق تدام التزابعة على الرالفقرة التدريب ، ونصت التربية والعمل وا

صة الخات المنظماصة البشر ، وبصفة خار باتجالا اياصة لضحالخات اجاحتيالالجنس والسن وا، 

 (179) ل .اطفالاب

ء اثنار اتجالا ايالبدنية لضحامة لسالاف بتوفير اطرالالدول ام الزالبروتوكول على ضرورة اكد ا اكم

لحصول ان م ايالضحالك تمكين اوكذ (6دة )المامسة من الخالفقرة افي  ا، وهذ اليمهاقاخل اجدهم داتو

 لمت بهم .التي تكون قد ار اضرالالة اعلى تعويض في ح

ة سياسالابط الروام انتظافي  ارباضطرالذي تحدث له ار اتجالالعمل محنه لضحية ا اويمثل هذ

يخص  اورية فيملمحالقيم ار انهيالى افية وتؤدي الثقالدينية والبيئة اء وباصدقالاسرة والالجوهرية باو

لتعذيب الوحشية وتشمل ال تتسم بافعلخضوع الار عقب العالشعور بوصمة اني وانسالالوجود ا

 لمجتمع .اقة بلعالافي ذلك  ات قد تغيرت بماقلعالاب ، ومن ثم فقد تكون اغتصالاو

ت جديدة ، وقد يكون اقلخوف من تكوين عالاخرين والالثقة بام انعدام باس عاحسالى ايؤدي  امم

 غية،اب قد تصبح طاكتئالالة اوح اقد يكون بليغ باألسىلشعور انحرف والحميمة قد ات اقد للعالاستعدالا

                                           
 112احمد لطفي السيد مرعي ، استراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر، المرجع السابق ، ص /د – (179)
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ن تركز في تحقيق ايتطلب  امجهار وبراتجالا اياعدة لضحالمسالدعم وات توفير اتيجياستران اف الذ

 .المنشأفي دولة  الشخصية وخصوصاة الحياء ادة بناعافي والتعاف اهدا

 ايارية للضحادالامنية والابير التداني   الثالفرع ا

 اياحضمة من وسالالصلة بات ابير ذالتدالبشر على عدد من ار باتجالاص بمنع الخالبروتوكول انص 

لجسدية اية الحمان اف بضماطرالالدول ام التزا( 5رقم ) ا( في فقرته6دة )المائم ، حيث نصت الجراهذه 

كول علي لبروتوامنة من الثادة المانصت  ال ، كماستقبالاليم دول اقاجدهم على اء توانشا اياللضح

بعة الراة لفقرائم ، حيث نصت ابشكل  د التي يقيمون فيهالدول او انهم اوطالى ا ايالضحان عودة اضم

 يلي  ادة على مالمامن هذه 

لضحية ، ثم امن اظ على الحفائمة ، والدا إلقامةاو دولة اصلية الا ادولتهلى الضحية اص لعودة اخ

لضحية من التي تكون الطرف الدولة ام التزايلي   " امنة على مالثادة الماولي من الالفقرة انصت 

 دنيادون  ال بتسهيل وقبول عودتهاستقبالا، عند دخوله دولة  ائم فيهالدا إلقامةاو دولة حق ا،  اطنيهامو

 (180)خير غير مبرر وغير منطقي "ات

لبشر على ار باتجالا ايالمستقبلة لضحاف اطرالاكيد للدول الفرصة للتالبروتوكول الم يفوت  اكم

مر الاقتضي ان ار اتجالا اياسبة تسمح لضحاخرى منابير اية تداو ابير تشريعية اد تداعتماضرورة 

ء نية لهؤالالوجدانية وانسالامل اللعو اماهتمان تولي ائمة واو دابصفة مؤقتة  اقليمهاخل اء دالبقاب

 (181) . ايالضحا

 اعندم اللجوء خصوصامنحهم وضع  ان يطلبوار اتجالا ايات قد يحق لضحالالحاوكذلك في بعض 

للجوء افي سعيهم للحصول على وضع  ايالضحاعدة ان تكون مسالوطن ويمكن الى ادة اعالاتتعذر 

                                           
 256د/ قوراري ، مرجع السابق ، ص– (180)
 .2000من بروتكول باليرمو الخاص بمنع و قمع ومعاقبة االتجار بألشخاص السيما النساء واالطفال لعام 8انظر نص المادة  – (181)
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ر اتجالافحة انين مكاتؤثر قو الاحة،  وينبغي المتا ايالضحاعدة ات مساهمية من خدمالاسم اح اجزء

د اضطهالاللجوء من السعي للحصول على افي  ايالضحالمتعلقة بذلك على حق ات لتدخالامج والبراو

 لدولي .اجئين لالانون الق التمتع به وفقاو

لى سبب ا اداستناصلي الاد في بلده اضطهالايبرره من  الذي لديه خوف له مار اتجالان ضحية الذلك ف

جئين لالاع صة بوضالخا اإلتفاقية كدت عليه التي اللجوء ، والمركز  هالاكثر من سبب يكون او احد او

 .1951م الع

ذ يوفر لى مالار اتجالا اياج ضحالبشر ، حيث يحتاجرين بالمتاة من سيطرة النجاويكون ذلك بغية 

قبل في  اهمية مهمالامن هي من اوى الى مالوصول احة سبل اتاهمية ان امن ، ومن ثم فالامة ولسالا

لة انفسهم من حاينجون بر الاتجالا ايان ضحاحظ ء يالايذالار استمرات الاحتمالرغم من اذلك ، فعلي 

من وهي اوى الى ما ايالضحاجة ان حاليه واون امن يلجان انه ليس لديهم مكال ستغاللالاو اء ايذالا

 ايالضحالى التي تقدم اعدة المسامج ان تدرك براء ، ويجب اجل على حد سوالاجة فورية وطويلة اح

في التعاومرحلى  ايالضحات اجاحتيالى ا اداستناوى الماع مختلفة من انوالى توفير المطلب وتسعي ا اهذ

 (182) . اليها التي وصلوا

 ئيةالقضانونية والقاية الحمابير الث   تدالثالفرع ا

ل كل دولة ن   " تكفالبشر على ار باتجالادسة من بروتوكول حظر السادة المادسة من السالفقرة اتنص 

