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 :ملخص

 لألوغاع هدُجت الاحخماغُت الظىاهغ مً الػضًض ألازحرة آلاوهت في جدىامى

 ظاهغة وحػض الُىم، الػالم ٌشهضها التي اإلاؿخلغة غحر وألامىُت الؿُاؾُت الاكخطاصًت

 الشماٌ هدى زاضت وبلىة، للظهىع  غاصث التي الظىاهغ ؤهم مً الشغغُت غحر الهجغة

سُت وجغاهماث مػغوفت ألوغاع هدُجت  الظىاهغ ؤهثر مً الشغغُت غحر الهجغة وحػض. جاٍع

 غحر آزاعها وجبلى وصوافػها، ؤؾبابها جخػضص والتي الضولي، اإلاجخمؼ جللم التي الاحخماغُت

اث غضة غلى بػاللها جللي بط مدضصة، بلى واكخطاصًت، احخماغُت مؿخٍى  الهاحـ ٍو

مت وحػض اللىمي، باألمً جلحم التي الخؿحرة آلازاع هي ألاهبر  ؤهثر مً بالبشغ الاججاع حٍغ

 .الضولُت الحضوص مغاكبت لطػىبت هظغا الظاهغة، بهظه اعجباؽ الجغائم

 .الضولي اإلاجخمؼ ؛الحضوص ؛ألامً ؛بالبشغ الاججاع ؛اإلاشغوغت غحر الهجغةكلماث مفخاخُت: 

Abstract: 

In recent times, many social phenomena have been growing as a 

result of the precarious political and security economic conditions in 

the world today. The phenomenon of illegal immigration is one of the 

most important phenomena that have reappeared strongly, especially 

in the north, as a result of known situations and historical 
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accumulations. Illegal migration is one of the most social phenomena 

of concern to the international community, whose causes and 

motivations are numerous. Their effects remain undefined. They are 

distorted by several social and economic levels. The biggest concern 

remains the serious effects on national security. Due to the difficulty 

of monitoring international borders. 

Keywords: Illegal migration; human trafficking; security; borders; the 

international community. 

  اإلالدمت:

ٌشهض الػالم في الؿىىاث ألازحرة جدىالث هبحرة في مسخلف ألاوغاع الؿُاؾُت، 

الاكخطاصًت، ألامىُت والاحخماغُت. وللض هخج غً طلً الػضًض مً الطغاغاث والحغوب 

ؿت الػاإلاُت. وللض ؾاهم هظا الىغؼ اللاجم في ؾلىؽ غضة  صٌو وؤهظمت، وحغُحر في الخٍغ

مما حػل طلً ًىػىـ ؾلبا غلى الاؾخلغاع وألامً الضولُحن زاضت، وظهىع غضة 

جىظُماث وحماغاث مؿلحت. وللض ؤصث خالت غضم الاؾخلغاع والفىض ى واهدشاع ألاؾلحت 

بلى جالش ي الىظام وظهىع ؤػماث اكخطاصًت واحخماغُت مما ولض غىه ظهىع غضة ظىاهغ 

 البالُت. احخماغُت وحغائم مً الػطىع 

وحػض ظاهغة الهجغة غحر اإلاشغوغت مً ؤهم الظىاهغ التي تهضص الػالم لىخائجها 

الىزُمت ؤمىُا واحخماغُا واكخطاصًا، وبن واهذ الظاهغة مػغوفت مىظ اللضم هظغا لحالت 

غضم الخىاػن بحن الشماٌ والجىىب، بفػل غىامل غضًضة مً بُنها الاؾخػماع 

لػالم الشالث غغغت له، بال ؤنها جفاكمذ في آلاوهت ألازحرة والاؾخغالٌ الظي واهذ صٌو ا

وؤضبدذ زؿغا خلُلُا، بل كض ؤؾميها هي غضالت وهدُجت مىؿلُت للخلل الاحخماعي 

اإلاىحىص، بل كض ؤؾميها اؾخػماع مدخمل الجىىب للشماٌ لِؿذ لضواعي الاؾخغالٌ 

 واللهغ بل هى ضغاع مً ؤحل البلاء.

ت وا كض ؾاهمذ هظه الهجغةو  ت والبدٍغ لخىلل غحر اإلاىظم للبشغ غبر الحضوص البًر

مت الاججاع بالبشغ  زطىضا بلى ظهىع حغائم واهذ غامغة مىظ غطىع كضًمت، وحػض حٍغ

واؾخغاللهم مً الجغائم التي ؤضبدذ حشيل زؿغا غلى ؤلاوؿاهُت، وغاصث لخؿفى غلى 

الؿائض في الػالم، وحىص الؿؿذ مخإزغة بػىامل غضًضة، مً بُنها هما كلىا الىغؼ ألامني 
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 ؾاخاث هبحرة مً غحر هظام لخالش ي الىظام الؿُاس ي وجىفغ الطحاًا بيل ؾهىلت.

الىعكت البدشُت هظه ؾخداٌو ؤن جللي الػىء غلى ظاهغة الهجغة غحر اإلاشغوغت مً 

خُث ألاؾباب واإلاساؾغ الىاججت، والى حٍغمت الاججاع بالبشغ التي ؤضبدذ حشغل باٌ اإلاجخمؼ 

ي عغم غضم اهترار الىشحر مً الضٌو بلى اإلاساؾغ التي ًمىً ؤن جدؿبب فيها، والى جبُان الضول

الػالكت الىؾُضة بحن الظاهغة )الهجغة غحر الشغغُت( وحٍغمت الاججاع بالبشغ، غلى اغخباع ؤن 

 ألاولى هي مً ألاؾباب اإلاباشغة لخفص ي حٍغمت الاججاع بالبشغ بمسخلف ضىعها.

 ظاهسة الهجسة غير اإلاشسوعتاإلابدث ألاول: 

ت ؤو غحر اللاهىهُت ؤو غحر الىظامُت والتي ًؿلم غليها مؿمى الهجغة  حػض الهجغة الؿٍغ

ىُت ظاهغة غاإلاُت (1)غحر اإلاشغوغت  مىحىصة في الضٌو اإلاخلضمت والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الػغبي، وفي  والاجداص ألاوعوبي ؤو في الضٌو الىامُت بأؾُا هضٌو الخلُج وصٌو اإلاشغق 

يا الالجُيُت خُث ؤضبدذ بػؼ الضٌو واألعحىخحن وفجزوٍال واإلاىؿًُ حشيل كبلت  ؤمٍغ

ً كاصمحن مً لُا خُث الحضوص اإلاىعوزت غً الاؾخػماع التي  إلاهاحٍغ صٌو مجاوعة، وفي ؤفٍغ

حشيل باليؿبت لللبائل اإلاجاوعة خىاحؼ غاػلت وزاضت في بػؼ الضٌو مشل ؾاخل الػاج 

لُا ال اوؤفٍغ  .(2)جىىبُت وهُجحًر

ظاهغة الهجغة غحر الشغغُت ؤخض ؤهم الظىاهغ التي جاعق اإلاجخمؼ الضولي،  هما حػخبر 

                                                             
ت غبر الػطىع  - (1) وحػخبر غملُت الهجغة مً ميان بلي ميان في طاتها ظاهغة احخماغُت مشغوغت غغفتها البشٍغ

فلـ غلى الاهخلاٌ مً ميان آزغ،  ظاهغة ٌشاع بليها ؤنها ظاهغة احخماغُت، واٌ ٌػني مفهىم الهجغة مشلها مشل ؤي

ت مً حهت، ومً حهت ؤزغي  وبهما ًىضح ماشغاث احخماغُت، حػني الخسلي غً حمُؼ الغوابـ الاحخماغُت وألاؾٍغ

وحػني الهجغة الشغغُت ؤو  .في مجخمػاث حضًضة ؤزغي مسخلفت غً مجخمؼ اليشإة بىاء غاللاث وعوابـ حضًضة

الشيلُت واإلاىغىغُت  ً الهجغة الظي ًخم وفم اإلاخؿلباث وألاغغاف واللىاغضاإلاىظمت ؤو اللاهىهُت، طلً الىىع م

 اإلاػمٌى بها صولُا.

