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 معبيري اننشر يف اجملهت

 ي:يشترط في البحوث والمقالات التي تنشر في مجلة معارف ما يأت
 ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه.ـ أن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا،  1
 ـ أن تتوفر فيه الأصالة والعمق وصحة الأسلوب. 2
 .، أو أرسل للنشر في مجلة أخرىـ ألا يكون قد سبق نشره 3
 ـ أن يلتزم بالقيم الإنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي:  4

ـ الابتعاد عن التجريح والإسفاف في القول ، والتعريض بالآخ  رين.أ 
 ب ـ مراعاة البنية المنهجية.

جـ  ترقيم الهوامش والإحالات تكون إما أسفل النص في نفس الصفحة ، أو في آخر المقال، 
 مستقلة عن قائمة المصادر والمراجع.

 د ـ إعداد قائمة بمصادر البحث ومراجعه.
 ـ أن تكون مكملات البحث من خرائط أو جداول في صورتها الأصلية. 5
ً ـ أن ي 6  ا بأصله المترجم عنه.كون البحث المترجم مصحوب
كتروني بصيغة ، ورة المجلة مسحوبا على ورقـ أن يقدم لإدا 7 ، أو يرسل على wordفي شكل اـل

 labo.revue.bouira@gmail.comالبريد الاـلكتروني: 
 ـ أن تقدم سيرة ذاتية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث. 8
 .كلمة 6333ولا تزيد عن  كلمة 3333 عنعدد الكلمات بالمقال  لا تقل ـ أن 9

 .الانجليزية غةللاالبحث إضافة إلى  ةلغبوبكلمات مفتاحية ـ أن يرفق المقال بملخص  13
 مع ملاحظة أن البحوث والمقالات:

، ولا ترجع  ويعلم الباحث بالنتيجة، كما أنها تخزن في أرشيف المجلة ،ـ تخضع للتقويم العلمي واللغوي
 لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

ولا تتحمل  هم المسؤولون عن صحة المعلومات وأصالتها،و، وحدهمـ وهي تعبر عن آراء كتابها 
 الإدارة أي مسؤولية في ذلك.
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مت؛ للجريمت الجزائري  القاهىن  ُمكافدت
ّ
ىظ

ُ
جار امل

ّ
 همىذجا باألشخاص الاج

Combating Algerian law on organized crime; trafficking in 

persons is a model 

غبضاللاصع غالق. ص
  

 maitre.allak@live.fr، الجؼاةغ خِؿمؿُلذ،باإلاغهؼ الجامعي 

ش الاؾخالم:  ش ال21/03/2018جاٍع ٌ ؛ جاٍع ش ال15/04/2020: لبى  30/06/2020: يشغ؛ جاٍع

 

 :ملخص

مت ُجصّىف  الىػً خضوصها وجخػّضي اإلاىظمت، الجغاةم مً باألشخاص الاّججاع حٍغ

 الاّجفاكُاث غبر ميافدتها ئلى الضولي اإلاجخمؼ ؾاعع فلض اإلاخػّضصة آلزاعها وهظغا الىاخض،

ٌ  وافت التزمذ وهىظا الضولُت، والبروجىوىالث ػاث باصضاع الّضو  حػاكب وػىُت حشَغ

 ،2009 ؾىت الػلىباث كاهىن  غلى ُمهمت حػضًالث الجؼاةغي  اإلاشغع أكّغ  ئط ُمغجىبيها،

 .الخؼحرة الظاهغة هظه مً الحض ئلى مىه ؾػُا باألشخاص الاّججاع حّغم خُث

متكلماث مفخاخيت:   .الػلىباث كاهىن  ؛الجؼاةغي  اإلاشغع ؛باألشخاص الاّججاع ؛الجٍغ

Abstract: 

The crime of trafficking in persons is classified as an organized 

crime, beyond the borders of the same country, and its consideration 

of its multiple effects. The international community has been quick to 

combat them through international conventions and protocols. Thus, 

all countries have committed to enacting national legislation that 

penalizes their perpetrators. The crime of trafficking in persons in an 

effort to curb this dangerous phenomenon.  

Keywords: Crime; Trafficking in Persons; Algerian Legislator; Penal 

Code. 

                                                             

 اإلاإلف اإلاغؾل. 
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  املقدمت:

مت اعجبؼذ  للض بىحىص ؤلاوؿان لىنها جؼىعث في الىكذ اإلاػاصغ، خُث أنها الجٍغ

لم حػض بؿُؼت، ألنها جأزغث هي ألازغي هؿلىن بشغي ؾلبي بفػل الّخؼىع الحاصل في 

مت اإلاػاصغة  وشاػاث وغالكاث ؤلاوؿان في خض طاجه، فلم حػض جللُضًت بل ظهغث الجٍغ

مىاصفاث الخىظُم وغبىع الحضوص واؾخسضام أعقى الىؾاةل الخىىىلىحُت؛ ئط لخأزظ 

أحي بػع الؿلىهُاث في شيل حضًض وغحر مشغوع؛ هاجُان  أصبذ ؤلاوؿان ًباشغ ٍو

وشاغ ججاعي مدظىع هخجاعة اإلاسضعاث واإلاهلىؾاث وألاؾلحت اإلاسخلفت، وختى الاّججاع 

ر مشغوغت، والىثحر مً الجغاةم بالبشغ وأغظاةه وجهجحره مً بلض آلزغ بصفت غح

الاكخصاصًت واإلاالُت هتهٍغب زحراث البالص مً زغواث والّىداؽ والظهب والبتروٌ 

مت اإلاػلىماجُت واللغصىت.  والحُىاهاث واإلاىاص الغظاةُت، ئطافت ئلى الجٍغ

م لُأزظ أبػاصا 
ّ
ىظ

ُ
وغلُه، صاع اإلاجخمؼ اإلاػاصغ ُمهضصا بفػل ؾلىن أفغاصه اإلا

لم وألامً والاؾخلغاع والؼمأهِىت صازلُا وصولُا. وفي ظل هُان وحىصه والّؿ  زؼحرة تهّضص

ا في ئًجاص خلىٌ  ُّ دضكت باصع اإلاجخمؼ الضولي والضٌو وافت ئلى الّخفىحر مل
ُ
هظه اإلاساػغ اإلا

جدض مً هظه الظىاهغ الخؼحرة اإلاصاخبت للػىإلات، فلض ُغلضث غضة للاءاث ومإجمغاث 

ـ إلاجابهت هظا الىىع الجضًض مً الجغاةم إّؾ بغوجىوىالث جُ صولُت ُجّىحذ باجفاكُاث و 

اإلااّؾت باألمً الضولي واللىمي والىػني، وكض اؾخلهمذ منها الضٌو اللىاغض وألاخيام 

ها جدّض مً اهدشاع جلً الجغاةم، 
ّ
واإلاباصب لُخلّغها في مىظىمتها اللاهىهُت الضازلُت لػل

ػُه الّضازلي وفم جلً الّخدىالث  وهىظا ؾاع اإلاشغع الجؼاةغ وغمل غلى جىُُف حشَغ

 الحاصلت صازلُا وزاعحُا.

ىؼلم ؾىُ 
ُ
داٌو البدث في هظه اإلاضازلت غً مىكف اإلاشغع الجؼاةغي مً مً هظا اإلا

ؿخجضة، بمداولت الىكىف غلى خلُلتها وظهىعها في اإلاجخمؼ الجؼاةغي 
ُ
جلً الجغاةم اإلا

طج غً جلً الجغاةم ى هىم ألشخاصوهمىها مؼ ظهىع الػىإلات، وؾىف هسّص الاّججاع با

الىشف غً آلُاث التي ظهغث في الجؼاةغ غلى غغاع باقي اإلاجخمػاث اإلاػاصغة. مداولحن 

ميافدتها غلى طىء اللاهىن الجؼاةغي؟، وػبُػت الػلىبت اإلالغعة لها؟، وظغوف الدشضًض 

لؿخاع غً ما وخاالث ؤلاغفاء منها ؟... الخ مً الجؼةُاث التي ًمىً أن جغفؼ اوالّخسفُف 

ًبضو غامظا خىلها، وجلُُم مضي فػالُت جلً ألاخيام اللاهىهُت في ظل الاهفخاح الػالمي 
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  وجؼىع خغهت الخىلل والاّجصاٌ التي ٌشهضها غالم الُىم؟.

(، زم  مت الاّججاع باألشخاص )مبدث أٌو ئحابت غً طلً هخؼّغق بضاًت إلااهُت حٍغ

مت الاّججاع باألشخاص في ال ؼ الجؼاةغي إلايافدت حٍغ شَغ
ّ
 (.)مبدث زاند

 ماهيت جريمت الاججار باألشخاص: املبدث ألاول 

، فاهه بػض ججاعة اإلاسضعاث وألاؾلحت غحر (1)خؿب أخض الّضعاؾاث الػلمُت

ؿاء، لظلً اغُخبرث أهبر تهضًض 
ّ
اإلاشغوغت جأحي ججاعة ألاشخاص الؾُما ججاعة ألاػفاٌ والي

مت مىظمت وغبر وػىُت. ولها أؾباب ومساػغ وآزاع مخػّضصة،  مخػّضص ألابػاص باغخباعه حٍغ

، وكبل (2)هفؿُت وحؿضًت وصحُت ئوؿاهُت واحخماغُت واكخصاصًت وأمىُت وؾُاؾُت

مت الاّججاع باألشخاص، اؾخلؼم مىا ألامغ  الّخىغل في صلب اإلاىطىع، والّجظاح مػالم حٍغ

مت الخؼحرة، بخدضًض مفهىمها  (، زم الىشف أوال غً ماهُت هظه الجٍغ )مؼلب أٌو

بت منها  )مؼلب زان(. جمُحزها غً بػع الجغاةم اللٍغ

جار باألشخاص
ّ
 املطلب ألاول: مفهىم جريمت الاج

مت الاّججاع باألشخاص  مت الاّججاع باألشخاص هخؼغق لخػٍغف حٍغ لجالء مفهىم حٍغ

ػا، بدُث هداٌو جدضًض الّخػٍغف اإلالضمت بشأن مصؼلح الاّججاع  فلها وحشَغ

عي الضولي والىػني، وطلً باألشخاص شَغ
ّ
، ؾىاء غلى اإلاؿخىي الفلهي أو اإلاؿخىي الد

 غلى الّىدى آلاحي مً زالٌ فغغحن ازىحن. 

عريف الفقهي
ّ
 الفرع ألاول: الخ

وافت الّخصّغفاث اإلاشغوغت وغحر للاهىوي الاّججاع بالبشغ بأهه: "للض غّغف الفله ا

                                                             
مجلت الاحتهاص اللظاتي، مسبر أزغ الاحتهاص اللظاتي  الهجغة غحر الشغغُت والاؾخغالٌ البشغي،غخُلت بلجبل،  (1)

ؼ، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زُظغ، بؿىغة، الجؼاةغ، ع.  شَغ
ّ
، )صون 08غلى خغهت الد

شغ(، 
ّ
 . 45، 44ص.طهغ ؾىت الي

جاع بالبشغ؛ كغاءة كاهىهُت احخماغُت، ميشىعاث الحلبي الحلىكُ (2)
ّ
ت، بحروث، لبىان، عامُا مدمض شاغغ، الاج

ت في ميافدت 18 - 14ص.، 2012، ؾىت: 01غ.  غحؼ في الّصضص أًظا: ألازظغ غمغ الضهُمي، الّخجغبت الجؼاةٍغ . وٍُ

جاع بالبشغ، حامػت هاًف الػغبُت 
ّ
جاع بالبشغ، مضازلت ملضمت في فػالُاث هضوة غلمُت خٌى ميافدت الاج

ّ
الاج

 . 8، 7ص.، 2012ماعؽ  14، 13، 12ت، بحروث، لبىان، أًام: للػلىم ألامىُت، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصً
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أو ضحُت ًخم الّخصّغف فيها بىاؾؼت اإلاشغوغت، التي ُجدُل ؤلاوؿان ئلى مجغص ؾلػت 

ُوؾؼاء ومدترفحن غبر الحضوص الىػىُت بلصض اؾخغالله في أغماٌ طاث أحغ مخضن أو في 

و أغماٌ حيؿُت أو ما شابه طلً، وؾىاء جم هظا الّخصّغف باعاصة الضحُت أو كؿغا غىه أ

 .(1)"بأي صىعة أزغي مً صىع الػبىصًت

أصبذ مدل فػل ُمجّغم ًظهغ في شيل جصّغف  ًّخضح مً هظا الّخػٍغف أن ؤلاوؿان

ؿخغل هظا ؤلاوؿان في  ًباشغه أشخاص وؾؼاء ومدترفحن في مجاٌ وػني أو صولي، وَُ

أبشؼ صىع الاؾخغالٌ والػبىصًت ملابل مبالغ هلضًت غىىة أو بغطاه. وكض ُغغطف فلها 

سخحر وجىفحر اإلاىاصالث وجىفحر اإلايان أو اؾخلباٌ ألاشخا
ّ
ص بىاؾؼت أًظا بأهه الد

الّخهجحر أو اؾخػماٌ اللىة أو اًت وؾُلت ازغي للظغؽ أو الاخخُاٌ أو اؾخغالٌ الحلىق 

أو اؾخغالٌ الظػف لضي الؼفل أو اإلاغأة أو حؿلُم أمىاٌ أو فىاةض للحصٌى غلى اللُام 

 . (2)ُؼغة شخص غلى آزغ بغغض الاؾخغالٌبؿ

شريعيالفرع الثاوي
ّ
عريف الد

ّ
 : الخ

ف  باإلطافت ئلى الّخػٍغف الفلهي لالّججاع باألشخاص هداٌو البدث غً حػاٍع

عي الىػني له، مً زالٌ  شَغ
ّ
ف الد ػُت صولُت لهظا اإلاصؼلح ومً زم جدضًض الّخػٍغ حشَغ

 الفلغجحن اإلاىالُخحن.  

شريع الدولي.
ّ
 أوال: حعريف الد

فا لالّججاع باألشخاص، ئط ػاث الضولُت حػٍغ شَغ
ّ
وعص في حػٍغف  كّضمذ بػع الد

مت اإلاىظمت لؿىت  ت إلايافدت الجٍغ مت اإلاىظمت في مشغوع ألامم اإلاخدضة ؤلاػاٍع الجٍغ

لصض بػباعة ( غلى أهه: "01ذ اإلااصة ألاولى )، خُث هّص 2000 ًُ ألغغاض هظه الاّجفاكُت 

مت اإلاىظمت ما ًلىم به زالزت أشخاص أو أهثر جغبؼهم عوابؽ جغاجبُت أو غالكاث  الجٍغ

أوشؼت حماغُت جدُذ لؼغمائهم احخىاء ألاعباح أو الؿُؼغة غلى ألاعاض ي أو  شخصُت مً

                                                             
جاع في البشغ بحن الاكخصاص الخفي والاكخصاص الغؾمي، الضاع الجامػت الجضًضة لليشغ  (1)

ّ
ؾىػي غضلي هاشض، الاج

ت، مصغ، غ. ؾىت: والّخىػَؼ، ؤلا   . 17، ص.2005ؾىىضٍع

 إلاُاء بً صغاؽ،  (2)
ّ
جاع باألشخاص في الد

ّ
مت الاج ؼ الجؼاةغي حٍغ ، مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت، شَغ

 .321، ص.2016، ًىهُى 09ع. حامػت الحاج لخظغ باجىت، الجؼاةغ، 
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ّ
ىظ

ُ
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ّ
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ؼ  رهُب أو الفؿاص، بهضف حػٍؼ
ّ
ألاؾىاق الضازلُت أو ألاحىبُت بىاؾؼت الػىف أو الت

شاغ ؤلاحغامي ومً أحل الّخغلغل في الاكخصاص الشغعي غلى خض ؾىاء، وبصفت زاصت 
ّ
الي

ف الىاعص في اّجفاكُت مىؼ الاّججاع مً زالٌ ما ًلي )الاّججاع باألشخاص  وفلا للّخػٍغ

 .  (1)("1949صٌؿمبر  01لغحر اإلاإعزت في باألشخاص بغاء ا

ؿاء 
ّ
وكض غّغف بغوجىوىٌ مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاّججاع باألشخاص، وبساصت الي

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت، الاّججاع  وألاػفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

لصض بخػبحر )الاّججاع باألشخاص( ججىُض أشخاص أو هللهم أو " باألشخاص بأهه: ًُ

جىلُلهم أو ئًىاؤهم أو اؾخلبالهم بىاؾؼت الّتهضًض باللىة أو اؾخػمالها أو غحر طلً مً 

أشياٌ اللؿغ أو الازخؼاف أو الاخخُاٌ أو الخضاع أو اؾخغالٌ الّؿلؼت أو اؾخغالٌ خاٌ 

جللي مبالغ مالُت أو مؼاًا لىُل مىافلت شخص له ؾُؼغة غلى  اؾخظػاف، أو باغؼاء أو 

شمل الاؾخغالٌ، هدض أصوى، اؾخغالٌ صغاعة الغحر أو  شخص آزغ لغغض الاؾخغالٌ. َو

ؾاةغ أشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي، أو السخغة أو الخضمت كؿغا، أو الاؾتركاق أو اإلاماعؾاث 

 . (2)"الشبيهت بالّغق، أو الاؾخػباص أو هؼع ألاغظاء

                                                             
ىّمل  (1)

ُ
ؿاء وألاػفاٌ اإلا

ّ
جاع باألشخاص، وبساصت الي

ّ
بابىغ غبض هللا الشُش، بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاج

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت، بالحرمى  ، مخؼلباث الّخىفُظ والجهىص 2000الجفاكُت ألامم اإلاّخدضة إلايافدت الجٍغ

جاع بالبشغ، 
ّ
، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم 2012ًىاًغ  25 – 21اإلابظولت، الحللت الػلمُت خٌى ميافدت الاج

اض، الؿػىصًت،  جاع . 11، 10ص.ألامىُت، الٍغ
ّ
غلما أن الجمػُت الػامت لألمم اإلاّخدضة كض أكّغث خظغ الاج

ش  4-ص-317باألشخاص واؾخغالٌ صغاعة الغحر بلغاعها عكم:  . 1951وبضء هفاطها في ًىلُى  1949صٌؿمبر  03بخاٍع

ف
ّ
جاع بالّغكُم ألابُع مإعر في وكض ؾبم طلً اج

ّ
م الاج فاكُت صولُت خٌى 1904ماًى  18اق صولي خٌى جدٍغ

ّ
، واج

جاع بالّغكُم ألابُع مإعزت في 
ّ
م الاج ؿاء 1910ماًى  04جدٍغ

ّ
جاع بالي

ّ
م الاج فاكُت الضولُت خٌى ججٍغ

ّ
، والاج

م الا1931ؾبخمبر  30وألاػفاٌ اإلاإعزت في  فاكُت الضولُت حٌى جدٍغ
ّ
ؿاء البالغاث اإلاإعزت في ، والاج

ّ
جاع بالي

ّ
 11ج

غاحؼ بابىغ غبض هللا الشُش، هفـ  1933أهخىبغ  ًُ . والىثحر مً الاجفاكُاث والبروجىوىالث ألازغي، ولخفاصُل أهثر: 

 وما بػضها.  17ص.اإلاغحؼ، 

جاع باألشخا 3خؿب هص الفلغة الفغغُت )أ( مً اإلااصة  (2)
ّ
ؿاء مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاج

ّ
ص، وبساصت الي

فاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغمت اإلاىظمت غبر الىػىُت، اإلاػخمض واإلاػغوض للخىكُؼ والّخصضًم 
ّ
وألاػفاٌ، اإلاىّمل الج

، والظي 01ص.، 2000هىفمبر  15بخاٍعش:  55، الضوعة 25والاهظمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عكم: 

وكض   http://www.nhrc-qa.org، وهى ُمخاح غلى اإلاىكؼ ؤلالىترووي: 2003صٌؿمبر  25خاٍعش صزل خّحز الّخىفُظ ب

فاكُت وبخدفظ بمىحب اإلاغؾىم الّغةاس ي عكم: . 2018ماعؽ  16لىخظ بخاٍعش: 
ّ
وكض صاصكذ الجؼاةغ غلى هظه الاج

 . 2003فبراًغ  10اإلاإعزت في  09، ج.ع.ج.ج.، ع. 2002صٌؿمبر  02اإلاإعر في  02/55

http://www.nhrc-qa.org/
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ػحن الّضولُحن ًّخضح أنهما غّغفا الاججاع  شَغ
ّ
فحن الد باؾخلغاء هظًً الّخػٍغ

مت اإلاىظمت التي حؿخلؼم مشاعهت غضة أشخاص  باألشخاص مً زالٌ عبؼها بالجٍغ

وباؾخػماٌ وؾاةل وأغغاض غحر مشغوغت لخدلُم أعباح وكض غّضصث ألافػاٌ والىؾاةل 

   ومظاهغ هظا الاؾخغالٌ البشؼ لإلوؿان. 

شريع الجزائري.
ّ
 ثاهيا: حعريف الد

مت بمىاؾبت جىظُمه ألخيامها أٌو مغة ؾىت  غّغف اإلاشغع الجؼاةغي هظه الجٍغ

ػض اّججاعا باألشخاص، ججىُض أو  4مىّغع  303، خُث هّص في اإلااصة 2009 ٌُ غلى أهه: " 

ؾخػمالها هلل أو جىلُل أو ئًىاء أو اؾخلباٌ شخص أو أهثر بىاؾؼت الّتهضًض باللىة أو با

أو غحر طلً مً أشياٌ ؤلاهغاه، أو الازخؼاف أو الاخخُاٌ أو الخضاع أو ئؾاءة اؾخػماٌ 

الؿلؼت أو اؾخغالٌ خاٌ اؾخظػاف أو باغؼاء أو جللي مبالغ مالُت أو مؼاًا لىُل 

شمل الاؾخغالٌ  مىافلت شخص له ؾلؼت غلى شخص آزغ بلصض الاؾخغالٌ. َو

ؿىٌ أو اؾخغالٌ صغاعة الغحر أو ؾاةغ أش
ّ
ياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي أو اؾخغالٌ الغحر في الد

ّغق أو الاؾخػباص أو هؼع السخغة أو الخضمت هغها أو الاؾتركاق أو اإلاماعؾاث الشبيهت بال

 .(1)ألاغظاء"

عي الجؼاةغي أهه جظّمً طهغا ألفػاٌ ولىؾاةل  شَغ
ّ
ف الد الخظ غلى هظا الّخػٍغ ًُ ما 

مت الاّججاع باألشخاص، هما أهه كض غّضصها غلى ؾبُل الحصغ،  ولصىع وإلاظاهغ حٍغ

فيان غلى اإلاشغع الجؼاةغي أن ٌػّضصها غلى ؾبُل اإلاثاٌ؛ ألن هظه اإلاظاهغ والصىع كض 

  هخصىعها في الىكذ الحاطغ. جخؼىع وجظهغ وفم صىع وهماطج ال 

جار باأل
ّ
 شخاص عن بعض الجرائم املشابهت لهاملطلب الثاوي: جمييز جريمت الاج

مت الاّججاع باألشخاص اؾخلؼم غلُىا ألامغ صغم طلً  اؾخىماال لبىاء ماهُت حٍغ

مت الخؼحرة غً حغاةم ال جلل زؼىعة غنها، لىنها جلترن بها ئلى  الّصغح بخمُحز هظه الجٍغ

شابه فُما بُنها فُلؼ الّخضازل، لظلً وحب الّخمُحز، ومً بحن جلً الجغاةم هغهؼ صع 
ّ
حت الد

ً، مً زالٌ فغغحن  ت، وتهٍغب اإلاهاحٍغ مت ججاعة ألاغظاء البشٍغ مخحن وهما حٍغ غلى حٍغ

                                                             
 66/156اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  2009فبراًغ  25اإلاإعر في  09/01مً اللاهىن عكم:  4مىّغع  303اإلااصة  (1)

 . 05ص.، 2009ماعؽ  08اإلاإعزت في  15اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، ج.ع.ج.ج.، ع.  1966ًىهُى  08في  اإلاإعر
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 ازىحن هما ًلي.  

جار 
ّ
جار باألشخاص عن الاج

ّ
 باألعضاءالفرع ألاول: جمييز الاج

ت ٌػني كُام فغص أو حماغت ئحغامُت مىظمت بخجمُؼ  الاّججاع باألغظاء البشٍغ

ألاشخاص صون عطاهم بالّخداًل أو ؤلاهغاه أو ختى بغطاهم، خُث ًخم هؼع أغظاء 

.هال الفػلحن ُمجّغم (1)هإالء الضحاًا وبُػها هبظاغت مً أحل الحصٌى غلى أعباح مالُت 

مت اإلاىظمت، وكض هظمهما اإلاشغع الجؼاةغي في مىطؼ واخض  ّخسظا شيل الجٍغ كاهىها، ٍو

مت منهما بلؿم 2009مً زالٌ حػضًله للاهىن الػلىباث ؾىت  ، وكض زّص ول حٍغ

مؿخلل، جدذ غىىان واخض وهى الفصل ألاٌو اإلاػىىن بالجىاًاث والجىذ طض 

ٌؿتهضف جدلُم أعباح مالُت ومىافؼ ماصًت بدخت، بالغغم  ألاشخاص، هما أن ول منهما

ت هى جدلُم الشفاء والػالج الؼبي،  مً أن الهضف ألاؾاس ي لالّججاع باألغظاء البشٍغ

مت الاّججاع بالبشغ حؿتهضف الاّججاع باألغظاء أصال أو بالّخبػُت، وهالهما  وكض جيىن حٍغ

غجىبان في بلض واخض أن ًخػّضًان البػض ال ًُ  ىػني. كض 

مت الاّججاع باألغظاء مً الجغاةم اإلاؿخدضزت بفػل جؼىع الػلىم  سخلفان وىن حٍغ ٍو

مت الاّججاع باألشخاص فخأصُلها كضًم كضم وحىص ؤلاوؿان، خُث  الؼبُت، أما حٍغ

مت؛ فاالّججاع  ظهغث في شيل الغق زم جؼىعث، هما ًسخلفان مً خُث مدل الجٍغ

مت الاّججاع باألشخاص ٌؿتهضف الصخص الؼبُعي بىُ ي، في خحن أن حٍغ
ّ
اهه اإلااصي الىل

باألغظاء حؿتهضف الّخىفُظ غلى غظى أو أهثر مً الىُان اإلااصي لهظا الصخص الؼبُعي، 

مت ألاولى جلؼ غلى اليل والثاهُت جلؼ غلى الجؼء فلؽ. هما أن مصضع عبذ  أي أن الجٍغ

اًا في السخغة أو البغاء وغاةض الاّججاع باألشخاص ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت اؾخغالٌ الضح

وما شابه طلً، لىً مصضع عبذ وغاةض الاّججاع باألغظاء ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت أحغة 

مت  مىً أن ًخػّضص أػغاف هظه الجٍغ ًضفػها الخاحغ للصخص الباتؼ لػظىه البشغي ٍو

مت الاّججاع باألغظاء  فخػّضص مػها ألاحغة اإلاضفىغت. ومً حهت أزغي ًمىً أن جخػّضص حٍغ

ت فُخم كخل الصخص الؼبُعي واكخؼاع غظىه البشغي، أو اعجياب فػل الاكخؼاع ا لبشٍغ

                                                             
جاع باألغظاء في ظل اللاهىن امدمضي بىػٍىت آمىت،  (1)

ّ
مت الاج الحماًت الجىاةُت للجؿم البشغي مً حٍغ

، الّصاصع 15كؿم الػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت، ع.  -ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت، )أ( ،09/01

 .133ص.، 2016  شهغ ًىاًغ
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 جدذ ؤلاهغاه والظغؽ والّتهضًض وصون عطا الصخص اإلالخؼؼ مىه الػظى البشغي.

ت مغجبؼا بغطا الصخص اإلالخؼؼ  ومً حهت أزغي كض ًيىن الاّججاع باألغظاء البشٍغ

مت كاةمت، مىه الػظى البشغي، وفي هظه الحالت جبلى ا الجساطه  االفػل ًبلى مجّغم  و لجٍغ

ا.    ػابػا ججاٍع

جار باألشخاص عن تهريب املهاجرين
ّ
 الفرع الثاوي: جمييز الاج

مت ٌػاكب غليها  ف هجٍغ ُّ ى ًُ  ً ئن ول مً الاّججاع باألشخاص وتهٍغب اإلاهاحٍغ

مت الاّججا ع اللاهىن،  وهالهما ٌؿتهضف جدلُم أعباح ومياؾب ماصًت، هما أن حٍغ

ً باألشخاص في خض طاتها هىغا ومظهغا مت تهٍغب اإلاهاحٍغ  .  (1)مً مظاهغ حٍغ

مخحن؛ فاالّججاع باألشخاص كض جيىن ؾاخت  في خحن جىحض بػع الفغوق بحن الجٍغ

ً ال  ب اإلاهاحٍغ مىً أن ًمخض ئلى أهثر مً صولت، لىً تهٍغ جىفُظه صازل الىػً الىاخض ٍو

، بل جمخض وحىبا ئلى أهثر مً صولت واخضة، جيىن ؾاخت جىفُظه صازل الىػً الىاخض

فؼابػها صاةما غابغا للحضوص الىػىُت. هما أن الاّججاع في ألاشخاص ًفترض جىافغ كصض 

مت  الاؾخغالٌ في الضغاعة، هلل ألاغظاء، ... الخ، وطلً كض ال ًخىافغ بصفت عةِؿُت في حٍغ

ً، وئهما بالّخبػُت فلؽ. وهىان فغق أؾاس ي  مخحن وهى أن تهٍغب اإلاهاحٍغ آزغ بحن الجٍغ

ؿت للسخغة وما شابه طلً  الاّججاع باألشخاص ًإصي ئلى أن ًلؼ هإالء ألاشخاص فَغ

ً أًً ًخدّغعون  مت تهٍغب اإلاهاحٍغ بػض غبىعهم الحضوص الىػىُت، والػىـ في خالت حٍغ

بػض غبىعهم الحضوص الىػىُت. وهجض فغق آزغ ًخمثل في وىن مصضع الغبذ ألاؾاؽ وغاةض 

ّججاع باألشخاص ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت اؾخغالٌ الضحاًا في السخغة أو البغاء وما الا

ً ًإوٌ إلاغجىبُه هدُجت أحغة  شابه طلً، لىً مصضع الغبذ ألاؾاؽ وغاةض تهٍغب اإلاهاحٍغ

  .(2)غ غحر الشغعي إلاىفظ غملُت الهجغةًضفػها اإلاهاح

 ً م عجؼ مهاحٍغ ً ئلى اّججاع باألشخاص غً ػٍغ ب اإلاهاحٍغ مىً أن ًخدىٌ تهٍغ ٍو

غحر شغغُحن غً صفؼ اإلابالغ اإلاؼلىبت أو صًىن ُمظافت فُلػىن جدذ غضم الّخدّغع في 

، فُػمض اإلاهغبىن أو اإلاخاحغون باألشخاص ئلى جؼوٍض ؾىق الػمل بالػماٌ  صولت الىصٌى

                                                             
 . 49ص.غخُلت بلجبل، اإلاغحؼ الؿابم،  (1)

 . 49ص.غخُلت بلجبل، اإلاغحؼ الؿابم،  (2)
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 .      (1)ُجظهغال صون صفؼ أحىع لهم أو بضفؼ أحىع 

شريع الجزائري : املبدث الثاوي
ّ
جار باألشخاص في الد

ّ
 مكافدت جريمت الاج

ؼ الّضولي اإلاجّغم لالّججاع باألشخاص،  شَغ
ّ
التزمذ الّؿلؼت الػمىمُت في الجؼاةغ بالد

وؾاعغذ ئلى ئكغاع كىاغض كاهىهُت وكاةُت وعصغُت لهظه الّؿلىن اإلاشحن، خُث أصضعث 

مت الاّججاع  1966كاهىها ٌػّضٌ كاهىن الػلىباث لؿىت  2009ؾىت  مذ مً زالله حٍغ
ّ
هظ

باألشخاص في كؿم زاص زامـ مىّغع جدذ الفصل ألاٌو اإلاخظمً الجىاًاث والجىذ 

طض ألاشخاص، وهى ما هلف غىضه في مؼلبحن ازىحن غلى الّىدى آلاحي حؼاءاث الاّججاع 

(، زم ظغوف وكىاغض ججٍغ  (. )مؼلب زان م الاّججاع باألشخاصباألشخاص )مؼلب أٌو

جار باألشخاص
ّ
قّررة لجريمت الاج

ُ
 املطلب ألاول: الجزاءاث امل

للض حّغم اإلاشغع الجؼاةغي ؾلىن الاّججاع باألشخاص وغاكب غلُه، بمىحب 

غلىباث أصلُت وأزغي جىمُلُت أو جبػُت خؿب الحالت، وهى ما هخؼّغق له مً زالٌ 

 فغغحن ازىحن هما ًلي.  