لحصول انية امكا بألشخاصر اتجالا ايابير تتيح لضحاخلي على تدالدانوني القا امهاء نظاحتواطرف 

 لتي تكون قد لحقت بهم " .ار اضرالاعلى تعويض عن 

                                           
 htm-86-http //www.islamtoday.net/bohooth/artshow.12582انظر موقع  – (182)

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12582.htm
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ي من ان اي يعن اللتعويض ، وهذ محتمال البروتوكول لم يحدد مصدران ا،  اليه هنارة اشالاينبغي  اوم

 لبروتوكول ات اء بمقتضيافية للوفالية قد تكون كالتات ارالخيا

لحصول خلي لالدانون القاو غيرهم بمقتضى اة الجنامن رفع دعوى على  ايالضحالتي تمكن ام احكالا

ن يدفع ابي ات ائية بدفع تعويضالجناكم المحالتي تمكن ام احكالا،  راضرالات بدنية عن اعلى تعويض

 لتعويض .ان امر بشاواو فرض ا،  ايالضحالى ات اة تعويضالجنا

به  يسمحالطرف في حدود مالدولة ام ا( على قي1دسة فقرة )السادة المالبروتوكول بموجب اوحرص 

ت اءاجرالاصة الضحية وخالنص على سرية هوية اصة للضحية ، والخاة الحياية اخلي بحمالدا انونهاق

 لبشر.ار باتجالائم المتعلقة بجرا

ري ادالاو انوني القا امهام كل دولة طرف بتضمين نظادسة ، على قيالسادة الما( من 2لفقرة )اثم نصت 

  (183)يلي اء بماقتضالاعند  ايالضحاتسمح بتزويد  اماحكا، 

 . اذهاتخالتي تم ارية ادالائية والقضات اءاجرالات عن المعلوما

لدعوى احل ار في مراعتبالابعين  اخذهتهم الاماهتمائهم وارابعرض  ايالتي تسمح للضحاعدة المسا

للغة اد بارشالا الحقوق وتقدم لهابهذه  ايالضحاع ، ويتم تعريف الدفاتخل بحقوق ئية على نحو الالجنا

  . ايفهمونه لتيا

لبروتوكول الوطني يلزم انون القانية للحصول على تعويض بموجب امكاتوجد  ال انه عندما اويعني هذ

بل لذلك المقالحكم الحصول على تعويض ، ويقتضي ا ايات تبيح للضحاف لوضع تشريعاطرالالدول ا

عد ا" تضع كل دولة طرف قون اعلى  25دة الما( من 2لفقرة )ارد في الوالمنظمة الجريمة اقية اتفافي 

                                           
 .99مشار الى ذلك  قانون نموذجي لمكافحة االتجار بالبشر  وكذلك سلمان ، زهراء تامر ، المتاجرة بألشخاص ، مرجع سابق ص – (183)
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لتعويض وجبر الحصول على اسبل  اإلتفاقية لمشمولة بهذه ائم الجرا ايائمة توفر لضحئية مالاجرا

 (184)ر"اضرالا

لصعيد اون على اف للتعاطرالاللدول  انونياق اساسالمنظمة الجريمة اقية اتفا( من 14دة )الماوتوفر 

ن تنظر اف باطرالالدول ا اإلتفاقية من  ادة نفسهالماتلزم  التعويض ، كمالمتعلقة بائل المسالدولي في ا

و ادرة المصائم الجرات ائداخلي في رد عالدا انونهالذي يسمح به قالقدر اولوية وبالاعلى سبيل 

يحدد وال ايالضحالى ات اتقديم تعويض البة ، لكي يتسني لهالطالطرف الدولة الى ادرة المصات الممتلكا

لية التامة العات ارالخياي من اتنفي  ام البالي ، غالتامصدر محتمل معين للتعويض وبي البروتوكول ا

 (185) لبروتوكول.ابمقتضي  او جميعها

  

                                           
 من البروتوكول 2المادة  انظر نص – (184)
 من البروتوكول 14المادة  انظر نص – (185)
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 تمةالخا

ئع ارلشالقديمة وات المجتمعالبشر في كل من ار باتجالاريخي لجريمة  التالتطور البحث اول اتن

بقة و السات ارالحضانتشرت عند اريخية قديمة اهرة  تالبشر ظار باتجالاهرة ان ظاوية ، وبين السما

ر له دور لعصوالعنصري في تلك التمييز ار واستعمالان ائهم وبيعهم فكالبشر وشراد استعباتمثلت في 

ت التشريعالبشر في في ظل ار باتجالاهية جريمة البحث ماول اتن اهرة ، كمالظار هذه انتشاكبير في 

ل افعالان مسلسلة  انهالبشر ار باتجالالمقصود بجريمة ان ا الدولية ، وتبين لنالعربية والوطنية وا

ء ، ايوالا،  لتنقيلالنقل ، التجنيد ، ال جريمة مستقلة وهي ) افعالامية بحيث يشكل كل من تلك اجرالا

رنة المقاو لوطنيةات التشريعالدولية وات اقياتفالالعديد من ا( ، حيث وضعت  ستغاللالال ، استقبالا

 اتفرقه لتيائص والخصالعديد من ار تتميز باتجالان جريمة ا اجريمة ،  كم ارهاعتبمحددة ال اوصفا

لمستمرة  او لمركبةائم الجرابرة للحدود ومن اجريمة  منظمة وع انها التي منهائم والجرامن  اعن غيره

خلية انين دار قواصدال الغاب اماهتمالوطنية اقليمية والالدولية وات المنظمالكثير من اولت ا، كذلك 

ر اتجالات على شمول وتجريم جريمة التشريعاغلب البشر ،  حيث نصت ارباتجالاصة بتجريم اخ

ئم ارلدولي للحد من جالوطني واون التعاكدت على ضرورة ا الوضعية ، كما انينهالبشر ضمن قواب

يه ان وحمانسالام حقوق احترامع  اون متسقالتعا ان يكون هذايجب  ا، كم افحتهالبشر ومكار باتجالا

جهة اتكفل مو لتيابير التدات واءاجرالابية والعقاسة السيا اولناتن اخيراسيه للفرد ، واسالات الحريا