-http://www.maatpeace.org/wp-content/uploads/2017/02/ -في-الاججاع-مىظىع -مً-الشغغُت-غحر-الهجغة

الظاهغة-مً-للحض-الُاث-هدى-البشغ..  

غً، اإلاغهؼ اللىمي للبدىر الاحخماغُت والجىائُت، الهجغة غحر  الهجـغة غحر الشغغُت للشباب، بدث ضاصع  - (2)

 .12:40غلى الؿاغت  25/03/2018هدى آلُاث للحض مً الظاهغة. ًىم  الشغغُت مً مىظىع الاججاع في البشغ

http://www.maatpeace.org/wp-content/uploads/2017/02/ -مىظىع -مً-الشغغُت-غحر-الهجغة

الظاهغة-مً-للحض-الُاث-هدى-البشغ..-في-الاججاع  
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مما اؾخضعي ؤن ًيىن هىان خاحت ملحت لخفػُل  هدُجت الاهدشاع غحر اإلاؿبىق لها

م الهجغة غحر شغغُت والجغائم اإلاغجبؿت بها والتي مً ؤهمها  اللىاهحن الخاضت بخجٍغ

مت الاج ب والهجغة غحر حٍغ جاع بالبشغ. وغلى الغغم مً الخمُحز الىاضح بحن الاججاع والتهٍغ

ؤهه ًمىً ؤن جخدٌى خالت الهجغة غحر اإلاشغوغت بلى خالت اججاع بالبشغ، بط  اإلاشغوغت بال

ً الظًً ًخم اؾخغاللهم في ؤي مغخلت مً الػملُت ًمىً ؤن ًطبدىا ضحاًا  ؤن اإلاهاحٍغ

 .لخجاع بالبشغ

 ول: مفوى  الهجسة غير اإلاشسوعتاإلاطلب ألا 

ػاث وآلاعاء الفلهُت خىٌ مفهىم الهجغة غحر اإلاشغوغت، خُث ؤن  لم جسخلف الدشَغ

الظاهغة غغفذ مىظ اللضم ؤًً وان ؤلاوؿان يهاحغ باخشا غً اإلاػِشت وظغوف الحُاة 

والغعي الجُضة. هما ؤن بػؼ الحغف واهذ جفغع الاهخلاٌ مً بلض بلى بلض آزغ والخجاعة 

وغحر طلً. ومؼ ظهىع ظاهغة الضولت وجغؾُم الحضوص زاضت بػض زغوج الاؾخػماع مً 

الضٌو اإلاؿخػمغة، ؤضبذ غبر الحضوص ًسػؼ إلحغاءاث جىظُمُت زاضت والخإشحرة 

والترزُظ والخػىع لغكابت ؤحهؼة شغؾت الحضوص و غحر طلً، مما ؤضبذ ًدض مً 

حر مً ألاشخاص. وؤمام الغغبت اإلالحت لهاالء الاهخلاٌ الحغ مً بلض بلى بلض آزغ للىش

ً فللض ججاوػا الخػىع لهظه ؤلاحغاءاث، وؤضبدىا ٌػبرون الحضوص ؾغا وهى ما  اإلاهاحٍغ

 ٌػخبر في هظغ اللاهىن هجغة غحر كاهىهُت ؤو غحر مشغوغت.

ومً زالٌ هظا الجؼء مً الضعاؾت ؾيخػغف غلى حػٍغف الهجغة غحر الشغغُت في 

ػاث اإلالاعهت الىؾىُت و الضولُت وهظا ألاؾباب والضوافؼ التي ؤصث لها.هظغ الفله والد  شَغ

ف الهجسة غير اإلاشسوعت  الفسع ألاول: حعٍس

حػغف ظاهغة الهجغة غحر اإلاشغوغت في مىظىع البػؼ مً الفله غلى ؤنها "اهخلاٌ  

ا ٌػغفها . هم(1)اإلاهاحغ مً صولت بلى صولت ؤزغي حؿلال صون جإشحرة ؤو بطن مؿبم ؤو الخم"

ؤنها "الاهخلاٌ مً صولت بلى ؤزغي صون جإشحرة ؤو  غبض هللا ؾػىص الؿغاوي غلىألاؾخاط 

                                                             
مت، حامػت هاًف  - (1) م اإلاباعن، الهجغة غحر الشغغُت و الجٍغ هىع غشمان الحؿً مدمض، ًاؾغ غىع الىٍغ

 .17، ص2008للػلىم ألامىُت، 
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لت غحر مشغوغت" ذ باإلكامت ؾابم ؤو الخم للػِش فيها والبلاء بها بؿٍغ  .(1)جطٍغ

اهخلال الصخص مً دولت الجيسُت إلى وبضوعها وػغف هظه الظاهغة غلى ؤنها " 

ؤلاحساءاث اللاهىهُت اإلاىصىص عليها مً الدولخين كصد البلاء دولت أخسي دون اجخاذ 

 ".بهره الدولت أو اإلاسوز إلى دولت أخسي 

 افع و أسباب الهجسة غير اإلاشسوعتالفسع الثاوي: دو 

ػخبر الػامل الاكخطاصي  جدىىع ؤؾباب وصوافؼ وعاء ظاهغة الهجغة غحر اإلاشغوغت، َو

الغالب ؤن الهجغة جم مً صٌو فلحرة بلى ؤزغي ؤهمها غلى ؤلاؾالق غلى اغخباع اهه في 

غىُت. هما ٌػخبر الػامل ألامني هى آلازغ ؾببا للهجغة، هاهًُ غً الػىامل الاحخماغُت 

 والىفؿُت وغحرها، وهى ما ؾىدىاوله في هظا الجؼء مً هظه الىعكت البدشُت.

 أوال: الدوافع الاكخصادًت.

الهجغة غحر الشغغُت، فالبدث غً الحُاة ٌػخبر الضافؼ الاكخطاصي ؤهم غامل وعاء  

التي  -الغغضة وظغوف اإلاػِشت الحؿىت هي وعاء هجغة الػضًض مً ألاشخاص ألوؾانهم 

كاضضًً صوال ؤهثر اؾخلغاع مً الىاخُت  -في الغالب حػاوي مً ؤػماث اكخطاصًت

آلاوهت الاكخطاصًت. وبػضما واهذ فئت الشباب هي ألاهثر بكباال غلى الهجغة الخظىا في 

ألازحرة جىىع الفئاث الاحخماغُت لدشمل ختى الىباع وألاؾفاٌ ومً الجيؿحن. وحػض 

البؿالت واوػضام فغص الػمل والخىظُف غامال آزغ ٌصجؼ غلى الهجغة مؼ جطىع هاالء 

ً ؤن صٌو اإلالطض جدخىي غلى فغص غمل.  اإلاهاحٍغ

 ثاهُا: الدوافع الاحخماعُت.

ً  لخفىً ألاؾغي صازل الضولت اإلاطضعةٌػض غػف الغوابـ الاحخماغُت وا للمهاحٍغ

ت وغضم الخىافم  ؤخض ؤهم ؤؾباب الهجغة غحر اإلاشغوغت، وهظلً الخفغكت الؿائفُت والفئٍى

ؤكاعب في البلض اإلاؿخلبل  مؼ غاصاث وجلالُض البلض اإلاطضع للهجغة غحر اإلاشغوغت ووحىص

الث الاحخماغُت اإلاخمشلت في الفلغ باإلغافت بلي اعجفاع مػضالث اإلاشى للهجغة غحر اإلاشغوغت.

                                                             
ب البشغ والاججاع بهم، حامػت هاًف  - (1) مت تهٍغ غبض هللا ؾػىص الؿغاوي، الػالكت بحن الهجغة غحر الشغغُت وحٍغ

اع، للػلىم ألامىُت، الؿبػت ألاولى ، االػغبُت   .104، ص2010لٍغ
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الظهىُت اإلاترسخت غً الىجاح الاحخماعي  والجىع والبؿالت وألامغاع... الخ، مؼ الطىعة

 الظي ًظهغه اإلاهاحغ غىض غىصجه بلى بلضه للػاء الػؿلت، خُث ًخفاوى في ببغاػ مظاهغ الثراء.