 الفرع ألاول: العقىباث ألاصليت

مت  أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي غلىبت الحبـ والغغامت غلى الصخص الؼبُعي ُمغجىب حٍغ

مً كاهىن  4مىّغع  303مً هص اإلااصة  2الاّججاع باألشخاص، وطلً مً زالٌ الفلغة 

ػاكب غلى الاّججاع باألشخاص بالحبـ ، خُث هّصذ غلى أهه: "09/01عكم  الػلىباث ٌُ

صج ئلى  300.000.00( ؾىىاث وبغغامت مً 10( ؾىىاث ئلى غشغ )3الر )مً ز

 .(2)صج ..." 1.000.000.00

ف هظه الػلىبت هجىدت، غحر أهه في جلضًغها وان  ُّ ومىه ًّخضح أن مشّغغىا كض ه

شضًض في ظغوف 
ّ
شّضص في الحىم بالػلىبت ألاصلُت، وغضم الحغص غلى الد ٌُ غلُه أن 

                                                             
ً في كاهى شغف الضًً وعصة،  (1) ب اإلاهاحٍغ مت تهٍغ مجلت الاحتهاص اللظاتي،  ن الػلىباث الجؼاةغي،ميافدت حٍغ

ؼ، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مدمض زُظغ، بؿىغة،  شَغ
ّ
مسبر أزغ الاحتهاص اللظاتي غلى خغهت الد

 . 88ص.، )صون طهغ ؾىت اليشغ(، 08الجؼاةغ، ع. 

اإلاخظمً كاهىن  66/156اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  09/01مً اللاهىن عكم:  4مىّغع  303اإلااصة  2الفلغة  (2)

 . 05ص.الػلىباث، الؿابم طهغه، 



  غالق غبض اللاصع
 

   

ىت فلؽ هما ؾجري الخلا. فػلىبت  ُّ ؾىىاث هدض أكص ى  10ؾىىاث هدض أصوى أو  3مػ

مت وآزاعها الخؼحرة. حػخبر حؼاء غحر وافي بالّىظغ لخؼىعة الج  ٍغ

كميليت العامت والخاصت
ّ
 الفرع الثاوي: العقىباث الخ

مت الاّججاع بالبشغ اإلاىصىص غليها في  باإلطافت ئلى الػلىباث ألاصلُت اإلالّغعة لجٍغ

ؼّبم غلى الصخص الؼبُعي اإلاديىم  ًُ مت، فاهه  هظا اللؿم الخاص باعجياب هظه الجٍغ

لؿم، غلىبت واخضة أو أهثر مً الػلىباث الّخىمُلُت غلُه العجيابه أخض حغاةم هظا ال

، وهي غباعة غً غلىباث جىمُلُت (1)مً كاهىن الػلىباث  09اإلاىصىص غليها في اإلااصة 

ت  ، والتي أكّغث الحجغ اللاهىوي، الحغمان مً مماعؾت (2)جيىن ئما ئلؼامُت غامت أو ازخُاٍع

امت، اإلاىؼ مً ؤلاكامت، اإلاصاصعة الجؼةُت الحلىق الىػىُت واإلاضهُت والػاةلُت، جدضًض ؤلاك

لألمىاٌ، اإلاىؼ اإلاإكذ مً مماعؾت مهىت أو وشاغ، ئغالق اإلاإّؾؿت، ؤلاكصاء مً 

الّصفلاث الػمىمُت، الحظغ مً ئصضاع الشُياث و/أو اؾخػماٌ بؼاكاث الضفؼ، حػلُم 

حىاػ أو سحب عزصت الّؿُاكت أو ئلغاؤها مؼ اإلاىؼ مً اؾخصضاع عزصت حضًضة، سحب 

 .(3)الّؿفغ، وشغ أو حػلُم خىم أو كغاع ؤلاصاهت

 أوال: مىع الجاوي ألاجىبي من إلاقامت في الجزائر.

مت الاّججاع باألشخاص  ومً طمً جلً الػلىباث الّخىمُلُت ؤلالؼامُت الخاصت بجٍغ

غجىب ألخض حغاةم الاّججاع 
ُ
هجض أن اإلاشغع الجؼاةغي كض خغم الصخص ألاحىبي اإلا

( ؾىىاث 10باألشخاص مً ؤلاكامت في الجؼاةغ ئما نهاةُا أو إلاضة مإكخت ملضعة بػشغ )

يىن طلً بمىحب خىم  .(4)غً الجهت اإلاسخصت كظاتي صاصع  غلى ألاهثر، ٍو

                                                             
 . 05الؿابم طهغه، ص. 09/01اهىن عكم: مً الل 7مىّغع  303خؿب هص اإلااصة  (1)

ً )صعاؾت ملاعهت غلى طىءزٍغص هماٌ،  (2) ب اإلاهاحٍغ  (،25/02/2009حػضًل كاهىن الػلىباث  ميافدت تهٍغ

، الصاصع ؾىت 08اةغ، ع. مجلت صىث اللاهىن، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت زمِـ ملُاهت، الجؼ 

 59، ص.2017

، اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، 1966ًىهُى  08اإلاإعر في  156-66مً ألامغ عكم:  09والتي هّصذ غليها اإلااصة  (3)

مً اللاهىن  3. اإلاػّضلت بمىحب اإلااصة 703ص.، 1966ًىهُى  11، اإلاإعزت في 49اإلاػضٌ واإلاخمم، ج.ع.ج.ج.، ع. 
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الخظ أن اإلاىؼ مً ؤلاكامت في التراب الىػني في اإلااصة  مً كاهىن الػلىباث حاء  09وٍُ

ت، غحر أهه في اللاهىن عكم:  في اللؿم الخاص  09/01في شيل غلىبت جىمُلُت ازخُاٍع

ػُت باالّججاع باألشخاص حاء في شيل غلىبت جىمُلُت ئلؼامُت، وهى ًىم غلى ف لؿفت حشَغ

 عصغُت ججاه هظا الّىىع مً الجغاةم الخؼحرة. 

 ثاهيا: مصادرة وسائل وأمىال الجريمت. 

هما أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي مصاصعة الىؾاةل اإلاؿخػملت في حغاةم الاججاع باألشخاص 

وألامىاٌ اإلاخدّصل غليها بؼٍغلت غحر مشغوغت مؼ مغاغاة خلىق الغحر خؿً الّىُت  بمىحب 

هه بمىاؾبت ئصضاع خىم كظاتي طض الصخص اإلالترف لفػل الاّججاع خُث ئ .(1)كظاتيأمغ 

باألشخاص ًأمغ اللاض ي بمصاصعة الىؾاةل اإلاؿخػملت أزىاء اعجياب الجٍغمت وهظا ألامىاٌ 

 اإلاخدّصل غليها بصفت غحر مشغوغت أزظا بػحن الاغخباع خلىق الغحر خؿً الّىُت. 

 مىيت عى  الجريمت.ثالثا: جطبيق أخكام الفترة ألا 

للض أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي الاّججاع باألشخاص لػلىباث جىمُلُت أزغي هّصذ غليها 

 66/156اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم:  09/01مً اللاهىن عكم:  15مىّغع  303اإلااصة 

مت الاّججاع باألشخاص لللىاغض (2)اإلاخظمً كاهىن الػلىباث  ، ومػىاه أن جسظؼ حٍغ

مىّغع كاهىن الػلىباث، أي خغمان  60الخاصت بالفترة ألامىُت اإلاىصىص غليها في اإلااصة 

اإلاديىم غلُه مً جضابحر الّخىكُف اإلاإكذ لخؼبُم الػلىبت، والىطؼ في الىعشاث 

ت   . (3)الّىصفُت وؤلافغاج اإلاشغوغ الخاعحُت أو البِئت اإلافخىخت، وئحاػاث الخغوج، والحٍغ

جار باألشخاص.
ّ
 املطلب الثاوي: ظروف وقىاعد ججريم الاج

مت الاّججاع باألشخاص فلض جيىن ُمشّضصة أخُاها ومسّففت  هىان ظغوف ُجغافم حٍغ

جاعة أزغي، هما كض جيىن خاالث لإلغفاء مً الػلاب ولُت، ول طلً مىظم بمىحب 

كاهىن الػلىباث الجؼاةغي اإلاػضٌ واإلاخمم الؾُما كىاغض كاهىهُت غامت وزاصت في 

                                                             
 . 06ص.الؿالف طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  14مىّغع  303خؿب هص اإلااصة  (1)

خالذ ئلى جؼبُم أخيام التي أ 06ص.الؿابم طهغه،  09/01مً اللاهىن عكم:  15مىّغع  303وفلا لىص اإلااصة  (2)

 مً كاهىن الػلىباث.  60اإلااصة 
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 اإلاخظمً كاهىن الػلىباث. 66/156، اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم: 09/01اللاهىن عكم: 

شديد املط
ّ
جار باألشخاصالفرع ألاول: ظروف الد

ّ
 بقت عى  جريمت الاج

ظغوف في هؼاق جؼبُم الػلىبت فلض ًلّغع اإلاشغع الجؼاةغي حشضًضها في خالت جىافغ 

مػُىت جىلؿم ئلى هىغحن خؿب صعحت الخؼىعة؛ فالىىع ألاٌو خاٌ جىافغ الظغوف جيىن 

 500.000.00( ؾىىاث والغغامت مً 10( ؾىىاث ئلى غشغ )5الػلىبت الحبـ مً زمـ )

صج، والىىع الثاوي غىض حغّحر الىصف مً حىدت ئلى حىاًت جيىن  1.000.000.00صج ئلى 

ً )10الػلىبت بالّسجً مً غشغ )  2.000.000.00( والغغامت مً 20( ؾىىاث ئلى غشٍغ

 .(1)صج 5.000.000.00صج ئلى 

وهى ما ػّبله بشأن غلىبت الاّججاع باألشخاص ؾىاء حػلم ألامغ بالحبـ أو 

( 15( ؾىىاث ئلى زمـ غشغة )5الغغامت، خُث أكّغ وعفؼ غلىبت الحبـ مً زمـ )

صج في خالت ما ئطا ؾُهل اعجياب  150.000.00صج ئلى  500.000.00ؾىت والغغامت مً 

جّغم لؿبب ًغحؼ لظػف الضحُت هدُجت لؿّنها أو مغطها أو عجؼها بضهُا 
ُ
هظا الفػل اإلا

. ولم ًىخف اإلاشغع الجؼاةغي بظلً (2)غلأو طهىُا، متى وان طلً ظاهغا ومػلىما لضي الفا

ً )( ؾىىاث 10بل كّغع غلىبت الّسجً اإلاىاؾبت للجىاًت مً غشغ ) ( ؾىت 20ئلى غشٍغ

مت بظغوف  2.000.000.00صج ئلى  1.000.000.00وبغغامت مً  صج ئطا اكترهذ هظه الجٍغ

 مدّضصة وكض خصغها فُما ًلي:

 أوال: الظرف الخاص بالعالقت بين الفاعل والّضحيت.

ومػىاه أن ًيىن الفاغل ػوحا للضحُت أو أخض أصىلها أو فغوغها أو وليها أو واهذ 

مت، فؼبُػت له ؾلؼت غلي ها أو وان مىظفا مّمً ؾّهلذ له وظُفخه اعجياب هظه الجٍغ

شضًض في الجؼاء وهى ما ػّبله اإلاشغع الجؼاةغي.  
ّ
 هظه الػالكاث حؿخضعي الد

 ثاهيا: ظرف حعّدد الجىاة. 

مت الاّججاع شخصا واخض فلؽ، أي ًجب أن ٌشترن فيها  ومػىاه أن ال ًلترف حٍغ
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مت. أهثر مً شخص واخض، وبظلً ج شضًض هظغا لخػّضص ُمىفظي الجٍغ
ّ
 لؼ جدذ ظغف الد

 ثالثا: ظرف اسخعمال وسيلت الّسالح.

مت الاّججاع باألشخاص وؾُلت الّؿالح مهما وان  ػني طلً أن ٌؿخػمل ُمىفظ حٍغ َو

مت ؾىاء باؾخػماله في  هىغه، ألهه ٌػخبر غامال وغىصغا ُمظافا وُمإزغا في هظه الجٍغ

 الّتهضًض أو الّخىفُظ، فُلؼ خُنها جدذ ػاةلت الظغف اإلاشّضص أًظا. 

 رابعا: ظرف الخىظيم والطابع الّدولي. 

مت مً ػغف حماغت ئحغامُت مىظمت أو واهذ طاث ومإصّ  اه أهه ئطا اعُجىبذ الجٍغ

( مً 02. وكض غّغفذ الفلغة الفغغُت )أ( مً اإلااصة الثاهُت )(1)ػابؼ غابغ للحضوص الىػىُت 

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت لػام  لصض  2000اّجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ ًُ أهه: " 

ىظمت، حماغت طاث هُيل جىظُمي، مإلفت مً زالزت أشخاص أو بخػبحر حماغت ئحغامُت م

أهثر، مىحىصة لفترة مً الؼمً وحػمل بصىعة مخظافغة بهضف اعجياب واخضة أو أهثر مً 

الجغاةم الخؼحرة أو ألافػاٌ اإلاجغمت وفلا لهظه الاجفاكُت مً أحل الحصٌى بشيل 

 .(2)غي"فػت مالُت أو مىفػت ماصًت أزمباشغ أو غحر مباشغ غلى مى

مت غىاصغ وأوصاف الـّخىظُم والامخضاص الضولي ًجػل منها أن  فمؿألت اجساط الجٍغ

ًيىن لها ألازغ الجؿُم وبالخالي ٌؿخلؼم جؼبُم الجؼاء اإلاىاؾب، وهى ما ًيىن مؼبلا في 

غالب الجغاةم التي جخسظ مثل هظه ألاوصاف والػىاصغ الخؼحرة، لظلً هجض أغلب 

ػاث الجىاةُت جج شَغ
ّ
ىذ ئلى حشضًض الػلىباث غلى الجغاةم اإلالترهت بمثل هظه الد

 االصفاث أو الػىاصغ.  

خفيف املطبّ 
ّ
جار باألشخاصالفرع الثاوي: ظروف الخ

ّ
 قت عى  جريمت الاج

للض زّفع اإلاشغع الجؼاةغي الػلىبت ئلى الّىصف في خالت ما ئطا جم الّخبلُغ غً 

ً الضغىي  مت بػض اهتهاء مغخلت جىفُظها أو الشغوع فيها بشغغ كبل جدٍغ الجٍغ

مت  . (3)الػمىمُت، أو جم بػض هظه ألازحرة ئًلاف الفاغل ألاصلي أو الشغواء في هفـ الجٍغ
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 53غليها في كاهىن الػلىباث الجؼاةغي بمىحب اإلااصة وجلط ي اللاغضة الػامت اإلاىصىص 

أن اإلاّتهم الظي ًخػّغض لإلصاهت بػض زبىث الّتهمت اإلايؿىبت ئلُه أن ٌؿخفُض مً ظغوف 

 . (1)كّضع اللاض ي وأمغ باؾخفاصجه منهاالّخسفُف ئطا ما 

غحر أن الىطؼ لِـ هظلً في ول ألاخىاٌ باليؿبت لبػع الجغاةم، خُث اؾدثنى 

اإلاشغع الجؼاةغي خظغ اؾخفاصة الصخص اإلاضان باعجياب أخض ألافػاٌ اإلاجّغمت في اللؿم 

مً كاهىن  53اصة الخاص باالّججاع باألشخاص مً ظغوف الّخسفُف الىاعصة في هص اإلا

ؿبت (2)الػلىباث
ّ
ت جسفُع الػلىبت اإلاىصىص غليها كاهىها بالي . التي أكّغث حىاٍػ

هخه وجلّغّعث ئفاصجه بظغوف مسّففت ئلى خض؛ غشغ للصخص الؼبُعي الظي كط ي باصا

( ؾىىاث 5( ؾىىاث سجىا، ئطا واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي ؤلاغضام، زمـ )10)

( ؾىىاث خبؿا، ئطا 3سجىا، ئطا واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي الّسجً اإلاإّبض، زالر )

ً 10غشغ )واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي الّسجً اإلاإكذ مً  ( ؾىىاث ئلى غشٍغ

( خبؿا، ئطا واهذ الػلىبت اإلالّغعة للجىاًت هي الّسجً اإلاإكذ 1( ؾىت، ؾىت واخضة )20)

 . (3)ىاث( ؾى10( ؾىىاث ئلى غشغ )5مً زمـ )

فهم مً طلً أن اإلاشغع الجؼاةغي لم ًمىذ الصخص اإلاخاحغ باألشخاص خم  ًُ

اهىن الػلىباث، وفي جلضًغها أن طلً الاؾخفاصة مً ظغوف الّخسفُف اإلالّغعة بمىحب ك

ٌػني وفلا إلافهىم اإلاسالفت أهه ظغف ُمشّضص في خّض طاجه ما صام كض خغمه مً خم 

الّخسفُف، جأهُضا غلى الػلاب اليامل اإلالّغع في هظا اللاهىن ُمؿتهضفا مً وعاء طلً 

 جدلُم الّغصع وغضم الػىص والّخىغاع.  

جار باألشخاصىقيع الجزاء الفرع الثالث: خاالث إلاعفاء من ج
ّ
 عى  جريمت الاج

ت أو اللظاةُت  أغفى اإلاشغع الجؼاةغي الصخص الظي ًلىم بدبلُغ الؿلؼاث ؤلاصاٍع

مت الاّججاع باألشخاص كبل بضةه في ج ىم (4)ىفُظه أو شغوغه في اعجياب الُجغمغً حٍغ ، ٍو
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واإلاخمثل في الّخللُل مً طلً غً الّخىحه الجضًض للؿُاؾت الجىاةُت للمشغع الجؼاةغي، 

الجغاةم والػضٌو غً اعجيابها، وفسح مجاٌ للّخىبت والّغحىع لجاصة الصىاب، وحصجُؼ 

ت وا  للظاةُت. الحـ اإلاضوي بمض ًض الػىم للؿلؼت ؤلاصاٍع

جار باألشخاص
ّ
 الفرع الّرابع: أخكام وجزاءاث أخري لجريمت الاج

هىان أخيام وكىاغض أزغي جظّمىذ بػع الجؼاءاث بشأن حغاةم الاّججاع 

مت مً الػلاب، وجغجِب اإلاؿإولُت  باألشخاص، هػضم ئفالث الصخص الػالم بالجٍغ

الجؼاةُت غلى غاجم الصخص اإلاػىىي اإلاغجىب لجغم الاّججاع باألشخاص، وغضم الاغخضاص 

الشغوع في اعجيابه، وهى ما هخؼغق  بغطا الضحُت فُه، وهظا جىكُؼ الػلىبت غلى مجغص

 له في الفلغاث الخالُت.  

 أوال: معاقبت الشخص العالم بالجريمت.

مػاكبت ول مً غلم باعجياب  09/01مً اللاهىن عكم:  10مىّغع  303أكّغ هص اإلااصة 

غ فىعا الّؿلؼاث 
ّ
مت الاّججاع باألشخاص، ختى ولى وان ُملؼما بالّؿغ اإلانهي، ولم ًبل حٍغ

 100.000.00( ؾىىاث وبغغامت مً 5( ئلى زمـ )1اإلاسخصت بظلً، بالحبـ مً ؾىت )

صج، فُما غضا الجغاةم اإلاغجىبت طض الُلّصغ الظًً ال ًخجاوػ ؾّنهم  500.000.00صج ئلى 

. فغهً الػلم (1)غل ئلى غاًت الضعحت الّغابػتؾىت، وهظا أكاعب وخىاش ي وأصهاع الفا 13

ى ػض كٍغ ٌُ ىن اإلاشحن واإلاػاكب غلُه ت غلى الّخػمض واللصض وكبىٌ هظا الّؿلوغضم الّخبلُغ 

 كاهىها.

 ثاهيا: مساءلت الشخص املعىىي جزائيا.

 09/01مً اللاهىن عكم:  11مىّغع  303عّجب اإلاشغع الجؼاةغي مً زالٌ هص اإلااصة 

مؿإولُت حؼاةُت غلى غاجم الصخص اإلاػىىي اإلاغجىب لجغاةم الاّججاع باألشخاص 

مً  51غليها في هظا اللاهىن الجضًض، وفلا إلالخظُاث وشغوغ هص اإلااصة اإلاىصىص 

كاهىن الػلىباث، وجؼبم غلُه في هظا الّصضص الػلىباث اإلاىصىص غليها في هص اإلااصة 

. وجخمثل هظه الػلىبت في غلىبت أصلُت (2)ً كاهىن الػلىباث اإلاػضٌ واإلاخمممىّغع م 18
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( مغاث الحض ألاكص ى للغغامت 5( ئلى زمـ )1) جخمثل في الغغامت التي حؿاوي مً مغة

مت، باإلطافت ئلى جىكُؼ  اإلالّغعة للصخص الؼبُعي في اللاهىن الظي ٌػاكب غلى الجٍغ

خل الصخص  -غلىبت واخضة أو أهثر مً الػلىباث مً الػلىباث الّخىمُلُت الخالُت:

 -ؾىىاث، ( 5غلم اإلاإؾؿت أو فغع مً فغوغها إلاضة ال جخجاوػ زمـ ) -اإلاػىىي، 

اإلاىؼ مً  -( ؾىىاث، 5ؤلاكصاء مً الّصفلاث الػمىمُت إلاضة ال جخجاوػ أًظا زمـ )

مؼاولت وشاغ أو غضة أوشؼت مهىُت أو احخماغُت بشيل مباشغ أو غحر مباشغ، نهاةُا أو 

مت أو  -( ؾىىاث، 5إلاضة ال جخجاوػ زمـ ) مصاصعة الص يء الظي اؾخػمل في اعجياب الجٍغ

الىطؼ جدذ الحغاؾت اللظاةُت إلاضة ال جخجاوػ  -وحػلُم خىم ؤلاصاهت، وشغ  -هخج غنها، 

مت أو 5زمـ ) ( ؾىىاث، وجىصب الحغاؾت غلى مماعؾت اليشاغ الظي أصي ئلى الجٍغ

مت ب  .(1)مىاؾبخهالظي اعجىبذ الجٍغ

 ثالثا: عدم الاعخداد برضا الضحيت. 

مً زالٌ هص اإلااصة أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي أًظا خىما ال ًلل أهمُت غً ؾابلُه 

، ومإصاه غضم الاغخضاص بغطا ضحُت حغم الاّججاع 09/01مً اللاهىن عكم:  12مىّغع  303

( 1باألشخاص في خالت ما ئطا اؾخسضم الفاغل أًا مً الىؾاةل اإلابِىت في الفلغة ألاولى )

صض بها الّتهضًض باللىة أو باؾخػمالها أو غحرها م4ًمىّغع  303مً اإلااصة  ًٌ أشياٌ  ، والتي 

ؤلاهغاه، أو الازخؼاف أو الاخخُاٌ أو الخضاع أو ئؾاءة اؾخػماٌ الؿلؼت أو اؾخغالٌ 

خالت اؾخظػاف أو باغؼاء أو جللي مبالغ مالُت أو مؼاًا لىُل مىافلت شخص له ؾلؼت 

 .  (2)بلصض الاؾخغالٌغلى شخص له ؾلؼت غلى شخص آلزغ 

  رابعا: املعاقبت عى  الشروع في ارجكاب الجريمت.

مت الاّججاع باألشخاص  خّمل اإلاشغع الجؼاةغي الصخص الظي ٌشغع في اعجياب حٍغ

ىفظه،  هفـ اإلاؿإولُت الجؼاةُت اإلاترجبت غً الصخص الظي ًغجىب فػال هظا الجغم ٍو
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، خُث أكّغ هفـ 09/01مً اللاهىن عكم:  13مىّغع  303وطلً مً زالٌ هص اإلااصة 

لػلىبت اإلالّغعة اإلاىصىص غليها في هظا اللؿم بىفـ االجؼاء اإلاىكؼ غلى اعجياب الجىذ 

مت الّخامت  .(1)للجٍغ

 خاجمت:

مت الاّججاع  في زخام هظه الّضعاؾت ًمىً لىا اللٌى أهه بهضف مجابهت وميافدت حٍغ

ؼ الجىاتي الضولي أكّغ اإلاشغع الجؼاةغي كىاغض كاهىهُت جمباألشخاص، و  شُا مؼ الدشَغ

مػّضال ومخّمما بظلً ألامغ عكم:  09/01اللاهىن عكم  حىاةُت وكاةُت وعصغُت، بمىحب

اإلاخظمً كاهىن الػلىباث، وبظلً أصبذ ؾلىن الاّججاع باألشخاص ُمجّغما  66/156

مت وغلىبت ئال بىص كاهىوي، ومىه ًمىً اؾخسالص  ما وُمخؼابلا مؼ مبضأ الحٍغ
ّ
وُمىظ

خائج
ّ
 الّخالُت: الى

جّغم لظاهغة الاّججاع باألشخاص غلى  09/01للض حاء اللاهىن الجؼاةغي عكم:  -
ُ
اإلا

عي الظي وان ؾاةضا مً طي  شَغ
ّ
ئزغ ما أفغػجه الاجفاكُاث والبروجىوىالث ؾّضا للّىلص الد

مت اإلاىظمت طاث البػض الضولي.   كبل وإلاىاحهت مساػغ هظه الجٍغ

خجابخه الضاةمخحن لخلبُت وجفظُل أن اإلاشغع الجؼاةغي كض أزبذ أؾبلُخه واؾ -

اإلاصالح الػلُا الىػىُت والضولُت، وفي هظا الشأن لؿُاؾت الىكاًت والّغصع بشأن الجغاةم 

اإلاىظمت طاث الُبػض الضولي أو الىػني، والتي ما فخأث جؼصاص وجخػضص مظاهغها وصىعها 

 وجىدشغ في اإلاجخمػاث وافت. 

ػه الى مىاء - ػني الضازلي وفلا للّخدىالث الحاصلت في مت اإلاشغع الجؼاةغي لدشَغ

ػحن الجؼاةغي  شَغ
ّ
مت الاّججاع باألشخاص في الد الضازل والخاعج، وجؼابم مفهىم حٍغ

 والضولي ئلى خض هبحر، ئال في بػع الجؼةُاث الللُلت حضا.  

مت الاّججاع باألشخاص، وحشضًضه لظغوف  - ُخؿً جىُُف اإلاشغع الجؼاةغي لجٍغ

 لىبت لخدلُم غاًت الّغصع. جىكُؼ الجؼاء والػ

 بما ًلي: هىص يوغلى طىء ما جلّضم ًمىً لىا أن 
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مت الاّججاع باألشخاص، ئط ًمىً  - غضم الاهخفاء باللىاغض الجؼاةُت إلايافدت حٍغ

جىؾُؼ مجاٌ الىكاًت بمجابهت ألاؾباب الحلُلُت الضافػت إلاماعؾت هظا الّؿلىن اإلاشحن 

ب غً اإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت، ال   ؾُما اؾدئصاٌ زالىر الفلغ والبؼالت واإلاغض.والغٍغ

مت ئكغاع ا - مت اإلاىظمت والتي مً بُنها حٍغ ؾترجُجُت وػىُت شاملت إلايافدت الجٍغ

 الاّججاع باألشخاص.

اللظاء غلى شبياث ولىبُاث مماعؾت هظا اليشاغ غحر اإلاشغوع، وئكغاع وجىفحر  -

 الىؾاةل الىكاةُت والغصغُت في هظا الشأن. 

ؼ ؾبل وآلُاث الّخػاون الّضولي ؾىاء وان زىاةُا أو ُمخػّضص ألاػغاف في مجاٌ حػٍؼ -

 ميافدت ومجابهت ظاهغة الاّججاع باألشخاص. 

جفػُل صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي ومإؾؿاث الضولت الغؾمُت في الّخدؿِـ والّخىغُت   -

مت الاّججاع باألشخاص؛ الؾُما كؼاغاث التربُ مت اإلاىظمت وحٍغ ت والخػلُم بسؼىعة الجٍغ

 والشإون الضًيُت واإلاصالح واللؼاغاث اإلاسخصت في هظا اإلاجاٌ.

 قائمت املصادر واملراجع

 أوال: الكخب: 

عامُا مدمض شاغغ، الاّججاع بالبشغ؛ كغاءة كاهىهُت احخماغُت، ميشىعاث الحلبي  -(1

 . 2012، ؾىت: 01الحلىكُت، بحروث، لبىان، غ. 

في البشغ بحن الاكخصاص الخفي والاكخصاص الغؾمي، الضاع ؾىػي غضلي هاشض، الاّججاع  -(2

ت، مصغ، غ. ؾىت:   . 2005الجامػت الجضًضة لليشغ والّخىػَؼ، ؤلاؾىىضٍع

 ثاهيا: املقاالث:
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Illegal immigration and its relationship to the crime of 

human trafficking 
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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



  اللاصع غبض غُخاوي 
 

   

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



  اللاصع غبض غُخاوي 
 

   

ٌ  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)
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 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.
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 :ملخص

مت حػض مت أهبر زالث بالبكغ لاججاع حٍغ مت بػض للحضوص غابغة مىظمت حٍغ  حٍغ

اء البكغ مً اإلاالًحن ضحُتها ًلؼ التي اإلاسضعاثب ولاججاع ألاؾلحت تهٍغب  غالبُتهم، ألابٍغ

ت لحلىق  صاعر اهتهان فهي، وألاػفاٌ اليؿاء مً  ؾلػت أصبذ الظي ؤلاوؿان وخٍغ

مت هظه جماعؽ .ماصًت  ججاع كبل مً اإلاػاصغ الغق أو  الحضًثت بالػبىصًت اإلاؿماة الجٍغ

ٌ  اإلاىظم ؤلاحغام غصاباث إلى اإلاىخمحن الىهالءأو  الغكُم  غحر غابضاث غلى للحصى

ػت مكغوغت مت هظه حكيله إلاا وهظغا. وؾَغ ت اإلاجخمػاث غلى زؼغ مً الجٍغ ، البكٍغ

ٌ  ول بظلذ ؼ خماًت في هاما صوعا صو مت هظه طمً ؤلاوؿان خلىق  وحػٍؼ  زالٌ مً الجٍغ

ػُت راجُجُتاؾت ججؿُض  واإلاىظماث اإلاضوي اإلاجخمؼ ؾاهم هما، إلايافدتها وأمىُت حكَغ

ٌ  خيىماث مؼ والخػاون  اإلاكاعهت غلى الحيىمُت غحر الضولُت  غبر اإلاكيلت غلى الضو

 هما، واللظاةي والصحي ولاحخماعي التربىي  اإلاجاٌ في اإلاسخلفت الخىغُت جضابحر جىَغـ

ٌ  اإلاىاػىحن لضي ألامني الىعي وجىمُت إغالم غلى جلىم مت الؿلبُت آلازاع خى ، للجٍغ

 مىاحهت غلى وجدفحزهم للطحاًا ؤلاًىاء وجىفحر غنها ألاؾاؾُت اإلاػلىماث وإصزاٌ

 وفي، غامت بصفت اإلاسخصت ألاحهؼة مؼ للخػاون  اإلاىاػىحن وجغغُب، الؼاعبت الخدضًاث

                                                             

 اإلاغؾل. اإلاؤلف 
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مت هظه إلايافدت الحيىمُت غحر واإلاىظماث اإلاجخمػُت اإلاكاعهت غً جلضم ما طىء ، الجٍغ

 اإلاضوي اإلاجخمؼ جمىً هل:  الخالُت ؤلاقيالُت زالٌ مً اإلاىطىع هظا مػالجت خاولىا

 زالٌ مً وصولُا وػىُا البالغت ألاهمُت اهدؿاب الحيىمُت غحر الضولُت واإلاىظماث

مت إلايافدت اإلاسخلفت آلُاتهما جفػُل  بالبكغ؟ لاججاع حٍغ

مت لاججاع بالبكغ ؛الحيىمُت غحر اإلاىظماث ؛اإلاضوي اإلاجخمؼكلماث مفخاحيت:   ؛حٍغ

 .اإلايافدت

Abstract: 

The crime of human trafficking is the third and largest crime of a 

transnational organization after the crime of arms smuggling and drug 

trafficking which is claimed by millions of people, mostly women and 

children. It is a flagrant violation of the rights and freedoms of man 

who has become a material commodity By slave traders or agents 

belonging to organized criminal gangs for illicit and rapid proceeds. In 

view of the danger of this crime poses to human societies, every 

country has played an important role in protecting and promoting 

human rights within this crime by embodying a legislative and 

security strategy to combat it. Civil society and international non-

governmental organizations have also contributed to and cooperated 

with governments, the various educational measures in the field of 

education, social, health, and judiciary are also based on informing 

and developing citizens' security awareness about the negative effects 

of crime, providing basic information about them, providing 

accommodation for the victims and motivating them to face the urgent 

challenges. Citizens in cooperation with the competent authorities in 

general, and in view of the above on community participation and 

non-governmental organizations to combat this crime, we tried to 

address this issue through the following issue: Can civil society and 

international non-governmental organizations gain great importance 

nationally and internationally by activating their different mechanisms 

to combat the crime of human trafficking?  
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organizations; crime of human trafficking; combat. 