لعديد من ا لدولي وذلك عن طريق سرداقليمي والالوطني والمستوي البشر على ار باتجالائم الة لجرافع

ن طريق لبشر وذلك عار باتجالا ايانونية لضحالقاية الحماطرق  اولناتن انونية  ، كمالقالنصوص ا

، وكذلك  ايالضحلرية ادالامنية والابير التدالجريمة ، وا اياعية لضحاجتمالالنفسية والجسدية واية الرعا

 نونية.القائية والقضاية الحمابير اتد
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تلك  نالعشرين ، فادي والحالقرن امية في اجرالاهر الظواخطر البشر من ار باتجالاهرة افتعد ظ

لنسبة ال بالحاهي فدة والوالة اوى للعمالتي تمثل ماتلك  اسيمن ، الالبلدالعديد من التي تعصف باهرة الظا

ي رصدت لتالتشريعية ا الدول ، رغم جهودهان هذه اعن  استنالعربي ، حيث كشفت درالخليج ان البلد

نه لم يتم الى الحقيقة ازق في الما ا، ويعود هذ ازقالحقيقة ماجه في الت توازالجة ، مالمعاتلك  ابعضه

ي هذه لبشر فار باتجالاهرة الوطني لظالمستوي املة على افحة متكاء خطة مكالنظر نحو بناتوجيه 

مية عالاهر ان مظسق ، وتنطلق مالتنالفردية وعدم ا ايعييه اينالجهود ، في رالت از العربية ، فمالدول ا

لبلد اة هذه للنيل من سمع ان يتفح بوقاول ام كل تقرير يحامالوطنية السمعة اع فقط عن الدفاتستهدف 

 لدولي.الصعيد او تلك على ا

نونيين اكق انجباموجودة ، وو العربي لكنهالم العاهرة نمطية في البشر هي ليست ظار باتجالان جريمة اف

ت الثغراوسد  افيهلى وجوب تالار القرانعي اجل تنبيه صامن  اتهاونبرز سلبي الضوء عليهان نسلط ا

 اهتهجاوتصعب مو اطي معهالتعالى جريمة منظمة يصعب ا احقتتحول القعية حتي الالوانونية والقا

 لدول.العديد من احدث في  اكم

رة ات وتجالمخدرارة  الم بعد تجالعامية في اجرارة اكبر تجالث البشر ثار باتجالائم احيث تعتبر جر

لحة ، سالات والمخدرارتي اقل من تجاطر المنظم مخام اجرالات ابالنسبة لعصاتشكل بح، وهي لسالا

 لقريب.المستقبل اسلحة في الارة اص على تجاشخالارة ان تتقدم تجالمتوقع انه من ا اكم

لفقر الى التي تعود ائم والجراهمت في ظهور مثل هذه التي ساب اسبالامل والعوالعديد من اك احيث هن

لحكومي اد الفساء والنسال واطفالارس ضد الممالعنف الضعيفة واعية اجتمالادية واقتصالالبنية ا، و

لحصول على مستوى اذبية الجنس وجارة ار تجازدهالمسلحة وات اعالنزاسي والسيار استقرالاوعدم 

لنمو ان الرخيصة ، كذلك فانونية والقالة غير العمالطلب على اد ازدياخر وان افضل في مكامعيشي 

ن ادية وطغيالمالنزعة ادة الى سيادت الطبقية ارق الفوادة في احبة زيان صالبلدادي في بعض اقتصالا
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لوقوع في الى تسهيل ادي الذي امر الالتقليدية اة الحيالى زعزعة منظومة الترفي واك ستهالالاقيم 

تي في افئتين رئيسيتين ت ن علىاحيالاغلب البشر ينصب في ار باتجالان البشر، فاجرين بالمتائل احب

 ل.اطفالانية فئة الثاء والنساولي فئة الاهمية الا

ج تهدف مال برلبشر ، يكون من خالار باتجالار انتشالى التي تؤدي الظروف الجة ايتعلق بمع اوفيم

هرة افة مظالتي تجرم كالتشريعية ابير التداهرة ، وذلك عن طريق الظار هذه اخطالمجتمع بالى توعية ا

ت بين المسؤوليالجريمة ، وتوزيع المرتبطة بتلك انونية القات المصطلحالبشر، وتحديد ار باتجالا

 إلقامةانين اذ قوانفائمين على القاد بين الفساربة افحة ، ومحالمكائمة على تنفيذ خطط القات السلطا

فية الشفا اد مبداعتمايتعلق من  ارة ، وكذلك فيمالتجاقم هذه ايسهل من تف ارالذي يشكل ستالعمل او

 ة لهم.عدالمسالبشر، ومن يحرضهم ويقدم اجرين بالمتاه انونية تجالقات اءاجرالان امية بشعالالا

على  اربهحلدولة في اقليمي في تعزيز جهود الائي والثناون التعالتنسيق وال دور اغفايمكن وكذلك ال

 .  نونياوي قالحصول على مالبشر من اجرون بالمتالذي يحول بين اون التعاهرة ، ذلك الظاتلك 

ضمام الى فقد قامت العديد من الدول ادراكا منها لخطورة جريمة االتجار بالبشر ، بالتصديق واالن

اصدار معظم المواثيق الدولية المشتملة على احكام وتدابير ذات صلة بمكافحة االتجار بالبشر و

العالمي  فان مكافحة االتجار بالبشر على الصعيدالتشريعات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة ، وكذلك 

التجار اتجلت كذلك من خالل االتفاقيات العالمية ، والتي كانت تصب كلها في خانة مكافحة جرائم 

عمل الجبري بالبشر بمختلف مظاهرها سواء اتفاقيات حظر االتجار بالرقيق ، اتفاقيات حظر السخرة وال

 السيما النساء واالطفال . ، اتفاقيات حظر االتجار بألشخاص

كما ساهم التقدم العلمي والعولمة السيما في مجال وسائل االتصاالت الحديثة في اتاحة الفرصة امام 

العصابات المنظمة لممارسة نشاطها في االتجار بالنساء واالطفال على نطاق واسع لتحقق من وراءها 
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، وايذاء في جسمه ونفسه اذاًء يصل في بعض  االرباح الطائلة على حساب الحط من كرامة االنسان ،