ىهُت ؤو الؿِىمائُت، وطلً وؾـ خشض بغالمي واؾؼ لخلً اإلاظاهغ ؾىاء في الضعاما الخ لُفٍؼ

وكىع الىشحرة في بغازً الؿعي زلف الهجغة غحر اإلاشغوغت زاضت مؼ كُام  ما ًاصي بلي

صون مغاغاة إلاا كض ًدضر لهم مً غىاكب  بػؼ ألاؾغ بالضفؼ بإبىائهم للهجغة غبر البدغ

 .(1)بهضف جدلُم خلم الىجاح الاحخماعي للفغص وألاؾغة بإهملها

 السُاسُت وألامىُتالثا: الدوافع ث

شهض الػالم مىظ ػمً ضغاغاث وخغوب وهؼاغاث وزىعاث صازلُت مما وان صافػا 

لظهىع الهجغة مً هظه اإلاىؿلت غحر آلامىت بلى صٌو مجاوعة ؤهثر ؤمىا واؾخلغاعا. وللض 

اعجفػذ خغهت اللجىء فغصًا وحماغُا في الػالم. وللض ظهغث في آلاوهت ألازحرة في الػالم 

للخىجغ هدُجت ألاخضار اإلادؿاعغت التي شهضها الػالم بضؤث بؿلىؽ صولت الػغاق غضة باع 

ولُبُا، وما شاهضجه مً ؤخضار صٌو مطغ، جىوـ، ؾىعٍا، الُمً. هما ؤن الخىظُماث 

لُا والشغق ألاوؾـ، ولها واهذ صوافؼ مباشغة الهدشاع ظىاهغ  ؤلاعهابُت زاضت في بفٍغ

 الهجغة واللجىء والجزوح البشغي.

غافت بلى طلً فهىان الػىامل الؿُاؾُت غلى اإلاؿخىي اإلادلي الضازلي، ما ًضفؼ ب

غضم الاؾخلغاع الؿُاس ي في بػؼ البلضان الىامُت التي  باألشخاص بلى الهجغة، خُث

ت الفىغ، والخػبحر غً اث الػامت )خٍغ آلاعاء(، ما ًجبر الػضًض  جػػف ؤو جىػضم فيها الحٍغ

لخػبحر واإلاشلفحن بلى جغن البالص والبدث غً مخىفـ آزغ لمً ؤصحاب الىفاءاث الػلمُت 

ت  . (2)غً آعائهم بدٍغ

مت الاججاز بالبشس  اإلاطلب الثاوي: آثاز الهجسة غير اإلاشسوعُت وعالكتها بجٍس

مً زالٌ هظا الجؼء مً البدث ؾىللي الػىء غلى آزاع الهجغة غحر اإلاشغوغت، غلى 

الاحخماغُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت وغحرها. هما اغخباع ؤنها جمـ مسخلف اإلاجاالث 

                                                             
 جطضعها وعكت ؾُاؾاث هدى آلُاث للحض مً الظاهغة، الهجغة غحر الشغغُت مً مىظىع الاججاع في البشغ - (1)

 http://www.maatpeace.org/wp-content/uploads ."وخضة جدلُل الؿُاؾت الػامت وخلىق ؤلاوؿان"

(2) - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1438000/1438742.stm 
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ب البشغ  مت تهٍغ ؾِخم الخػغف غلى الػالكت بحن ظاهغة الهجغة غحر اإلاشغوغت وحٍغ

مت الاججاع بالبشغ.  وزاضت حٍغ

 الفسع ألاول: آثاز الهجسة غير اإلاشسوعت

للض ؤزبدذ الخجاعب الضولُت والىاكؼ ؤن للهجغة غحر اإلاشغوغت آزاع زؿحرة غلى 

الاكخطاص الىؾني، وغلى اإلاجخمؼ وغلى الىغؼ الشلافي والاحخماعي للضٌو التي جىثر فيها 

ً غحر الشغغُحن، هما ؤن هظه الظاهغة  هظه الظاهغة والتي جيىن غغغت لىفىص اإلاهاحٍغ

هي ؾببا مباشغا لظهىع غضة حغائم اكخطاصًت ؤو ؾُاؾُت ؤو حغائم ألاشخاص والتي 

الغالب حغائم مىظمت، مشل التزوٍغ وجبُِؼ ألامىاٌ وججاعة ًيىن لها بػض صولي وهي في 

ب البشغ الاججاع بهم.  الؿالح واإلاسضعاث والضغاعة وزاضت تهٍغ

 أوال: آلاثاز الاكخصادًت للهجسة -

، هظغا آلزاعها الاكخطاصًت   حشيل الهجغة غحر الشغغُت هاحؿا هبحرا باليؿبت للضٌو

ضخمت، جإزغث بها ختى الضٌو الغىُت هفغوؿا وؤإلااهُا، البالغت، والتي جيلف الضٌو مبالغ 

ً غحر الشغغُحن، ؾىاء الىافضًً  وكض مشل ألافاعكت اليؿبت ألاهبر في حػضاص اإلاهاحٍغ

 للجؼائغ ؤو "الحغاكت" الظًً ًلجاون بلى الػفت ألازغي.

ً مما   وحػخبر البؿالت ؤهم ؤزغ اكخطاصي للهجغة غحر الشغغُت، بؿبب جضفم اإلاهاحٍغ

ًاصي بلى جىافغ الُض الػاملت الغزُطت، مما ًاصي بلى هضع الغؤؽ اإلااٌ البشغي، خُث 

لل غمغه ؤلاهخاجي هدُجت البؿالت الىاججت غً مؼاخمت  جخضهىع كُمت عؤؽ اإلااٌ البشغي ٍو

هما ؤن للهجغة غحر الشغغُت ؤزغ غلى غامل الىمى  .(1)اإلادؿللحن للمىاؾىحن في فغص الػمل

في بػؼ الضٌو ومنها الجؼائغ غلى الىغؼ الاكخطاصي، مما ؤصي بلى اإلاتزاًض للؿيان 

ب. مت الاكخطاصًت، زطىضا حغائم جؼوٍغ الػملت وحغائم التهٍغ  احؿاع الجٍغ

 ثاهُا: آلاثاز الاحخماعُت. -

للهجغة غحر الشغغُت غضة آزاع زؿحرة احخماغُت ومً طلً ؤلازالٌ بالخىاػن  

                                                             
عئوف كمُني، آلُاث ميافدت الهجغة غحر الشغغُت )صعاؾت جدلُلُت في غىء اللػاء الجىائي الضولي(، صاع  - (1)

 .103، ص2016هىمت، الجؼائغ، 



  اللاصع غبض غُخاوي 
 

   

ت والػشىائُت مما ًاصي الضًمغغافي زاضت في الضٌو  اإلاؿخلبلت، وظهىع ألاخُاء اللطضًٍغ

 ً بلى جضوي الخضماث الصحُت وجضهىع اإلاىار البُئي، واهدشاع الؿغكت. هما ؤن اإلاهاحٍغ

ٌؿهمىن في جفص ي ظاهغة الغشىة، والتي ٌػخمض اإلاهاحغون غليها للحطىٌ غلى الىزائم 

ت  .جغخُلهمللبلاء في البالص، وغضم هشفهم و  الػغوٍع

ً ًاصي بلى جفص ي ظاهغة الدؿٌى والتي  هما ؤن الىغؼ الاكخطاصي لهاالء اإلاهاحٍغ

منها الؿغكاث، ألاؾىاق، اإلادالث، البىىن، اإلاؿاحض، مدؿاث  باجذ جالخظ في ول ألاماهً

ً بل ختى صازل اإلاغافم الػمىمُت، بل وضل ختى البُىث. هما ؤن هظا  الخضماث والبجًز

ً في الػطاباث ؤلاحغامُت و زاضت جؼوٍغ الػملت، الىغؼ ًاصي بلى اهسغاؽ ها  الء اإلاهاحٍغ

ً ًلىمىن بإغماٌ الشػىطة السحغ.  ججاعة اإلاسضعاث...الخ. هما ؤضبذ هاالء اإلاهاحٍغ

 ثالثا: آلاثاز الصحُت -

ً ؤصي بلى اهدشاع واؾخفداٌ بػؼ ألامغاع التي لم  بن الاهخلاٌ الالشغعي للمهاحٍغ

 ، ا جىً مػغوفت لضي الضٌو همغع فلضان اإلاىاغت اإلاىدؿبت )ؤلاًضػ( وؤمغاع خمى اإلاالٍع

هما ؤن اهدشاع ألاخُاء الػشىائُت ؤصي بلى اهدشاع وجفاكم  وغحرها مً ألامغاع اإلاػضًت.