  لدمت:م

، مً الىعي اإلاػاصغ لضي مسخلف قػىب الػالمأصبذ الخفىحر في خلىق ؤلاوؿان 

ؼ ه ظه الحلىق في وافت مجاالث فهى مدىع صعاؾاث مسخلفت مً أحل خماًت وحػٍؼ

مت اإلاىظمت، الحُاة مت لاججاع بالبكغ ، ؾُما مجاٌ الجٍغ حػض اهتهاوا هبحرا  التي منها حٍغ

أو  لسخغةخُث ًخػغض إلاسخلف أقياٌ ؤلاؾاءة الجؿضًت والىفؿُت إلغغاض الحلىكه 

مت مً زؼغ غلى أو  غالٌ الجيس يؾخلا  لاججاع باألغظاء. فىظغا إلاا حكيله هظه الجٍغ

تاؾخ مت، لغاع اإلاجخمػاث البكٍغ في  جظافغث حهىص اإلاجخمؼ الضولي إلايافدت هظه الجٍغ

ػاث ؤلاكلُمُت والىػىُت وإطا وان للضولت صوعا فػاال ، (1)مسخلف اإلاىازُم الضولُت والدكَغ

ؼ  متفي حػٍؼ ـ غضة آلُاث إلايافدت هظه الجٍغ ، خلىق ؤلاوؿان مً زالٌ جىظُم وجىَغ

فئن اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت جلػب هي ألازغي هفـ الضوع 

فهي غباعة غً هُاول جىظُمُت ، للمدافظت غلى خلىق اإلاىاػً إكلُمُا وػىُا وصولُا

وؿاهُت في مسخلف اإلاجاالث حػمل مً أحل جدلُم أهضافا مخمثلت في زضمت ؤلا

 هضاف الغبذ.اؾتصون والثلافُت وطلً الؿُاؾُت ، لاكخصاصًتو لاحخماغُت

 إجباع إلىمما ال قً فُه أن اإلاجخمؼ اإلاضوي وهظه اإلاىظماث غحر الحيىمُت ٌؿػُا  

، راجُجُت مؤؾؿت مً زالٌ جىَغـ جضابحر الخىغُت في اإلاجاٌ التربىي ولاحخماعي والثلافياؾت

ومً زالٌ ما جلضم غً اإلاكاعهت اإلاجخمػُت خاولىا مػالجت هظا ، وغحرها، الصحي واللظاةي
                                                             

 هظهغ بػع اإلاىازُم ولاجفاكُاث الضولُت اإلاخػللت بدلىق لاوؿان: (1)

لي ، 1948//10/12لحلىق ؤلاوؿان الصاصع في ؤلاغالن الػالمي و 1945مُثاق ألامم اإلاخدضة لػام  اإلاُثاق ؤلافٍغ

اجفاكُت ألامم ، 03/02/1987خُث صاصكذ غلُه الجؼابغ في  27/06/1984لحلىق ؤلاوؿان والكػىب في 

مت اإلاىظمت لؿىت  باألشخاص لؿىت  ًمىؼ لاججاع البروجىوٌى الضولي الخاص، 2000اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 وغحرها . 2005عوبُت إلايافدت لاججاع بالبكغ لػام لاجفاكُت ألاو ، 2000

ػاث كاهىن خماًت ، 2003كاهىن الػلىباث الفغوس ي اإلاػضٌ غام   ىظهغ منها:فؤلاكلُمُت والىػىُت،  أما غً الدكَغ

يي لػام   51/2006اللاهىن لاجداصي ؤلاماعاحي عكم ، 2008اإلاػضٌ ؾىت  2000ضحاًا لاججاع بالبكغ ألامٍغ

الضؾخىع ، بكأن ميافدت حغابم لاججاع بالبكغ 64/2010عكم  اللاهىن اإلاصغي ، الخجاع بالبكغ الخاص بمىؼ

مخػلم باالججاع باألشخاص  25/02/2009مؤعر في  01-09اللاهىن عكم ، مػضٌ ومخمم 1996الجؼابغي لؿىت 

 مػضٌ ومخمم للاهىن الػلىباث الجؼابغي.
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هل جكمً املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير اإلاىطىع مً زالٌ ؤلاقيالُت الخالُت: 

الحكوميت مً اكدساب أهميت بالغت وطىيا ودوليا مً خالل جفعيل آلياتهما املخخلفت 

 ؟. لإلحابت غلى هظه ؤلاقيالُت اغخمضها الخؼت الخالُت:ار بالبشزملكافحت جزيمت الاجج

مفهىم اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت في ميافدت  املبحث ألاول:

مت لاججاع بالبكغ.  حٍغ

راجُجُاث اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت في اؾت املبحث الثاوي:

مت لاججاع   بالبكغ.ميافدت حٍغ

في  مفهوم املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير الحكوميت املبحث ألاول:

 مكافحت جزيمت الاججار بالبشز

ٌػض اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت مً إخضي اإلاؤؾؿاث  

فدؿعى لخدلُم ، الحاملت إلاؿؤولُت مىاحهت ظاهغة لاججاع بالبكغ في غضة مجاالث

وهظلً الخػامل مؼ اإلاكىالث التي ٌػاوي منها اإلاجخمؼ والتي ًصػب ، بيل صىعهاالخىمُت 

مت وما  غلى الضولت الخػامل مػها مباقغة وهظا جلضًم الخىغُت للمىاػىحن غً هظه الجٍغ

 ؾلبُت.  جغجبه مً أزاع

أهىاع اإلاجخمؼ اإلاضوي مً زالٌ هظا اإلابدث إلى حػٍغف وزصابص زم  خؼغق هولظا 

)  .(الضولُت غحر الحيىمُت )مؼلب زان زم جىاولىا حػٍغف وزصابص اإلاىظماث، )مؼلب أٌو

 ع املجخمع املدوياخصائص وأهو ، زيفحع املطلب ألاول:

فاث فلهُتبمصؼلح اإلاجخمؼ اإلاضوي  جم حػٍغف مىً ًومً زاللها ، ػضة حػٍغ

( سالص غضة زصابص لهاؾخ أهىاغه أو  وهظا طهغ مسخلف جصيُفاجه، )الفغع ألاٌو

 )الفغع الثاوي(.

 حعزيف وخصائص املجخمع املدوي الفزع ألاول:

فاث فلهُت   وزصابص جمحزه غً  مسخلفتغغف اإلاجخمؼ اإلاضوي بػّضة حػٍغ

 فُما ًلي: إليهاولظا خاولىا الخؼغق ، اإلاصؼلحاث اإلاكابهت له
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 حعزيف املجخمع املدوي أوال:

فهىان مً غغفه بأهه زلُؽ مً ، ازخلفذ آلاعاء الفلهُت في حػٍغف اإلاجخمؼ اإلاضوي

ت واإلاىظماث الضًيُت أو  اإلاىظماث التي حكمل لاجداصاث والىىاصي والجمػُاث الخحًر

ذ والكػىع غحرها مً اإلاجمىغاث التي جخفاغل فُما بُنها بغوح مً اإلاضهُت والدؿام

ا وإهم، خُث ًيىن هظا الخفاغل غحر هاحم غً مصلحتها الظاجُتباإلاؿؤولُت لاحخماغُت، 

، غحر إعزُت مً غغفها بأنها مؤؾؿاث غحر خيىمُت . وهىان(1)غً الصالح الػام فلؽ

وحكيل كؼاغا زالثا بحن اللؼاع الحيىمي ، مؿخللت غً الجهاػ الحيىمي، جؼىغُت

 . (2)واللؼاع الخاص

فاثو  ًمىىىا اللٌى أن اإلاجخمؼ اإلاضوي هى مجمىغت مً ، بىاء غلى هظه الخػٍغ

مخمثلت في جدلُم ، مخيىهت مً مىاػىحن ججمػهم أهضاف مكترهتالخىظُماث الخؼىغُت 

دكيل غلى اإلاؿخىي الضازلي مً الجمػُاث واإلاىظماث ، اإلاصلحت الػامت للمجخمؼ ٍو

غلى اإلاؿخىي الضولي مً اإلاىظماث غحر ، و الىلابُت والثلافُت واإلاهىُت ولاحخماغُت

 الحيىمُت.

 ثاهيا: خصائص املجخمع املدوي

فاث اإلايؿىبت  لمجخمؼ اإلاضوي غلى غضة زصابص هظهغها غلى ؾبُل لاخخىث الخػٍغ

فهظه الخصابص حػلخه ًخمحز غً بلُت اإلاؤؾؿاث ألازغي الخابػت ، اإلاثاٌ ولِـ الحصغ

 للضولت.

ًلصض بظلً أنها جخىُف مؼ الخؼىعاث في  مؤسساث كادرة على الخكيف: -1

 .(3)اوظُفُأو  احُلُأو  اػمىُ، البِئت التي حػمل فيها مهما وان هىع الخىُف

                                                             
غة الػغبُتاإلاجخمؼ اإلاضوي في الخلُج ، باكغ الىجاع (1) بدث ملضم إلى وؿىة اإلاجخمؼ اإلاضوي في الىػً ، والجٍؼ

 .15ص، 1992بحروث ، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت، الػغبي

، مغهؼ اإلاػلىماث والخأهُل لحلىق ؤلاوؿان، الضولت واإلاجخمؼ اإلاضوي في الُمً، فؤاص غبض الجلُل الصالحي (2)

 .31ص، 2001الُمً 

صاع ، 1غ، صوع اللظاء ؤلاصاعي والضؾخىعي في إعؾاء مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي، هُلمدمض إبغاهُم زحري الى  (3)

ت ، الفىغ الجامعي  .18ص، 2007ؤلاؾىىضٍع
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لالٌ اإلاالي وؤلاصاعي ؾخهظه اإلاؤؾؿاث جخمخؼ باال  مؤسساث مسخللت: -2

لها الظاحي مً زالٌ جبرغاث أغظائها، والخىظُمي أو  أي أنها حػخمض غلى جمٍى

هما أنها جضًغ وجىظم قؤونها بىفؿها ػبلا ، ؤلاهخاحُتأو  ألاوكؼت الخضماجُت

 زاعجي.أو  مخابػت مً أي ازتراق صازليأو  جسظؼ للغكابت فال ، للىاهُنها الضازلُت

ًلصض بظلً غضم وحىص صغاغاث بضازلها غىض  مؤسساث مخجاوست:  -3

وهظا ما ًضٌ غلى جىُف ومغوهت اإلاؤؾؿاث غىض خل ، مماعؾتها ليكاػها

 .(1)الجزاغاث

هي مؤؾؿاث جفظل الىفؼ الػام،  :مؤسساث جطوعيت جخدم املصلحت العامت -4

، هي مؤؾؿاث جيكأ غلى أؾاؽ اإلاكاعهت الؼىغُت، لخدلُم الغبذ وغحر هاصفت

 جسضم ول فئاث اإلاجخمؼ ومً مسخلف اإلاُاصًً صون جدلُم الغبذ.

 الفزع الثاوي: جصييف مؤسساث املجخمع املدوي

جىظُماث حؿعى لخدلُم الحلىق اإلاسخلفت أو  ًدكيل اإلاجخمؼ اإلاضوي مً غضة مؤؾؿاث 

فىجض أن هظه ، الجٍغمت اإلاىظمت اإلاخػللت باالججاع بالبكغ ومنها خماًتهم مً، لألفغاص

ُاس ي وصًني جغبىي أواحخماعي وغلمي أمنهي أو  اإلاؤؾؿاث الضازلُت غضًضة ومخىىغت طاث ػابؼ ؾ

ٍاض ي  لظا ًمىً جصيُف اإلاجخمؼ اإلاضوي إلايافدت حٍغمت لاججاع بالبكغ إلى: ؛ (2)وع

  (3)أوال: جمعياث حلوق إلاوسان

اث   تهخم هظه الجمػُاث أؾاؾا في كظاًا ؤلاوؿان اإلاخػللت بخىَغـ الحلىق والحٍغ

مت لاججاع بالبكغ وغحرها ، ومداعبت لاهتهاواث اإلاغجىبت طضه، غلى اإلاؿخىي الضازلي هجٍغ

مً اجفاكُت خلىق  16ىاؾؼت جىَغـ خم إوكاء حمػُاث اإلاسىٌ بمىحب اإلااصة ب

                                                             
 .32و 31، ص صحؼ ؾابممغ ، لمدمض إبغاهُم زحري الىهُ في هفـ اإلاػنى: اهظغ  (1)

ياع غحر الحيىمُت صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي في الخىمُت لاحخماغُت اهظغ  ، صاع اليكغ مؼبلت ػاها، هظلً : مىظمت هاٍع

 . 14ص، 2007، صهىن الػغاق

رهامج الػغبي ليكاغ خلىق ؤلاوؿان، اللاهغة، ؤلاػاع الخىظُمي للجمػُاث في الجؼابغ الب، بىحمػت غكحر (2)

 .05ص، 2001 ،مصغ

 مغحؼ ؾابم. ، 1948لػالمي لحلىق ؤلاوؿان لؿىت عاحؼ ؤلاغالن ا (3)
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ضفاع غً الحلىق اإلاىتهىت لإلوؿان واإلاؿاهمت زم فهظا الحم ًمىنها مً ال، ؤلاوؿان

مت  (1)اإلاػضٌ واإلاخمم 1966هما جظمً الضؾخىع الجؼابغي لؿىت ، اللظاء غلى هظه الجٍغ

 "خم إوكاء الجمػُاث مظمىن". :43هظا الحم في اإلااصة 

 ثاهيا: ألاسزة واملؤسساث الخعليميت 

واإلاؤؾؿاث الخػلُمُت جلػب صوعا فػاال في تهظًب الىفـ للحض مً ، ال قً أن ألاؾغة

الخصغفاث ؤلاحغامُت مً زالٌ جىحُه ؾلىن ألابىاء وأفغاص اإلاجخمؼ الى الػلم والخفاهم 

لظا حػخبر ألاؾغة حماغت احخماغُت صغحرة جلىم  الخىاػن في خُاجه. مً أحلوالثلت والخلضًغ 

فهي أكىي غىصغ ًمىً لاغخماص غلُه للىكاًت ، اإلاجخمؼبتربُت أبىائها وخماًتهم مً مساػغ 

مت لاججاع بالبكغ ليىنها جغبي وجغقض أوالصها غلى اللُم والػاصاث والخلالُض ، وميافدت حٍغ

واهذ الىدُجت ، فيلما وان هىان جماؾً لألؾغة، وهظا خب الىػً ولاهخماء إلُه، الحمُضة

مً غىامل  الخػلُمت بمسخلف أػىاعها غامال اللىامت لؿلىن أبىائها. هما حػض اإلاؤؾؿاث 

وأن ، ميافدت حٍغمت لاججاع بالبكغ زاصت الىاكػت غلى ألاػفاٌ والكباب مً الىكىع فيها

 جنهع بضوعها ألاؾاس ي اإلاخمثل في حػلُم اإلاهاعاث واإلاػغفت.

 ثالثا: املؤسساث الدًييت والاجخماعيت

، صوعا فػاال في التربُت وؤلاصالحػاغذ اإلاؿاحض واإلاضاعؽ اللغآهُت أن جؤصي اسذ

هما غغؾذ اللُم الحمُضة والؿلىن ، فبُيذ الخصغفاث اإلادغمت والجؼاء اإلاترجب غنها

وبفظل هظه ألازالق ٌؿخؼُؼ الفغص ، لجيؿهأو  الؿىي في ؤلاوؿان صون اغخباع لؿىه

مت لاججاع بالبكغ مثال ولظا حػض اإلاؿاحض خاملت، الخصضي ليل آفت احخماغُت  هجٍغ

عؾالت الخىغُت والخػلُم بما ٌػىص بالىفؼ ليل فئاث اإلاجخمؼ. هما حؿاهم ول اإلاؤؾؿاث 

مسخلف هظا واألؾغة واإلاسجض واإلاضعؾت زم الجامػت و ، لاحخماغُت بمسخلف أهىاغها

 وؾابل ؤلاغالم الخصضي لهظه الظاهغة بمسخلف الىؾابل وؤلامياهُاث اإلاخاخت لها.

 زياطيترابعا: املؤسساث الثلافيت وال

اطُت مً مؤؾؿاث اإلاجخمؼ خُث جلىم اإلاؤؾؿخحن  حػض اإلاؤؾؿاث الثلافُت والٍغ

                                                             
  مػضٌ ومخمم .1996جؼابغي لؿىت الضؾخىع ال (1)
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مت و  ُػاب ػاكت الكباب وقغل أوكاث فغاغهم بمماعؾت غضة اؾدبميافدت الجٍغ

اطُت م إحغاء، وكاػاث ٍع ت  غً ػٍغ للكباب وحصجُؼ اإلابضغحن  وأصبُتمؿابلاث فىٍغ

إكامت هضواث وأًام صعاؾُت لخىغُت ول فئاث اإلاجخمؼ وزاصت ، منهم في غضة مجاالث

مت خىٌ هظهالكباب  وفخذ مجاٌ الىلاف والحىاع مػهم في حى مً اإلاىطىغُت ، الجٍغ

 لخدصُل وفهم اججاهاتهم اإلاسخلفت وجصىٍب الؿلبُت منها. 

 املطلب الثاوي: حعزيف وخصائص املىظماث الدوليت غير الحكوميت

ظماث الضولُت غحر الحيىمُت وأزصها بسصابص جمحزها غً غغف الفله اإلاى للض

ؾىف هخؼغق لخػٍغف اإلاىظماث ، غحرها مً اإلاىظماث اإلاػغوفت غلى الصػُض الضولي

( وطهغ زصابص هظه اإلاىظماث )الفغع الثاوي(.  الضولُت غحر الحيىمُت )الفغع ألاٌو

 الفزع ألاول: حعزيف املىظماث الدوليت غير الحكوميت

فا ل (1)الفله كضم عابؼت جدكيل بحن أو  هظه اإلاىظماث غلى أنها:" ول ججمؼحػٍغ

مغاع بغغض جدلُم أهضاف مػُىت ؾخأشخاص ًيخمىن لضٌو مسخلفت وغلى هدى كابل لال 

أو  غغفذ هظلً بأنها "غباعة غً جىظُماث زاصتو ، (2)لِـ مً بُنها هضف جدلُم الغبذ

ٌ وجسظؼ للاهىنها كاهىن صولت اجداصاث ًلؼ ملغها الغبِس ي بئخضي الضو أو  حمػُاث

أو  اإلالغ إال أن مجاٌ غملها جمخض زاعج إكلُم هظه الضولت ؾىاء غلى اإلاؿخىي ؤلاكلُمي

وطلً بغُت جدلُم أهضاف مكترهت بحن أشخاص مً حيؿُاث مخػضصة صون ، الجهىي 

 . (3)الؿعي لخدلُم الغبذ

فها كاهىها  جخمؼ في إػاعها ٍاإلاػمٌى بها و أنها اجفاكُت جسظؼ لللىاهحن بهما جم حػٍغ

ىن غلى أؾاؽ حػاكضي والغغض غحر مغبذأو  أشخاص ػبُػُىن  هما ٌكتروىن في ، مػىٍى

                                                             
(1)  ٌ ، اللاهغة صاع اإلاؿخلبل الػغبي 1غ، جغحمت خؿً هافػت، ؾىؾُىلىحُا الػالكاث الضولُت، ماعؾاٌ ماع

ف: اهظغ . 381-380ص ص ،1986  في هفـ الخػٍغ

.BEIGBEDER . Yves ,Le rôle international de l’organisation non gouvernementale 

,L.G.D.J Paris 1992 ,p09 . 

م (2) مظهغة ماحؿخحر في اللاهىن الضولي لحلىق ، مؿاهمت اإلاجخمؼ اإلاضوي في خماًت خلىق ؤلاوؿان، بغواث هٍغ

 .13ص، 2005-2004الجؼابغ ، حامػت بىمغصاؽ، ؤلاوؿان

 مغحؼ ؾابم.، 1948لحلىق ؤلاوؿان لؿىت  عاحؼ ؤلاغالن الػالمي (3)
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غحر مدضوصة مً احل جغكُت ألاوكؼت طاث الؼابؼ اإلانهي أو  حسخحر مػاعفهم إلاضة مدضوصة

اض ي غلى الخصىص  .(1)ولاحخماعي والػلمي والضًني والتربىي والٍغ

 ص املىظماث الدوليت غير الحكوميتخصائالفزع الثاوي: 

أصي إلى صػىبت الخفغكت بحن  مما أهىاعختى ظهغث بػضة حػضص اإلاىظماث الضولُت 

 هظه اإلاىظماث ولظا وحضث غّضة زصابص ممحزة لهظه اإلاىظماث جخجلى فُما ًلي:

اإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت ال جيكأ باجفاق غياب الصفت الحكوميت:  -1

 هما أنها ال جسظؼ لىظامها.، وال جيىن جدذ مغاكبتها، الحيىماث

هي جسضم ول ؤلاوؿاهُت بىاؾؼت وكغ الخػاون والخظامً جلدًم خدمت إوساهيت:  -2

ؼ خلىق ؤلاوؿان في الػالم  .(2)وحػٍؼ

خماًت ، هظه اإلاىظماث حؿعى إلاؿاهضة خلىق ؤلاوؿان غير هادفت لخحليم الزبح: -3

غ مجاالث خُاجه صون جدلُم عبذ  فهظا ما ًمحزها غً بػع ، مً ول طلًوجؼٍى

 اإلاىظماث ألازغي الهاصفت لخدلُم ألاعباح.

راجيجياث املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير استاملبحث الثاوي: 

 مً مكافحت جزيمت الاججار بالبشز الحكوميت

ٌؿعى اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت إلى خماًت خلىق ألافغاص مً 

مت لاججاه ، حغاء لاهتهاواث الىاكػت غليها والجغابم اإلااؾت بىغامتهم وأحؿامهم مثل حٍغ

اإلاىظماث غحر و  بالبكغ وما جسلفه مً أزاع ؾلبُت مسخلفت. لظا اجسظ اإلاجخمؼ اإلاضوي

 ) مت)اإلاؼلب ألاٌو الحيىمُت آلُاث مسخلفت مؿخػملت في قتى اإلاجاالث إلايافدت هظه الجٍغ

اإلايافدت مً زالٌ الػمل مؼ لاجفاكُاث الضولُت في هظا الغغض  وهظا جفػُل آلُاث

 )اإلاؼلب الثاوي(.

                                                             
 .1990لؿىت  53ج ع ع ، مخػلم بالجمػُاث 04/12/1990مؤعر في  90/31مً كاهىن عكم  02اإلااصة  (1)

 ؛222، ص1984، صاع الثلافت الػغبُت اللاهغة، الىؾُؽ في كاهىن اإلاىظماث الضولُت، أخمض أبى الىفاء مدمض (2)

، ن، ب، ص، صاع الفىغ الحضًث، غحر الحيىمُت في الضفاع غً خلىق ؤلاوؿاناإلاىظماث  صوع ، فاجذ ؾمُذ غؼام

 .230ص ، 1989ؾىت 
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آلياث املجخمع املدوي واملىظماث الدوليت غير الحكوميت في مكافحت  املطلب ألاول:

 الاججار بالبشز

ػُت وألامىُت التي جم وطػها مً كبل الضٌو إلاىاحهت حغابم ؾتحػخبر لا  راججُت الدكَغ

ؼها بجهىص اإلاجخمؼ ، بالبكغلاججاع  مت بل البض مً حػٍؼ غحر وافُت للخصضي لهظه الجٍغ

م  اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر الحيىمُت التي جلىم بالخىغُت والخدؿِـ غً ػٍغ

) وإغالم الغأي ، للىكف غً الحلابمأو  جىظُم ججمػاث وهضواث جدؿِؿُت )الفغع ألاٌو

 م الحمالث لاخخجاحُت )الفغع الثالث(.الػام بها )الفغع الثاوي(أو غبر جىظُ

 الفزع ألاول:الخوعيت والخحسيس عً طزيم جىظيم ججمعاث وهدواث جحسيسيت

 عً طزيم إلاعالمأو 

ت والحخمُت لظمان خلىق  حػخبر آلُت جىغُت وجدؿِـ ألافغاص مً آلالُاث الظغوٍع

مت لاججاع بالبكغ وغحرها مً الجغابم ألازغي  فىجض أن هلص الىعي لضي ، البكغ مً حٍغ

قياٌ غضة مً لاهتهاواث غلى خلىكه. لظا هجض أن هظه الخىغُت جيىن أل ؤلاوؿان ٌػغطه 

م الىىغُت أو  مً زالٌ جىظُم الخجمػاث والىضواث الخدؿِؿُت )أوال( غً ػٍغ

م عؾابل ؤلاغالم اإلاسخلفت )زاهُا(.  والخدؿِـ غً ػٍغ

 أوال: جىظيم ججمعاث وهدواث جحسيسيت

أهم وؾابل الخىغُت والخدؿِـ جىمً في جلً الخجمػاث والىضواث الخدؿِؿُت إن 

منها خله في ، التي جيىن وعائها الخىظُماث اإلاسخلفت مً أحل خماًت خلىق ؤلاوؿان

مت لاججاع بالبكغ خُث جلىم هظه الخجمػاث الخدؿِؿُت اهؼالكا مً ، الحماًت مً حٍغ

ت لاحخماع ت كضًمت مغجبؼت ب، خٍغ اإلوؿان وأصبدذ مً الحلىق الػاإلاُت فهي خٍغ

اإلاىغؾت في ول صولت. فهظه الخجمػاث  (2)وهظلً حػض مً الحلىق الىػىُت، (1)اإلاػترف بها

                                                             
(1)MORANGE, J , Droit de l’homme en libertés publiques , P.U.F 4eme éd ,Paris 

1999 , p 122. 

ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان لاجفاكُت ، (21)م1996هظلً: الػهض الضولي للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لػام  اهظغ 

ىُت لحلىق ؤلاوؿان لػام ، (11)م1950لػام   (.15)م 1969لاجفاكُت ألامٍغ

 مغحؼ ؾابم.، مػضٌ ومخمم( 42)اإلااصة 1996الضؾخىع الجؼابغي لؿىت  (2)
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جلفذ اهدباه ألاشخاص للمؼالبت بالحماًت غً خلىكهم والضفاع غنها غً ما يهضصها مً 

مت لاججاع بالبكغأو  ؾلبُتجصغفاث أو  ؾلىواث غملُاث  وجسخلف، حغابم مثل حٍغ

منها ألاخؼاب الؿُاؾُت ، الخىغُت الخدؿِؿت بازخالف أصىاف وجىظُماث اإلاجخمؼ اإلاضوي

 والخىظُماث اإلاهىُت وغحرها.

فهي مخىىغت جظم مُاصًً ، هظا وباليؿبت للخىغُت والخدؿِـ مً كبل الجمػُاث

اطُت، حػلُمُت، صًيُت، زلافُت، غلمُت، غضًضة اكخصاصًت احخماغُت صحُت ، ٍع

ُت. فىجض مثال اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت ولاحخماغُت جلػب صوعا فػاال في مداعبت وكظاب

مت لاججاع بالبكغ بىاؾؼت إًجاص وؾابل لللظاء غلى ظاهغة الفلغ ووطؼ قبياث  حٍغ

وجىفُظ أوكؼت لخمىحن ألاؾغ الفلحرة اكخصاصًا ، ألامان لاحخماغُت للفخُاث ألاهثر فلغا

جلػب اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت في جىثُف الجهىص ختى و ، (1)مً جدؿحن مؿخىاها اإلاػِش ي

 .جخالءم بغامج الخػلُم مؼ اللُم واإلاباصا اإلابِىت باجفاكُاث ميافدت لاججاع بالبكغ

هما وطػذ بغامج جضٍعب زاصت باإلاضعؾحن هدى جدلُم ألاهضاف وحػمُم صوع 

غ وؾابل الػمل م جؼٍى مت غً ػٍغ ووكغ  (2)اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت إلاىاحهت هظه الجٍغ

. (3)جأهُض طغوعة مكاعهت آلاباء وجمىُنهم مً إبضاء أعائهم بكان هظه البرامجو ، الثلافت

مت لاججاع بالبكغ مً زالٌ  هما حػهض اإلاؤؾؿاث الصحُت واللظابُت غلى مداعبت حٍغ

خمالث الخىغُت لبػع أصىاف ألاػفاٌ الظًً ٌػِكىن خاالث تهضص ؾالمتهم البضهُت 

وؾىء اإلاػاملت واإلاماعؾاث ، غالٌ لاكخصاصي والجيس يؾخلا  والصحُت مً حغاء طلً

هما حػمل هظه اإلاؤؾؿاث غلى إوكاء مغاهؼ احخماغُت ، (4)غحر الكغغُت ججاه البىاث

                                                             
، صاع الفىغ الجامعي، صعاؾت ملاعهت، الىظام اللاهىوي إلايافدت حغابم لاججاع بالبكغ، زالض مصؼفى فهمي (1) 

ت  وعكت غمل خٌى لاججاع بالبكغ، مدمض أخمض صاووص، في هفـ اإلاػنى اهظغ  366ص ، 2011مصغ ، ؤلاؾىىضٍع

م والُاث اإلاىاحهت، ومػنى الظىاهغ اإلاخلاعبت أواصًمُت ، مغهؼ بدىر الكغػت، هضوة لاججاع بالبكغ بحن الخجٍغ

ش ، مباعن لألمً  . 09ص، 2010حىان  20مصغ بخاٍع

والهُئاث  في الػضًض مً الضٌو غلى طغوعة خصٌى وعي واضح في أوؾاغ الخالمُظ والؼلبت الحث للض جم (2)

ؿُت في مسخلف اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت والجامػاث خىٌ اإلافاهُم اإلاخػللت بظاهغة لاججاع بالبكغ وبأزغها ، الخضَع

بكغ" في اإلاىاهج واإلالاالث جظمحن البرامج بماصة" زلافت ميافدت لاججاع بال وجضاغُاتها غلى اإلاجخمؼ مً زالٌ

 .ووكغ الػضًض مً اإلاؼبىغاث والبدىر والىخب خٌى لاججاع بالبكغ، الضعاؾُت
 .271ص، 2009بحروث ، حلىق الخماًت ، وؾُم خؿام الضًً ألاخمض (3)

 .35ص، مغحؼ ؾابم، ومضي اعجباػها بلظاًا ألامً الكامل مىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي (4)
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ت إًىابُت وحؿهُل ، خمابُت لخلضًم الضغم الصحي والىفس يو  وصحُت بسضماث عغٍى

 ؤلاصماج لليؿىة اإلاػىفاث واإلاخاحغة بهً.