 لمعنوي .او الحقيقي الموت الى حد ان احيالاًء يصل في بعض اذاء في جسمه ونفسه ايذاو

ئج وتقديم النتالمفيد تسجيل بعض انه من البشر فار باتجالاولت جريمة التي تناسة الدرام هذه اوفي خت

يلي  البشر وذلك كمار باتجالاعلة ضد مرتكبي جريمة الية فاد ايجافي هم التي قد تسات التوصيابعض 
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 تالتوصيائج والنتابعض 

   ئجالنتا  والا 

فقيرة، لالغنية والدول ارض ، وفي مختلف الاع البشر ، وفي مختلف بقار باتجالاهرة اشيوع ظ -أ

 مته .ان لكرامتهان ، وفيه انسالادمية اط يتعدي على البشر نشار باتجالاو

م على اخلي الدالمستوي اء على الخفي ، سوا ابعهالى طالبشر ار باتجالاهرة اتبرز خطورة ظ -ب

 غيضة.لباهرة الظاجهة هذه الدولية لموالجهود استلزم اع ضطالاعن  لدولي ، فضالالمستوى ا

ر اعتبالى الوطنية المية والعات المؤتمرات اصيلدولية وتوات المنظمات افق مقرراتر وتواتو -ت

 ر.لبشار باتجالاهرة الرئيسي لشيوع ظافد الرا اعية هماجتمالادية واقتصالالظروف ان ا

قت هذه فالبشر، فقد توار باتجالافحة اقليمية بمكالالدولية وات المنظمالعديد من ام اهتما -ث

ط انمافة التي تحظر وتجرم كات التوصيالدولية وات اقياتفالار عدد من اصدات على المنظما

 لبشر.ار باتجالا

لبشر، ار باتجالاو منع افحة الوطنية لمكات التشريعار عدد من اصدالى الدول اغلب ارعت اس -ج

ط ، النشار من حيث طبيعة اتجالالتعريف لمصطلح ات على التشريعافق هذه اد تتواوتك

مي لكل لتجريابط الضاهو  ستغاللالان ات على التشريعافق هذه المستخدمة ، ثم توائل الوساو

 لبشر . .ار باتجالانشطة اط من انش

لمسؤولية اسة لم تحرص على تقرير الدرارنة محل المقات التشريعالقطري والمشرع ان انجد  -ح

قر تلك الذي الوحيد اتي ارامالالمشرع ان ارية ، حيث نجد اعتبالاص اشخئية لالالجنا

ر اتجالائم اجريمة من جر اب ممثلوهارتكا اذارية  اعتبالاص اشخئية لالالجنالمسؤولية ا

لمؤسسة اق غالاء الية ، ثم جزالمامة الغرادرة ، ثم المصائم عقوبة الجرالبشر، ورصد لهذه اب

 نوني.القا اء وجودهانهاو او بشطبهائمة ، او بصفة دا، امؤقت
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لدولة ، او دافرالالح اية مصاخلية حمالدالجريمة ال اخلي يتولي في مجالدائي الجنانون القان ا -خ

ن اكيد وافرالامن اعلى  انالتي تمثل عدوالمحظورة ال افعالالنص على اط به مهمة احيث ين

جريمة  ئية " الالجنالشرعية ا امن مبد اقنطالا، وذلك  المقررة لهات العقوبان الدولة وبيا

 لتشريعية .السلطة ادر عن اي نص صاعقوبة بدون نص " وال

صوص نليه تطبيق الذي يمتد اق النطالوطني يحدد البشر ار باتجالافحة جريمة انون مكاق نا -د

رج اتكب خلتي ترائم الجرالدولة ليشمل اقليم ارج ان خالسلطا ات ، وقد يمتد هذالعقوبانون اق

خل الدا في الحهاية مصالدولة في حمادة اهر سيامر يمثل مظهر من مظالا الدولة ، وهذاقليم ا

 رج.الخاو

ن ، انسالاية حقوق احل حماخيرة من مرالامة والهالمرحلة ائي يمثل الجنالدولي انون القان ا -ذ

لدولي ا نونالقاتي دور الدولية يات اقياتفالافي  النص عليهالحقوق وان عن هذه عالالافبعد 

 .اقبة مرتكبيهالحقوق ومعالتي تنتهك هذه ال افعالائي في تجريم الجنا

سمي بع دولى وتات طاخلية ذائم داول يتكون من جرالالنوع ائم ، الجراك نوعين من ان هنا -ر

لجريمة اقه الدولي، ويدخل ضمن نطائي الجنانون القاعد المية ، وهي تخضع لقوالعائم الجراب

عد اقولتخضع  ائم دولية بطبيعتهاني فيتكون من جرالثالنوع ا امابرة للحدود، العالمنظمة ا

نية انسالائم ضد الجراعية والجمادة ابالائم اجر اقهاويدخل ضمن نط ئي ،الجنالدولي انون القا

 ن.العدواجريمة  اخيرالحرب واوجريمة 

لدولية ، يعتبر ائم الجرالمخصصة للنظر ببعض الدولية ائية الجناكم المحاء بعض انشان ا -ز

لتي تلعيه هذه الدول ان اك انه ومهما الالدولية ، ائم الجرافحة امة في سبيل تفعيل مكاخطوة ه

كمة ال محئية من خالالجنالة العدان تحقيق ابصورة كلية لضم التعويل عليهايكمن  كم فالالمحا
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ط اف نشايقامن في الالذي قد يلعبه مجلس الدور امع  اسيملدولية ، الائم الجراقبة مرتكبي اومع

 لمحكمة .ا

لدول في ايع جم اعتمدتهال افي ح لدوليةائية الجنالمحكمة الية من اكثر فعاب الية عقاك ان هنا  -س

قبة امعوبعة الدول من متالتي تمكن المي العاص اختصالالية اوهي  الاخلية ، الدا اتهاتشريع

 ية لضحالمتهم واوعن جنسية  ابهارتكان النظر عن مكاكثر خطورة بغض الائم الجرامرتكبي 

وفر الابر برة للحدود تعتالعالمنظمة اللجريمة  ال كنموذجاطفالاء والنسار باتجالان جريمة ا -ش