ً ال جخىفغ لضيهم  بػؼ ألاوبئت هبػؼ ألامغاع الجلضًت، زطىضا وؤن ؤغلب اإلاهاحٍغ

 بمياهُاث الػالج.

 جسةزابعا: آلاثاز ألامىُت لله -

حػخبر الاوػياؾاث ألامىُت والؿُاؾُت مً ؤزؿغ الاوػياؾاث خالُا والتي باجذ جتهضص 

، فلض حؿاغض الهجغة غحر الشغغُت غلى حؿلل بػؼ اإلاجغمحن مً مغوجي ألاؾلحت  الضٌو

وؤلاعهابُحن، خُث ًخم بصزاٌ ألاؾلحت والظزائغ الحُت، وهى ما ًاصي بلى ػغؼغت ؤمً 

، هاهًُ غً  ل هظه الضٌو مت اإلاىظمت بيل ضىعها هخبُِؼ ألامىاٌ وجمٍى اهدشاع الجٍغ

 .(1)ؤلاعهاب وحغائم اإلاسضعاث وغحرها

ً وؤلاعهابُحن، خُث ؤزبدذ  والىاكؼ ًشبذ ؤن هىان حػاون وجىاؾا بحن مهغبي اإلاهاحٍغ

الخدلُلاث اإلاسخلفت التي ؤحغتها ؤحهؼة ألامً في الجؼائغ غلى وحىص مطلحت مشترهت 

                                                             
ل ؤلاعهاب، حامػت هاًف  - (1) اع، مدمض الؿُض غغفت، ججفُف مطاصع جمٍى الػغبُت للػلىم ألامىُت، الٍغ

 .104، ص2009الؿػىصًت، 
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في جباصٌ اإلاػلىماث خٌى جدغواث ؤحهؼة ألامً ملابل اؾخفاصة ؤلاعهابُحن بُنهما جخمشل 

وحضًغ باإلشاعة بلُه ؤن هىان ؤًػا غالكت بحن  (1)مً مبالغ هغشاوي مً ؤمىاٌ اإلاهغبحن.

مت اإلاىظمت، بط هشحرا ما ٌؿخػمل ؤو ٌؿخػحن هاالء اإلاجغمحن ؾىاء في  اإلاهغبحن والجٍغ

ً غحر شغغُحن زطىضا في حىىبىا الىبحر.ؾغكت الؿُاعاث ؤو اإلااشُت   بمهاحٍغ

ً غحر  هظا وكض ًدؿلل الىشحر مً غمالء اإلاسابغاث لبػؼ الضٌو بحن اإلاهاحٍغ

الشغغُحن، ؤو ججىُضهم هإحهؼة مسابغاث وهى ما ٌػخبر زؿغ غلى ؤمً الضولت، وهظا ما 

ن مً ٌؿخغل ؤهضجه الىشحر مً الخدلُلاث ألامىُت. هما ؤن الىاكؼ الُىم ؤزبذ ؤن هىا

مت  ً خُث ًلىم ببُػهم وبُؼ ؤغػائهم وهى ما ٌػغف بخجاعة البشغ، هظه الجٍغ اإلاهاحٍغ

التي حػض مً ؤزؿغ الجغائم اإلاىظمت التي جدخاج بلى جىظُم مدىم، ولظلً تهضف 

الػطاباث التي جمتهنها مً وعائها بلى جدطُل ألامىاٌ، خُث ًمشل الاججاع بالبشغ زالث 

مت اإلاىظمت بػض الاججاع باإلاسضعاث والؿالح.مطضع عبذ باليؿبت    (2)للجٍغ

مت الاججاز بالبشس الفسع الثاوي: عالكت الهجسة غير   اإلاشسوعت بجٍس

متي الهجغة غحر اإلاشغوغت والاججاع بالبشغ، بال ؤن الػالكت هبحرة  عغم ازخالف حٍغ

مت الاججاع بالبش غ، فلض ٌؿخغل بُنهما، فدشيل الهجغة غحر اإلاشغوغت وؾُلت العجياب حٍغ

مت الاججاع بالبشغ، ومً جم جخدىٌ  ً لدؿهُل اعجيابهم لجٍغ اإلاخاحغون بالبشغ اإلاهاحٍغ

مت الاججاع بالبشغ. فالػضًض مً ضحاًا هظه  مت الهجغة غحر اإلاشغوغت بلى حٍغ حٍغ

ا وهظا ما ًمشل في  بهم ؤو جىلُلهم ؾٍغ مت ألازحرة ًبضئون عخلتهم بمىافلتهم غلى تهٍغ الجٍغ

ب البشغ، زم ًخم اؾخغاللهم  خض طاجه مت تهٍغ مت لهظه الػطاباث جخمشل في حٍغ حٍغ

ألغغاع مسخلفت بػض حػغغهم للخضاع ؤو ؤلاهغاه ؤو الابتزاػ، ؤو اؾخغالٌ خاحتهم 

مت الهجغة غحر الشغغُت بلى ضحاًا في  ً مغجىبحن لجٍغ وغػفهم. فُخدىلىن مً مهاحٍغ

مت الاججاع باألشخاص  .(3)حٍغ

                                                             
ؾاغض عشُض، واكؼ الهجغة غحر الشغغُت في الجؼائغ مً مىظىع ألامً ؤلاوؿاوي، مظهغة ماحؿخحر، حامػت  - (1)

 .89، ص2012-2011 ،بؿىغة

 .11، ص2008ؾىػي غضلي هاشض، الاججاع بالبشغ، ميشىعاث الحلبي الحلىكُت، بحروث، لبىان،  - (2)

بابىغ غبض هللا الشُش، بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ اإلاىمل  - (3)

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت، مخؿلباث الخىفُظ والجهىص اإلابظولت، صعاؾت  الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

= 
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مت   مت وجخمحز حٍغ ً مً خُث غىائض الجٍغ مت تهٍغب اإلاهاحٍغ الاججاع بالبشغ غً حٍغ

مت، بط حػخبر الػىائض التي ًخم الحطٌى غليها مً  التي جضفؼ اإلاجغمحن بلى اعجياب الجٍغ

زالٌ اؾخغالٌ الطحاًا في البغاء ؤو الػمل اللؿغي ؤو ؤي اؾخغالٌ آزغ هي مطضع الغبذ 

مت الاججاع باألشخاص، ؤما في ح مت الهجغة غحر الشغغُت، فةن الفي حٍغ ػائض ًلخطغ ٍغ

 .(1)غلى ما ًضفػه اإلاهاحغ

الخظ ؤهه في الىاكؼ الػملي، جلىم ؤحهؼة اإلاالخلت والػضالت في البضاًت، باجساط   ٍو

ً، فةن ظهغث ؤصلت بزباث جفُض وكىع  مت تهٍغب اإلاهاحٍغ ؤلاحغاءاث والخضابحر اإلاخػللت بجٍغ

مت الاججاع بالبشغ، فةن بح مت الاججاع حٍغ غاءاث الخدغي جخدىٌ وجخجه بلى الخدغي في حٍغ

باألشخاص، وجخسظ ؤلاحغاءاث والخضابحر التي ًىظ غنها البروجىوىٌ الخاص باالججاع 

بالبشغ، خُث ًجب جىفحر الحماًت وجلضًم زضماث اإلاؿاغضة لطحاًا الاججاع بالبشغ بن 

مت في اإلادطلت النهائُت  لإلحغاءاث،فُخدىلىن بالخالي مً زبذ وكىغهم ضحاًا لهظه الجٍغ

مت الاججاع بالبشغ مت الهجغة غحر الشغغُت بلى ضحاًا حٍغ  (2).مغجىبي حٍغ

مت الاججاز بالبشس  اإلابدث الثاوي: حٍس

مت الاججاع   ل هي حٍغ مً الجغائم التي غاصث في الىكذ الغاهً بػض ػمً ؾٍى

ت وللض اجسظث  مت ؤوضاف بالبشغ، مما ًىظع بمؿخلبل زؿحر غلى البشٍغ هظه الجٍغ

مت ؾابؼ عبحي  وضىع وؤشياٌ حضًضة لم حػغف في الؿابم، وللض اجسظث هظه الجٍغ

حػغف اعجفاع في وؿب هظه  بدُث ؤضبذ ؤلاوؿان مجغص ؾلػت. وختى الجؼائغ ؤضبدذ

مت  .(3)الجٍغ

=                                                             

ججاع بالبشغ اإلالامت بجامػت هاًف الػغبُت للػلىم ميشىعة في بؾاع الحللت الػلمُت جدذ غىىان: ميافدت الا