وجلضًم ، ث اللظابُت غلى مػاكبت اإلاجغمحن بأكص ى الػلىباثهما جلػب اإلاؤؾؿا 

مت والضفاع غنهم مً زالٌ مدامحن  اإلاىاصغة والضغم اللاهىوي لطحاًا هظه الجٍغ

وطلً أزىاء الخدلُم وؾحر اإلاداهماث فظال غً مخابػت إحغاءاث خصىلهم ، مخؼىغحن

ؼ الحماًت ، (1)غلى خلىكهم لضي الغحر غىض صضوع كغاع اإلادىمت بكغغُت الحلىق  وحػٍؼ

مت طاث إكامت مؤكخت (2)اللظابُت لهم ، بىاؾؼت جىفحر أماهً إًىاء لطحاًا هظه الجٍغ

ت إلايافدت  (3)هما هى الحاٌ غً صاع ؤلاًىاء والغغاًت ؤلاوؿاهُت الخابػت للمؤؾؿت اللؼٍغ

أما غً اإلاؤؾؿاث لاججاع بالبكغ واإلادافظت غلى أؾغاع الطحاًا اإلاىصغحن فيها.

اطُت م حػلُمهم ، والٍغ وهظا الضًيُت حؿعى إلى لاهخمام باعجلاء مؿخىي الكباب غً ػٍغ

بهم وجلضًم اإلاىغظت لهم ُػاب ػاكت الكباب وقغل اؾدخُث ًخم طلً غبرع ، وجضٍع

أوكاث فغاغهم مً زالٌ إخُاء خغهت كصىع الثلافت ومغاهؼ ؤلاغالم واإلاؿاحض غلى 

الحث غلى اللجىء إلى ، لاء مً مػاإلاهاؾخغليها ولا حصجُؼ ألاػفاٌ والكباب غلى الترصص 

اطُت مؼ حكضًض مغاكبت هظه  مغاهؼ الكباب التي جدخىي غلى ألاوكؼت اإلاسخلفت منها الٍغ

 غالٌ والفؿاص.ؾخاإلاغاهؼ لظمان غضم حػغض الكباب ألهىاع لا 

 ثاهيا: الخوعيت والخحسيس عً طزيم وسائل إلاعالم.

ًخسظها اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت مً أحل ٌػض ؤلاغالم وؾُلت فػالت 

ت ، الؿلبُت اإلاخػللت بدلىق الصخصأو  جدؿِـ وجىغُت الغأي الػام بيافت اإلاؿخجضاث ؤلاًجاُب

هما حؿعى هظه اإلاىظماث مً زالٌ هظه الىؾابل ؤلاغالمُت إلى ػغح أفياع ومىطىغاث للحىاع 

                                                             
( 1 ) Voir: Rapport annuel n° 2 adressé au parlement et au gouvernement de 

l’observatoire national de l’enfance en danger , O.N.E.D Paris 2006.p07.  

ش (2) اإلاىخب الىػني إلايافدت لاججاع بالبكغ بػض وهي جدذ إقغاف  13/04/2003، أوكئذ هظه الحماًت بخاٍع

عاحؼ :مىظماث اإلاجخمؼ ، الصاصع غً اإلاجلـ ألاغلى لكؤون ألاؾغة 2005لؿىت  08إوكابه بمىحب كغاع عكم 

 .27ص، مغحؼ ؾابم، اإلاضوي ومضي اعجباػها بلظاًا ألامً الكامل

 مغحؼ ؾابم. ، 1948عاحؼ ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان لؿىت  (3)
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ومغاكبت  ،(1)ًا التي جسص خلىكهم وخغٍاتهموإخاػت اإلاىاػىحن بجمُؼ الخؼىعاث واللظا

، لاهتهاواث الىكػت غليهم مثل اإلاػاملت اللاؾُت لألػفاٌ واليؿاء وحكغليهم حػؿفُا

مت لاججاع بالبكغ. ٌؿعى ؤلاغالم بىؾابله ، وحػٍغظهم للػىف فيلها أفػاٌ جظمىتها حٍغ

ىن  ، الػاإلاُت للمػلىماجُتصحف وحغابض( والحضًثت )الكبىت ، إطاغت، الخللُضًت )جلفٍؼ

م  مت لاججاع بالبكغ غً ػٍغ ىهُت اإلاباقغة( إلى الحض وميافدت حٍغ وكىىاث البث الخلفٍؼ

مت وبىصابذ الىكاًت منها وهظا جغغُب ، جؼوٍض الصحف واإلاجالث بأزباع هظه الجٍغ

 اإلاجخمؼ في الخػاون مؼ الؿلؼاث ألامىُت إلايافدتها.

متلىً للىصىٌ لهظه ألاهضاف التي ًلض ًجب ، مها ؤلاغالم بسصىص هظه الجٍغ

بيىهه مؿئىال غنها إغالمُا وغلمُا ، جضٍعب ؤلاغالمي غلى مدخىي الغؾالت ؤلاغالمُت

ىـ( ؾىت ، وأزالكُا بىطؼ  2013لظلً اهخم مجلـ البدىر والخباصٌ الضولي )إًٍغ

غ خٌى لاججاع بالبكغ. ففي ؾىت  ب اإلادغعًٍ والصحفُحن غلى الخلاٍع  2010صلُل جضٍع

ب هؤالء اإلادغعًٍ والصحفُحن غلى  أغض مجلـ البدىر والخباصٌ الضولي صلُال لخضٍع

مت مً أحل الحصٌى غلى اإلاػلىماث الحلُلت خىلها  غ الصحفُت خىٌ هظه الجٍغ الخلاٍع

 . (2)وهظلً خماًت ضحاًاها وحصجُؼ الػمل الحيىمي واإلاضوي إلاؿاغضة الطحاًا

للحّض مً ظاهغة لاججاع بالبكغ ًجب أن وختى جيىن الغؾالت ؤلاغالمُت فػالت 

مػلىماث غً مسخلف أؾئلت أفغاص اإلاجخمؼ خٌى هىع أو  ًخظمً مدخىاها غلى إحاباث

مت وهىع ضحاًا )أػفاٌ مت وؿاء(، وزؼىعة الجٍغ أو  هُف جم زضاغهم، هظه الجٍغ

 وبؼبُػت الحاٌ طهغ الفاغلحن لها.، إهغاههم غليها

 الحلائم وإعالم الزأي العام بها الفزع الثاوي: البحث عً

جخىلى مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاؤؾؿاث غحر الحيىمُت بالؿعي اإلاخىاصل للبدث 

مت وحمؼ اإلاػلىماث غً مسخلف الكياوي التي جصلها مً  غً أوطاع ضحاًا هظه الجٍغ

                                                             
ألاصاء ؤلاغالمي لحغهت خلىق ؤلاوؿان "الظىابؽ واإلاػاًحر" مغهؼ اللاهغة لضعاؾاث ، غصام الضًً خؿً (1)

 .30ص، 2002مصغ ، خلىق ؤلاوؿان

الىضوة الػلمُت )ميافدت ، صوع وؾابل ؤلاغالم في الحض مً ظاهغة لاججاع بالبكغ، مصؼفى مدمض مىس ى (2)

ش  اض، 1غ، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت، 2012ي حاهف 25إلى  21لاججاع بالبكغ( بخاٍع الؿػىصًت ، الٍغ

 .35و 34ص ، 2012
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مت ختى جلىم  كبل أصحابها الظًً حػغطىا لالهتهاواث اإلاسخلفت مً حغاء هظه الجٍغ

غ غنهابئغض ت ، اص جلاٍع غ جخظمً ألاوطاع الػامت لحلىق وخٍغ هما جلضم هظلً جلاٍع

وحسجُل مسخلف خاالث لاهتهان الحاصلت وجدضًض مؿؤولُت ، الصخص صازل الضولت

 .(1)الهُئاث الغؾمُت في مىكفها منها

غ إلغالم الغأي الػام غنها ألنها ، جلىم هظه الجمػُاث واإلاىظماث بيكغ هظه الخلاٍع

مت وحغابم أزغي جمازلها في  حػبر  وجخظمً مػلىماث صحُدت ومؤهضة خٌى هظه الجٍغ

غ طغؼا مػىىٍا غلى الضولت ججاه هظه اإلاىظماث، اإلاغجبت  .(2)هما حػض هظه الخلاٍع

 زع الثالث: جىظيم حمالث احخجاجيتالف

كض جلىم جىظُماث اإلاجخمؼ اإلاضوي بالحمالث لاخخجاحُت مىضصة الجهاث اإلاػىُت 

غحرها أو  حٍغمت لاججاع بالبكغ منها و  اإلاكاول اإلاسخلفت التي ًخسبؽ فيها ؤلاوؿانبسصىص 

ولظا ، لاهتهاواث التي جغجىب في خلهأو  خلىق ؤلاوؿانو مً الجغابم التي جمـ مؼالب 

الجغابم أو  جسخلف وؾابل الحمالث بازخالف ألاهضاف اإلاىحىصة منها وختى ػبُػت اللظاًا

الث. كض جيىن هظه الحمالث في قيل احخماغاث مؿخمغة خٌى ظاهغة التي جخبىاها هظه الحم

هظلً جيىن غلى قيل أو ، غحرها مً الظىاهغ الؿلبُت التي جمـ ؤلاوؿانأو  لاججاع بالبكغ 

ت غلى الجهاث اإلاػىُت في مداعبت هظه أو  جىظُم مؿحراث مظاهغاث إلاماعؾت الظغىغ اإلاػىٍى

 .(3)خلىق ؤلاوؿان وخٍغاث ألافغاص وخماًتهامً أحل خملها غلى اخترام أو  الجٍغمت

جفاكياث الدوليت فلي املطلب الثاوي: جفعيل آلياث املكافحت مً خالل العمل مع الا

 هذا الغزض

مت  ًلػب اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت صوعا هاما في ميافدت هظه الجٍغ

ليىنها ملاعبت جبىتها ، الضولُتواإلاػاهضاث مً زالٌ اإلاكاعهت في مسخلف لاجفاكُاث 

 ٌ متو ، الػضًض مً الضو ظهغ طلً مً زالٌ ، هي أؾاؾُت مً أحل الخصضي لهظه الجٍغ ٍو

                                                             
ت، زلفت هاصًت (1) أػغوخت صهخىعاه في الػلىم ، آلُاث خماًت خلىق ؤلاوؿان في اإلاىظىمت اللاهىهُت الجؼابٍغ

 .112ص، 2010-2009، الجؼابغ، باجىت، حامػت الحاج لخظغ، كاهىن صؾخىعي، اللاهىهُت

 .21، 18، ص ص، مغحؼ ؾابم، غصام الضًً خؿً (2)

(3) Roche .J et Pouille. A, Libertés publiques, 9ème éd, Dalloz, Paris 1990, p143. 
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( وهظا اإلاؿاغضة لاحخماغُت وجىفحر  اإلاؿاهمت مؼ أهم لاجفاكُاث الضولُت )الفغع ألاٌو

 اخخُاحاث ألاػفاٌ الخاصت )الفغع الثاوي(.

 جفاكياث الدوليتساهمت مع أهم الاالفزع ألاول: امل

خغص اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت مً زالٌ اإلاكاعهت مؼ لاجفاكُاث 

ت الىعي لضي اإلاجخمؼ خىٌ ظاهغة لاججاع بالبكغ مً زالٌ جلضًم  الضولُت لغفؼ ؾٍى

والضفاع ، جىفحر صوع ؤلاًىاء للطحاًا وجلضًم الضغم الىفس ي ولاحخماعي، مػلىماث غنها

مً زالٌ جدبؼ مداهمت الفاغلحن ولظا ؾىف هظهغ غلى ؾبُل اإلاثاٌ ولِـ غً الطحاًا 

الحصغ بػع لاجفاكُاث الضولُت التي ؾاهم مً زاللها اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر 

مت وإفاصة الطحاًا.  الحيىمُت مً أحل الحض مً هظه الجٍغ

، ألاػفاٌوبساصت اليؿاء و، (1)بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت لاججاع باألشخاص -1

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت لػام   2000اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 .20/05/2003وصزلذ خحز الخىفُظ في 

لاجفاكُت الخىمُلُت إلبؼاٌ الغق وججاعة الغكُم وألاغغاف واإلاماعؾاث الكبيهت بالّغق  -2

ش   .(2)07/09/1956بخاٍع

ش اؾخاجفاكُت زؼغ لاججاع باألشخاص و  -3  .(3)02/12/1949غالٌ صغاعة الغحر بخاٍع

ش   -4 مت اإلاىظمت غبر الىػىُت بخاٍع اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

15/11/2000(4). 

م البر والبدغ والجى اإلاىمل الجفاكُت  -5 ً غً ػٍغ ب اإلاهاحٍغ بغوجىوٌى ميافدت تهٍغ

ش  مت اإلاىظمت غبر الىػىُت بخاٍع  .15/11/2000ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

ش  -6 لي لحلىق ؤلاوؿان والكػىب بخاٍع  .(5)27/06/1981اإلاُثاق ؤلافٍغ

 .(1)2004 ىاإلاُثاق الػغبي لحلىق ؤلاوؿان في ماً -7

                                                             
ش  69ع ، ع، / ج2003، 11، 09، اهظمذ إليها الجؼابغ (1)  .2005-11-12بخاٍع

ش  66ع ، ع، ج، 1963-09-11اهظمذ إليها الجؼابغ في  (2)  .1963-09-14بخاٍع

ش  66ع ، ع، ج، 1963-09-11اهظمذ إليها الجؼابغ في  (3)  .11مؼ وطؼ جدفظاث غلى اإلااصة  1963-09-14بخاٍع

ش  9ع ، ع، ج، 2002-02-05اهظمذ إليها الجؼابغ في  (4)  .2فلغة  30مؼ جدفظ غلى اإلااصة  2002-02-10بخاٍع

 .2 فلغة 20، مؼ جدفظ غلى اإلااصة 2003-11-12بخاٍعش  69غضص، ج، ع، ع 2003-11-09اهظمذ إليها الجؼابغ في  (5)
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والخػافي الجؿضي  لاعجُاحخُث جىظغ ول صولت في جىفُظ جضابحر جدُذ ، وغلُه

والىفس ي ولاحخماعي لطحاًا لاججاع بالبكغ مً زالٌ لاهظمام لهظه لاجفاكُاث التي 

حػمل بالخػاون هظلً مؼ اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي طو الصلت مػها مً 

ب مؼ مغاغاة خلىق ؤلاوؿان واإلاؿابل الحؿاؾت ، زالٌ جباصٌ اإلاػلىماث وجىفحر الخضٍع

هظلً الخػاون والػمل بما حاءث به اجفاكُت خلىق ، لت باألػفاٌ وهىع الجيـاإلاخػل

 الؼفل مً زالٌ مؿاغضة ألاػفاٌ والحصٌى غلى اإلاػلىماث الالػمت لجمؼ قمل أؾغجه. 

اصة وعي اإلاجخمؼ اإلاخصل بجمُؼ خلىق ؤلاوؿان  هما حؿاهم هظه اإلاىظماث في ٍػ

اث ألاؾاؾُت غبر أوكؼت مسخلفت مثل ال خثلُف والخضٍعب وهظا البدث في هظه والحٍغ

ؼ غّضة مباصا هخدلُم الخفاهم والدؿامذ والؿلم غبر الكػىب صون ، اإلاجاالث بغُت حػٍؼ

 الضًيُت.أو  جمُحز بحن الفئاث الػغكُت

 وجوفير احخياجاث ألاطفال الخاصت الفزع الثاوي: املساعدة الاجخماعيت

في إػاع اإلاؿاغضة لاحخماغُت ليل حػمل اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي 

مت وهظا لاغخىاء باألػفاٌ  مت لاججاع بالبكغ )أوال( ختى جىفغ لهم الحُاة الىٍغ ضحاًا حٍغ

مت )زاهُا(.  واليؿاء هطحاًا هظه الجٍغ

 أوال: املساعدة الاجخماعيت.

أهه ًخػحن غلى ، أقاعث اجفاكُت مجلـ أوعبا الخاصت بالػمل طض لاججاع بالبكغ

بما في طلً إغاصة ، ٌ بظٌ الجهىص الىبحرة إلغاصة إصماج الطحاًا في اإلاجخمؼالضو 

. هظا ؤلاحغاء ًخم مً زالٌ مؿاغضة اإلاىظماث (2)إصماحهم في هظام الخػلُم وؾىق الػمل

غحر الحيىمُت التي كضمذ الىثحر في جدلُم الخػافي الكامل للطحُت احخماغُا واكخصاصًا 

اإلاػىىي ألفغاص أؾغهم إلجاخت إغاصة إصماج الطحُت مؼ أفغاص وجلضًم الخىحُه ، وصحُا

إلى غّضة جضابحر لخىفحر  3فلغة  6أؾغجه بكيل ؾلُم. هما أقاع بغوجىوىٌ بالحرمى في اإلااصة 

هظه اإلاؿاغضة لاحخماغُت التي حكاعن في جىفحرها اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ 

=                                                             

ش  08ع ، ع، ج، 2006-02-11اهظمذ إليها الجؼابغ في  (1)  .2006-02-15بخاٍع

 .317ص، مغحؼ ؾابم، هلال غً زالض مصؼفى فهُم (2)
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وأقاع البروجىوٌى غلى مؿاغضة ، حضًض اإلاضوي مً أحل إغاصة جأهُل هظه الفئت مً

وصغم الطحاًا مً زالٌ اجساط جضابحر هي: جمىحن اإلاداهم التي جدىاٌو كظاًا لاججاع 

مً ًمثلها مً اإلاىظماث غحر أو  جمىً الطحُت، بالبكغ باإلقهاص غلى وطػُت الطحاًا

ت اللخماؽ اجساأو  الحيىمُت مً جلضًم ػلب إلى الؿلؼاث اللظابُت ط كغاع ؤلاصاٍع

 إصاعي ًثبذ وطػُت الطحُت. أو  كظاةي

هىان غىابم جمىؼ مً جدلُلها ، لىً عغم هظه الخضابحر اإلالغعة لىطػُت الطحاًا

ػاث اإلاخػللت بضزٌى ألاحاهب  مثل اإلاغهؼ اللاهىوي للطحُت الظي ًيىن مسالف للدكَغ

بما ًضفؼ ؤلابػاص أو  إلُه والػمل فيها بؿبب زىف الضولت اإلاؿخلبلت مً لاغخلاٌ

ت إلزباث وطػُتهم  الطحُت لالزخفاء وغضم اللجىء إلى الؿلؼاث اللظابُت وؤلاصاٍع

وعغم طلً حؿخؼُؼ اإلاىظماث غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي الخلغب مً ، لاحخماغُت

ت ومؿاغضة كاهىهُت وجلضًم ؤلاعقاص ، وحػُحن مدامحن لهم، الطحاًا بسضماث عغٍى

 أهُلهم واإلاؿاغضة غلى إصماحهم.والىصح لهم مً أحل إغاصة ج

 ثاهيا: الاعخىاء باألطفال واليساء كضحاًا جزيمت الاججار بالبشز.

حػض ألاطغاع الجؿضًت والىفؿُت وهظا لاحخماغُت التي ًخػغض لها ألاػفاٌ واليؿاء 

مت لاججاع بالبكغ مً أزؼغ ألاطغاع التي حؿخىحب لاهخمام والخىفل بها ، مً حغاء حٍغ

مت مغاغاة غاملي الؿً والجيـ ولظا هجض  بغوجىوىٌ بالحرمى أهض بسصىص هظه الجٍغ

وجىمً هظه ، غىض جؼبُم الحماًت وزاصت مغاغاة لاخخُاحاث الخاصت لألػفاٌ

لاخخُاحاث في الؿىً الالبم والخػلُم والغغاًت. باإلطافت غلى جؼبُم ما وعص بهظه اإلااصة 

ت اللاهىهُت لهم وغضم إزظاغهم لػلىباث ًجب هظلً ؤلاؾغاع في إحغاءاث جأمحن الحماً

وصىن ، واجساط الخضابحر غىض مؼالبتهم بالخػىٍع، حىابُت غً الجغابم اإلاخصلت بدالتهم

 هغامتهم مً زالٌ إزفاء هىٍاتهم وغضم وكغ مػلىماث غليها. 

همؼة وصل  هماففي هظا الكأن هجض أن اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت 

ػفاٌ والؿلؼاث الحيىمُت مً أحل جىفحر خماًت فػالت لهم وختى إمياهُت بحن هؤالء ألا 

الهُئاث اإلاػىُت بظلً مؼ جىفحر لاخخُاحاث أو  جدبؼ جىفُظ هظه الخضابحر مً كبل الؿلؼاث

في الؿىً الالبم والخػلُم والغغاًت. غالوة غلى جؼبُم ما وعص بهظه اإلااصة ًجب هظلً 

اًت اللاهىهُت لهم وغضم إزظاغهم لػلىباث حىابُت غً ؤلاؾغاع في إحغاءاث جأمحن الحم
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ع وصىن هغمتهم مً  الجغابم اإلاخصلت بدالتهم واجساط الخضابحر غىض مؼالبتهم بالخػٍى

زالٌ إزفاء هىاًتهم وطلً بػضم وكغ مػلىماث غليهم. غالوة غً طلً حػمل اإلاىظماث 

كاًت والحماًت واإلاالخلت غحر الحيىمُت واإلاجخمؼ اإلاضوي مؼ مىظمت الُىهِؿُف غلى الى 

مت لاججاع باألػفاٌ مً زالٌ مغاحػت اللىاهحن وجلضًم صغم  اللظابُت للحّض مً حٍغ

ب اإلاخسصصحن الػاملحن مؼ ألاػفاٌ  .جضٍع

مت لاججاع بالبكغ هجض أن اجفاكُت ألامم اإلاخدضة  وبالغحىع إلى اإلاغأة هطحُت حٍغ

باإلطافت الى غضص مً لاجفاكُاث وؤلاغالهاث ، (1)بكأن إلغاء ول أقياٌ الخمُحز طض اإلاغأة

ؾغغان ما أصعن اإلاجخمؼ الضولي أن اإلاغأة جدخاج إلى صً قامل ، اإلاخػللت بدلىق اإلاغأة

الىفس ي أو  هما مىؼ البروجىوٌى إلحاق ألاطاء الجيس ي، (2)لظمان خلىكها واملت

كبل غابلتهً ٍخم هبظهً مً و  إلاا ًيخج غً طلً مً إصابتهً باألمغاض، (3)باليؿاء

واإلاجخمؼ. ولظا هجض أن اإلاىظماث غحر الحيىمُت ومؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي جداٌو 

مىاهظت اليؿاء والخصضي إلاكاولهً مً زالٌ إغالم الؿلؼاث غً هظه الفئت مً أحل 

 إصماحهً في اإلاجخمؼ وجأمحن لهً زضماث جسضم مصالحهً اإلاسخلفت.

 خاجمت 

ؼ وخماًت خلىق ؤلاوؿان ٌكيل هضفا عبِؿُا حؿعى إلُه  راجُجُاث غمل اؾتحػٍؼ

وحػض مؤؾؿاث اإلاجخمؼ ، خافلت بالخؼؽ وألاهضاف غلى اإلاؿخىي الضولي والضازلي

اإلاضوي مً أبغػ الفاغلحن في هظا اإلاُضان ؾُما في الجغابم اإلاىظمت اإلااؾت بدلىق ؤلاوؿان 

مت لاججاع بالبكغ ًلضمه مً إمياهُاث مسخلفت وجىَغـ خلىق لطحاًا وهظا بما ، هجٍغ

مت وخماًت مصالحهم.ولظا للض أزبدذ حهىص اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث الضولُت غحر  الجٍغ

راجُجُاتها اإلاسخلفت والخبراث اإلاهىُت التي جخمحز اؾتالحيىمُت بأصائها صوعا فػاال مً زالٌ 

                                                             
 .1979اجفاكُت مىؼ الخمُحز طض اإلاغأة لػام  (1)

اللجىت لاكخصاصًت ولاحخماغُت ، وافت أقياٌ الخمُحز طض اإلاغأة لللظاء غلى وعقت اجفاكُت، غاًضة أبىعاؽ (2)

 .07ص 2012كؼغ ، الضوخت، لغغب أؾُا ــــ لاهؿىا

ه اؾخصع ، آلازاع لاكخصاصًت ولاحخماغُت لظاهغة لاججاع باألشخاص، غبض الحافظ غبض الهاصي غبض الحمُض (3)

ت الصاصع غً أواصًمُت هاًف الػغبُت للػلىم  ميكىعة طمً هخاب "ميافدت لاججاع باألشخاص وألاغظاء البكٍغ

اض اإلاخظمً أغماٌ الىضوة الػلمُت في ألاواصًمُت ما بحن   .386، 2004ماعؽ  17-15ألامىُت الٍغ
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فهظا ما ، حت مً زالٌ الهالٌ ألاخمغأزىاء الجزاغاث اإلاؿلأو  بها ؾىاء في وكذ الؿلم

مت ولظا هخلضم ببػع ، ًؤهض إطن مياهتها البالغت وػىُا وصولُا في ميافدت هظه الجٍغ

الخىصُاث بكأن جضغُم مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاىظماث غحر الحيىمُت بكأن 

مت لاججاع بالبكغ.   ميافدت حٍغ

فػالُت وكاغ هظه أهثر مً وحب غلى الضٌو ؾً كىاهحن مً قأنها جىؾُؼ   -1

 .ختى حػمل وفم مبضأ الحماًت الضولُت لحلىق لاشخاص اإلاؤؾؿاث

لاغتراف لها بالظماهاث اللاهىهُت والضولُت ختى حؿدىض إليها غىض الضفاع غلى خلىق  -2

 ضحاًا لاججاع بالبكغ وهظلً ختى ال ججض غغاكُل غىض مماعؾت مهامها.

مسخلف الجغابم صغم مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي باألحهؼة ألامىُت إلاغافلتها للحض مً  -3

مت والخػاون مػه في مجاٌ جبصحر اإلاجخمؼ بالضوع اإلاؼلىب مىه ومنها  هظه الجٍغ

مت.  إلايافدت هظه الجٍغ

حؿخلؼم فػالُت اإلاىاحهت الخىؾؼ في إوكاء اإلاىظماث غحر الحيىمُت وجىظُم الػمل  -4

مت هظه ىظماث الحيىمُت بما ًىفل جىخُض أؾالُب مىاحهتبُنها وبحن اإلا  . الجٍغ

مت بلىة -5 الحيىماث جلضًم صغم  حؿخىحب مً فالظغوعة، هظغا الهدكاع هظه الجٍغ

مت مً أحل جفػُل  مالي ؾىىي إلاىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي اإلاهخمت بميافدت هظه الجٍغ

 أهبر لضوعها اإلامحز في مجاٌ اإلايافدت.

 كائمت املزاجع

 املزاجع باللغت العزبيت  أوال:

 ـــــ املؤلفاث:

صاع الثلافت الػغبُت ، / أخمض أبى الىفاء مدمض الىؾُؽ في كاهىن اإلاىظماث الضولُت1 

 .1984، اللاهغة

صاع ، صوع اإلاىظماث غحر الحيىمُت في الضفاع غً خلىق ؤلاوؿان، /فاجذ ؾمُذ غؼام2 
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ت ، صاع الفىغ الجامعي  .2011ؤلاؾىىضٍع

ألاصاء ؤلاغالمي لحغهت خلىق ؤلاوؿان "الظىابؽ واإلاػاًحر" مغهؼ ، /غصام الضًً خؿ6ً

 .2002مصغ ، اللاهغة لضعاؾاث خلىق ؤلاوؿان

صاع ، ث غحر الحيىمُت في الضفاع غً خلىق ؤلاوؿانصوع اإلاىظما، فاجذ ؾمُذ غؼام/07

 .1989ؾىت ، ن، ب، ص، الفىغ الحضًث

مغهؼ اإلاػلىماث ، الضولت واإلاجخمؼ اإلاضوي في الُمً، / فؤاص غبض الجلُل الصالحي8

 .2001الُمً ، والخأهُل لحلىق ؤلاوؿان

 9 ٌ صاع  1غ، جغحمت خؿً هافػت، ؾىؾُىلىحُا الػالكاث الضولُت، / ماعؾاٌ ماع

 .1986اإلاؿخلبل الػغبي اللاهغة 

صوع اللظاء ؤلاصاعي والضؾخىعي مً إعؾاء مؤؾؿاث ، مدمض إبغاهُم زحري الىهُل/ 10

ت، صاع الفىغ الجامعي، 1غ، اإلاجخمؼ اإلاضوي  .2007مصغ، ؤلاؾىىضٍع

ياع غحر الحيىمُت/11 صاع اليكغ ، صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي في الخىمُت لاحخماغُت، مىظمت هاٍع

 . 2007، صهىن الػغاق، مؼبلت ػاها
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 ـــــ املذكزاث والزسائل وألاطزوحاث 
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 .2005-2004الجؼابغ ، بىمغصاؽاللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان حامػت 

تآ، / زلفت هاصًت2  أػغوخت ، لُاث خماًت خلىق ؤلاوؿان في اإلاىظىمت اللاهىهُت الجؼابٍغ

، الجؼابغ، باجىت، حامػت الحاج لخظغ، كاهىن صؾخىعي، صهخىعاه في الػلىم اللاهىهُت

2009-2010. 

  ـــــ الىدواث العلميت

اللجىت ، قياٌ الخمُحز طض اإلاغأةأ وافتوعقت اجفاكُت لللظاء غلى ، /غاًضة أبىعاؽ1

 . 2012كؼغ ، الضوخت، لاكخصاصًت ولاحخماغُت لغغب أؾُاــــ لاهؿىا



  مػؼوػ صلُلت
 

60 

آلازاع لاكخصاصًت ولاحخماغُت لظاهغة لاججاع ، غبض الحافظ غبض الهاصي غبض الحمُض/2
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م والُاث اإلاىاحهت مغهؼ بدىر الكغػت أواصًمُت مباعن ، لاججاع بالبكغ بحن الخجٍغ

ش ، لألمً  . 2010حىان  20مصغ بخاٍع

، صوع وؾابل ؤلاغالم في الحض مً ظاهغة لاججاع بالبكغ، مصؼفى مدمض مىس ى /4

ش  حامػت هاًف ، 2012حاهفي  25إلى  21الىضوة الػلمُت )ميافدت لاججاع بالبكغ( بخاٍع
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 الخاص بمىؼ الخجاع بالبكغ . 51/2006/ كاهىن لاجداصي ؤلاماعاحي 3
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 ؾىاء لها الهاهىهُت اإلاػالجت حؿخضعي التي اإلاىظمت الجغائم مً بالبشغ الاججاع ٌػض

 في باإلوؿان الجؿُم ومؿاؾها زطىعتها إلى بالىظغ الىطني ؤو الضولي اإلاؿخىي  غلى
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 .الخجغبخين
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Abstract: 

Trafficking in human beings in an organized crime that requires 

legal treatment at both the international and national and international 

levels, given its gravity and grave prejudice human beings in its 

humanity, so states are trying to limit them with the mechanisms 

available to them. In this regard the role of the governmental 

committees in Algeria and France is to curb this crime despite the 

difference between the two experiments.  