ن تتمتع به م الم ابرة للحدود ، وذلك نظرالعالمنظمة الجريمة امن بين بقية صور  احظ

برة للحدود اجريمة منظمة ع اب ، فهي بوصفهالية عقاكثر من اتحظي ب اخصوصية جعله

نون القا لمنصوص عليه فيالمي العائي الجناص اختصالالية ام استخداب احقة مرتكبيهبمكن مال

لدولية ، اسع للجريمة الوالمفهوم اجريمة دولية بحسب  امن منطلق كونه امالدولي ، ائي الجنا

ئي اجنلاص اختصالالية اولي بالاب ، تتمثل اليتي عقا الة سوف يتوفر لهالحا افي هذ انهاف

لمحكمة ابنية الثالية الائي ، في حين تتمثل الجنالدولي انون القالمنصوص عليه في المي العا

 ل.اطفالاء والنسار باتجالالنظر بجريمة الة بالحا التي سوف تختص في هذالدولية ائية الجنا

 ت التوصيا  انياث

لقطري التشريع اردة في الوالعيوب الجة بعض اصة لمعالخات المتقرحان نقدم بعض انود  -أ

ن  احظ لبشر حيث نالار باتجالاصة بجريمة الخات اكثر للسلوكيالتي تتمثل في تفسير او

لسلوك الذي حدد المصري واتي وارامالالمشرع القطري لم يذهب على نهج كل من المشرع ا

و ا الوعد بهاو اء الشراو العرض للبيع او البيع البشر في ) ار باتجالامي لجريمة اجرالا

 افرية وذلك خالاعتبالاص اشخت لالائية وعقوبانه لم يحدد مسئولية جنا ام( كماستخدالا

 رتي .امالاللمشرع 
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ولة دي ات اءاجران الدول فابرة للحدود بين او عارة متوطنة اتج بألشخاصر اتجالان ا ابم -ب

ع ن دفالخصوص وا اون دولي بهذابد من تعهرة والالظاصرة للحد من هذه اتبقي ق ابمفرده

لتنظيم ابد منه ال اراصبح خيالمتحدة قد امم الاقية دولية ملزمة للدول في اتفاه تبني اتجالدول با

 هرة.الظاصرة هذه اومح

ت اة ذلوطنيات التشريعات حول ات لنشر معلومالجهافة اون بين كالتعالتنسيق والوعي وانشر  -ت

تسليط ولمدرسي اهج المناصة في الخات التشريعالبشر وار باتجالانون منع ال قادخاقة ولعالا

ة ومن لتلفزيونيا امالدرال لمختلفة ومن خالام عالالائل ار في وساتجالائم الضوء على جرا

 ت.اضرالمحات والندوال خال

ص اووجود قسم شرطة خ بألشخاصر اتجالائم ايتعلق بجر الشرطة فيماهيل وتدريب ات -ث

لقسم ا ان يدير هذار بهم واتجالان ذلك مرتبط باك اذاصةً ات وخالمعنفاء النسال واطفالاب

 ئم .الجرالنوع من ا امل مع هذالتعات على كيفية ات مدرباشرطي

رره يق ال ، وممامر مطلوب وفعالوطني اخلي الدالمستوى البشر على ار باتجالاجهة ان موا -ج

لدولي اون التعال هرة ، من خالالظاد هذه اون بمختلف صوره لوالتعاعليه هو تطوير الفاهذه 

نية انسالا تالمنظمادرة من الصالدولية ارير التقان ا اسيملمؤسسي ، الاون التعاقليمي ثم الاو

 لاستغالل ء من خالالعربي، سوالمشرق البشر في دول ار باتجالاهرة اظم ظالى تعاتشير 

 يلي  ام بمالقيالجنسي، حيث نري ا استغاللم القسري، اللعمل  ايالضحا

يرتبط اللتي انب اجالال اللعم إلقامةاريح ات وتصاشيرالتالة للحد من الفعابير التداذ اتخا -1

 بوظيفة فعلية.

ل من اطفالاهرة تسرب الحد من ظال واطفلتسول لالاهرة افحة ظاكبر في مكابذل جهود  -2

 رس.المدا
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ودية لعباطر ات عن مخامعالجاهد والمعارس والمداشئ في النالجيل اق حملة توعية بين طالا -3

 لمجتمع .السلبية على ا ارهاثاصرة والمعا

شر لبار باتجالافحة اصة بمكالخالوطنية اللجنة المختصة وات الجهاشر من المبان عالالا -4

ريف لتعالضحية ، وا استغالللبشر في قطر ، ونوع ار باتجالاهرة افة عن حجم ظاوبصورة شف

 . ايالضحابهوية 

 . صةالخات اجاحتيالاذوي  اسيملدول الال عبر اطفضحة ومحددة لسفر ونقل الالية واوضع  -5

ر اتجالافحة الصلة بمكات ات ذالوحدائر والدواملين في العاو لموظفينار اختياحسن  -6

 لحدود(.املين على العارك ، الجمالعمل ، ارة البشر)وزاب

يس بكثرة للبشر ، ار باتجالاهرة اجهة ظالصحيحة في سبيل مواية البدان الى التنويه ابد من ال -ح

لمختلفة ال لدوات ام حكومابقي انماهرة ، الظالتي تتصدي لهذه ابية العقالتجريمية وانين القوا

ة في اوالمسا، و اطنيهالدخول بين مواة في اوالمسالشعب ، واد افرلمعيشي الالمستوى ابرفع 

 ج(.عاللاية خير من الوقاعدة ) الق الاعماد ، الفسافحة المدنية ، ومكاسية والسيالحقوق ا

ة لشدالحزم والبشر بمزيد من ار باتجالائم امل مع جرالتعالدولية ات المنظمايجب على  -خ

دي على لتي تتعال افعالائية دولية لردع تلك اكم جنامح اجريمة دولية وتخصص له  ارهاعتباك

 ن.انسالاحقوق 

لطفل اق ك حقوانتها ايالصلة بقضات انين ذالقوات والمستمر للتشريعائم والدالتطوير اضرورة  -د

 لمسلحة.ات اعالنزاتجنيده في  اوفي مقدمته

عية اة وجمئيات ثناقياتفال عقد لبشر من خالار باتجالافحة ال مكالدولي في مجاون التعاتعزيز  -ذ