ش  اع بخاٍع   .61، ص 2012ًىاًغ  25-21ألامىُت بالٍغ

 جِؿحر بً إلالضم، الاججاع باألشخاص والهجغة غحر الشغغُت. - (1)

 https://www.marocdroit.comًىم 26 ماعؽ 2018 /ؤلاججاع-باألشخاص-والهجغة-غحر-الشغغُت  

 جِؿحر بً إلالضم، هفـ اإلاغحؼ. - (2)

حػمل خالُا اللجىت الىؾىُت للىكاًت مً الاججاع بالبشغ وميافدخه اإلاؿخدضزت مازغا، غلى بغضاص هظ  - (3)

اعجفاع مػضٌ الهجغة غحر الشغغُت واعجباؾها بجماغاث ؤلاحغام كاهىوي إلايافدت ظاهغة الاججاع بالبشغ في ظل 

اإلاىظم والاججاع باألشخاص، التي حػض زالث ؤهثر الجغائم اهدشاعا وصعا لألمىاٌ في الػالم، خُث حشحر ؤلاخطائُاث 

ً و 60ألازحرة بلى ؤن  ، هما باإلاائت فلـ صازل خضوص  40باإلاائت مً حغائم الاججاع بالبشغ مغجبؿت باإلاهاحٍغ الضٌو

= 

https://www.marocdroit.com/الإتجار-بالأشخاص-والهجرة-غير-الشرعية
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مت مً خُث اإلافهىم   ومً زالٌ هظا اإلابدث ؾىداٌو جلضًم هظه الجٍغ

 والخطائظ.

مت الاججاز بالبشساإلاطلب ألاول:   مفوى  حٍس

مت الاججاع بالبشغ مً الجغائم اللضًمت الجضًضة التي جمـ ؤلاوؿان في  حػخبر حٍغ

ضمُمه، فهي ؤبشؼ الجغائم التي جمـ ؤلاوؿان في هغمخه، واإلاالخظ ؤن ول مً 

فها و جبُان ضىعها وهى ما ؾِخم  ػاث الىؾىُت والضولُت ؤحمػذ غلى حػٍغ الدشَغ

 ا اإلاؿلب.الخػغع له في هظ

مت الاججاز بالبشس ف حٍس  الفسع ألاول: حعٍس

مت الفلهاء بػؼ ٌػغف اإلاشسوعت  وغير اإلاشسوعت الخصسفاث كافت "بإنها الاججاع حٍغ

 وسطاء بىاسطت فُه الخصسف ًخم ضحُت سلعت، أو مجسد إلى التي جدىل ؤلاوسان

 في أو مخدوي، أحس ذاث أعمال في اسخغالله الىطىُت، بلصد عبر الحدود مدترفين

 أو عىه كصسا أو الطحُت الخصسف بإزادة جم سىاء شابه وذلك، ما أو حيسُت، أعمال

 .(1)"صىز العبىدًت مً أخسي  صىزة بأًت

ػغف   هللوم أو أشخاص ججىُد"بإهه  بالبشغ الاججاع البػؼ آلازغ مً الفله َو

 الاسخغالل ذلك ومً صىزه، بشتى الخداع لغسض الاسخغالل أو ؤلاكساه باللىة، أو

ت، الخدمت الجبري، الجيس ي،العمل  ألاعظاء ججازة الدسىل، الاستركاق، اللسٍس

ت  .(2)"ذلك وغير البشٍس

=                                                             

، عغم ؤن جيلفت الطحُت الىاخضة 2014ملُاع صوالع في  150ؤنها جضع غلى الجماغاث ؤلاحغامُت ؤمىالا ؾائلت، بلغذ 

 ؤؾفاٌ والبلُت مً الغحاٌ. % 21و –%60 –صوالعا غالبُتهم وؿاء  96 ال جخجاوػ الـ

 الجامػت ألاولى، صاع الغؾمي، الؿبػت والاكخطاص الخفي الاكخطاص بحن بالبشغ الاججاع هاشض، غضلي ؾىػي - (1)

ت،   .17ص ،2005الجضًضة لليشغ والخىػَؼ، ؤلاؾىىضٍع

ان، غلي مدمض - (2) الجضًضة،  الجامػت صاع ألاولى، ميافدتها، الؿبػت وآلُاث بالبشغ الاججاع غملُاث الػٍغ

ت،   .30، ص    ؤلاؾىىضٍع
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ٌ  ؤما   وخظغ بمىؼ الخاص اإلاخدضة ألامم في اللاهىن الضولي، فةهه وخؿب بغوجىوى

ججىُد ًلطض بخػبحر الاججاع بالبشغ " (1)البشغ، في ًخاحغن  ألاشخاص الظًً ومػاكبت

أو هللوم أو جىلُلوم أو إًىاؤهم أو اسخلبالوم بىاسطت التهدًد باللىة  أشخاص

واسخعمالوا أو غير ذلك مً أشكال اللسس أو الاخخطاف أو الاخخُال أو الخدع أو 

اسخغالل السلطت أو اسخغالل خالت اسخظعاف، أو بإعطاء أو جللي مبالغ مالُت أو 

شمل مزاًا لىُل مىافلت شخص له سُطسة على شخص آخس  لغسض الاسخغالل. َو

الاسخغالل كدد أدوى، اسخغالل دعازة الغير أو سائس أشكال الاسخغالل الجيس ي أو 

السخسة أو الخدمت كسسا، أو الاستركاق أو اإلامازساث الشبيهت بالسق، أو الاسخعباد أو 

 .(2)"هزع ألاعظاء

مت مً زال  ػاث الىؾىُت في ؤغلبُتها جطضث لهظه الجٍغ ٌ كىاهحن وبضوعها الدشَغ

زاضت، ؤو في بؾاع كاهىن الػلىباث، والتي اؾخلهمذ حل ؤخيامها مً بغوجىوىٌ ألامم 

 15مً اللاهىن عكم  2اإلاخدضة، وغلى ؾبُل اإلاشاٌ فةن اللاهىن اللؿغي وخؿب اإلااصة 

مت الاججاع بالبشغ غلى ؤهه  2011لؿىت  بشإن ميافدت الاججاع بالبشغ ٌػغف فػل حٍغ

مت الا" ججاز بالبشس كل مً اسخخد  بأي صىزة شخصُا أو طبُعُا أو ٌعد مسجكبا حٍس

ه أو ٌسخلبله أو ٌسخلمه، سىاء في داخل الدولت أ  عبر خدودها  ًىلله أو ٌسلمه أو ًأٍو

الىطىُت، إذا جم ذلك بىاسطت اسخعمال اللىة والعىف أو التهدًد بهما، أو بىاسطت 

 أو الظعف خالت اسخغالل أو السلطت،اسخغالل  أو الخداع،الاخخطاف أو الاخخُال أو 

مىافلت  على ملابل الحصىل  مزاًا أو مالُت مبالغ بإعطاء أوجللي الىعد أو الحاحت،

 هره ألافعال كاهذ إذا كله وذلك سُطسة علُه، له آخس بصخص الاججاز على شخص

 مً غيرها أو الدعازة الاسخغالل في أعمال ذلك في بما صىزه كاهذ أًا الاسخغالل بلصد

                                                             
ً، اإلاغغب،  وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن الضٌو الػغبُت التي ضاصكذ - (1) غلى هظا البروجىوٌى هي: الجؼائغ، البدٍغ

ذ، لبىان، لُبُا، مىعٍخاهُا، غمان، كؿغ، الؿػىصًت، الؿىصان، ؾىعٍا،  حُبىحي، مطغ، الػغاق، ألاعصن، اليٍى

. جىوـ،  ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة، الُمً، ؤما صٌو حؼع اللمغ والطىماٌ وفلؿؿحن فلم جطاصق غلى البروجىوٌى