                                                             

 اإلاؤلل اإلاغؾل. 
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  مقدمة:

ٌػض الاججاع بالبشغ زالث ؤيبر ججاعة ؾير مشغوغت في الػالم بػض ججاع الؿالح 

ػت، وجهل وعاءها غصاباث جمخلَ  واإلاسضعاث، خُث جضع ؤمىالا طائلت بصىعة ؾَغ

ت ؾلػت جباع وحشتري، وهظغا آلزاعها الىزُمت  الىكىط واإلااُ، حػلذ مً يغامت البشٍغ

و إبغام الاجكانُاث  ؾاعغذ الضُو إلى جىخُض حهىصها للحض مً هظه الظاهغة غً طٍغ

الضولُت واغخماص آلُاث لخىكُظها، والحهُهت اإلاؤإلات ؤهه بالغؾم مً الخطىع الحاصل في 

هجاُ خماًت خهىم ؤلاوؿان إال ؤن شُىع الاججاع بالبشغ ًؼصاص ًىما بػض ًىم، بل ؤن 

شغ ؾالبُتهم مً اليؿاء وألاطكاُ، الضُو الؿىُت حشهض مىحت مخصاغضة مً الاججاع بالب

وبهضع ما ًبضو ؤن الضُو الؿىُت مؿؤولت غً جغى ألامىع ججغي لػصاباث الاججاع بالبشغ 

 . يما حشاء قان اإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت غىض الطحاًا جؼصاص ًىما بػض ًىم

لُت جصيُكها مً يخابت الضولت  -بإؾل شضًض- 2016 سجلذ الجؼائغ في حٍى

ٌُت في جهٍغ التي جظم خؿب  (1)خُى الاججاع بالبشغ طمً الكئت الثالثت 16ـ غها الألامٍغ

غ صوال ال جدترم ًلُا ؤصوى اإلاػاًير للهظاء غلى الاججاع بالبشغ وال جبظُ  ؤصحاب الخهٍغ

 .حهىصا لبلىؽ هظا الهضف، وهى الخصيُل البػُض غً جهُُم صاعم للىطؼ

بٍل خؼم مً زالُ  آلاقتبمداعبت هظه الضولُت  التزامها تجغحم الجؼائغلظا خاولذ 

ت اإلاشتريت  إؾتراجُجُتجطبُو  وطىُت في هظا اإلاجاُ وطلَ باالعجهاء باللجىت الىػاٍع

ىطىُت اللجىت ال اإلاٍلكت بخيؿُو ألاغماُ اإلاىحهت للىناًت مً الاججاع بالبشغ ومٍاقدخه إلى

 249-16الغئاس ي عنم بمىحب اإلاغؾىم  للىناًت مً الاججاع باألشخاص ومٍاقدخه اإلايشإة

غ الؿالل الظيغ، وحػلها ، 2016ؾبخمبر  26مؤعر في  زاطػت مباشغة يغص غً الخهٍغ

                                                             
ٌُت الضُو إلى زالر قئاث الكئت ألاولى هي قئت الضُو اإلاصضعة، الكئت الثاهُت هي (1) صىكذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اإلاخلهُت ؤو اإلاؿخهبلت، وجسظؼ حمُؼ الضُو اإلاصىكت في الكئت قئت الضُو الػابغة، الكئت الثالثت هي قئت الضُو 

الثالثت لػهىباث انخصاصًت حشمل اإلاؿاغضاث باؾخثىاء اإلاؿاغضاث التي هي ألؾغاض إوؿاهُت. غباطت طبػان 

مت اإلاىظمت، مؤجت  ظاهغ، خؿً ؾالمت الػىعان، حغائم الاججاع بالبشغ واإلاماعؾاث الؿلىيُت يإخض ؤشٍاُ الجٍغ

 168. ص 2009ر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت، اإلاجلض الغابؼ والػشغون، الػضص الثاوي، للبدى 
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ُ لؿلطت الىػٍغ  إطاقت اإلاهام الغئِؿُت لهظه اللجىت ، بهضف عقؼ نضعاتها ويكاءاتها ألاو

الهاهىهُت الضولُت طاث الصلت التي صضنذ غليها الجؼائغ ويظا  ألاصواثمخابػت وجطبُو 

يُت  وإغضاصاون وجباصُ اإلاػلىماث مؼ الهُئاث الىطىُت والضولُت الخػ بغامج جٍٍى

والؿؤاُ اإلاطغوح: ما مضي قػالُت حهىص اللجىت في ظل وجدؿِؿُت بهظا الخصىص.

الصالخُاث اإلامىىخت لها ؟ ؾىداُو ؤلاحابت غً ؤلاشٍالُت في ظل مهاعبت اإلاغيؼ الهاهىوي 

 شخاص بىظيرتها في قغوؿا.للجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع باأل

 أوال استحداث اللجىة الوطىية ملكافحة الاثجار باألشخاص 

اؾخدضر اإلاشغع الجؼائغي اللجىت الىطىُت للىناًت مً الاججاع باألشخاص 

ؾبخمبر  26مؤعر في  249 -16 بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي عنم  ،2016ومٍاقدخه، ؾىت 

2016(1) ُ ػض هظا ؤلاوشاء مخإزغا مهاعهت ببػع الضُو  (2)، جدذ وصاًت الىػٍغ ألاو وَُ

ججاع بالبشغ بمىحب الهاهىن ًاألعصن مثال الظي اوشإ اللجىت الىطىُت إلاٍاقدت الا الػغبُت

، ومخهضما مهاعهت بضُو ؤزغي يهطغ التي ؤوشإث اللجىت الىطىُت لالججاع 2009( (3)عنم

 .(4)2017بالبشغ ؾىت 

جإؾُا باإلااصة  الاججاع باألشخاص"" مصطلح اؾخػمل اإلاشغع في حؿمُت اللجىت

ُى مىؼ ونمؼ ومػانبت الاججاع بالبشغ ُى باليرمى لؿى -الثالثت مً بغوجًى  2000ت بغوجًى

اإلاجلـ ألاوعوبي التي اؾخػملذ مصطلح  غٌـ الاجكانُت (5)التي اؾخػملذ هظا اإلاصطلح

                                                             
للجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع باألشخاص، اؾبخمبر ًخػلو بئوشاء  26مؤعر في  249 -16مغؾىم عئاس ي عنم  (1)

ت الضًمهغاطُت الشػبُت، غضص ضة الغؾمُت للجهىعٍت الجؼائٍغ ش 57 الجٍغ  .2016ؾبخمبر  28، صاصع بخاٍع

جىص اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم:" جدضر لضي الىػٍغ ألاُو لجىت وطىُت للىناًت مً الاججاع باألشخاص  (2)

 ومٍاقدخه، جضعى في صلب الىص " اللجىت".

بمٍاقدت اإلاخػلو  2009لؿىت  9ذ اللجىت الىطىُت لالججاع بالبشغ في ألاعصن بمىحب الهاهىن عنم ئؤوش  (3)

ضة الغؾمُت غضص عنم  ش  4952الاججاع بالبشغ، الجٍغ  :ماعؽ 1الصاصع بخاٍع

 9002. http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/filesLwrq_ml-hwl_qn0pdf 

ش  15ذ اللجىت الىطىُت لالججاع بالبشغ في نطغ بمىحب نغاع مجلـ الىػعاء عنم ئؤوش  (4)  2017ماعؽ  8بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص بشإن إوشاء   .2017ماعؽ  13الصاصع في  3اللجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ، الجٍغ

( 5 ) Article 3.a. du Protocole de Palerme, 2000 : « L’expression « traite des 

personnes » désigne le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de 

personnes, par menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de 

contrainte, par l’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 
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ى  (1)"الاججاع بالبشغ" ُ الؿابو هى طاجه الىاعص بالغؾم مً ؤن الخػٍغل الىاعص في البروجًى

 .(2)في الاجكانُت ألاوعوبُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ

، نصض مٍاقدت حمُؼ 1994ؤوشإث لجىت مٍاقدت الغم الحضًث في قغوؿا ؾىت 

و اؾخؿاللهم في الػمل  ،)(3)(ؤشٍاُ الغم الحضًث ؤو الاؾخػباص ؤو الاججاع بالبشغ غً طٍغ

ت لحهىم ؤلاوؿان، قهض ؤوشإث في ؤما قُما ًسص اللجىت الىطىُت  ماعؽ  17الاؾدشاٍع

) وجملَ مغيؼ ناهىوي غلى مؿخىي هُئت ألامم اإلاخدضة(، وُغهض لها بمٍاقدت  1947

-2014الاججاع بالبشغ في إطاع مسطط غمل وطني إلاٍاقدت الاججاع ؾير اإلاشغوع بالبشغ 

2016(4). 

  باألشخاصاللجىة الوطىية ملكافحة الاثجار  ثاهيا صالحيات

جٍلل " :الخُاتها في اإلااصة الثالثت بىصهخضص اإلاغؾىم الغئاس ي مهام اللجىت وص

اللجىت بصىعة عئِؿُت بىطؼ ؾُاؾت وطىُت وزطت غمل في مجاُ الىناًت، مً الاججاع 

 باألشخاص ومٍاقدخه وخماًت الطحاًا، وبهظه الصكت جخىلى اللجىت:

الػمل وطمان مخابػتهما بالخيؿُو مؼ الؿهغ غلى جىكُظ الؿُاؾت الىطىُت وزطت  -

 الهُئاث اإلاسخصت،

الهُام بمخابػت جىكُظ الالتزاماث الضولُت الىاشئت غً الاجكانُاث اإلاصضم غليها في  -

=                                                             
vulnérabilité, ou par d’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 

d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 

prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation, l’exploitation comprend, au 

minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 

sexuelle, le travail et les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à 

l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes». 

(1) Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

dite Convention de Varsovie, adoptée le 16 mai 2005 et entrée en vigueur le 1 er 

février 2008. 

مت الاججاع بالبشغ في اإلاػاهضاث والاجكانُاث الضولُت، عؾالت   (2) ل حٍغ ؤخمض غبض الهاصع زلل مدمىص، حػٍغ

 ،ً  .48 ، ص2013ماحؿخير، ًلُت الحهىم، حامػت النهٍغ

(3) Comité de lutte contre l’esclavage moderne: http :// www.esclavagemoderne.org/ 

0038-missions/13-page.htm. 

(4) Commission nationale consultative des droits de l’homme: 

http:www.wikipedia .org/commission_nationale_consultative_des-droits_de_lhomme. 
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 هظا اإلاجاُ،

ؼ طي الصلت غبر طمان مطابهخه مؼ الالتزاماث الضولُت  - انتراح مغاحػت الدشَغ

 الىاشئت غً الاجكانُاث اإلاصضم غليها،

ُو الجهىص الىطىُت بين ألاحهؼة الحٍىمُت وؾير الحٍىمُت ويظا اليشاطاث جيؿ -

 الهطاغُت.

الدشاوع والخػاون وجباصُ اإلاػلىماث مؼ الجمػُاث والهُئاث الىطىُت والضولُت  -

 الىاشطت في هظا اإلاجاُ، 

ً وجغنُخه، -  صغم الخٍٍى

ت، -  جىظُم وشاطاث جدؿِؿُت وجىغٍى

الخيؿُو مؼ اإلاصالح ألامىُت مً زالُ حمؼ وطؼ ناغضة بُاهاث وطىُت ب -

 اإلاػلىماث واإلاػطُاث خىُ الاججاع بالبشغ، مؼ طمان خماًت الحُاة الخاصت للطحاًا،

إوشاء مىنؼ الٌترووي زاص باللجىت بؿغض وشغ اإلاػلىماث والضعاؾاث والبدىر  -

 طاث الصلت ويظا ألاغماُ اإلاىجؼة في هظا ؤلاطاع،

غ ؾىىي خُى  - وطػُت الاججاع باألشخاص في الجؼائغ ًغقؼ إلى عئِـ إغضاص جهٍغ

 الجمهىعٍت.

ت ، (1)جدشابه صالخُاث اللجىت مؼ صالخُاث لجىت مٍاقدت الاججاع بالبشغ الهطٍغ

ا ؤيثر مً ؤي شيئ آزغ.  وهالخظ ؤن صالخُاتها وصوعها ًبضو اؾدشاٍع

                                                             
ت –ؤوشئذ اللجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ   (1) وصالخُاتها الىاعصة في اإلااصة الغابػت جدشابه  -الهطٍغ

بصالخُاث اللجىت الىطىُت لالججاع باألشخاص خُث جىص:" تهضف اللجىت إلى الهُام بضوع اإلايؿو الىطني لغصض 

ٍىن لها في ؾبُل طلَ ومىؼ ومٍاقدت الاججاع بالبشغ مً زالُ الخيؿُو مؼ الجهاث  اإلاػىُت في هظا الشإن، ٍو

 الهُام بما ًلي:

وإغضاص البرامج وآلالُاث اإلاىكظة لها بالخيؿُو مؼ الجهاث  وطؼ الخطت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ، – 1

 اإلاػىُت بالضولت.

ػاث الضولُت طاث الصلت باالججاع بالبشغ وؤؾالُ -2 ب الاججاع والضعاؾاث إغضاص ناغضة بُاهاث جخظمً الدشَغ

 اإلاخػلهت بها.
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ت لحهىم ؤلاوؿان ؤيثر  في اإلاهابل جبضو ازخصاصاث اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع

ازخصاصها خمائُا ؤيثر مىه ونائُا ، طلَ ؤن لها صالخُت  قػالُت وصنت خُث ًظهغ

انتراح نىاهين في مجاُ خهىم ؤلاوؿان ؤو الهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ، يما ؤنها حؿاغض 

الىػٍغ ألاُو ؤو الىػعاء بأعائها في الهظاًا التي تهم الغؤي الػام في خضوص ازخصاصها 

إطاقت إلى طلَ لها ؤن حؿترعى اهدباه البرإلاان ؤو الحٍىمت قُما ًخػلو  والضولي ، الضازلي

 .(1) باإلحغاءاث التي مً شإنها خماًت وجغنُت خهىم ؤلاوؿان

غها الؿىىي خُى وطػُت الاججاع بالبشغ إلى عئِـ  يما ؤن عقؼ اللجىت جهٍغ

خُث ؤن عقػها ًظيغها باالهخهاص اإلاىحه للهُئت الىطىُت إلاٍاقدت الكؿاص  الجمهىعٍت

غها الؿىىي إلى عئِـ الجمهىعٍت ٌػض مدضوصًت في اجساط الهغاع زالقا إلاا هى الحاُ  لخهٍغ

ضة الغؾمُت غ في الجٍغ ، يما هى الحاُ باليؿبت (2)غلُه في قغوؿا الظي ًىص غلى وشغ الخهٍغ

غها  ت لحهىم ؤلاوؿان في قغوؿا خُث ًخم وشغ جهاٍع غ اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع في لخهاٍع

غ ًدىانع وؤخٍام الهاهىن  .الجٍغضة الغؾمُت للجمهىعٍت الكغوؿُت يما ؤن غضم وشغ الخهٍغ

 .(3)ألازغي التي جلح غلى طغوعة طمان الشكاقُت في حؿُير الشؤون الػامت

يما ؤن اإلاغؾىم اإلايش ئ للجىت لم ًبين غالنتها بالجهاػ الهظائي في خاُ زبىث 

=                                                             

ػاث الىطىُت طاث الصلت وطمان احؿانها مؼ الاجكانُاث واإلاىازُو الضولُت التي جم الخصضًو  -3 مغاحػت الدشَغ

 غليها مً نبل الضولت.

غ ؾىىي غً حهىص الضولت في مىؼ وعصض ومٍاقدت الاججاع بالبشغ. -4  إغضاص ووشغ جهٍغ

http://www/almeezan.qa/lawView.aspx?opt&LawID=7186 

(1) Article 1-1 de loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission 

consultative des droits de l’homme : « La Commission nationale consultative des 

droits de l’homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de 

proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit international 

humanitaire et de l’action humanitaires. Elle assiste le premier ministre et les 

ministres intéressés par ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant 

de son champ de compétence tant sur le plan national qu’international. Elle peut, de 

sa propre initiative, appeler publiquement l’attention du parlement et du 

gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et 

la promotion des droits de l’homme ».  

عشُض ػواًمُت، مالخظاث ههضًت خُى اإلاغيؼ الهاهىوي للهُئت الىطىُت للىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه، مضازلت (2)

 .7للملخهى الىطني خُى جبُِع ألامىاُ، ًلُت الحهىم، حامػت ًحي قاعؽ، اإلاضًت، ص 

 .8عشُض ػواًمُت، اإلاغحؼ هكؿه، ص  (3)
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مت الاججاع بالبشغ، ولػل  ؤلاحابت غً طلَ في اإلااصة الثالثت التي خضصث صالخُاث حٍغ

"جٍلل اللجىت بصىعة عئِؿُت بىطؼ ؾُاؾت  اللجىت بٍىهه ونائُا ؤيثر مىه مٍاقدت:

، مً الاججاع باألشخاص ومٍاقدخه وخماًت الوقايةوطىُت وزطت غمل في مجاُ 

 ."الطحاًا

الهاهىهُت للطحاًا"  تما ٌؿترعي الاهدباه في لجىت الغم الحضًث "مؿإلت اإلاغاقه

مٌىىنهم مً  خُث جظؼ اللجىت جدذ جصغقهم مدامىن مخطىغىن للضقاع غنهم، ٍو

مباشغة ؤلاحغاءاث الجىائُت ؤو اإلاضهُت، بل مؿاغضتهم ؤًظا في خاُ لجىئهم للمدٌمت 

 ألاوعوبُت لحهىم ؤلاوؿان.

ت"خُث ؤن  ًهل إلى حاهب طلَ وبىكـ الضعحت مً ألاهمُت "اإلاغاقهت ؤلاصاٍع

اللجىت جغاقو إحغاءاث التي اجسظها الطحاًا لضي اإلاداقظاث ؤو الهىصلُاث ؤو لضي 

الهُئاث الػامت.ؤطل إلى طلَ اإلاغاقهت الاحخماغُت خُث جهىم اللجىت باؾخهباُ 

 .(1)الطحاًا ومؿاغضتهم في إًجاص مإوي 

جظمىذ اإلااصة الغابػت مً اإلاغؾىم : ومدى استقالليتها ثىظيم اللجىةثالثا: 

 حشٌُل اللجىت، خُث جدشٍل مً:

 ممثل غً عئاؾت الجمهىعٍت، -

- ،  ممثل غً الىػٍغ ألاُو

 ممثل غً وػٍغ الضقاع، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالشؤون الخاعحُت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالضازلُت والجماغاث اإلادلُت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالػضُ،  -

 باإلاالُت،ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل  -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالشؤون الضًيُت،  -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالتربُت الىطىُت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالخػلُم الػالي والبدث الػلمي، -

                                                             
(1) Comité de lutte contre l’esclavage moderne: http :// www.esclavagemoderne. 

org/0038-missions/13-page.htm; op cit 

http://www.esclavagemoderne.org/0038-missions/13-page.htm
http://www.esclavagemoderne.org/0038-missions/13-page.htm
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 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالػمل، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالخظامً الىطني، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالصحت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل باالجصاُ، -

 ممثل غً نُاصة الضعى الىطني، -

ت الػامت لألمً الىطني، -  ممثل غً اإلاضًٍغ

ت الػامت للحماًت اإلاضهُت، -  ممثل غً اإلاضًٍغ

 ممثل غً اإلاكدشُت الػامت للػمل،-

 ممثل غً اإلاجلـ الىطني لحهىم ؤلاوؿان، -

 ممثل غً الهالُ ألاخمغ الجؼائغي، -

 الىػٍغ ألاُو عئِـ اللجىت مً بين ؤغظائها .ٌػين 

ًمًٌ للجىت ؤن حؿخػين بإي شخص طبُعي ؤو مػىىي طي يكاءة مً شإهه ؤن 

كُضها في طلَ.  ٌؿاهم في ؤشؿالها ٍو

غلى ؤهه ٌػين  5ؤما قُما ًخػلو بخػُين ؤغظاء اللجىت قهض هصذ غلى طلَ اإلااصة 

تراح الؿلطاث التي ًيخمىن إليها لػهضة ؤغظاء اللجىت مً نبل الىػٍغ ألاُو بىاء غلى ان

  2قهغة  5مضتها زالر ؾىىاث نابلت للخجضًض، يما جىهى مهامهم خؿب ألاشٍاُ هكؿها م 

، مؼ الػلم  مً زالُ الىص ًالخظ ؤن ؾلطت الخػُين مدخٌغة لضي الىػٍغ ألاُو

ؤن اخخٍاع هظه الؿلطت بين ؤًضي حهت واخضة ًجػل مً الهُئت مجغص ؤصاة جابػت 

 لؿلطت الخىكُظًت.ل

مً حهت ؤزغي حػني قٌغة الاؾخهاللُت ؤن الهُئت ال جسظؼ ألي وصاًت وال ألًت 

ؾلطت عئاؾُت، ومػنى طلَ ؤن الؿلطت الخىكُظًت ال ًمًٌ ؤن جىحه ؤو ؤن جخضزل في 

  .(1)الصالخُاث والهغاعاث التي جخسظها الهُئت

 ت إلى ؤغظائها الضائمين،ما ًميز حشٌُلت لجىت مٍاقدت الغم الحضًث ؤهه باإلطاق

                                                             
وحه هظا الاهخهاص للجىت الىطىُت إلاٍاقدت الكؿاص، خُث ؤن وطػها لضي عئِـ الجمهىعٍت ًدىانع   (1)

 .5ومهخظُاث الاؾخهاللُت. عشُض ػواًمُت، مغحؼ ؾابو، ص 
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ن، مترحمين، ؤطباء، طلبت، جدشٍل اللجىت ؤًظا مً مخطىغين )مدامين، هكؿاهُي

ت لحهىم ؤلاوؿان  .(1)ومخهاغضًً( غلى الػٌـ مً طلَ جخجلى اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع

ممثلي اإلاىظماث ؾير الحٍىمُت ومً ؤشخاص طوي زبرة في الهُئاث  بدشٌُلت مً

ومً شإن طلَ حؿهُل غمل  (2)بالبرإلاان، وغظى مً مجلـ الامت الحهىنُت، وهائب

ًاث الىانػت غليها، واإلاهضعة غلى إًجاص  اللجىت في خماًت خهىم ؤلاوؿان مً الاهتها

 الحلُى الىانػُت. 

 اجتماعات اللجىةرابعا: 

ؤشهغ بىاء غلى اؾخضغاء مً  3ججخمؼ اللجىت في صوعة غاصًت، مغة واخضة ًل 

 .(3)عئِؿها

يما ًمًٌ للجىت ؤن ججخمؼ في صوعاث ؾير غاصًت بىاء غلى اؾخضغاء مً عئِؿها ؤو 

ًهضم عئِـ اللجىت بػض ًل بػض ًل صوعة  .2قهغة  6 اصةاإلاؤغظائها  1/3بطلب مً زلث 

 ُ غا إلى الىػٍغ ألاو  .(4)جهٍغ

ت للجىت جهضم ال غا ؾىىٍا  الكغوؿُت –حهىم ؤلاوؿان الىطىُت الاؾدشاٍع جهٍغ

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الكغوؿُت، هكـ الحاُ باليؿبت للجىت مؿخهال، و  ٍيشغ في الجٍغ

ا ًيشغ غلى مىنػها الالٌترووي. غا ؾىٍى  الىطىُت إلاٍاقدت الغم الحضًث التي حػض جهٍغ

الفروسية في  –حقوق إلاوسان الوطىية الاستشارية للجىة الدور خامسا: 

                                                             
(1) Comité de lutte contre l’esclavage moderne, op cit. 

(2) Article 1-9 de loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission 

consultative des droits de l’homme: « Elle est composée de représentants des 

organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droit de 

l’homme, du droit international humanitaire ou de l’action humanitaire, d’experts 

siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce domaine, de 

personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, 

du Défenseur des droits, ainsi que d’un député, d’un sénateur et d’un membre du 

Conseil économique, social, et environnemental désignés par leurs assemblées 

respectives ».  

 الكهغة ألاولى. 6اإلااصة  (3) 

ؤحاُ جبلُـ ألاغظاء خُى الاحخماغاث خُث هصذ غلى:"غلى ٌػض عئِـ اللجىت حضُو  7اإلااصة جظمىذ  (4)

بلؿه إلى ًل غظى نبل زمؿت غشغ ) ش الضوعة".15ؤغماُ الاحخماغاث ٍو  ( ًىما مً جاٍع
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 قاهون العقوبات الفروس يمكافحة الاثجار بالبشر فيما يتعلق بتعديل هصوص 

تلجىت الجماعؽ  اصًا في ل الىطىُت الاؾدشاٍع حهىم ؤلاوؿان في قغوؿا صوعا ٍع

عاء التي ؤبضتها، خُث طلبذ  مجاُ مٍاقدت الاججاع بالبشغ هلمـ طلَ مً زالُ آلاآ

مت  اللجىت طغوعة مطابهت هصىص ناهىن الػهىباث الكغوس ي في مؿالت حػٍغل حٍغ

مت الاججاع بالبشغ يظا مؼ الخىحُه الاججاع بالبشغ وقها  الجكانُت مىؼ ومػانبت ونمؼ حٍغ

 . (2)غلى ؾبُل اإلاثاُ(1) 2011 36ألاوعوبي عنم /

مت الاججاع بالبشغ  كه لجٍغ اؾخجاب اإلاشغع الكغوس ي لغؤي اللجىت وحػل حػٍغ

 639-2003مً الهاهىن عنم  32مطابها إلاا حاء في الىصىص الضولُت، خُث غّضُ اإلااصة 

اإلاؤعر في  711-2013، زم حػضًل اإلااصة ألاولى مً الهاهىن عنم 2003ماعؽ  18اإلاؤعر في 

م الاججاع بالبشغ (3)2013ؤوث  5  .(4)قُما ًخػلو بخجٍغ

وطؼ اإلاشغع الكغوس ي همىطج ناهىوي مً اإلاخصىع مػه ؤن ًىصب الاججاع بالبشغ 

اث الكغوس ي اإلاػضُ مً ناهىن الػهىب 1-225/4هص اإلااصة  غلى شخص واخض وطلَ في

هص غلى ؤن الجاوي الظي ًغجٌب ؾلىى الاججاع بالبشغ لِـ طاجه هى الظي ًدهو نصض 

غٌـ ما حاء في ؤخٍام اإلااصة الغابػت مً اجكانُت باليرمى التي هصذ غلى  (5)الاؾخؿالُ

                                                             
(1) Directive 2011/36/UE du parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce 

phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 

2002/629/AJI du Conseil. La définition de la traite figure à l’article  . 

(2) CNCDH, 22 mai 2014, Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le 

système prostitutionnel, JORF n° 0136 du 14 juin 2014, texte n° 70, parag.10.  

(3) Loi n° 2013-    du   aout      portant diverses dispositions d’adaptation dans 

le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des 

engagements internationaux de la France, JORF n° 0181 du 6 aout 2013 page 13338. 

http ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cid. 

(4) Rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, La lutte contre la 

traite et l’exploitation des êtres humains, La documentation française,     , p 21 

مً ناهىن الػهىباث الكغوس ي غلى ؤهه:" الكػل الظي يهضف إلى ججىُض شخص ؤو  4الكهغة  225اإلااصة  غّغقذ (5)

باله في مهابل مٍاقإة ؤو ؤي ميزة ؤزغي ؤو وغض بمٍاقإة بهصض وطػه جدذ جصغقه ؤو ههله ؤو اًىائه ؤو اؾخه

جصغف الؿير ولى لم ًًٌ مػغوقا ؾىاء للؿماح باعجٍاب طض هظا الصخص حغائم البؿاء ؤو ؤقػاُ الػىل ؤو 

و إحباع هظا الاغخضاءاث الجيؿُت ؤو اؾخؿالله في الدؿىُ ؤو وطػه في ظغوف غمل ؤو إًىاء جخػاعض مؼ يغامخه ؤ

مائت  150000الصخص غلى اعجٍاب حىاًاث ؤو حىذ الاججاع بالبشغ، ٌػانب بالسجً ؾبؼ ؾىىاث وؾغامت 

= 
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ً ؤو اإلاجغمين ألاصلُين ت لحهىم  (1)غهاب اإلاخاحٍغ لظا طالبذ اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع

مؼ الىصىص الضولُت جدضًضا مؼ  1الكهغة  225وؿان طغوعة جطابو هص اإلااصة ؤلا

مت الاججاع  اجكانُت باليرمى خُث حاء في عؤي اللجىت جدضًض ؤقظل للغيً اإلااصي لجٍغ

بالبشغ، ؾىاء مً زالُ جدضًض الكػل الظي ٌشٍل اججاعا بالبشغ بضنت يما هى الحاُ في 

مصطلح  اإلاٍىهت للغيً اإلااصي " ألاقػاُ التي خضصث اإلااصة الغابػت مً اجكانُت باليرمى 

ل،  و التهضًض..."  إًىاءالاججاع بالبشغ ٌػني ججىُض، ههل، جدٍى ؤو اؾخهباُ ألاشخاص بطٍغ

هظا مً حهت، مً حهت  225بظلَ قهي ؤشمل مً ناهىن الػهىباث الكغوس ي في اإلااصة 

ؤزغي طلبذ اللجىت طغوعة جدضًض الىؾائل اإلاؿخػملت في حغائم الاججاع بالبشغ خُث 

بئصعاج اؾخؿالُ الحاحت  1-4الكهغة  225انترخذ اللجىت طغوعة حػضًل اإلااصة 

 الاحخماغُت والانخصاصًت للطحُت طمً ؤقػاُ الاججاع بالبشغ.