 ل.اون دولي نشيط وفعاهرة بدون تعالظا افحة هذايصعب مك اذالم ، العافة دول امع ك
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،  انواك اياو انواك اينماة الجنائية لمحكمة القضالسلطة ابرة للحدود ومد العانين القواتفعيل  -ر

 م.اجرالالى ان عدم عودتهم ائمة لضملمالابير التداذ اتخالات شديدة بحقهم واوفرض عقوب

لمنظمة الجريمة الخدمة  امهاستخداو اهرة تسخيرهالحد من ظالتكنولوجية وات التطوراقبة امر -ز

ديثة لحات الاتصالائل ام وساستخداصة تنظم انين خال سن قوبرة للحدود ، وذلك من خالالعا

 ستغاللالا اسيملدين الاق وخالفية لالامور منافي  امشددة على من يستخدمهت ا، وتحدد عقوب

 ل.اطفالاء والجنسي للنسا

لحق في ات خر يضمن للعمالاله باستبدالعربية ، والدول المعمول به في الة الكفام اء نطالغا -س

 لسفراز اظ بجواحتفالالعمل ، والحق في فسخ عقد الشهري في موعده ، واجر الام ستالا

لحق الى ا فةاضاملة ، انية كعانسالا املة وحقوقهالشالصحية التغطية الشخصية ، وات المقتنياو

 لمنزل.ارج ار عطلة خاحة محددة تتضمن نهات راعافي س

طيرة لخائية الجنات اكانتهالاقبة مرتكبي المي موحد على تعقب ومعائي عانون جناتشريع ق  -ش

 ايرهل ، وغاطفالاء والنسار باتجالالتي تشكل جريمة كجريمة اصة تلك ان ، خانسالالحقوق 

ل ، اشكل فعنون بالقا اقبة تطوير وتنفيذ هذاء لجنة لمرانشالدولي واد امتدالات ائم ذالجرامن 

ن تعد انسالات حقوق اكانتهامت ادانين مختلفة لكل دولة مافضل من وجود قواقد يعتبر  اوهذ

 لدول .المية تهم جميع امشكلة ع

 افتهاضالتي يمكن ائم الجراحده من ال كواطفالاء والنسار باتجالاحة على جريمة النص صرا -ص

بة لعقوالدولية ، وتحديد ائية الجنالمحكمة اص اختصالتي تدخل ضمن ائم الجرالى بقية ا

لدولية ا ئمالجراف الى مصاترتقي  التي يجعلهالشرعية ا، وذلك حتي تستوفي ركن  اسبة لهالمنا

. 
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 جعالمرادر و المصائمة اق

 المراجع باللغة العربية

معية الجات المطبوعار اول دالالجزء اعية ، اجتمالانونية والقالنظم اريخ اهيم حسن ، تابراحمد اد/ 

2000 © 

ردن ، الامعة ارنة، جاسة مقائية درالجناجهة المواق البشر نطار باتجالائم الي ، جرالمجام احمد نظا /ا

 . © 2017لتوزيع الدولية للنشر والعلمية الدر اجستير ، الة مارس

ئر، الجزاوزيع لتالنشر واعة وار هومة للطبام ، دالعائي الجزانون القالوجيز في احسن بو سقيعة ، اد / 

2011 © . 

لعربية النهضة ار اهرة ، دالقا، 6م ، طالعالقسم ات ، العقوبانون الوسيط ، في قاحمد فتحي سرور ، اد/ 

1996. © 

ب الكتار ادرنة ( ، ارسة مقالبشر)دار باتجالائم افحة جراتيجية مكاسترالسيد مرعي ، احمد لطفي اد/ 

 © .يةسالسيالعلوم الحقوق والملك سعود ، كلية امعة ا، جدة ، ج 2016لتوزيع ،امعي للنشر والجا

 . ©1982لنهضة ، ار القديم ، داقي العرانون القالحميد فوده ، السيد عبد اد/ 

. 2010بي ، ظبو الشرطة ارنة ، كلية اسة مقائية للطفل  ، درالجناية الحمابري ، الجان محمد ايماد / 

© 

لمدينة اية ، مسالالاعة الجمام ، مجلة سالالاهلية والجالرق في الجمل ، الحسن اهيم محمد ابرالشيخ /ا

 . © 1975لمنورةا

د ، مكتبة اغد، ب 1ت ، طالعقوبانون ام من قالعالقسم ام احكافي في شرح الوالحيدري اهيم ابرال اد/ جم

 . © 2012لسنهوري ا
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ر انون ، دالقامي وسالالالفقه ارنة بين ارسة مقامي دسالالالفقه ات في انيالجاذلي ، الشاد/ حسن على 

 © عي.الجماب الكتا

 © . 1949هره ، القاميه بسالالاهب المذالتقريب بين ار العبيد ، دام محرر سالالاد/ حمدي شفيق ،

ت اعيادلتاب اسبالابرة للحدود بين البشر كجريمة منظمة عار في اتجالامد ، امد سيد محمد حاد/ ح

 ©تيجية . استرالالرؤي ا

منية الاعربية للعلوم لايف امعة ناج –ل اطفالالبشري من التهريب ا ايالحربي ، ضحالد بن سليم اد/ خ

 ©2015 –ولي الالطبعة ا –ض الريا

لدولية ات اقياتفالالبشر في ضوء ار باتجالائم افحة جرانوني لمكالقام النظالد مصطفي فهمي ، اد/ خ

 . ©2011سكندرية الامعي ، الجالفكر ار العربية، دات التشريعاو

 ©م  2011نونية القالكتب ار ارنة ( ، داسة مقالبشر )درار باتجالاكرم عمر ، جريمة ام اد / ده

لحقوقية ، ا لحلبيات اعية ، منشوراجتانونية اءة قالبشر قرار باتجالاعر ، امحمد ش اميامية / رالمحا

 . ©2012، اسوري

ئم ضد اعية وجرالجمادة ابالائم ائي )جرالجنالدولي انون القاوي ، موسوعة لفتالاد/ سهيل حسين 

 . © 2011فة للنشر للتوزيع الثقار ان   داعم 1نية ( طانسالا

ت(  اقيافتالات وازانجالا)  3لمتحدة جامم لدولية لالات المنظماوي ، موسوعة لفتالاد/ سهيل حسين 