ٌ ب - (2)  اإلاىمل وألاؾفاٌ، وزاضت اليؿاء باألشخاص، الاججاع ومػاكبت وخظغ بمىؼ الخاص اإلاخدضة ألامم غوجىوى

مت إلايافدت اإلاخدضة الجفاكُت ألامم  صوعتها في لألمم اإلاخدضة الػامت الجمػُت الىؾىُت، اغخمضجه غبر اإلاىظمت الجٍغ

 .2003صٌؿمبر     في الىفاط جاٍعش ،     هىفمبر 15في اإلااعر الخامؿت والخمؿىن،

http://www.un.org/Docs/asp/ws/asp  
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 الدسىل، ؤلاباخُت أو اإلاىاد وفي ذلك في ألاطفال واسخغالل الجيس ي أشكال الاسخغالل

أو  الاسخعباد، أو بالسق  الشبيهت اإلامازساث أو الاستركاق أو الخدمت كسسا، أو والسخسة

ت، أو ألاعظاء اسدئصال  .(1)"منها حزء أو ألاوسجت البشٍس

 أو أشخاص ججىُد أو اسخلطاب باألشخاص اججازا ٌعدوفي اللاهىن الخىوس ي "

 باسخعمال اسخلبالوم أو إًىاءهم أو جسخُلوم أو وحوتهم أو جدىٍل جىلُلوم هللوم أو

 الاخخُال أو أو الاخخطاف ؤلاكساه أشكال مً غير ذلك أو بهما التهدًد أو السالح أو اللىة

مبالغ كبىل  أو حسلُم أو اسخغالل هفىذ أو اسخظعاف خالت اسخغالل الخداع أو أو

 شخص سُطسة على شخص له مىافلت لىُل بعطاًا وعىد أو عطاًا أو مزاًا أو مالُت

 أو ألافعال جلك مسجكب طسف مً صىزه سىاء كاهذ أًا بلصد الاسخغالل وذلك آخس

 الغير السخغالله. ذمت بىطعه على

شمل   الاسخغالل مً أشكال غيرها أو دعازجه أو الغير بغاء اسخغالل الاسخغالل َو

 أو بالسق  الشبيهت اإلامازساث أو الاستركاق كسسا أو الخدمت أو أو السخسة الجيس ي

 أو ألاحىت ألامشاج أو أو الخالًا أو ألاوسجت أو ألاعظاء هزع أو الدسىل  الاسخعباد أو

 .(2)"ألاخسي  الاسخغالل أشكال مً غيرها أو منها حزء

مت ومً حهخه كاهىن الػلىباث الجؼ  وكض غغف ، (3)الاججاع بالبشغائغي جطضي لجٍغ

مت مً زالٌ وضف الفػل غلى ؤهه "  أو هلل أو ججىُد باألشخاص، اججازا ٌعدالجٍغ

 أو باسخعمالوا أو التهدًد باللىة أكثر بىاسطت أو شخص اسخلبال أو إًىاء أو جىلُل

 إساءة اسخعمال أو الخداع أو الاخخُال أو الاخخطاف أو ؤلاكساه، أشكال مً ذلك غير

 لىُل مزاًا أو مالُت مبالغ جللي أو بإعطاء أو اسخظعاف خالت اسخغالل أو السلطت

 .الاسخغالل بلصد آخس شخص سلطت على شخص له مىافلت

                                                             
ضة الغؾمُت 24/10/2011بشإن ميافدت الاججاع بالبشغ، اإلااعر في  2011لؿىت  15اللاهىن عكم  - (1) ، الجٍغ

 .21/11/2011الطاصعة في  11لضولت كؿغ عكم 

ًخػلم بمىؼ الاججاع باألشخاص  2016ؤوث  3اإلااعر في  2016لؿىت  61مً اللاهىن ألاؾاس ي غضص  1اإلااصة  - (2)

 .2852، ص 2016آوث  12، الطاصعة في 66وميافدخه، الغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت، عكم 

مت الاججاع بالبشغ مً زالٌ اللؿم الخامـ مىغع  - (3) مً كاهىن الػلىباث اإلاىاص  1غالج اإلاشغع الجؼائغي حٍغ

 .11مىغع  303بلى  4مىغع  303مً 
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شمل   أو الجيس ي الاسخغالل أشكال سائس الغير، أو دعازة الاسخغالل، اسخغالل َو

 اإلامازساث أو الاستركاق أو كسها الخدمت أو أو السخسة الدسىل  في الغير اسخغالل

 .(1)"ألاعظاء هزع أو الاسخعباد أو بالسق، الشبيهت

مت  الفسع الثاوي: أوصاف الجٍس

ف الؿابلت ؾىاء الفلهُت، ؤو في بؾاع بغوجىوىٌ ألامم   مً زالٌ ول الخػاٍع

مت الاججاع بالبشغ غضة  ػاث الىؾىُت اإلالاعهت ًدبحن ؤن لجٍغ اإلاخدضة، ؤو مً زالٌ الدشَغ

 ؤوضاف ؾخيىن مدىع الضعاؾت في هظا الجؼء مً هظه الىعكت البدشُت. 

مت. ازجكاب أفعال أوال:  الجٍس

ؾلػت،  مجغص بلى اإلاشغوغت التي جدٌى ؤلاوؿان وغحر اإلاشغوغت اثالخطغف وهي وافت 

الىؾىُت، وختى غلى  غبر الحضوص مدترفحن وؾؿاء بىاؾؿت فُه ًخم الخطغف ضحُت ؤو

هللهم، ؤو جىلليهم  ألاشخاص وزاضت ألاؾفاٌ منهم، اإلاؿخىي الضازلي، وزطىضا ججىُض

 اؾخلبالهم. بًىائهم، ؤو ؤو جغخليهم ؤو

 اإلاسخعملت. الىسائلثاهُا: 

بن ألافػاٌ اإلابِىت ؤغاله ًجب ؤن جخم باؾخػماٌ وؾائل غحر مشغوغت، مشل 

 ؤو ؤو الازخؿاف ؤلاهغاه ؤشياٌ مً غحر طلً بهما، ؤو التهضًض الؿالح ؤو ؤو اللىة اؾخػماٌ

كبىٌ  ؤو حؿلُم ؤو اؾخغالٌ هفىط، ؤو خالت اؾخػػاف اؾخغالٌ الخضاع، ؤو ؤو الاخخُاٌ

 ؾُؿغة غلى مىافلت شخظ له لىُل بػؿاًا وغىص ؤو غؿاًا ؤو مؼاًا ؤو مالُتمبالغ 

 اؾخغالٌ الؿلؿت. شخظ، ؤو

مت. مً ثالثا: الغسض  الجٍس

بن ألافػاٌ اإلاظوىعة ؾلفا مشغوغت واهذ ؤو غحر مشغوغت، والىؾائل غحر  

جىمل  اإلاشغوغت اإلاؿخػملت بهما تهضف بلى جدلُم بػؼ ألاهضاف اإلادضصة اإلاغغىبت والتي

مت الاججاع بالبشغ. وهظه ألاهضاف طهغتها  الفػل اإلاجغم الظي ًىضف بإهه حٍغ

                                                             
الظي ًخػمً كاهىن الػلىباث اإلاػضٌ  1966حىان  8اإلااعر في  156-66مً ألامغ عكم  4مىغع  303اإلااصة  - (1)

 .1966حىان  11الطاصعة في  49 واإلاخمم. ج.ع.ج.ج: عكم
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ػاث اإلالاعهت والضولُت واإلاخمشلت زطىضا في الاؾخغالٌ الجيس ي  ؤو السخغة ؤو الدشَغ

الاؾخػباص، وهظه  ؤو (1)بالغق  الشبيهت اإلاماعؾاث ؤو الدؿىٌ ؤو الاؾتركاق ؤو كؿغا الخضمت

اللضم والتي غاصث في الػطغ الحالي. ؤما هؼع ألاغػاء ؤو ألاوسجت ؤو الجغائم ظهغث مىظ 

مت ألازحرة ظهغث مازغا فلـ بػض الخؿىع  الخالًا ؤو ألامشاج ؤو ألاحىت...الخ، فهظه الجٍغ

ت في مجاٌ الؿب.  الػلمي الظي وضلذ بلُه البشٍغ

مت الاججاز بالبشس  اإلاطلب الثاوي: صىز و مخاطس حٍس

مت اإلاىظمت، والتي جدشابه مؼ  بالغغم مً ؤن هظه  مت حػخبر مً كبُل الجٍغ الجٍغ

ب البشغ، بال ؤن لها  الىشحر مً الجغائم التي جمـ ؤلاوؿان والهجغة غحر الشغغُت وتهٍغ

 غىاضغ جمحزها، و لها مساؾغ، وهى ما ؾِخم الخؿغق بلُه.