 خاثمة

ٌػض إوشاء لجىت مٍاقدت الاججاع باألشخاص في الجؼائغ خضًثا حضا، وزطىة  

مت الاججاع بالبشغ زاصت في ظل ألاوطاع ؤلانلُمُت التي  غملُت حاصة للحض مً حٍغ

ً ؾير ال شغغُين، خُث ًيخظغها غمل حشهضها اإلاىطهت في ظل جضقو الالحئين واإلاهاحٍغ

باإلمٍان الاؾخكاصة مً زبرة اللجان اإلاخسصصت ، إال ؤهه وعؾم ؤنها ججغبت خضًثتشام، 

 .في هظا اإلاجاُ

جكػُل  غس ى ؤن ٌؿاهم في -الكغوؿُت –مً ججغبت اللجان  اونض اؾخػغطىا حاهب  

مً لحظت  صوع اللجىت في مٍاقدت حغائم الاججاع بالبشغ مً خُث الخضماث اإلاهضمت لهم

الخػغف غليهم ولحين غىصتهم طىاغُت ؤو إغاصة اهضماحهم باإلاجخمؼ ، وإلاا ال اؾخدضار 

 . ػىٍظهم غً ألاطغاع التي جلحو بهمصىضوم زاص إلاؿاغضة ضحاًا الاججاع بالبشغ وح

=                                                             

مت الاججاع بالبشغ ألؾغاض الخجاعب الطبُت ) صعاؾت مهاعهت(، مجلت اإلادهو الحلي  وزمؿىن ؤلل ًىعو" حٍغ

  .55، ص 2016للػلىم الهاهىهُت والؿُاؾُت، الػضص الغابؼ، الؿىت الثامىت 

(1) Rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, op cit, 

p 56. 
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 ائمة املراجعق

 مراجع باللغة العربية -أ 

 أوال: املقاالت

غباطت طبػان ظاهغ، خؿً ؾالمت الػىعان، حغائم الاججاع بالبشغ واإلاماعؾاث  .1

مت  ، مؤجت للبدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت  اإلاىظمتالؿلىيُت يإخض ؤشٍاُ الجٍغ

 .186-159ص ص  .2009والاحخماغُت، اإلاجلض الغابؼ والػشغون، الػضص الثاوي، 

للهُئت الىطىُت للىناًت مً  عشُض ػواًمُت، مالخظاث ههضًت خُى اإلاغيؼ الهاهىوي .2

الكؿاص ومٍاقدخه، مضازلت للملخهى الىطني خُى جبُِع ألامىاُ، ًلُت الحهىم، 

 . 9 -1 حامػت ًحي قاعؽ، اإلاضًت، ص

 الرسائل  ثاهيا:

مت الاججاع بالبشغ في اإلاػاهضاث  .1 ؤخمض غبض الهاصع زلل مدمىص، حػٍغل حٍغ

ً،  الحهىم، حامػتوالاجكانُاث الضولُت، عؾالت ماحؿخير، ًلُت    .2013النهٍغ

 املراسيم الرئاسيةثالثا: 

للجىت الىطىُت اؾبخمبر ًخػلو بئوشاء  26مؤعر في  249 -16مغؾىم عئاس ي عنم  .1

ت الضًمهغاطُت إلاٍاقدت الاججاع باألشخاص،  ضة الغؾمُت للجهىعٍت الجؼائٍغ الجٍغ

ش 57الشػبُت، غضص   .2016ؾبخمبر  28، صاصع بخاٍع

 القاهون املقارن:رابعا: 

ضة، عصن() ألا  اإلاخػلو بمٍاقدت الاججاع بالبشغ  2009لؿىت  9ناهىن عنم  .1  الجٍغ

ش  4952الغؾمُت غضص عنم   ، غلى اإلاىنؼ الخالي: 2009ماعؽ  1الصاصع بخاٍع

http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/filesLwrq_ml-hwl_qn0pdf 

ش  15نغاع مجلـ الىػعاء عنم  .2 اللجىت الىطىُت  إوشاءبشإن  2017ماعؽ  8بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص )نطغ( إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ  ماعؽ  13الصاصع في  3، الجٍغ

2017. 
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 :ملخص

 وؤخض اللضًمت العصىع  عغؿخه الظي اقؾرركلال  الجضًض الكيل بالبكغ جااعالا ٌعض

ع ؤلاوؿان هغامت ؿحها ُجمـ التي اإلاماعؾاث ؤؾىء ُّ  البالؽ ألازغ عً هاهًُ خلىكه وجظ

  والجؿضًت، الىـؿُت خالخه على جسلـه الظي
ّ
 ًغي  الؿلىهُاث هظه ًماعؽ مً ؤن بل

 خُث مً الثالثت اإلاغجبت في جإحي خُث اإلاالًير، لؾآ جضع جااعة بإنها ًغي  ؿهى طلً، عىـ

ل مصضع وحعض واإلاسضعاث ألاؾلحت جااعة بعض الغبذ  على ؤزغي  بحغامُت ليكاػاث جمٍى

 .ألامىاٌ وجبُِع ؤلاعهاب عؤؾها

مت زؼىعة بلى وبالىظغ  بةؾخمغاع واإلاىظماث الحيىماث ؾعذ بالبكغ جااعالا حٍغ

ؼ بلى  ووطع والاجـاكُاث اللىاهين ّؾً عبر مياؿدتها في الضولُت الجهىص حعٍؼ

 بإن هاض طلً وملابل وكمعها، اإلاماعؾاث هظه مثل مىع بؼغض والخضابير ؤلاؾرراجاُاث

غ كامىا بضوعهم اإلااغمين مت بعجياب في ؤؾالُبهم بخؼٍى  صائما وؾعىا بالبكغ جااعالا حٍغ

 ما وؤبغػ  بهم، ؤلاػاخت وجمىع اإلاكِىت مماعؾاتهم علحهم حؿهل حضًضة ػغق  ببخياع بلى

 الخىىىلىجي الخؼىع  هى ؿُتاخرراب بالبكغ نو اإلاخاحغ  لهاؾخؼو  الحضًث العصغ عغؿه

 .اإلاعلىماجُت والثىعة

                                                             

 اإلاالف اإلاغؾل. 
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  البكغ خُاة اصبدذ ولما الخىىىلىجي والخؼىع  العىإلات في العالم جلضم ؿيلما
 
 ؾهلت

 جااعالا على ًىعىـ الحاٌ هــ بُجهم، ؿُما والخعامالث الاجصالث مااٌ في زاصت

ً جىؿغ ؿالخىىىلىحُا بالبكغ،   بالبكغ للمخاحٍغ
 
 إلعجياب اوحعلُض   اببضاع   ؤهثر ػغكا

 ًلىم خُث الصـلاث، وعلض الخضماث عغض هما ماالين في ازصىص   حغائمهم

 بُجهم ؿُما والخىاصل زضماتهم لعغض الاهررهذ قبىت الٌاؾخؼب بالبكغ نو اإلاخاحغ 

 وعاءها جررن ل التي الىاب وعؾائل الضعصقت ػغؾ زالٌ مً اإلاكغوعت ػير اإلاىاص وجباصٌ

 ؤ
 
ت اإلالـاث مدخىي  إلزـاء الدكـير بلى ًلجاون حعلبه،هما ًمىً زغا  .مغؾلحها وهٍى

 بعالهاث زالٌ مً الطحاًا جاىُض ؤحل مً ؤلاهررهذ بالبكغ نو اإلاخاحغ  ٌؿخؼل هما

 جغؿحهُت ؤو ؾُاخُت ؤو صىاعُت زضماث جىؿير ومىاكع العمل ؿغص جىؿير ومىاكع

 زاصت الـاضحت الجيؿُت صىعهم بُع زالٌ مً الطحاًا الٌاؾخؼ وختى وهمُت،

 .حيؿُت ألػغاض واليؿاء ألاػـاٌ

 ؾِكيل بظلً واللُام ،وجلضمها الخىىىلىحُا جؼىع  وكف اإلاؿخدُل مً وألهه

ت هبيرة زؿاعة  مً اللهااؾخؼ على الحيىماث عملذ الخىىىلىحُا، كمع مً ؿبضل ؛للبكٍغ

ً وكف ؤحل  وعملُاث جدغواث جغصض ؤهظمت بوكاء زالٌ مً ومياؿدتهم بالبكغ اإلاخاحٍغ

 بعباعة ؤي للطحاًا، اإلاؿاعضة جلضًم بؼغض الخىىىلىحُا الٌاؾخؼو  بالبكغ، جااعالا

 .لها الحل مً احؼء   حكيل اؤًظ   ؿهي اإلاكيلت مً احؼء   الخىىىلىحُا قيلذ مثلما ؤزغي 

مت الاجااع بالبكغ؛كلماث مفتاحيت:   .جؼىع الخىىىلىحُا ،مياؿدت الجٍغ

Abstract: 

Trafficking in human beings is the new form of slavery known in 

antiquity and one of the worst practices affecting human dignity and 

loss of human rights, not to mention the great impact it has on its 

psychological and physical state. However, those who practice these 

practices see the opposite, he sees it as a trade that generates 

thousands of billions. Comes third in terms of profit after the arms and 

drug trade and is a source of funding for other criminal activities, 

especially terrorism and money laundering. 

In view of the seriousness of the crime of human trafficking, 

governments and organizations have consistently endeavored to 
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strengthen international efforts to combat them by enacting laws and 

conventions and developing strategies and measures to prevent and 

suppress such practices. In contrast, criminals have developed their 

methods of committing human trafficking and have always sought to 

create new ways to facilitate their practices shameful and prevent the 

overthrow of them, and highlighted what the modern era and exploited 

by human traffickers professionally is the technological development 

and the information revolution. 

The more the world advances in globalization and technological 

development, the more easily human lives become, especially in the 

field of communications and transactions among them. The same is 

true of human trafficking. Technology provides more creative and 

complex ways for traffickers to commit crimes, especially in the areas 

of services and deals. Using the Internet to display their services and 

communicate among themselves and the exchange of illegal materials 

through chat rooms and WAP messages that leave behind a trace can 

be tracked, and resort to encryption to hide the content of the files and 

the identity of the sender 

Human traffickers also exploit the Internet to recruit victims 

through advertisements, job creation sites, sites providing industrial, 

tourist or recreational services, and even exploiting victims by selling 

their sexually explicit images, especially children and women, for 

sexual purposes. 

Sins it is impossible to stop the development and progress of 

technology and to do so would be a great loss to humanity. Instead of 

suppressing technology, governments have used it to stop and combat 

human traffickers by establishing systems that monitor the movements 

and operations of human trafficking and exploit technology to assist 

victims. So technology has been part of the problem and is also part of 

the solution.  

Keywords: Human traffickers; combating the crime; progress of 

technology. 
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بالبكغ لِـ ظاهغة حضًضة، بل كضًمت كضم الخاٍعش مىظ ؤن اطؼهض  جااع ظاهغة الا

م الاوؿان ؤزاه الاوؿان وماعؽ طضه ؤقض ؤهىاع الجغائم، في وكذ زلله هللا في ؤخؿً  جلٍى

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ: وؤخؿً جىٍغمه للىله عؼ وحل
َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام

كض حعغض ؾُضها ًىؾف علُه . و (1)

لى عٍؼؼ مصغ الظي اقرراه مجهم بمبلؽ عىضما باعه البضو الؿُاعة ب الؿالم إلاثل هظه الظاهغة

َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّٱػهُض للىله حعالى: 
(2). 

ت واللىاهين الضولُت   جااع والىػىُت خغمذ الاوعػم ؤن حمُع الكغائع الؿماٍو

ت في مسخلف مىاػم العالم ماعؾذ الغق  ،بالبكغ  ؤهىا هاض ؤن اإلااخمعاث البكٍغ
ّ
بل

 بإقياله وؤهىاعه اإلاسخلـت.

بالبكغ على اإلاؿخىي العالمي  جااع وزالٌ الؿىىاث الللُلت اإلااطُت ظهغث حغائم الا

الضولي، بعض ؤن ؤصبذ اق وهإهم الخدضًاث التي ًىاحهها اإلااخمع ؾرركهكيل حضًض لال 

بالبكغ الظي جضًغه وحؿيره مىظماث وعصاباث  جااع عضص هبير مً الضٌو مدىعا كىٍا لال

 جااع بحغامُت مىظمت، وكض حاء في اإلااصة الثالثت مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الا

مت  باألشخاص، وبساصت اليؿاء وألاػـاٌ اإلاىمل لجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

" جاىُض ؤشخاص ؤو هللهم ؤو باألشخاص:  جااع ىظمت عبر الىػىُت ؤهه ًلصض بالاإلا

جىلُلهم ؤو بًىائهم ؤو اؾخلبالهم بىاؾؼت التهضًض باللىة ؤو اؾخعمالها ؤو ػير طلً مً 

الٌ خالت اؾخؼالٌ الؿلؼت ؤو اؾخؼؤقياٌ اللؿغ ؤو الازخؼاؾ ؤو الاخخُاٌ ؤو الخضاع ؤو 

جللي مبالؽ مالُت ؤو مؼاًا لىُل مىاؿلت شخص له ؾُؼغة على اؾخظعاؾ، ؤو بةعؼاء ؤو 

كمل الا ؾخؼشخص آزغ لؼغض الا  الٌ صعاعة الؼير ؤو اؾخؼالٌ، هدض ؤصوى، ؾخؼالٌ. َو

اق ؤو اإلاماعؾاث ؾرركالٌ الجيس ي، ؤو السخغة ؤو الخضمت كؿغا، ؤو الا ؾخؼؾائغ ؤقياٌ الا 

 .(3)"الكبحهت بالغق، ؤو الاؾخعباص ؤو هؼع ألاعظاء

                                                             
 ؾغاء.مً ؾىعة ؤلا  70آلاًت  -(1)

 مً ؾىعة ًىؾف. 20آلاًت  -(2)

اإلااصة الثالثت مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الاجااع باألشخاص، وبساصت اليؿاء وألاػـاٌ اإلاىمل -(3)

مت اإلاىظمت عبر الىػىُت، الظي ؤعخمض وعغض للخىكُع  والاهظمام بمىحب  لجـاكُت الامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

= 
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مت الا بالبكغ ؾعذ الحيىماث واإلاىظماث بةؾخمغاع  جااع وبالىظغ بلى زؼىعة حٍغ

ؼ الجهىص الضولُت في مياؿدتها عبر ّؾً اللىاهين والاجـاكُاث ووطع ؤلاؾرراجاُاث  بلى حعٍؼ

والخضابير بؼغض مىع مثل هظه اإلاماعؾاث وكمعها، وملابل طلً هاض بإن اإلااغمين 

مت الا غ ؤؾالُبهم في بعجياب حٍغ وؾعىا صائما بلى ببخياع  بالبكغ  جااع بضوعهم كامىا بخؼٍى

ػغق حضًضة حؿهل علحهم مماعؾاتهم اإلاكِىت وجمىع ؤلاػاخت بهم، وؤبغػ ما عغؿه العصغ 

ً بالبكغ باؾخؼالحضًث و   ؿُت هى الخؼىع الخىىىلىجي والثىعة اإلاعلىماجُت.اخرراله اإلاخاحٍغ

بالبكغ والخىىىلىحُا في العالم اإلاعاصغ كظُت معلضة  جااع ؿالعالكت بين الا

وػامظت بط ؤن الخؼىعاث الحضًثت في الخىىىلىحُا مثل الهىاجف اإلادمىلت وؤلاهررهذ 

وقبياث الخىاصل الاحخماعي وػيرها كض حعلذ خُاجىا واجصالجىا ؤؾهل وفي هــ الىكذ 

مت اإلاىظمت، وعلى الغػم مً ؤهه ل ًمىً ألخض  ا في اإلاعغهت طض الجٍغ ا هام  ـ  ؤصبدذ خلُ

 ؤن اإلاكيلت التي جثيرها هظه ؤن ٌكً في بؾهام الخىىى 
ّ
لىحُا بكيل هبير في خُاجىا، بل

مت، بل عىضما اؾخسضل جيكإ عىضما ل ًخم  ؿإلتاإلا ام الخىىىلىحُا في اللظاء على الجٍغ

مت.اؾخسضًخم   امها لدؿهُل اعجياب الجٍغ

 مً ول ما ؾبم جخالى بقيالُت اإلاضازلت في: هُف ؤزغ الاهررهذ على 
 
اهؼالكا

مت الا  بالبكغ؟ جااع حٍغ

لإلحابت عً هظه الاقيالُت كؿمىا الضعاؾت بلى مدىعًٍ ؤؾاؾين هدىاٌو في 

: اؾالُب  ً بالبكغ لالهررهذ،بىما زصصىا اإلابدث الثاوي اؾخسضاإلابدث ألاٌو ام اإلاخاحٍغ

مت ل  بالبكغ.  جااع لضعاؾت صوع الاهررهذ في مياؿدت حٍغ

 بالبشر لإلهترهتاملتاجريً ام اشتخدأشاليب املبحث ألاول: 

ت  لت التي جدبعها ألاعماٌ الخااٍع ٌؿخسضم اإلااغمىن ؤلاهررهذ بىــ الؼٍغ

اللاهىهُت لإلعالن وحظب الؼبائً، طلً ؤهه وفي ألاؾاؽ ؤلاهررهذ حعض ؤصاة حؿخسضم 

لرروٍج وبُع اإلاىخااث والخضماث بامُع ؤهىاعها وجلضًم عغوض العمل مً زالٌ مىاكع 

ُت ومً زالٌ مدغواث البدث ؤو الىىاؿظ اإلاىبثلت لليكغ وكىىاث عؾمُت وػير عؾم

=                                                             

ش الىـاط في  ،2000هىؿمبر ؾىت  15اإلااعر في  25كغاع ألامم اإلاخدضة في الضوعة  ، اإلاىكع 2003صٌؿمبر  25جاٍع

http://www.un.org/Docs/asp/ws/as  

http://www.un.org/Docs/asp/ws/as
http://www.un.org/Docs/asp/ws/as
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ض اإلاؼعج،   بلى مؿاخاث ؤهثر اؾتهضاؿا مثل ػغؾ الضعصقت والبًر
 
والعغوض اإلالغبت وصىل

ً بالبكغ وؾُلت ؿعالت وػير ملُضة لخاىُض الطحاًا وجلضًمهم  وبالخالي ؤصبذ للمخاحٍغ

 لهم للعثىع علحهم.على ػبم بلى العمالء الظًً لِـ علحهم مؼاصعة مىاػ 

 ا ػير صحُذ؛ام ؤلاهررهذ" عملُا ًبضو مصؼلحاؾخسضام مصؼلح "ؾىء اؾخسضو 

ام ٌعجي ؾخسضألن ؤلاهررهذ ًىؿغ لجمُع اإلاؿخسضمين هــ ؤلامياهُاث الخلىُت وؾىء الا 

ؤن اإلاؿخسضم ل ٌؿخسضم اللضعاث التي جىؿغها آلالت بكيل صحُذ ؤو وامل، وخلُلت ؤن 

مىن ؤلاهررهذ ألػغاض بحغامُت ل ٌعجي ؤنهم ٌؿِئىن طلً بعع ألاشخاص ٌؿخسض

 ولىجهم ٌؿخسضمىنها بكيل ػير لئم، بعباعة ازغي ًيبغي ؤن ل هلىم  ؤلاهررهذ عً طلً.   

 الل املتاجريً بالبشر إلاهترهت لالجصال فيما بينهماشتغ: املطلب ألاول 

مت الؿُبراهُت ماغما مً هىع زاص بط ًخمخع  باملت مً  ٌعخبر الجاوي في الجٍغ

الخصائص واإلاميزاث التي جميزه عً اإلااغم العاصي، ؿهى ل ًظؼغ الى مؼاصعة منزله 

مت التي اعجىبها ان جغجب ؤزاع وعىاكب جمـ  لعجياب الـعل الاحغامي بِىما ًمىً للجٍغ

 ماصًت بلضان مسخلـت وجازغ على عضة ضحا
 
ع ول ًررن ؤزاعا ًا في وكذ واخض، هما اهه ؾَغ

مت مما ًصعب جدضًض مىكعه، بعباعة ؤزغي، ؿةن الاهررهذ ؤصبدذ ؤصاة  في مؿغح الجٍغ

ؿعالت في ًض الجىاة وفي حمُع اهىاع الجغائم وزاصت الجغائم اإلاىظمت مجها وبؼبُعت 

ع.   لا لخدلُم الغبذ الؿَغ  الحاٌ ػٍغ

ؤلاهررهذ عامل الدؿهُل الغئِس ي للجماعاث اإلاىظمت التي جخاحغ بالخالي حعض 

بالبكغ، خُث جظمً لهم عضم الىكف عً هىٍتهم وجىؿغ لهم جضابير لعغكلت جدبع 

ً بالبكغ  اجصالتهم، ومً ػير اإلاعغوؾ ما هي الىؾائل والخلىُاث التي ٌؿخسضمها اإلاخاحٍغ

 في حغائمهم لدؿهُل وكاػهم، لىً هىان ؤقي
 
اٌ مسخلـت مً الىظائف التي جدضًضا

ً بالبكغ مً ؤحل  جلضمها ؤلاهررهذ والتي ًمىً عصض بؾخعمالها مً ػغؾ اإلاخاحٍغ

 بغػها:لض الصـلاث ؤجمىُجهم مً ؤلاجصاٌ ؿُما بُجهم وجباصٌ اإلاىاص ػير اإلاكغوعت وع

ت:  -1 ت وان عام اإلاامىعاث ؤلازباٍع م في 1979ؤٌو ظهىع للمامىعاث ؤلازباٍع

ت على ؤنها لىخت اعالهُت ٍو ،حامعت صًىن مىً حعٍغف اإلاامىعاث الازباٍع

ؤلف مامىعت جدخىي على عؾائل في  30 الىرروهُت هبيرة ًصل عضصها بلى

ً طوي الاهخماماث  ،مىطىعاث مسخلـت لت حضًضة لالجصاٌ مع آلازٍغ وهي ػٍغ
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ض  اإلاكررهت ت بمثابت صحف خائؽ، ؤو صىاصًم بٍغ وحعض اإلاامىعاث ؤلازباٍع

بت الكبهعامت،  ٌؿخؼُع ؤي مخصل باإلهررهذ ، خُث بدللاث الىلاف وهي كٍغ

كاعهت باإلاٌؿمذ  ؤن ًؼلع علحها، وؤن ٌكاعن ؿحها، وكض جيىن مؼللت بدُث ل

 
ّ
وهي مً ؤكضم زضماث الكبىت ، (1)لألعظاء وكض جيىن مخاخت للجمُع بل

 .وألاحؼاء اإلايىهت لها

في جباصٌ اإلاعلىماث  حؿخسضم ػغؾ الضعصقت في ألاؾاؽػغؾ الضعصقت:  -2

ً الخىىىلىحُا  ذاجاخ، هما الىصُت مع مامىعت مً اإلاؿخسضمين آلازٍغ

ؿغاص مً عوٍت ام الياميرا ليي ًخمىً ألا اؾخسضالحضًثت جلىُت جباصٌ اإلالـاث و 

م وحىص بعع البرامج لخدلُم  بعظهم البعع ؤزىاء الضعصقت وطلً عً ػٍغ

 .(2)ألاػغاض ههظ

: هظام جباصٌ ؿعاٌ للملـاث عبر قبىت الاهررهذ، (FTPبغوجىوٌى هلل اإلالـاث) -3

ٌؿمذ للمؿخسضمين بالىصٌى اإلاباقغ الى اللغص الصلب لحاؾب ؤزغ 

ل اإلالـاث   .(3)وجدمُل وجنًز

ض ؤلالىررووي: ًلصض بها  -4 ام قبىت الاهررهذ إلعؾاٌ الىزائم اؾخسضالبًر

ض الىررووي زاص به،  واؾخالمها، خُث ًسصص ليل شخص صىضوق بٍغ

والظي ًيىن عباعة عً ملف على وخضة الاكغاص اإلامؼىؼت ٌؿخسضم إلؾخلباٌ 

ض في العالم في  الغؾائل الخاصت به وبمياهُت جىصُل عؾائله بلى ؤي ميان ًٍغ

 .(4)زىان معضوصة

ض الالىررووي بإهه ؤهثر زضماث الاهررهذ  اما وقُىعا، ؿظال عً اؾخسضًخميز البًر

 في بًصاٌ الغؾائل واؾخلبالها. طلً ؿةهه ًخميز بالؿغعت الـائلت

ام هظام للدكـير بؼغض ازـاء مدخىي اإلالـاث اإلاغؾلت اؾخسضالدكـير: ًمىً 

                                                             
ت، مصغ،  -(1) ان، زضماث الاهررهذ، الؼبعت الغابعت، مىخبت الاؾىىضٍع  .37، ص 2001ؤخمض ٍع

ان، زضماث الاهررهذ، اإلاغحع هـؿه، ص -(2)  .38ؤخمض ٍع

مدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها على -(3)

، العضص الثاوي، كؼغ،   .03، ص 2012صولت كؼغ، اإلاالت العغبُت الضولُت للمعلىماجُت، اإلاالض ألاٌو

ان، زضماث الاهررهذ، اإلاغحع الؿابم، ص -(4)  .38ؤخمض ٍع
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مت وؤًً. ت مغؾلحها مما ًصعب على ؤحهؼة الكغػت جدضًض مً اعجىب الجٍغ  وهٍى

مسخلف هظه الىظائف والبرامج التي جلضمها ؤلاهررهذ جسلم هظاما ل مغهؼي، ؤي 

ي جمغ مً زالله حمُع الاجصالث، بىاءا على طلً ل ًخم حسجُل ل ًىحض زاصم مغهؼ 

الاعؾاٌ ول ًمىً جدبعها خُث ل ًمىً للمىكع جدبع الاجصاٌ مغة ؤزغي، هما ؤن 

ً بالبكغ ًمىً ان ًغؾلىا اجصالتهم عبر ؾلؿلت مً الىاكلين ٌؿخسضم ول واخض  اإلاخاحٍغ

ىىتهم مً جدصين اهـؿهم مً مجهم جىىىلىحُا اجصاٌ مسخلـت، هظه الخىىىلىحُا م

ت لهىٍاتهم مما ٌؿمذ لهم باعجياب حغائمهم بدض  الاًلاع بهم ووؿغث لهم صعحت مً الؿٍغ

 ؤصوى مً اإلاساػغ. 

 اللهماشتغام املتاجريً بالبشر لالهترهت لتجىيد الضحايا و اشتخد: املطلب الثاوي

 مسخلـت ًمىً ؤن جاعل 
 
العالكت بين جاىُض الطحاًا وؤلاهررهذ جإزظ ؤقيال

ً بالبكغ عبر اإلاىاكع ؤلالىرروهُت وزضماث ؤلاهررهذ، ؤو  ؿت للمخاحٍغ الطحاًا ًلعىن ؿَغ

 الٌ وجضاٌو الطحاًا وؤلاعالن عً زضماتهم للعمالء عبر الاهررهذ.اؾخؼًمىً ؤن ًخم 

 ر الاهترهتججىيد الضحايا عبالفرع ألاول: 

حعض مىاكع الالىرروهُت وػغؾ الضعصقت وؤلاعالهاث هي ألاؾالُب الغئِؿُت التي 

الٌ ؾخؼٌؿخسضمها اإلاخاحغون بالبكغ لخاىُض الطحاًا، زاصت اليؿاء بؼغض الا 

الجيس ي، وؤبؼع ؤهىاع اإلاىاكع التي ٌؿخسضمها اإلاخاحغون بالبكغ لخاىُض الطحاًا جخمثل في 

 مىاكع اإلاغاؿلت، ومىاكع مسخلـت لخلضًم ؿغص العمل ؤو الؿُاخت.مىاكع ووالث الؼواج، 

 هاما في جاىُض ضحاًا الا
 
بالبكغ، خُث ؤن العضًض  جااع جلعب مياجب الؼواج صوعا

مً هظه اإلاىاكع جلع في بلضان اإلاصضع الغئِس ي في جىؿير اليؿاء الطحاًا، خُث ػالبا ما 

حل الاؾخـاصة مً ؤًؼلب مً اليؿاء الىاؿضاث على هظه اإلاىاكع صؿع ملابل مالي مً 

ره مما زضماث اإلاىكع وهظا اإلالابل هى في الؼالب مبالؽ ؿُه ًصعب على اإلاغؤة الـليرة جىؿي

ًظؼغها بلى ؤزظه هضًً مً اإلاىكع، هظا الضًً ًسلم هىع مً العبىصًت بين اإلاغؤة والىوالت 

 بّهً صون علمهً. جااع مما ًاعل هظه الازيرة جخدىم في اليؿاء اإلاضًىاث وجىحهً هدى الا

مً زالٌ ػغؾ  ،زاصت اليؿاء وألاػـاٌ، ا ًلىم اإلااغمىن باؾخضعاج وبػغاءهم

ٍمىً مكاهضة ء اإلاعلىماث والصىع وألاخاصًث، و الضعصقت التي ًخضاٌو ؿحها ألاعظا
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ب وام ؤو عً ػٍغ م الٍى علما ؤن هظه  ،،الـُضًى مالجمُع والخدضر معهم عً ػٍغ

 .(1)مً العالم الؼغؾ جامع ؤشخاصا مً ؤكؼاع مسخلـت

صوع هبير في بػغاء اليؿاء ل قً ؤن ػغؿت الضعصقت في قبىت ؤلاهررهذ لها ومما 

م الا  جااع وألاػـاٌ على العمل في مااٌ الا الٌ الجيس ي وهظا بؼبُعت ؾخؼبالبكغ عً ػٍغ

 .الحاٌ ؾاهم وبكيل هبير في اػصهاع هظه الخااعة اإلادغمت

ؤما باليؿبت إلعالهاث الاهررهذ ؿةن صوعها وؤهمُتها في جاىُض الطحاًا مؿإلت 

باليؿاء، خُث ًغي البعع ؤن عضصا كلُال مً  جااع مخىاػع خىلها زاصت في مااٌ الا

ـُت، اؾخسضاليؿاء والـخُاث لضيهً بمياهُت  ام الاهررهذ زاصت في اإلاىاػم الـليرة والٍغ

غون بإن الاهررهذ ل ًمىً ؤن جيىن  والتي ًخم مجها جاىُض العضًض مً الـخُاث واليؿاء ٍو

با حمُع الـخُاث ؤو اليؿاء لهً بمياهُت ؤصاة ؿعالت في الخاىُض، بِىما ًغي آزغون ؤن  جلٍغ

الىصىٌ الى الاهررهذ مً زالٌ اإلاضاعؽ واإلاىخباث، خُث ؤنهً ًلصضن هظه ألاماهً 

ً بالبكغ ؿت للمخاحٍغ  .(2)بؼغض البدث عً ؿغص عمل في الخاعج ؿُلعً ؿَغ

ام ؤلاهررهذ لخاىُض الطحاًا اليؿاء اؾخسضًيبغي ؤلاقاعة ؤًظا بلى ؤهه ل ًخم 

ػـاٌ ؿلؽ، بل حؿخسضم ؤًظا بؼغض جاىُض الغحاٌ ألػغاض السخغة والعمل وألا 

 الجبري عبر مىاكع وووالث الخىظُف التي جيىن في ؤػلب الحالث ووالث وهمُت.

عخلض ؤن  جااع خُث حعض ووالث الخىظُف الحللت ألاولى في ؾلؿلت الا بالبكغ، َو

لضعصقت وووالث الخىظُف هم معظم الىاؽ الظًً ًـظلىن البدث عً عمل في ػغؾ ا

ؤهاؽ ًـخلغون للماهالث الحلُلُت التي جؼلبها ووالث الخىظُف اإلاعخمضة واللاهىهُت 

التي جخعامل مع الباخثين عً العمل العاصًين، مما ًاعل الطحاًا ًلجئىن بلى ووالث 

 .(3)الخىظُف عبر الاهررهذ والتي ل جؼلب قهاصاث ؤو زبراث

                                                             
صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها على مدمض  -(1)

 .06صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص 

 ( 2 )- Athanassia P.Sykiotou, trafficking in human bings: internet recruitment, 

directorate of  general of human rights and legal affairs council of Europe, 2007, p42. 