 . © 2011مد للتوزيع الحار ان   داعم 1ط

نية ، البنلالمصرية ار الداهرة ، القا،  1لمجرمين ، طاحقة نتربول ومالالالروبي ، اج محمد اد/ سر

1998© . 
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 سكندرية  الا ، 1لمجرمين ، طانوني لتسليم القام النظالية في اشكالانب الجوالمنعم ، ان عبد اد/ سليم

 . © 2007لجديدة للنشر امعة الجار اد

،  ايلحقوقية ، سورالحلبي ات ابرة للحدود ، منشورالعالمنظمة الجريمة اد/ سمر بشير خيري ، 

2017.© 

لدولي اصعيدين لاعلى  افحتهات مكاتيجياسترالبشر وار باتجالائم النقبي ، جراحمد اهيم بن ابرالم اد/ س

 . © 2012عة المتحدة للطبار اقليمي ، دالاو

. 2001، لنشرات واسامعية للدرالجالمؤسسة اص(، الخالقسم ات )العقوبانون الية ، شرح قاد/ سمير ع

© 

 © م .1976 لعربية النهضة ار القديمة ، داعية اجتمالانونية والقالنظم اريخ الب ، تابو طاد/ صوفي 

ر ارنة ، داسة مقانون درالقاقع والوالبشرية بين اء اعضالار باتجالامي ، المحالفتوح ابو اد / عمر 

 . © 2010لنهضة ، ا

ت اسالدرالة لوطني ، سلسانون القالدولية وات اقياتفالالبشر في ار باتجالافحة اجد ، مكالمادل اد/ ع

 . © 2007لعربية ،ات ارامالادولة  1نونية ، طالقا

لتوزيع ار وفة للنشالثقار ان   دا، عم 1ن ، طانسالالدولي لحقوق انون القالخزرجي ، ار اد/عروبة جب

 ،2010© . 

ت انشوررنة( بيروت ماسة مقام )درالعالقسم ات العقوبانون القهوجي ، شرح قادر القاد/ على عبد 

 ©2008لحقوقية الحلبي ا

 2012ية لوطنالملك فهد اض ، مكتبة الريا،  1لبشر طار باتجالافحة المرويلي   مكاد/ على هلوهول 

© . 
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ئي الجنانون القادر امة ، مصالعادئ المبات )العقوبانون الوسيط في شرح قالخلف ، اد/ على حسين 

 . © 1965ء الزهراد ، مطبعة ابغد 1نه ( طاومدي سري

لعربية للعلوم ا يفاديمية ناكات ، اهاتجالاط وانمالالتعريف والمنظمة الجريمة الصيفي ، اح الفتاد/ عبد 

 . ©1999ض ، الريات اسالدرالبحوث وامنية ، مركز الا

قليم الامر لمؤتالى اتية ، بحث مقدم المعلومائم الجرائي والجنات اثبالادلة اس ، اد/ عمرو حسين عب

معة ار جمق 27/4/2008-2لفترة من العربي في الوطن الفكرية في الملكية اني حول تحديد تطبيق الثا

 ©لعربية . الدول ا

هرة، القا نونيةالقات اراصدلقومي لالالمركز ال ، اطفالاري ، جريمة خطف العواح بهيج الفتاد/ عبد 

 ©ول . الالجزء ام، 2010ولي ، الالطبعة ا

 ©م. 2004هرة ، القام لسالار ام ، دسالالالرق في ام ان ، نظاصح علوا نهللاد/ عبد 

معي الجالفكر ار الوضعي ، دانون القامي وسالالالفقه البشر بين ار باتجالاشم محمد ، ادي هالهاد/ عبد 

 . © 2015سكندرية ، الا، 

. 2007هرة ،القا، لعربيةالنهضة ار ا، د اب عليهالعقالدولية وسلطة ائم الجرار   الفاحد محمد الواد/ عبد 

© 

. 2005ر نشر ، اتحليلية ، بدون دسة المجرمين ، درامة لتسليم العالنظرية اج ، اح محمد سرالفتاد/ عبد 

© 

 ©م. 2015هرة القافة، الثقار ارق ، دافو لودود شلبي ، مجتمع بالاد/ عبد 

لدولية ، ا ادهابعالي والاسب الحالمتصلة بائم الجرامة في الهات لمشكالالحسني ، اروق الفاد/عمر 

 . © 1995ر نشر، اهرة ، بدون دالقا
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لتوزيع ، او لمعتز للنشرار البشر، دار باتجالائم افحة جرالدولي لمكاون التعاللطيف دحية ، اد/ عبد 

 ©ئر. الجزا،  2018

 . ©477لعربي رقم اب الكتار اد 1مي جسالالائي الجنالتشريع ادر عودة   القاد/ عبد 

 -ب ادالاولفنون افة والوطني للثقالمجلس اضره ، اضيه وحالرق مانيني ، الترمام لسالاذ / عبد استا

 ©م.  1979لكويت ا

 . ©2004ح لفالاهرة ، مكتبة القان ،انسالام وحقوق سالالار ، الستاد/ فوزية عبد 

. 1996ن ، الزماد ، مطبعة اص( بغدالخالقسم ات ) العقوبانون الحديثي ، شرح قاق الرزاد/ فخري عبد 

© 

ءة ارن ،قانسالاية حقوق البشر في مصر وحمار باتجالافحة انون مكايز محمد حسين محمد ، قاد/ ف

 ©درية سكنالامعة الحقوق جادية كلية اقتصالانونية والقالحقوق للبحوث ا، مجلة  2010رنة سنةامق

ت التشريعارنة مع اسة مقالدولي )رانون القالبشر في ار باتجالالربيعي ، حظر ان اوي علواجد حاد/ م

 ©هرة. القالعربية ات الدرسا، مركز  2015ولي الالطبعة الوطنية( ا

ن، يع عمازولتاولثقافة للنشر. ار ادلمنظمة ، الجريمة البشر وار باتجالام محمد عزمي   اد/ محمد هش

2008 © . 

لكتب ار امي ، دسالالالمكتب المنتهي ، اية النهي في شرح غاولي الب اني ، مطالرحيباد/مصطفي 

 ©. 1981 5لعلمية ، جا

بي سنة لعرالفكر ار ان نشر ، دابدون مك 1ص ، جالخالقسم ات العقوبانون امة قمون محمد سالاد/ م

1988 © . 