مت الاججاز بالبشس  الفسع ألاول: صىز و أشكال حٍس

جاع بالبشغ فهي جخمشل في ول اؾخغالٌ للبشغ ومً ؤهم جخػضص ضىع وؤشياٌ الاج 

ػاث الضولُت والىؾىُت.  الطىع التي خضصتها الدشَغ

 : وهى مً ؤبغػ ضىع الاججاع بالجيـ و ًىلؿم بلى كؿمحن.أوال:الاججاز بالجيس -

خُث ٌػخبر هظا الشيل ألاهثر وكىغا في  :(Commercial sexالجيس الخجازي ) -1

 ضالىهاث مشل ألاصاء اإلاىحه الضغاعة، والجيـالحاغغ ومً ؤمشلخه )الػالم في الىكذ 

                                                             
 اإلاماعؾاث الشبيهت بالغق ما ًلي: حشمل 2016لؿىت  61خؿب اإلاشغع الخىوس ي في اللاهىن عكم  - (1)

 له جابؼ آزغ شخظ بىاؾؿت ؤو بىفؿه زضماث غمل ؤو ؤصاء غلى مضًً بحباع غً الىاش ئ الىغؼ : الضًً بؾاع -

 واهذ بطا ؤو الضًً هظا لخطفُت ال ٌؿخسضم الخضماث جلً ؤو الػمل طلً ملابل وان بطا بظمخه لضًً مخسلض غماها

 .مدضصة غحر الخضماث الػمل ؤو ؾبُػت ؤو مضة

ػمل بإن ٌػِش اجفاق بمىحب شخظ بلؼام غً الىاش ئ الىغؼ : اللىاهت -  غمل ًلضم ؤن و آزغ شخظ ؤعع غلى َو

ت ًملً ؤن صون  و غىع بغحر ؤو بػىع الصخظ زضماث لهظا ؤو  .حغُحر وغػه خٍغ

 .الزواج على اإلاسأة إكساه -

 .زخموا اسدئجاز على أو الحمل على اإلاسأة إكساه -

 .مؿلح هؼاع في ؤو بحغامُت ؤوشؿت في ؾفل اؾخسضام -

 .ضىعه واهذ ؤًا اؾخغالله لغغع ؾفل جبني -

 .حشغُلوم بمىاسبت لألطفال الجيس ي أو الاكخصادي الاسخغالل-
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وحػض هظه الطىعة ؤزؿغ ضىع الاججاع بالبشغ  .(1) والحاهاث، وهىاصي الخػغي...( الخضلًُ،

غ  غلى ؤلاؾالق، وؤهثرها اهدشاعا في الػالم هظغا لألعباح الؿائلت التي ًضعها. وحشحر الخلاٍع

 واإلاسضعاث هجغوا هظا اإلاُضان و اهخللىا بلى ججاعة الجيـ.ؤن الىشحر مً ججاع الؿالح 

فاإلوؿان هؿلػت غحر كابل لالؾتهالن في الؼمً اللطحر، ؤما اإلاسضعاث والؿالح  

شمل ضحاًا البغاء الؿُضاث والفخُاث و ضغاع الؿً ؤكل مً  فهي حؿتهلً في الىكذ. َو

مشل ب 25 غاء ألاؾفاٌ ؤبشؼ ضىعة ؾىت، وهظلً ألاؾفاٌ ؾىاء الظوىع ؤو ؤلاهار، ٍو

لالؾخغالٌ الجيس ي آلزاعه الاحخماغُت والاكخطاصًت اإلاضمغة للبيُت ألاؾاؾُت للمجخمػاث، 

وجضٌ ؤلاخطائُاث غلى ؤن ججاعة البغاء جلؿم الػالم وفلا للظغوف الاكخطاصًت بلى 

 (2)مىاؾم مطضعة ومىاؾم مؿخىعصة.

اإلابىغ، والؼواج ؤلاحباعي،  ومً ضىع هظا الىىع الؼواجالجيس غير الخجازي:  -2

 الؼواج اإلااكذ غحر طلً.

 ثاهُا: السخسة والعمل ؤلاحبازي. -

هطذ اإلااصة الشاهُت مً اجفاكُت الػمل الضولُت الخاضت بالسخغة ؤو بالػمل 

بإهه فُما ًخػلم بإغغاع هظه الاجفاكُت بلطض اضؿالح  1930ؤلاحباعي حىُف لؿىت 

مل ؤو زضمت جازظ غىىة مً ؤي شخظ جدذ التهضًض "السخغة ؤو الػمل ؤلاحباعي" ول غ

شمل هظا الىىع  بإًت غلىبت والتي لم ًخؿىع هظا الصخظ بإصائها بمدؼ ازخُاعه". َو

مً الاججاع بالبشغ الىشحر مً الطىع مشل )الػمل اللؿغي، والسخغة، وزضمت اإلاجٌز 

لى وطلً بلىله والاؾتركاق(. وللض خغص اإلاشغع ألاعصوي غلى حػضاصها في اإلااصة ألاو 

شمل الاؾخغالٌ...السخغة ؤو الخضمت كؿغا ؤو الاؾتركاق ؤو اإلاماعؾاث ال شبيهت بالغق "َو

 .(3)ؤو الاؾخػباص"

                                                             
مت مىظمت غابغة للحضوص الىؾىُت وؾبل  -(1) مدمض حمُل اليؿىع، غال غاػي غباس ي، الاججاع بالبشغ هجٍغ

ػاث الضولُت والىؾىُت، صعاؾاث، غلىم  ػت واللاهىن، اإلاجلض عكم ميافدتها صعاؾت جدلُلُت في غىء الدشَغ الشَغ

 1091، ص2014، 3، ملحم 41

ؼ الجؼائغي، مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت، الػضص  - (2) مت الاججاع بالبشغ في الدشَغ إلاُاء بً صغاؽ، حٍغ

 .323، ص2006الخاؾؼ، حامػت باجىت، الجؼائغ، حىان 

 .1091ص مدمض حمُل اليؿىع، غال غاػي غباس ي، اإلاغحؼ الؿابم، - (3)
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ت. -  ثالثا: ججازة ألاعظاء البشٍس

ت مشل   ت ؤغماٌ البُؼ والشغاء غلى الاغػاء البشٍغ ًلطض بخجاعة ألاغػاء البشٍغ

م طل الىلى وألاوسجت واللغهُت وغحرهم. فال بض ً ليىهه اغخضاء غلى خلىق مً جدٍغ

 .(1)ؤلاوؿان

ت ٌػض  2003وكض اغخبر مجلـ الاجداص ألاوعوبي لؿىت   ؤن الاججاع باألغػاء البشٍغ

ػخبر مً ؤزؿغ ضىع  مً كبُل الاججاع باألشخاص، ألهه ًمشل اهتهاوا لحلىق ؤلاوؿان، َو

ت، الاججاع باألشخاص. فالخؿىع الظي شهضه الؿب في مجاٌ هلل وػ  عاغت الاغػاء البشٍغ

مت، مً كبل اإلاىظماث ؤلاحغامُتعافله جؿىع اعجياب الج  .(2)ٍغ

 زابعا: عمالت ألاطفال. -

مت وهظه   بالحللت مؿاؾها بؿبب والخؿىعة مً ألاهمُت غاٌ كضع غلى الجٍغ

خسظ ألاؾفاٌ، اإلاجخمؼ وهم في ألاغػف مً الطىع مشل  الػضًض باألؾفاٌ الاججاع ضىع  ٍو