(3) - Athanassia P.Sykiotou, trafficking in human bings: internet recruitment, op. cit, p44. 
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 حضًضا ولىً  جااع ًا الاوهىظا ؿةن جاىُض ضحا
 
بالبكغ عبر ؤلاهررهذ لِـ قىال

بالبكغ ؾابلا وان ًخم مً زالٌ ؤلاعالهاث في الصحف  جااع ماغص وؾُلت حضًضة، ؿال

واإلايكىعاث اإلاىػعت في الكىاعع، ؿهظه هي الؼغق اللضًمت واإلاعغوؿت لخاىُض ضحاًا 

لخىىىلىجي اهخللذ هظه بالبكغ، ؤما في الىكذ الحالي ومع الخىؾع ا جااع بؼغض الا

ؤلاعالهاث الصحـُت واإلايكىعاث بلى ؤلاهررهذ ولم ٌعض الطحاًا بداحت بلى قغاء الصحف 

ً بالبكغ لم ٌعض علحهم صؿع ملابل للـظاء ؤلاعالوي في الصحف او  في خين ان اإلاخاحٍغ

ػبع اإلايكىعاث، ؿاإلهررهذ ببؿاػت ػيرث الىؾائل اإلاؿخسضمت لخاىُض الطحاًا 

 بالبكغ.  جااع الخإهُض في اعجـاع وجيرة الاوؾاهمذ ب

 بالبشر عبر الاهترهت ججا  الل ضحايا الاشتغالفرع الثاوي: 

باألشخاص،  جااع بُيذ اإلااصة الثالثت مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الا

مت اإلاىظمت عبر  وبساصت اليؿاء وألاػـاٌ اإلاىمل إلجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

 بالبكغ وخصغتها في: جااع الٌ ضحاًا الااؾخؼالىػىُت صىع 

  الل الجيس ي:شتغالا 

 مً الا جااع الاٌكيل 
 
 مهما

 
ؤلاحمالي بالبكغ  جااع باليؿاء لؼغض الجيـ كؿما

على  هًًخم بحباع  خُث ،وػالبُت خالث العبىصًت عبر خضوص الضٌو في ًىمىا الحاطغ

مماعؾت الجيـ الخااعي باللىة والخضاع وؤلاهغاه ؤو مً زالٌ مماعؾت الؿلؼت والخإزير 

  .اللُام بمثـل هظه ألاؿعاٌ علحهً مً ؤحل

ؼصاص اوؼماؽ وجىعغ عصاباث ؤلاحغام العاإلاُت في الا باليؿاء لؼغض  جااع ٍو

ظلً بؿبب الٌ الجيس ي بؿبب ألاعباح العالُت التي جدللها هظه الخااعة وهؾخؼالا 

 بطا ما جم بللاء اللبع علحهم، 
 
صعىبت اهدكاؾ ؤمغهم، والعلىباث الخـُـت وؿبُا

 ٌ ، خُث ؤن ؤهثر ما ًمىً ؤن ًضاهىا به هى جؼوٍغ حىاػاث الؿـغ ؤو جإقيراث الضزى

 بمئاث اإلاالًين مً الضولعاث ػير الخاطعت 
 
وباإلالابل جدلم هظه العصاباث ؤعباخا

ً ، (1)ل ألامىاٌُها مً بلض بلى آزغ لؼؿللظغائب، والتي ًمىً هلل هما ؤصبذ اإلاخاحٍغ

                                                             
خمض ؿخحي عُض، عصاباث ؤلاحغام اإلاىظم وصوعها في الاجااع باألشخاص ـ صعاؾت ميكىعة طـمً هخـاب  -(1)

ت "مياؿدـت الاجاـاع باألشخاص وألاعظاء اض ،"، الصاصع عً ؤواصًمُت هاًف العغبُت للعلىم ألامىُت البكٍغ ، الٍغ

= 
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 عـً مباؾخعمالهبالبكغ ٌعغؿىن 
 
عضة  همبجباع اإلاخلً لىؾائل الخىىىلىحُا الحضًثت ؿظال

 بالبكغ زصىصا عبر الاهررهذ. جااع في الا ممً زاللها عملُاته ونضًغ ًػغق 

الٌ ؾخؼالا الٌ وبالخصىص ؾخؼام ؤلاهررهذ ألػغاض الا اؾخسضخُث ًمىً 

م ؤؿغاص ل  م حماعاث بحغامُت ؾخسضالجيس ي، بما عً ػٍغ امهم الخاص ؤو عً ػٍغ

مىظمت بهضؾ جدلُم الغبذ الخااعي مً زالٌ بُع الصىع ؤو عغض الخضماث، بط جلىم 

ًّ كض جم ؾخؼصـداث الىٍب بعغض بعالهاث عً وؿاء ألػغاض الا  حي ه
ّ
الٌ الجيس ي والا

ًّ ػالبا. جااع الا  به

جم تهٍغب وؿاء مً الُابان بلى هاواي في الىلًاث اإلاخدضة  2000ؿـي ؾىت 

ىُت ألػغاض الا  ام اؾخسضالٌ الجيس ي، خُث ؤن اإلاخاحغون بهً واهىا ًلصضون ؾخؼألامٍغ

م  الطحاًا لللُام بعغوض اباخُت خُت والتي ؾخعغض على الجمهىع الُاباوي عً ػٍغ

إلاىاص ؤلاباخُت جمىع مثل هظه الخصغؿاث قبىت ؤلاهررهذ، ؿاللىاهين الُاباهُت اإلاخعللت با

ً بالبكغ على اللُام بهظه العملُاث زاعج الُابان، هما ؤن ؤلاهررهذ  مما شجع اإلاخاحٍغ

ؾاهمذ في وكغ بعالهاث زاصت بهظه العملُت على مىاكع ًاباهُت وؾهلذ الخلاغ اإلاىاص 

، هظه الحالت بُيذ (1)والصىع الخاصت بهظه العملُت وبعؾالها بلى اإلاكاهضًً في الُابان

هُف ًمىً ؤن حؿخسضم جىىىلىحُا الاهررهذ في الالخـاؾ على حمُع الحضوص واللىاهين 

بيؿاء مً الُابان بلى الىلًاث اإلاخدضة  جااع الىػىُت، وهُف ؾاهمذ في زلم ؿىغة الا

ىُت و   اللهم حيؿُا إلاكاهضًً في الُابان.اؾخؼالامٍغ

  باحيت:صىع ووشر املواد إلا 

التي حؿخؼل ؾىاء ؤلاهررهذ بلضع هبير هإصاة ليكغ اإلاىاص ؤلاباخُت  حؿخسضمهما 

ؿىىاث الدؿعُىاث عغؿذ اهـااعا في بوكاء اإلاىاكع الالىرروهُت التي ؿ ،ألاػـاٌاليؿاء  ؤو

قهضث احؿاعا في الجغائم اإلاسلت بالحُاء، وطلً بيكغ وجىػَع الغؾائل والصىع وألاؿالم 

=                                                             

ل   17-15واإلاخظمً ؤعماٌ الىضوة العلمُت التي ؤكُمذ باألواصًمُت زالٌ الـررة ما بين  اض، 2004ؤؿٍغ ، الٍغ

 .16الؿعىصًت، ص

على  صغ العىإلات ومضي جإزيرهامدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في ع -(1)

 .07صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص
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جـُض الخلضًغاث بإن عضص خُث ، (1)عغوطها ؤػـال ووؿاءؤلاباخُت التي حؿخعمل في 

ًدص ى باإلاالًين وعضص ألاػـاٌ اإلاعغوطين  الاهررهذ صىع ؤلاؾاءة بلى ألاػـاٌ على قبىت 

 .اجاه ؾً الطحاًا هدى الاهسـاضهما  ،ألاعجح بعكغاث آلالؾ في الصىع ًدص ى على 

م قبياث  كغ الصىع على هدى مرزاًض عً دوجى    للىظغاءػٍغ
 
 ما ًاعل هكـها ؤمغا

 Internet Watch)هررهذ عصض ؤلا عً ماؾؿت  ةوجـُض البُاهاث الصاصع  ،صعب

Foundation ) 
 
الجيس ي  بالعخضاء  بإن عضص الىؼاكاث التي حؿخظُف مدخىي مخعللا

وؤن  2012و 2006 على ألاػـاٌ كض اهسـع بلى الىصف في الـررة ما بين عامي

ؽ عجها وعضصها  الصـداث ؤلالىرروهُت 
ّ
  1561صـدت واهذ مؿخظاؿت على  9550اإلابل

 
 
  38مً  هؼاكا

 
ٌعجي خضور اهسـاض في جضاٌو صىع  ػير ؤن طلً ل ،(2) 2012في عام  بلضا

  الاعخضاء الجيس ي على ألاػـاٌ.

 29908هررهذ الغابؼت الضولُت لخضماث اإلاؿاعضة عبر ؤلا  ذ، جلل2011وفي عام 

في اإلاائت مجها بإػـاٌ في ملخبل  71بؾاءة بلى ؤػـاٌ، ًخعلم  بالغ بكإن مىاص جدخىي على 

  6البلىغ و
 
 غبال   37404، كـؼ طلً العضص بلى 2012  وفي عام  ،في اإلاائت بإػـاٌ صؼاع حضا

  في اإلاائت  9في اإلاائت مجها بإػـاٌ في ملخبل البلىغ و 76ًخعلم 
 
 . (3)بإػـاٌ صؼاع حضا

 :
ً
 السخرة أو الخدمت قصرا

ؿلض ًإزظ قيل ؤعماٌ  ،بالبكغ جااع عضص صىع هظا الكيل مً ؤقياٌ الاخج

السخغة والتي حكمل جاىُض وبًىاء وهلل وبمضاص ؤو جىؿير شخص للعمل ؤو لخلضًم 

                                                             
مت العابغة لألوػان والثىعة اإلاعلىماجُت"، مضازلت طمً   -(1) ؤزام بً عىصة ػواوي ملُىت، جدضًاث ظاهغة الجٍغ

، هظم ؤًام اإلااجمغ اإلاؼاعبي ألاٌو خٌى اإلاعلىماجُت واللاهىن، ولُت الحلىق حامعت ؾعض صخلب البلُضة، الجؼائغ

 .18، ص2009اهخىبغ  27/30

غ ؾىىي صاصع عً ماؾؿت مغاكبت الاهررهذ لؿىت  -(2)  مخىؿغ على اإلاىكع الخالي: 2012جلٍغ

 www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF% 

        

ش   .11:37على الؿاعت  2018-02-09جم الاػالع علُه بخاٍع

غ ؾىىي صاصع عً الغابؼت الضولُت لخضماث اإلاؿاعضة عبر ؤلاهررهذ  -(3) ، مخىؿغ على 2012عام INHOPE جلٍغ

ش http://www.inhope.org/gns/about-us/annual-reports.aspxاإلاىكع الخالي:  . جم الاػالع علُه بخاٍع

 .13:22على الؿاعت  20-02-2018

http://www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012%25
http://www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012%25
http://www.iwf.org.uk/assets/media/annual-reports/FINAL%20web-friendly%20IWF%202012%25
http://www.inhope.org/gns/about-us/annual-reports.aspx
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حل ؤن ًلىم بإقؼاٌ قاكت ػير ػىعُت ؤزضماث مً زالٌ اللىة والخضاع ؤو ؤلاهغاه مً 

ت التي حعخبر ؤخض ؤؾىؤ ؤقياٌ ، ًًضولظمان الوللسخغة  ؤو كض ًخالى في العبىصًت اللؿٍغ

ً ألؾباب اكخصاصًت  جااع الا لع ؿحها العضًض مً اإلاهاحٍغ  ٍو
 
باألشخاص وؤهثرها اهدكاعا

بت بلى اإلاغاهؼ  ؿاؿغون مؿاؿاث بعُضة ؤو كٍغ ممً ًرروىن بُىتهم في ماخمعاث هامُت َو

ت مً  تحل العمل، خُث ؤالحظٍغ خُث  ،ًصبدىن عغطت ألوطاع العبىصًت اللؿٍغ

 مً كبل  ،ٌعاهىن ؤطي مً ؤعباب ؤعمالهم
 
 ؤو حؿضًا

 
ومً اإلامىً ؤن ًيىن ألاطي لـظُا

عب العمل، ما ًاصي ؤخُاها بلى زغق علض العمل الظي ًدىم العالكت بين الازىين والظي 

كض جاض مامىعت كض ًخسظ قيل جإزير ألاحىع ؤو عضم مىذ عؼلت للغاخت مً العمل و 

 .(1)مدخاؼة اللها لضعحت اعخباعهااؾخؼهه ًخم ؤهـؿها ؤخُاها 

طمذ الؿلؼاث البىلىضًت وؤلاًؼالُت كىاتها في بػاع عملُت   2006ؿـي عام 

"Terra Promessa بهم للعمل اللؿغي،  113" التي جمىىذ مً اهلاط ضحُت جم تهٍغ

باألشخاص مً  جااع وان جلىم بال خُث كامذ الؿلؼاث بخـىًُ اإلاىظمت ؤلاحغامُت التي

بًؼالُا وبىلىضا، وبعض الخدلُلاث اجطح ؤن جاىُض الطحاًا جم مً زالٌ بعالهاث 

ؾاعت جدذ خغاؾت  15الىظائف الصحـُت وؤلاهررهذ وؤنهم ؤحبروا على العمل إلاضة 

 عحاٌ مؿلحين.

 :بيع ألاطفال 

بالبكغ هيل  جااع باألػـاٌ مً الا جااع حكير جلضًغاث خضًثت بلى ؤن وؿبت الا

كمل الا ،جرزاًض   باألػـاٌ  جااع َو
 
الٌ الجيس ي، ؾخؼالٌ، مجها الا ؾخؼعضة مً الا  طغوبا

لررن في خالث هثيرة بمماعؾاث    ػـاٌ.ألا بُع جصل بلى خض ٍو

غ العالمي عً الا ـُض الخلٍغ عً مىخب  2012باألشخاص الصاصع في عام  جااع ٍو

مت بإن خالث الاألامم اإلاخدضة اإلاعجي باإلاسضعاث وال  27باألػـاٌ اإلاىكىؿت مثلذ  جااع جٍغ

، وكض واهذ 2010و 2007بالبكغ في الـررة ما بين عامي  جااع في اإلاائت مً خالث الا

، وفي الؿىىاث ألازيرة، واهذ 2006و 2003في اإلاائت في الـررة ما بين عامي  20 وؿبتها

                                                             
عة طـمً هخـاب خمض ؿخحي عُض، عصاباث ؤلاحغام اإلاىظم وصوعها في الاجااع باألشخاص ـ صعاؾت ميكى -(1)

ت  وما ًلحها. 31، اإلاغحع الؿابم، ص " "مياؿدـت الاجاـاع باألشخاص وألاعظاء البكٍغ



  لعجاٌ طهبُت
 

   

اصة ؤعلى باليؿبت بلى البىاث، ؿـي الـررة ما بي ، همذ وؿبت 2009و 2006ن عامي الٍؼ

في اإلاائت. وجمثل البىاث ضحُخين مً  17في اإلاائت بلى  13البىاث مً مامىع الطحاًا مً 

ؤصل ول زالزت مً الطحاًا ألاػـاٌ، وعػم جباًً الاجااهاث على الصعُض العالمي، 

غ ؤن ؤهثر مً  اصة واضحت في وؿبت خالث الا 20ٌؿخيخج الخلٍغ  سجلذ ٍػ
 
 جااع بلضا

ملاعهت بالـررة ما بين عامي  2010و 2007باألػـاٌ اإلاىكىؿت في الـررة ما بين عامي 

اإلاىدكـين في  جااع . وجاضع ؤلاقاعة بلى ؤن ما ًغبى على زلثي ضحاًا الا2006و 2003

لُا والكغق ألاوؾؽ هم ؤػـاٌ ألػغاض  جااع ًمثل الا  وعلى الصعُض العالمي  ،ؤؿٍغ

 .(1)اإلاائت مً مامىع الحالث اإلاىكىؿتفي  58الٌ الجيس ي ؾخؼالا 

عغض بالبكغ مً  جااع الاؤلاهررهذ عصاباث ؤلاحغام اإلاىظم في مااٌ  ذمىى ؿلض

م ؤلاعالهاث، واإلاثاٌ على  للبُعالؿلع في هظه الخااعة وهم الطحاًا مً البكغ  عً ػٍغ

ؤهه كض ظهغث على اإلاىكع اإلاسصص للمؼاصاث على بخضي اإلاىاكع بكبىت ؤلاهررهذ  ،طلً

 وصل ؾعغ مً عغطه في اإلاىكع  م واخضبعض ًى خُث و عغض لبُع ػـل باإلاؼاص العلجي 

يي 5.750.000بلى عكم ؿىلي بلؽ  الؼـل   .(2)صولع ؤمٍغ

هررهذ، ، ؤعلً مضعى علُه وؤم لؼـلين عً بُع ؤػـالها عبر ؤلا 2008وفي عام 

ا لضعاؾت الحالت، جم الخـاوض على بُع ألاػـاٌ عبر اإلاياإلااث الهاجـُت واإلاغاؾالث  ووؿل 

بالبكغ  جااع عبر ؤلاهررهذ، وؤللي اللبع على الجاوي في ػىاجُمال ووحهذ بلُه تهمت الا

 والخأمغ.

 بالبشر ججا  املبحث الثاوي: دو  الاهترهت في مكافحت جريمت الا

بالبكغ لِؿذ مؿإلت مباقغة، خُث جىص  جااع الخىىىلىحُا والاالعالكت بين 

( مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الخعظًب على ؤهه ًيبغي للضٌو 3ؿلغة ) 27اإلااصة 

                                                             
غ العالمي عً الاجااع باألشخاص الصاصع في عام -(1) عً مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاعجي باإلاسضعاث  2012الخلٍغ

مت، مخىؿغ على اإلاىكع:    والجٍغ

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_20

12_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf  ش  .22:23عت على الؿا 03/02/2018جم الاػالع علُه بخاٍع

مت ػؿُل ألامىاٌ، الؼبعت ألاولي، مىخبت الع -(2) ُيان، عاحع لخـاصُل ؤهثر: ؤخمض بً مدمض العمغي، حٍغ

اض، الؿعىصًت،   .23، ص2000الٍغ

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_2012_2_A.pdf
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"الؿعي بلى الخعاون في مااٌ بهـاط اللاهىن مً ؤحل الخصضي  ألاعظاء في ؤلاجـاكُت: 

مت اإلاىظمت عبر الىػىُت اإلاغجىبت مً زال  .(1)ام الخىىىلىحُا الحضًثت"اؾخسضٌ للجٍغ

ام الىؾائل الخىىىلىحُت اإلاخلضمت مثل اؾخسضوفي الىكذ الحاطغ، مً زالٌ 

هظام جدضًض اإلاىاكع، والهىاجف الظهُت، وقبىت ؤلاهررهذ، وقبياث الخىاصل الاحخماعي 

ت وػيرها، ًمىً ألحهؼة جؼبُم اللاهىن الخىاصل بكيل ؤؾغع وؤهثر ؿعالُت، وجدضًض هٍى

ً وجدبع ؤوكؼتهم مً زالٌ جدبع هىاجـهم اإلادمىلت، واإلاعامالث واإلاغاؾالث عبر  اإلاخاحٍغ

م ألاؿغاص واإلاامىعاث والىوالث واإلاىظماث ػير اؾخسضؤلاهررهذ، وباإلطاؿت بلى طلً، 

اصة الىعي العالمي بهظه اإلاؿإلت  الحيىمُت وػيرهم على هؼاق واؾع ول ما ؾبم طهغه لٍؼ

 ت ؤلاحغامُت.ومىع هظه ألاوكؼ

 ام الاهترهت ملالحقت املتاجريً بالبشراشتخد: املطلب ألاول 

للض جم بوكاء العضًض مً ألاصواث الخىىىلىحُت واإلاىصاث والخضماث لخِؿير 

وجىؾُع مهاعاتهم ومعاعؿهم  الخعاون الضولي والخدلُم والخىاصل بين مىـظي اللاهىن،

ً بالبكغ وؤلاًلاع بهم، بؼغض ب  هظهغ بعظا مجها:ًلاؾ اإلاخاحٍغ

ليت للشرطت الجىائيت املىظمت الدو الخاص ب هظام الاجصاالث العامليتالفرع ألاول: 

 )إلاهتربول(

مت في حمُع ؤهداء  190وهي مىظمت خيىمُت صولُت جخإلف مً  بلضا جداعب الجٍغ

، اؾخعملذ (2)العالم مً زالٌ الخعاون بين الؿلؼاث وػيرها مً ووالث بهـاط اللاهىن 

وهى هظام      -Iها هظام ضًثت إلاصلحتها مً زالٌ بوكائبالخإهُض الخىىىلىحُا الح

لالجصالث العاإلاُت، ًدُذ لإلهرربٌى اجصال وحعاوها ؤؿظل في ماالث اإلاعلىماث 

 بالبكغ. جااع الحؿاؾت خىٌ العالم مً ؤحل مياؿدت الا

                                                             
اإلااعر  39/46اجـاكُت مىاهظت الخعظًب، اجمضتها الجمعُت العامت لهُئت الامم اإلاخدضة بمىحب اللغاع عكم  -(1)

  ، مخىؿغة على اإلاىكع:1987حىان  26لذ خيز الخىـُظ في صز 1984صٌؿمبر  10في 

 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/C_Against_torture.arabic.pdf  جم الاػالع علُه

ش   . 23:22على الؿاعت  2018-03-20بخاٍع

ش:  www.intrpol/int/pub اإلاىكع الغؾمي لألهرربٌى  -(2) على الؿاعت  2018-01-11جم ؤلاػالع علُه بخاٍع

20:09. 

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/C_Against_torture.arabic.pdf
http://www.intrpol/int/pub
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ب البكغ والا  ؤصاة "عؾالت تهٍغ
 
بهم" لخىؿير صُؼت  جااع هما ؤوكإ ؤلاهرربٌى ؤًظا

. جااع مىخضة لإلبالغ عً خالث الا  بالبكغ بين البلضان ألاعظاء وكاعضة بُاهاث ؤلاهرربٌى

 الفرع الثاوي: فرقت العمل العامليت الظاهريت

تهضؾ بلى بىاء قغاهت صولُت ؿعالت مً مامىعت مً ووالث بهـاط اللاهىن مثل 

، الكغػت الـُضعالُت ألاؾ ، ًىعوبٌى ً حؿاعض على خماًت ؤلاهرربٌى ررالُت )ؤ ؾ ب( وآزٍغ

 الؼـاٌ مً ؤلاعخضاء علحهم عبر الاهررهذ.

 قع فرقت العمل العامليت املرئيت()مو  PINعمليت الفرع الثالث: 

هي عباعة عً مباصعة مً ؿغكت العمل العاإلاُت ؤلاؿرراطُت، هضؿها  PINعملُت 

اإلاعلً عىه هى جدضص الاشخاص الظًً لضيهم مٌُى حيس ي لألػـاٌ وػيرهم مً 

ألاشخاص، الظًً ٌؿخسضمىن الاهررهذ للىصىٌ الى اإلاىاص ؤلاباخُت، العملُت جىؼىي على 

مصائض مسررقي الكبياث، ؤو  HONEYPOTSبوكاء وحكؼُل عضص مً اإلاىاكع حعغؾ بـ 

 .(1)خُث جىهمهم بخلضًم صىع ػير كاهىهُت وطلً لإلًلاع بإهبر عضص ممىً مً الجىاة

 اشتغقاعدة البياهاث الدوليت لصو  الفرع الرابع: 
ً
 الل ألاطفال جيصيا

جدضًض ألاػـاٌ الظًً قاعوىا في مكاهض بباخُت وحعلب ؤزغهم مهمخان صعبخان 

  ،باليؿبت للؿلؼاث
 
 مً الصعب حضا

 
وعىضما ًدؿجى جدضًض الطحُت، ًيىن ؤخُاها

مؿاعضجه على جااوػ آزاع الصضمت الىـؿُت الىاحمت عً مكاعهخه في اإلاكاهض اإلاصىعة، 

عذ بكيل ؤو آزغ بها ألهه ٌعخلض ؤن الصىع التي ًخعلم ِكغث ؤو ُوِػّ
ُ
 .ألامغ ُخـظذ ؤو و

لجيس ي على قبىت ؤلاهررهذ، الٌ اؾخؼولخدضًض وحعلب ؤزغ ألاػـاٌ ضحاًا الا 

الٌ ألاػـاٌ في اإلاىاص ؤلاباخُت اؾخؼؤوكإث بلضان عضًضة وخضاث مخسصصت في مياؿدت 

، وحعض كاعضة جخعاون مع ؤلاهرربٌى والُىعوبٌى ومىخب الخدلُلـاث الاجداصي وما بلى طلً

ت للمعلىماث والخدلُلااؾخؼالبُاهاث الضولُت لصىع   ؤصاة كٍى
 
ث، الٌ ألاػـاٌ حيؿُا

ػللذ في عام 
ُ
 2001وهي ؤصاة جضًغها ؤلاهرربٌى وجمىلها اإلاـىطُت ألاوعوبُت، وواهذ كض ؤ

                                                             
على  مدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها -(1)

 .10صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص
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خم جدضًثها باهخظام بأزغ ما جىصلذ بلُه الخىىىلىحُا، مما 2009وُحضصث في عام  ، ٍو

ًدُذ للمدللين اإلاخسصصين جباصٌ اإلاعلىماث مع ػمالئهم خٌى العالم، وهي حؿخسضم 

هت الصىع إلًااص الصالث بين الطحاًا واإلاىتهىين وألاماهً، بغاماُاث معلضة إلالاع 

 بلاعضة البُاهاث وجخعاون في  40وجخصل في الىكذ الحالي كىاث الكغػت مً هدى 
 
بلضا

 وعلى اإلاعخضًً علحهماؾخؼالخعغؾ على ضحاًا 
 
 .(1)الٌ ألاػـاٌ حيؿُا

 الفرع الخامض: مؤشصت مايكروشوفت

ض مكرري الجيـ على ؤلاهررهذ طمً بلى « ماًىغوؾىؿذ»ٌؿعى مىظـى  ُّ جص

 هى عباعة عً  ،بالبكغ جااع مباصعة إلاياؿدت الا
 
ؿالغوبىث الظي ؤػللخه الكغهت مازغا

ًسخبئ زلف بعالهاث واطبت للخضماث الجيؿُت، ًخدضر مع ألاشخاص  chabot بغهامج

 ؤهه الـخا
 
 للخضماث الجيؿُت، مّضعُا

 
ة اإلاىحىصة في الظًً ًضزلىن بلى هظه ؤلاعالهاث ػلبا

اُبهم عً حمُع ألاؾئلت مً عمغه وبطا إلاـ  ،، عػباتها الجيؿُت وؤؾعاعهااؤلاعالن ٍو

الغوبىث هُت في قغاء زضماث حيؿُت، ًلىم بةعؾاٌ عؾالت صاعمت للمكرري ًدظعه ؿحها 

مً مساػغ قغاء الجيـ، لُخؼّىع الخدظًغ بلى بالغ للؿلؼاث في خاٌ ؤظهغ الصخص 

.ً  اهدغاؿُت، مثل قغاء زضماث حيؿُت مً ؤشخاص كاصٍغ
 
 مُىل

هخا وواقىؼً، وهى حؼء مً ازخبرث الكغهت بغهاماها في مىاػم ؾُاجل، ؤجال  

عخبر الا جااع مباصعة ؤػللها هاقؼىن في مااٌ مياؿدت الا ٌُ بالجيـ  جااع بالبكغ، والظي 

ً مً ؤبعاص  ؤبغػ وحىهه، بهضؾ جسـُع الؼلب على الجيـ مً زالٌ جدظًغ اإلاكرًر

هظا ألامغ وجإزيره على الطحُت. ؿبعضما جىخمل اإلاداصزت بين الغوبىث والكاعي، وعىض 

بن قغاء الجيـ »هُض مداولت قغاء زضماث حيؿُت، ًغؾل الغوبىث الغؾالت الخالُت جإ

ل   على اإلاضي الؼٍى
 
 حؿُما

 
مىً ؤن ٌؿبب طغعا مً ؤي شخص هى عمل ػير كاهىوي، ٍو

ؾدخم مغاحعت جـاصُل هظا الحاصر بكيل  ،بالبكغ جااع للطحُت، وهظلً صوعة الا

ل جداٌو قغاء  ،ـاط اللاهىن لالؾخاىابؤهبر، وكض ًخم الاجصاٌ بً مً كبل ؾلؼاث به

 .«الجيـ مغة ؤزغي، ؿةهه لً ًدلم ما جبدث عىه

                                                             
على  مدمض صالح خامضي، عالكت جىىىلىحُا اإلاعلىماث بظاهغة الاجااع بالبكغ في عصغ العىإلات ومضي جإزيرها -(1)

 .07صولت كؼغ، اإلاغحع الؿابم، ص



  لعجاٌ طهبُت
 

   

 الفرع الصادس: مؤشصت مراقبت الاهترهت

هي عباعة عً زؽ ؾازً إلاؿخسضمي الاهررهذ ليي ًخمىىىا مً ؤلابالغ عً 

 حعغطهم بلى مدخىي ػير كاهىوي على الاهررهذ. 

 بالبشر ججا  ملصاعدة ضحايا الاام الاهترهت اشتخد: املطلب الثاوي

ت لطحاًا  هىان صوع واضح لخىىىلىحُا اإلاعلىماث في جىؿير اإلاؿاعضة الظغوٍع

بالبكغ، وحؿهُل عىصتهم على مىػجهم ألاصلي، هما ؤن هىان ػغق ببضاعُت عضة  جااع الا

 ام الخىىىلىحُا ؿحها إلاؿاعضة الطحاًا.اؾخسضًمىً 

 بالبشر ججا  لضحايا الاضمان الصالمت الجصديت الفرع ألاول: 

جىؿير الحماًت مً معاوصة الاًظاء وبساصت عىضما ًلىم الطحاًا باإلصلء 

مىً صعم هظه الحماًت مً زالٌ اؾخعمل الاهررهذ،  ً بالبكغ، ٍو بكهاصتهم طض اإلاخاحٍغ

ىهُت مؼللت، خُث حؿمذ  وطلً مً زالٌ ما ٌعغؾ بالصلء بالكهاصة عبر صائغة جلـٍؼ

بكهاصتهم في ميان آزغ ػير كاعت اإلادىمت، بط ؤن قهاصتهم ًخم هللها  للكهىص باإلصلء

مباقغة عبر الاهررهذ الى كاعت اإلادىمت خث ًىحض اللاض ي ومدامي الضؿاع واإلاتهم الظًً 

مىً لهم ػغح الاؾئلت على الكهىص، وهظه الؼغؿت التي  ؿمعىن الىلل ٍو ٌكاهضون َو

غؿت مىـصلت في مبجى اإلادىمت ؤو ختي في ًضلي مجها الكهىص قهاصتهم ًمىً ؤن جيىن ػ

 ميان مسخلف.

 عودة الضحايا إلى موطنهم ألاصلي جيصير الفرع الثاوي: 

بالبكغ  مً زالٌ جباصٌ اإلاعلىماث  جااع جضعم قبىت الاهررهذ مؿاعضة ضحاًا الا

بالبكغ، بدُث جمىً مً بحغاء الررجِباث الالػمت  جااع ووكغها عبر قبياث مياؿدت الا

 لعىصة آمىت للطحاًا، ؿظال عً جىؿير مؿاخت عامت ليكغ اإلاعلىماث عً اإلاـلىصًً.

 بالبشر بين املىاطق املعزولت ججا  بىاء  وابط ملكافحت الاالفرع الثالث: 

غ بالبك جااع حؿاهم الاهررهذ في بىاء عوابؽ بين حهاث ؿاعلت في مياؿدت الا

م جباصٌ اإلاعلىماث عبر الاهررهذ، ؿمثال مىظماث ػير خيىمُت  معؼولت وطلً عً ػٍغ

 جااع عضًضة في مىاػم معؼولت جظع كىائم بإؾماء اشخاص مـلىصًً وعلى الاػلب جم الا

بهم، في خين ؤن العضًض مً اإلاىظماث الؼير  خيىمُت في اإلاضن التي ػالبا ما جيىن وحهت 
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لىماث عً ضحُا ًبدثىن عً مؿاعضة ؿمً زاٌ عبؽ بين بالبكغ لضيها مع جااع الا

ً بهم  .(1)معلىماث الؼغؿين ًمىً اهلاط هالء الطحاًا مً بغازً اإلاخاحٍغ

 خاجمت

مت  مً زالٌ هظا البدث جم الخؼغق الى العالكت التي جغبؽ بين الاهررهذ وحٍغ

بالبكغ وهُف ؤزغث ول مجها في ألازغي، وجىصلىا الى هدُات مـاصها ؤن الاهررهذ  جااع الا

 جااع والخىىىلىحُا بصـت عامت حكيل حؼء مً اإلاكيلت اإلاخمثلت في اهدكاع ظاهغة الا

ً بالبكغ ٌؿخؼلىن الاهررهذ لخىؾُع وحؿهُل وكاػهم زاصت  بالبكغ، خُث ان اإلاخاحٍغ

ع عمالئهم وختى في مااٌ علض الصـلاث وصىل الى في مااٌ الاجصاٌ ؿُما بُجهم ؤو م

اللهم، هما جىصلىا الى ان الخىىىلىحُا بصـت عامت والاهررهذ اؾخؼجاىُض الطحاًا و 

زاصت حكيل اًظا حؼء مً الحل لهظه اإلاكيلت، خُث ًمىً ؤن حؿخسضم الاهررهذ 

ً بالبكغ واعرراض اجصالتهم ومالخلتهم ؿظال عً صوع  ها الىبير في للخدغي عً اإلاخاحٍغ

 مؿاعضة الطحاًا. 
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Fight against human trafficking by sea 

 مطؿـىافي ؿالعؽ.ص. 
  

 latafi.mustapha@yahoo.fr، الجؼاةغ، بىمغصاؽ حامعت بىصواو، الحلىق  ولُت

ش الاؾخالم:  ش ال10/04/2018جاٍع ٌ ؛ جاٍع ش ال25/02/2020 :لبى  30/06/2020: يشغ؛ جاٍع

 

 :ملخص

 ٌ  التي بالبشغ الاججاع حغاةم مىغىع على الػىء حؿلُـ العلمُت الىعكت هظه جداو

 الؿلبُت اوعياؾاتهاو  الثلُلت بكاللها بالبشغ الاججاع حغاةم أللذ ؿلض البدغ، عبر جخم

 بلضان مً العضًض علىو  ألاؾـاٌ،و اليؿاء زاضت الطحاًا مً اإلاالًحن هغامتو  خُاة على

غ ئليها أشاعث التي بالبشغ الاججاع لطحاًا اإلاغوعو  الهاةل للعضص هدُجت العالم،  الخلاٍع

 على ٌعىص الظي الغبذ لعامل باإلغاؿت الجغاةم لهظه الىاؾع الاهدشاع َعىصو  الضولُت،

ب بعض العالم في مشغوعت ػحر ججاعة زالث وىنها مغجىبيها  في الاججاعو الؿالح، تهٍغ

 التيو  صازلُت، هؼاعاثو  خغوب مً مإزغا العالم محزث التي ألاخضار ئلى اإلاسضعاث،

 الؿياهُت الحغهت هظه اإلاىاؾم، جلً شهضتها ضخمت ؾياهُت هؼوح خغهت في ؾاهمذ

 بالبشغ الاججاع مىغىع ووىن . بالبشغ الاججاع حغاةم الػصهاع الخطب اإلاىار  شيلذ

ٌ  لظا الجىاهب، ومخىىع مدشعب م عً بالبشغ الاججاع مؿألت الضعاؾت هظه جدىاو  ؾٍغ

 طلًو  البدغ، في بالبشغ الاججاع إلاياؿدت اللاهىوي لألؾاؽ أوال هخعغع حؼأًً، في البدغ

 بالبشغ الاججاع جمُحزو  الكاهغة، هظه لطض للبداع الضولي اللاهىن  به حاء إلاا بالخؿغق 

ً، تهٍغب قاهغة عً ٌ  اللتزاماث الثاوي الجؼء في وهخعغع اإلاهاحٍغ  مياؿدت في الضو

ٌ  اللاهىهُت الىالًت جدضًض زالٌ مً البدغ، عبر بالبشغ الاججاع  اإلاجاٌ، هظا في للضو

ٌ  ؤلاكلُمي الازخطاص وخطغ ت اإلاؿاخاث على للضو  أوشؿت ؿيها جدضر التي البدٍغ

 جسخلف اإلاىاؾم مً مسخلـت مجمىعاث ٌشمل البدغي  الؿُاق أن طلً بالبشغ، الاججاع
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، وواحباث خلىق  ؿيها  الضولي اللاهىن  أكغها التي ؤلاحغاءاث أهم على والخعغؾ الضٌو

 إلاعاكبت جمهُضا بالبشغ، الاججاع أوشؿت في حؿخعمل التي الؿـً واخخجاػ لػبـ للبداع

 في بالبشغ الاججاع ضحاًا بها ًخمخع التي الحلىق  ألهم والخؿغق  الجغاةم، جلً مغجىبي

 .البدغ

ٌ  اللاهىهُت الىالًت ؛البدغ ؛بالبشغ الاججاعكلمات مفتاحية:   .الطحاًا خلىق  ؛للضو

Abstract: 

This study therefore deals with the issue of trafficking in human 

beings by the sea in two parts First, we examine the legal basis of the 

fight against human trafficking at sea by dealing with the international 

law of the sea in order to stop this phenomenon and distinguishing 

between human trafficking and  the phenomenon of smuggling of 

migrants ,in the second part, we present the obligations of states to 

stop trafficking of human beings by sea, by defining the legal 

jurisdiction of states in this area and limit the territorial jurisdiction of 

States to the marine areas in which trafficking activities take place  so 

that the maritime context includes different groups of regions in which 

the rights and duties of States differ and to identify the most important 

procedures adopted by the international law of the sea to control and 

detain vessels used in human trafficking activities in order  to punish 

the perpetrators of these crimes and taking on consideration of the 

most important rights enjoyed by victims of human trafficking at sea.  