 © . 1989 لعربية ،النهضة ار اهرة ، دالقام( ، العالقسم ات )العقوبانون اد/ محمود نجيب حسني ، ق
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ية ، لعربالنهضة ار اهرة ، دالقاص ، الخالقسم ات ، العقوبانون اد/ محمود نجيب حسني ، شرح ق

1992. © 

 ©م . 1974لحديثة اهرة القالمصري ، مكتبة انون القاريخ ا، تالسقاد/ محمود 

م ، مكتبة سالالالعرب قبل النهرين وعند اد نونية في بالالقاعية واجتمالالنظم اتي ، ام زند/ محمود سال

 . © 1986لمصرية النهضة ا

،  ادوليو اعربي افحتهائل مكاووس اهيتهالوطنية مالمنظمة عبر الجريمة اد/ محمود شريف بسيوني ، 

 . © 2004لشروق ار اهرة ، دالقا

م 1977/ 1976ولي الالطبعة المصري، انون القاريخ ات في تالشقنقري ، مذكرادي الهاد/ محمد عبد 

 ©لعربي . الفكر ار اد

منية  الالوم يف للعامير نالامعة البشر ، جار باتجالافحة الدولية في مكالجهود اد/ محمد يحيي مطر ، 

 © .م2012

 . © 1987 1م طالعالقسم ات العقوبانون احمد، شرح قا هللالي عبد د/ هال

لعربية النهضة ا راهرة ، دالقا،  1نون ، طالقاقع والوالمجرمين بين ارك ، تسليم العزيز مبام عبد اد/ هش

 ،2006 © . 

 . ©2011،  نانسالالدولي لحقوق انون القاسة المدخل لدرالكي ، المادي نعيم اد/ ه

م. 1998لثة الثالطبعة  الفكر دمشق ، ار ارنة ، داسة مقام ، درسالالالحرب في ار اثالزحيلي ، اد/ وهبة 

© 

هـ  1313هرة القاق، ميرية بوالالالكبري المطبعة ائق ، الدقائق شرح كنز الحقالشلبي ، تبيين اشية اوح /ا

 . ©5، ج
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لمكتب ا، افحتهالدولية وطرق مكانين القوالبشر وفق ار باتجالالرق واد/ يوسف حسن يوسف، جريمة 

 ©2014سكندرية ، الالحديث ، امعي الجا

حقوق في لالى مجلس كلية اجستير ، مقدمة الة مالمجرمين ، رسام تسليم افريدة شبري ، تحديد نظ /ا

 © .2008-2007ئر ، الجزامعة محمد بوقرة ، اج

 © . 1983هرة ، القامعة اه ، جالة دكتوراء ، رسالبغائم اته ، جرازي حتاني د / محمد

. 2012ن ، اجستير ، عمالة مارنة ، رساسة مقالبشر ، درار باتجالائم ات ، جرالشرفان ال رفيفطال /ا

© 

مية سالالايعة لشرافي  اتهال وعقوباطفالاء والنسار باتجالان ، جريمة الد بن محمد سليمالمرزوق، خا /ا

 ©. 2005ض ، الريامنية الالعربية للعلوم ايف امعة ناجستير، جالة مالدولي ، وسانون القاو

هرة كلية القامعة اه جالة دكتورالبشر ، رسار باتجالائم افحة جراوي ، مكالشنامحمد محمود  /ا

 . ©2012لحقوقا

سورة -مد سورة مح-ء النسا-ئدةالما–ء اسرالاسورة -لبلد اسورة  -لبقرة الكريم   )سورة اءن القرا

 يوسف (

 (11-1 21ح اصحالالخروج افر س -14-10 21لتثنية انجيل   ) سفر الا

 دس .الساح اصحالافسس اهل الى الرسول الة بولس الجديد   رسالعهد ا

 . 3ج200 22ر بن حزم رقمالحميدي دالصحيحين   محمد بن فتوح الجمع بين ا

 .3ص 2للغة جاييس امق 269ص 3لعربي   بيروت جاث التراء احيار اد   للغةاتهذيب 

  10لعلمية ، جالكتب ار الكبري ، للبهقي ، دالسنن ا
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 1ن رقم نوالقالمعدل باتي ارامالالبشر ار باتجالائم افحة جران مكابش 2006لسنة  51دياتحانون اق

 .2015لسنة 

 لقطري.البشر ار باتجالافحة ان مكابش 2011( لسنة 15نون رقم )اق

 لمصري.البشر ار باتجالافحة ان مكابش 2010لسنة  64نون رقم اق

 .2008لسنة  1لبحريني رقم البشر ار باتجالائم افحة جرانون مكاق

 .2000م ال لعاطفالاء والنسا اسيمال بألشخاصر اتجالاقبة اليرمو لمنع ، قمع ومعابروتوكول ب

د الموا ء وفيالبغاهم في استغاللل واطفالان بيع الطفل بشاقية حقوق اتفري الاختيالالبروتوكول ا

 .2001ماحية لعابالا

 .1930م الدولية عالعمل ام لمنظمة العالمؤتمر ا اعتمدهالتي ا 29رقم  اإلتفاقية 

 .1956م اعلرق لالشبيهة بات ارسالمماف واعرالالرقيق وارة الرق وتجال ابطلتكميلية الا اإلتفاقية 

 .2005لبشر لسنة ار باتجالافحة اوروبي لمكالالمجلس اقية اتفا

 نترنتالاجع شبكة امر

http //www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12582.htm 

http //www.unodc.org 

http //www.humantrafficking.org 

http //www.kotobarabia.com 

http //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553914 

http //www.al-watan.com/news-details/id/110759 

https //www.sasapost.com/human-trafficking 
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حديد قيمة مالية ان احدى الجوانب الكريهة للعبودية المعاصرة، هي جعل الحياة االنسانية سلعة يتم ت

جار بالبشر، وال االت مأساةلحياة االنسان، ويتم تحديد سعر لحرية الضحية، واننا ال نستطيع حقا فهم 

ة االقتصادية نستطيع التغلب عليها، اال اذا علمنا من هم ضحاياها، وكيف يمكن ان نعالج هذه االف
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