بلطض بُؼ اإلاسضعاث وجىػَػها، وؤلاشغان في الجزاغاث اإلاؿلحت وألاوشؿت  الاؾخغالٌ

ؤلف  300ؤلاحغامُت، وألاغماٌ ؤلاباخُت. وجدص ي مىظمت الُىهِؿُف ؤن ما ًلاعب غً 

 .(3)غبر الػالم امؿلح ان هؼاغحؾىت ٌؿخغلىن في ؤهثر مً زالز 12 ؾفل جدذ ؾً

مت الاججاز بالبشس  الفسع الثاوي: مخاطس حٍس

مت مىافُت لللُم ؤلاوؿاهُت وألازالكُت والضًيُت   مت الاججاع بالبشغ حٍغ حػض حٍغ

واللاهىهُت غلى اغخباع ؤن هللا غؼ وحل هغم ؤلاوؿان. فللض غمل ؤلاؾالم غلى اللػاء غلى 

الػبىصًت التي واهذ ؾائضة، هما ؤن اإلاجخمؼ الضولي وبػض مػاهاة مؼ هظام الغق اؾخؿاع 

ىُت. وللض غاصث ؤن ًلط ي غلُه بػضما ح لُا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ اء مخجظعا في بفٍغ

الظاهغة مً حضًض في الػالم وبطىع مخػضصة ًخجؿض فيها اؾخغالٌ ؤلاوؿان مً احل 

 الثراء والشىعة و لهظا مساؾغ غضًضة.

                                                             
غخُلت بلجبل، الهجغة غحر الشغغُت والاؾخغالٌ البشغي، مجلت الاحتهاص اللػائي، الػضص الشامً، حامػت  - (1)

 .48مدمض زُػغ، بؿىغة، ص

(2) - Ahmed ABDULDAYEM, les organes du corps humain dans les commerces 

juridiques, publication juridique, ELHALABI, Beyrouth, 1999, p.35. 

 .323إلاُاء بً صغاؽ، اإلاغحؼ الؿابم، ص - (3)



  اللاصع غبض غُخاوي 
 

   

 أوال: اإلاخاطس ؤلاوساهُت والاحخماعُت -

مت الاججاع بالبشغ بلى بخضار آزاع زؿحرة غل  ى ؤلاوؿان ؾىاء هفؿُت ؤو جاصي حٍغ

حؿضًت، زاضت ؤلاضابت باألمغاع والفخاهت الخؿحرة، وؤلاغاكاث والدشىهاث 

وؤلاضاباث. هما هظا الاؾخغالٌ ًازغ ال مدالت غلى الىمى الؿبُعي ألازالقي والغوحي. وهظا 

هدُجت الخػغع لإلًظاء والحبـ وحػاؾي اإلاسضعاث ومماعؾت الجيـ. ومً آلازاع الخؿحرة 

ه الخجاعة غلى اإلاجخمؼ هى حػل هاالء الطحاًا غػاف الصخطُت ٌؿهل اؾخغاللهم لهظ

ختى مً الجماغاث ؤلاعهابُت لألغغاع بالضولت، غلما ؤن هظا الاججاع ًيىن ؤهثر زؿىعة 

مت في جضمحر اإلاجخمؼ.  .(1)غىضما ًخػلم ألامغ باألؾفاٌ خُث حؿاهم الجٍغ

 ثاهُا: اإلاخاطس ألامىُت -

مت الاججاع بالبشغ غلى الجاهب ؤلاوؿاوي ال جخىكف   اإلاساؾغ التي جترجب مً حٍغ

غ وحىص غالكت بحن الجماغاث  والاحخماعي، بل جخػضي بلى الجاهب ألامني. وكض ؤزبذ الخلاٍع

ً غحر الشغغُحن خُث ؤزبدذ  ؤلاعهابُت والشبياث اإلاخسططت في بصزاٌ اإلاهاحٍغ

ت بان هىان غالكت مطلحت بُنهما الخدلُلاث اإلاسخلفت التي ؤحغتها ؤحهؼة ألام ً الجؼائٍغ

عهابُحن مً كؿـ مً جخمشل في جباصٌ اإلاػلىماث خىٌ جدغواث كىاث ألامً واؾخفاصة ؤلا 

وبغافت بلى طلً فةن ججاعة البشغ هشحرا ما جغجبـ بخجاعة اإلاسضعاث  .(2)عبذ اإلاهغبحن

مت اإلاىظمت.  والؿالح وول ؤهىاع الجٍغ

 الاكخصادًت.ثالثا: اإلاخاطس  -

لالججاع بالبشغ ؤزؿاع اكخطاصًت بالغت الخؿىعة غلى الاكخطاص الىؾني للضٌو التي 

مت ؾىاء اإلاطضعة ؤو اإلاؿخىعصة. فميافدت هاالء الجماغاث والبدث  جىدشغ فيها الجٍغ

مت مً ؤغغاع  غنهم ًيلف الضولت الىشحر، هما بضالح ألاغغاع التي جدؿبب فيها الجٍغ

 ماغُت هى آلازغ ميلف للضولت.حؿضًت وهفؿُت واحخ

                                                             
عامُا مدمض شاغغ، الاججاع بالبشغ )كغاءة كاهىهُت احخماغُت(، الؿبػت ألاولى، ميشىعاث الحلبي الحلىكُت،  -(1)

 .16-15، ص2012بحروث، 

مظهغة ماحؿخحر في الػلىم ؾاغض عشُض، واكؼ الهجغة غحر الشغغُت في الجؼائغ مً مىظىع ألامً ؤلاوؿاوي،  - (2)

 .89، ص2012الؿُاؾُت، حامػت بؿىغة، الجؼائغ، 
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هما ؤن ألاعباح الطخمت التي ًجىيها هاالء اإلاجغمحن جبلى زاعج اللىىاث الغؾمُت  

مما ٌؿبب غغعا هبحرا باالكخطاص الىؾني، هاهًُ غً اؾخػماٌ هظه الػىائض في الجغائم 

 اإلاىظمت ألازغي.

 خاجمت:

مت التي ولذ  مً زالٌ ما جم ؤلاشاعة بلُه في هظه الضعاؾت ًدبحن ؤن  هظه الجٍغ

لػهىص هشحرة غاصة لخظهغ بلى الىحىص بلىة الغخباعاث غضًضة ومخضازلت مما ًيبإ في وكىع 

مت  ما ال ًدمض غلباه، وحػخبر الجؼائغ زطىضا مً الضٌو اإلاهضصة بأزاع هظه الجٍغ

 الغخباعاث حغغافُت و اكخطاصًت و ؾُاؾُت وحُىاؾتراجُجُت.

 :الىخائج -

مت الاججا - ب البشغ والهجغة غحر حٍغ مت مغجبؿت بجغائم ؤزغي هتهٍغ ع بالبشغ حٍغ

 اإلاشغوغت.

مت الاججاع بالبشغ هي هدُجت خخمُت للىاكؼ الظي ٌػِشه الػالم الُىم مً  - حٍغ

 فىاعق اكخطاصًت واحخماغُت وؤمىُت.

مت ؾىف لً جلخطغ غلى الضٌو الػػُفت والفلحرة بل هظلً الضوٌ  - بن آزاع الجٍغ

مت اإلاىظمت في الػالم.الىبري   والتي وػخبر ؾببا مباشغا في جىمي الجٍغ

ت في ضلبها ؤي ألاؾفاٌ فهم ألاهثر اؾخغالال  - مت الاججاع بالبشغ تهضص البشٍغ بن حٍغ

ت.  في الػالم مً غحرهم، مما ًيبإ بمؿخلبل واعسي للبشٍغ

 الاكتراخاث: -

مت الاججاع بالبشغ بهما ًىؿلم مً اللػاء غلى الفىاعق  - بن الحض مً حٍغ

مني، والخباصٌ ألا الاكخطاصًت و الاحخماغُت بحن الشماٌ والجىىب، وبعؾاء الخػاون 

 والخػامً بحن صٌو الشماٌ و صٌو الجىىب.

هظلً الحض مً صغم الجماغاث اإلاؿلحت وبؾلاؽ ألاهظمت غلى اغخباع ؤن طلً  -

 ىؼ اإلاجاٌ لىمى مشل هىظا حغائم.مما ًط

مت الاججاع بالبشغ زاضت في الضٌو التي لم جطضع بلى  - م ول ضىع حٍغ غغوعة ججٍغ

 خض الؿاغت كاهىها زاضا مشل الجؼائغ.