Keywords: Human trafficking; Sea; State jurisdiction; Victims, 

Rights. 

  مقدمة:

اإلاجخمع الضولي في آلاوهت ألازحرة قىاهغ وحغاةم زؿحرة لم حعغؾ لها ؤلاوؿاهُت شهض 

مت الاججاع بالبشغ مً  مثُال وجىىعذ هظه الكىاهغ بالؿغق وألاؾالُب، وحعض حٍغ

مت في آلاوهت ألازحرة  ألاوشؿت اإلاضاهت في العالم زطىضا بعض أن وشؿذ هظه الجٍغ

الغق التي هجحذ اإلاجخمعاث في ججاوػ  بطىعة واؾعت، ؿهي شىال خضًثا مً أشياٌ

شيلها الخللُضي اإلاخمثل في الاؾتركاق والاؾخعباص، ػحر أن الـعل ال ػاٌ كاةما ختى ًىمىا 
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هظا، لىً بطىع وأشياٌ أهثر جؿىعا واالؾخؼالٌ واللؿىة والاؾخعباص وامتهان ؾاةغ 

لظي حعلها زالث الحلىق لطحاًا الاججاع بالبشغ مً أحل جدلُم مياؾب مالُت، ألامغ ا

ب الؿالح، والاججاع في اإلاسضعاث.  ججاعة ػحر مشغوعت في العالم بعض تهٍغ

مت هظه حشيله إلاا وهكغا  ت، اإلاجخمعاث اؾخلغاع على زؿغ مً الجٍغ  ؿلض البشٍغ

 مً مجمىعت ئبغام ؾٍغم عً الكاهغة هظه إلاياؿدت الضولي اإلاجخمع جػاؿغث حهىص

ٌ  اعخماص في ػاًتها الاجـاكاث بلؼذ هظه وكض الضولُت، الاجـاكُاث  ومعاكبت وكمع مىع بغجىوى

ٌ  هظا ألحم وكض اليؿاء وألاؾـاٌ، وزاضت باألشخاص الاججاع  ألامم باجـاكُت البرجىوى

مت إلاياؿدت اإلاخدضة ٌ  عالج خُث ،2000الىؾىُت لعام  عبر اإلاىكمت الجٍغ  كػُت مغة ألو

 شاملت. معالجت بالبشغ الاججاع

ػحر أن ألاخضار التي محزث العالم مإزغا مً خغوب وهؼاعاث صازلُت، والتي  

ؾاهمذ في خغهت هؼوح ؾياهُت ضخمت شهضتها جلً اإلاىاؾم، شيلذ اإلاىار الخطب 

الػصهاع حغاةم الاججاع بالبشغ زاضت عبر البدغ، ؿلض شيل البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ مجاال 

واإلاىكماث ؤلاحغامُت التي جضًغ عملُاث واؾعا الخخىاء مجمىعت واؾعت مً الشبياث 

ب في مسخلف أهداء اإلاىؿلت، مؿخـُضة مً غعف بعؼ الحيىماث،  الاججاع والتهٍغ

وجضعي الىغع ألامني، وهضعة الخيؿُم ؤلاكلُمي في مياؿدت قاهغة الاججاع بالبشغ عبر 

 البدغ.

ت الخالُت: هل ولضعاؾت مىغىع الاججاع بالبشغ عبر البدغ، جىضلىا ئلى ؾغح ؤلاشيالُ 

مت في البدغ وجىؿحر  ًىـي ئعماٌ بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص، للمع هظه الجٍغ

ض مً الطيىن الضولُت  الحماًت الياؿُت لطحاًاها، أم أن ألامغ ًخؿلب جؿبُم اإلاٍؼ

 لخدلُم جلً الؼاًت؟

جىاولىا هظه ؤلاشيالُت اعجأًىا جلؿُم هظه الىعكت العلمُت ئلى كؿمحن،  لإلحابت عً 

م الاججاع بالبشغ في البدغ، وزططىا اللؿم الثاوي للحضًث  أوال ؤلاؾاع اللاهىوي لخجٍغ

عً التزاماث الضٌو بلمع الاججاع بالبشغ في البدغ، وطلً بالحضًث عً الىالًت اللاهىهُت 

 للضٌو في هظا اإلاجاٌ، وأهم الحلىق التي ًخمخع بها ضحاًا الاججاع في البدغ. 
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 القاهووي لتجريم الاثجار بالبشر في البحر.أوال: إلاطار 

مها معو  الغكُم ججاعة مداعبت ؿىغة وشؿذ للض   في عشغ الخاؾع اللغن  بضاًت ججٍغ

ذ في حاء ؿلض الضولُت، مً اإلاىازُم العضًض  أن      عام ؿُىا مإجمغ عً الطاصع الخطٍغ

 اإلاىازُم وفي العاإلاُت." ألازالق كىاهحن ومع ؤلاوؿاهُت مباصب مع جدىاكؼ …ججاعة الغكُم:"

ؿاهُا، ؿغوؿا بحن التي علضث  الضولخان هاجان واؿلذ ،      واجـاكُت      واجـاكُت وبٍغ

 الخأهُض وجىغع  .الغكُم لخجاعة بمماعؾتها اإلاشدبه الؿـً بخـخِش الحغبُت ؾـنهما على كُام

 .(1)1890هؿل وبغو       بغلحن مُثاق أهمها الخلت مىازُم في الخجاعة هظه على مداعبت

، ئال أن ججاعة الغكُم لم جخىكف 1890على الغػم مً صعىة مإجمغ بغوهؿل لعام 

ؿلض واهذ الؿـً ألاوعبُت ججىب كاعاث العالم اإلاسخلـت لخؿف ألاشخاص وبُعهم في 

ألاؾىاق ألاوعبُت مما صؿع ببعؼ الضٌو ألاوعبُت ئلى علض اجـاكُت ؾان حغمان عام 

جىلُدا للطىحن اإلاىكعحن في بغلحن وبغوهؿل، ؿأهضث عؼمها على ، التي وغعذ 1919

 .(2)البدغغمان اللػاء اليامل على الغق بطىعه حمُعها وعلى الاججاع بالغكُم في البر و 

غ لجىت الغق التي عُنها مجلـ عطبت ألامم في  بىاءو  غان  12على جلٍغ ، 1924خٍؼ

ل، واجـاكُت ؾان حغمان، وعػبت في جىؾُع الاهجاػ الظي جدلم بـػل ضً بغوهؿ

، (3)في قل عطبت ألامم 25/09/1926علضث اجـاكُت مىع ججاعة الغق في حىُف في ًىم 

التي ألؼمذ الضٌو ألاؾغاؾ بمىع ججاعة الغكُم بمىحب اإلااصة الثاهُت، وكض جبعذ هظه 

ء الطيىن الضولُت ئبغام العضًض مً الاجـاكُت الضولُت اإلاخعللت بمداعبت الاججاع باليؿا

وألاؾـاٌ، ؿلض أكغث الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة اجـاكُت خكغ الاججاع باألشخاص 

ش  ، زم أكغث ؿُما بعض ألامم اإلاخدضة، اجـاكُت 1949/ 2/12واؾخؼالٌ صعاعة الؼحر بخاٍع

، 1956الخىمُلُت إلبؿاٌ الغق وججاعة الغكُم وألاعغاؾ واإلاماعؾاث الشبيهت بالغق عام 

مت ومع بغوػ خاحت اإلا ؼ الخعاون على مىع الجٍغ جخمع الضولي ئلى اجباع ههج علمي لخعٍؼ

                                                             
ت الضولُت، عؾالت ماحؿخحر، ولُت الحلىق  - (1) حامعت  ،بلىؽ ؾماح، الىكام اللاهىوي للمالخت البدٍغ

 .77، ص2015-2014، -كؿىؿُىت

 .505، ص2007النهػت العغبُت، اللاهغة، عبض الىاخض مدمض الـاع، الجغاةم الضولُت وؾلؿت العلاب عليها، صاع  - (2)

ؾهُل خس ي الـخالوي، مىؾىعت اللاهىن الضولي الجىاتي ) حغاةم ؤلاباصة الجماعُت وحغاةم غض ؤلاوؿاهُت(،  - (3)

 .212، ص2011الخىػَع، عمان، ، صاع الثلاؿت لليشغ و 1ؽ
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مت  اإلاىكمت عبر الىؾىُت ومياؿدتها، ؿلض جم ئبغام اجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

، أًً ألحم بها بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الاججاع 2000اإلاىكمت عبر الىؾىُت لعام 

 .(1)ألاؾـاٌباألشخاص وزاضت اليؿاء و

اؾدىاصا إلاا جػمىخه، كىاعض اللاهىن الضولي الخاضت بمياؿدت الاججاع بالغكُم، 

والاججاع باألشخاص هما ؾبم طهغه، ووىن جلً الكاهغة هثحرا ما جغجىب في عغع البدغ، 

م الاججاع  أو عً ؾٍغله، ؿلض خغص واغعي اللاهىن الضولي للاهىن البداع، على ججٍغ

زالٌ هطىص اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع،  بالغكُم والاججاع باألشخاص، مً

 وبغوجىوٌى كمع تهٍغب اإلاهاحٍغً عبر البر والبدغ، وهظا ما ؾىبرػه على الىدى الخالي:

 :1692املتحدة لقاهون البحار لعام اثفاقية ألامم  -1

م ججاعة الغكُم ومياؿدتها، بمىحب هطىص اللاهىن الضولي  للض جأهض خىم ججٍغ

، والتي (2)1958ؿياهذ البضاًت بىطىص اجـاكُت حىُف ألعالي البداع لعام البداع، 

ت الضولُت، وكض جؿغكذ إلاؿألت الغق مً زالٌ اإلااصة   13عملذ على جلىحن ألاعغاؾ البدٍغ

 هلل ومعاكبت بمىع الـعالت الىؾاةل جخسظ والتي هطذ على أهه:" ًجب على ول صولت أن

 هظا في علمها اؾخعماٌ ئؾاءة عضم على جدغص وأن علمها،جدمل  التي الؿـً على الغكُم

 أي (3)واكع." هأمغ خغا ٌعخبر ؿاهه علمها وان أًا ؾـُىت أًت ئلى قهغ ًلجأ عكُم وأي الؼغع،

ٌ  ول على م إلاىع الـعالت ؤلاحغاءاث باجساط الالتزام الضو  التي جغؿع الؿـً اؾخسضام وججٍغ

 اإلاجاٌ. هظا في لعلمها اإلاشغوع ػحر الاؾخسضام وإلاىع الغكُم، هلل مجاٌ في علمها

ذ منها ؿلض هطذ على 22أما اإلااصة   عً الىكغ وبؼؼ الحغبُت الؿـً لياؿت الخطٍغ

 .(4)الغكُم بىلل جلىم التي الؿـً غبـ ؾلؿت جغؿعه بمماعؾت الظي العلم

م الاججاع بالغكُم، هلاعضة أمغة مً كىاعض اللاهىن الضولي  بعض اؾخلغاع كاعضة ججٍغ

                                                             
عاث الىؾىُتخكغ الاججاع بالبشغ في اللاهىن الضولي صعاؾت ماحض خاوي علىان،  - (1) ، 1، ؽ ملاعهت مع الدشَغ

 .135، ص 2015مغهؼ الضعاؾاث العغبُت، اللاهغة، 

ل  29جم جبني هظه الاجـاكُت في  - (2)  .1962ؾبخمبر  30، وصزلذ خحز الىـاط في 1958أؿٍغ

 ؾىان ؾالب اللاؾمي، الاؾخثىاءاث العغؿُت والاجـاكُت على ازخطاص صولت العلم في البداع العالُت - (3)

، الؿىت العاشغة،   .387، ص 2018والؼاًت منها، مجلت اإلادلم الحلي للعلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، العضص ألاٌو

ت،  - (4)  . 563، ص 2004مدمض ؾامي عبض الحمُض، اللاهىن الضولي العام، ميشأة اإلاعاعؾ، ؤلاؾىىضٍع
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 خُث ؾاعث زؿى، (1)1982اإلاخدضة للاهىن البداع لعام العام، جىاولتها اجـاكُت ألامم 

 التي منها 99اإلااصة  في طلً على ؿىطذ به، والاججاع معالجت الغق  مؿالت في حىُف اجـاكُت

ٌ  بحن الخعاون  ألعماٌ ألاؾاؾُت وضحذ العىاضغ وكض اإلاىغىع، لهظا هغؾتها  حمُعها الضو

مىً الغكُم، اإلاشغوعت وهلل ػحر الخجاعة هظه مياؿدت احل مً  هظه العىاضغ ئًجاػ ٍو

 :الخالُت بالىلاؽ

 هلل في علمها جغؿع التي الؿـً اؾخسضام إلاىع الـعالت الخضابحر باجساط صولت ول التزام -

 ومعاكبت طلً. الغكُم

 هظا في لعلمها اإلاشغوع ػحر الاؾخسضام إلاىع الـعالت الخضابحر باجساط صولت ول التزام -

 .الؼغع

  ًطبذ ؾـُىت أًت قهغ على ًلجا الظي الغكُم أن -
 
 عما الىكغ بؼؼ الىاكع بدىم خغا

واحب الخعاون  1الـلغة  110. وكض أهضث اإلااصة (2)كاهىن صولت علم الؿـُىت به ًلط ي

مت، بىطها على مىذ الؿـً الحغبُت خم جـلض وػٍاعة الؿـً  الضولي للمع هظه الجٍغ

التي ٌشدبه في كُامها بخجاعة الغكُم، ػحر أن الؿإاٌ الظي ًؿغح في هظا الخطىص، هى 

 باإلاعنى الغكُم خجاعةؿ. الغكُم ججاعة أشياٌ مً خضًثا شىال بالبشغ الاججاعمضي اعخباع 

 اإلاخدضة ألامم اجـاكُت في بالبشغ ججاعالا طهغ ًغص لم، هما أهه مىحىصة حعض لم الخللُضي

 .ألاشياٌ مً شيل بأي البداع للاهىن 

 مً شيل هى بالبشغ الاججاع أن اإلاخدضة لألمم الخابع ؤلاوؿان ًغي مجلـ خلىق 

حعخبر  الاكخطاصي والاؾخؼالٌ اإلاجزلي العىف عماٌأ واهذ اطا، ؿ(3)ةاإلاعاضغ  الغق  أشياٌ

 ؤلاوؿان خلىق  مجلـخؿب عأي  بالبشغ الاججاع إلاعاضغة مثلا الغق  شياٌضىعا أل 

ـاث ًىمً حاهبها الؿلبي في ئغعاؾ اإلاخدضة، لألمم الخابع أما . اإلاطؿلح هظا ؿهظه الخعٍغ

لت  البداع للاهىن  اإلاخدضة ألامم اجـاكُت واؾعت بظهغها ؿلض جؿغكذ لهظه الكاهغة بؿٍغ

                                                             
 عليها ضضكذ ، وكض1994صٌؿمبر  16في  ، وصزلذ خحز الىـاط1982صٌؿمبر  10في  الاجـاكُت هظه جبني جم - (1)

 .06، ج.ع. عضص 1996حاهـي  22اإلاإعر في  53-96الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 

ت،  الضولي علىان، اللاهىن  الىٍغم عبض - (2)  .486، ص 2007العام ) اإلاباصب العامت(، ميشأة اإلاعاعؾ، ؤلاؾىىضٍع

م العامل اإلاعني بأشياٌ الغق اإلاعاضغة، اإلاإعر في  - (3) غ الـٍغ ، في الىزُلت: 2006أوث  26أهكغ جلٍغ

A/HRC/Sub.1/58/25 
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 البداع لخىكُم أصاة ، ؿهيالاجـاكُت، والؿبب في طلً ًغحع للؼغع مً العبىصًت لعباعة

 .(1)ؤلاوؿان خلىق  لحماًت ولِـ

 مسخلـت ؾبُعت لهما الغكُم وججاعة بالبشغ االججاعؿ ،ما ؾبم ئلى اإلغاؿتب

مت متهي  الغكُم ججاعة ، طلً أنهجٍغ  العبُضألن  ؛الحيىماث جخدملها صؾخىعٍت حٍغ

مت ؿهى بالبشغ الاججاع، أما اللاهىن  ؾُاصهم بدىمأل  ن ى مملىو مً و  ،ؿغاصًغجىبها ألا  حٍغ

ٌ  ًمىًزم  ٌ  ئالجساؾب  ال البداع للاهىن  اإلاخدضة ألامم اجـاكُت ئن اللى  ، أماالضو

 .(2)الؼاًت هظه جسضم أزغي  بغوجىوىالثمً ازخطاضاث  هيؿ الـغصًت الجغاةم عاكبتم

ٌ ال الاجـاكُت هما أن   لألمً تهضًضا حشيل التي اللػاًاؾىي  البداع  أعاليفي  جدىاو

ٌ  جغجىبها التي التهضًضاثو  اللغضىتو البدغي   Douglas، وفي هظا ؤلاؾاع ًإهض الضو

Guilfoyle سُت أهمُت طاث مؿألت هي الغكُم ججاعة أن  هلل ًمىً ال، ؿؿلـ جاٍع

 ال 110 اإلااصة مً( ب) 1 الـلغة، وبالخالي ؿبالبشغ الاججاع خاالث ئلى" الغكُم" مطؿلح

 .(3)بالبشغ جخاحغ التي للؿـً للخطضي واؿُا كاهىهُا أؾاؾا جىؿغ

مت الغق مً وحهت الىكغ  ػحر أن اللىٌ الؿابم مغصوص علُه، ؿُجب جـؿحر حٍغ

الحضًثت، ؿداالث العجؼ والاؾخؼالٌ التي ًخعغع لها ضحاًا الاججاع بالبشغ، هي هــ 

با التي ًخعغع لها العبُض، مً هىا جكهغ اإلاؿاواة بحن ضحاًا الاججاع بالبشغ الحاالث  جلٍغ

ـها ، (4)ي جلحم بهمبالعبُض مً خُث ألاغغاع الت هما أن ألامم اإلاخدضة طهبذ في حعٍغ

لالججاع بالبشغ ئلى اللىٌ:".....الغق أو مماعؾاث مشابهت للغق.."، وعلى هظا الىهج ؾاعث 

مت الاججاع بالبشغ،بعؼ الضٌو في  ـها لجٍغ مت أن ول منهما على خضا ٌعخبرو  حعٍغ  حٍغ

 البشغ مً الغبذ" أنها علىتها ضُاػ ًمىًٌشتروان معا في أوحه حشابه  بها، معترؾ صولُت

غض  Hirsi. وكض أزظ بهظا الدؿبِب في كػُت (5)"الاكخطاصًت لألػغاع ئعاصتهم غض

                                                             
(1) - Fabian Jaensch, Migrants and Refugees at Sea, Thesis Master in European Law, 

University Gent, Belgium, 2012, P 17. 

(2)- Efthymios Papastavridis, "Interception of human beings on the high seas: a 

contemporary analysis under international law", Syracuse Journal of International 

Law and Commerce, Vol 36, (2009), P 165. 

(3) Douglas Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge 

University Press, September 2009, P 77. 

(4 - Efthymios Papastavridis,Op.Cit, P 173. 

(5) - Fabian Jaensch,Op.Cit, P 18. 
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 Pinto اللاض ي ، ؿلض طهبؤلاوؿان لحلىق  ألاوعوبُت اإلادىمت ؿطلذ ؿيها التيئًؿالُا 

de Albuquerque (1)الاججاع بالغكُمئلى اللٌى أن هىان حشابه بحن الاججاع بالبشغ و. 

 ، التي مً بُنهااإلاعاهضاث لخـؿحر ألاؾاؾُت اللىاعض الحؿبان في ألازظ ًخعحن ماه

 ؿُِىا اجـاكُت مً 1الـلغة  31 اإلااصة جىظو  ،اللىاعض جلً مً واخض هىؿ الـعالُت مبضأ

 و  هُت بدؿً اإلاعاهضة جـؿغ "أن: على، 1969لعام  اإلاعاهضاث للاهىن 
 
الظي  للمعنى وؿلا

 مطؿلح جـؿحر ُجب، ؿ"ٌعؿى أللـاقها غمً الؿُاق الخاص بمىغىعها والؼغع منها

 أخض هى مكاهغه بجمُع الغق  ئلؼاء، طلً أن ػغغه ًسضم الظي الىدى على العبىصًت

 . (2)الضولي للبداع أخض ؿغوعه، الظي ٌعض اللاهىن العام الضولي لللاهىن  اإلاشترهت ألاهضاؾ

 ثجار بالبشر ع  هرري  املاارري :ثمييز الا -2

باألشخاص الـلغة )أ( مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الاججاع  3جػمىذ اإلااصة 

مت إلاياؿدت اإلاخدضة ألامم الجـاكُت اإلاىمل، (3)وبساضت اليؿاء وألاؾـاٌ  عبر اإلاىكمت الجٍغ

 الىؾىُت، حعٍغف الاججاع باألشخاص على الىدى الخالي:

الاججاع باألشخاص" ججىُض أشخاص أو هللهم أو جىلُلهم أو ئًىائهم "ًلطض بخعبحر "

 أو أشياٌ اللؿغ مً طلً ػحر أو اؾخعمالها أو اؾخلبالهم بىاؾؿت التهضًض باللىة أو

  أو اؾخػعاؾ، خالت اؾخؼالٌ أو الؿلؿت اؾخؼالٌ أو الخضاع أو الاخخُاٌ أو الازخؿاؾ

 لؼغع آزغ على شخظ ؾُؿغة له شخظ مىاؿلت لىُل مؼاًا أو مالُت مبالؽ جلليو  باعؿاء

 أشياٌ ؾاةغ أو الؼحر صعاعة اؾخؼالٌ أصوى، هدض َشمل الاؾخؼالٌ،و  .الاؾخؼالٌ

 الشبيهت اإلاماعؾاث أو الاؾتركاق الخضمت كؿغا، أو أو السخغة أو الجيس ي، الاؾخؼالٌ

ألاعػاء." وزالضت اللىٌ، ليي ًيىن الصخظ مظهبا باالججاع  هؼع أو الاؾخعباص أو بالغق،

 .(4)الؼغع هما ؾبم جـطُله في الخعٍغفبالبشغ ًجب جىاؿغ الـعل والىؾُلت و 

                                                             
(1) - Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, ECHR, Grand 

chamber, Judgment 23 February 2012. 

(2) - Efthymios Papastavridis,Op.Cit, P 164. 

ش  - (3) ش 15/11/2000اعخمض هظا البروجىوٌى بخاٍع ، وكض ضضكذ علُه 20/05/2003، وصزل خحز الىـاط بخاٍع

 .69، ج.ع. عضص 417-03الجؼاةغي بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 

(4) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, International refugee law 

series, Vol 7, 2016, P 147. 
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 تهٍغب الـلغة )أ( مً بغوجىوٌى مياؿدت 3وفي اإلالابل مً طلً جىظ اإلااصة 

مت إلاياؿدت اإلاخدضة ألامم الجـاكُت اإلاىمل، (1)والجى والبدغ البر ؾٍغم عً اإلاهاحٍغً  الجٍغ

ً" جضبحر"ًلطض بخعبحر " الىؾىُت، على أهه: عبر اإلاىكمت ٌ  تهٍغب اإلاهاحٍغ  ػحر الضزى

 ؿيها، الضاةمحن مً اإلالُمحن ٌعض ال أو له مىؾىا لِؿذ أزغي  صولت ئلى ما لصخظ اإلاشغوع

ٌ  أحل مً لت الحطى  ."أزغي  ماصًت مىـعت أو مالُت مىـعت على مباشغة ػحر أو مباشغة بؿٍغ

مت الاججاع بالبشغ  باإلالاعهت بحن الىطحن الؿابلحن جخطح حلُا الـغوق بحن حٍغ

ً مً خُث عىطغ اإلاىاؿلت ، ؿب ب اإلاهاحٍغ ب اللاهىوي الخعٍغف أن مً الغػموتهٍغ  لتهٍغ

ً  اإلاىاؿلت اعخباع ُمىًؿ اإلاىاؿلت، عىاضغ مً عىطغا ضغاخت ًخػمً ال اإلاهاحٍغ

" صولُىن  مهاحغون" النهاًت في هم اإلاهغبىن  إلاهاحغون، ؿاالخعٍغف غمً اؿتراض ي هعىطغ

 الضلُل ًىظوفي هظا الؿُاق ، (2)بمدؼ ئعاصتهم اإلاعخاصة ئكامتهم بلض حؼُحر ًلغعون 

عي مت اإلاىكمت عبر  ؤلاهماتي اإلاخدضة ألامم بغهامج لخىـُظ الدشَغ خىٌ اجـاكُت الجٍغ

ب بحن الخمُحز أؾاؽ ٌشيل العىطغ هظا أن على ابه اإلالحلت البروجىوىالثالىؾىُت و   تهٍغ

ً ىضح ،باألشخاص والاججاع اإلاهاحٍغ ً الؿىعي الخىلل أن ٍو  اإلاـهىم ًمحز للمهاحٍغ

 ٌ ت الحغهت على ًلىمالثاوي  اإلاـهىم أن خحن في ،ألاو  .(3)بهم اإلاخاحغ لألشخاص اللؿٍغ

ب على أؾاؽ الاؾخؼالٌ، ؿالعالكت  اإلاهغب بحن هما ًخم الخمُحز بحن الاججاع والتهٍغ

 وجيخهي ماصي، بملابل ػحر كاهىوي بشيل صولُت خضوص عبىع  حؿهُل على جلىم واإلاهاحٍغً

ٌ  بُنهما العالكت  الاججاع مماعس ي اإلاؿخلبلت، بِىما جخجه هُت الضولت ئلى اإلاهاحغ بضزى

 بحن العالكت ئط ئن مياؾب، لجني الاؾخلباٌ بلض في الطحُت اؾخؼالٌ ئلى باألشخاص

ً صاةما عبىع  عبىع  عىض جيخهي ال والطحُت اإلاخجغ الحضوص، هما ًخؿلب تهٍغب اإلاهاحٍغ

                                                             
م البر والبدغ والجى )بالحرمى(، اإلاىمل الجـاكُت ألامم اإلاخدضة  - (1) ً عً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ بغوجىوٌى مياؿدت تهٍغ

مت اإلاىك ، وضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب 2000هىؿمبر  15مت عبر الىؾىُت، الظي اعخمض في إلاياؿدت الجٍغ

 .69، ج.ع. عضص 418-03اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 

(2) - Abdelnaser S. Mohamed Ali, Smuggling of Migrants in International Law: A 

critical analysis of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and 

Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised 

Crime, Thesis Doctor, University of Leicester, United Kingdom, 2014, P 31. 

(3) - Legislatives Guides for the Implementation of the United Nations Convention 

against Transnational Organised Crime and the Protocols thereto (United Nations 

2004) para 30.  
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 .(1)ص ؿُمىً أن ًيىن صولُا أو صازلُاخضوص صولُت أما الاججاع باألشخا

ً إلاعاملت عملُت جضاعُاث له الخمُحز هظا ً بؿببؿ ،اإلاهاحٍغ  الثاوي العىطٍغ

ً معاملت ًغجح الاججاع، حعٍغف في والثالث  هطحاًا بهم الاججاع ًخم الظًً اإلاهاحٍغ

ً خاالث اعخباع ًمىً الطضص هظا وفي ،ؤلاوؿان خلىق  الهتهاواث  ًخم الظًً اإلاهاحٍغ

 في ًدضر الظي لالججاع حُضا اهمىطح الخاًلىضًت ألاؾمان ضُض ضىاعت في اؾخؼاللهم

ً أن ئزباث ًمىً خُث .البدغ  ما ئطا أو العملُت هظه في ًسضعىن  أو ًىغهىن  اإلاهاحٍغ

 اللاهىن  أن في الاعتراؾ هظا هخاةج ئخضي وجخمثل، الاؾخؼالٌ أو اإلاعاملت ؾىء مً عاهىا

 خلىق  كاهىن  مثل الضولي، اللاهىن  ؿغوع مً وػحره بالبشغ باالججاع اإلاخعلم الضولي

ٌ  على واضحت التزاماث ًػع ؤلاوؿان،  وان ئطا طلً، معو  الطحاًا، هإالء لحماًت الضو

 لضي ؾُـعلىهه ما بطضق ٌعغؿىن  أو العملُت هظه في اإلاشاعهت في عاػبىن  اإلاهاحغون

ٌ  ؿان وضىلهم، ً حعُنهم كض الضو  الهجغة ولىاةذ كىاهحن ببؿاؾت اهتهيىا مهغبحن همهاحٍغ

ٌ  طلً ٌصجع كضو  ،الىؾىُت م عً ؤلاهـاط ئحغاءاث جىـُظ على الضو  الاعخلاٌ ؾٍغ

 .(2)ؤلاوؿاهُت خلىكهم خماًت مً بضال والترخُل، والاخخجاػ

 اإلاهاحغون ًدخاج لضؿ ألاؿعاٌ، هظه بحن ضاعم بشيل الخمُحز ًيبغيػحر أهه ال 

 يلخاؿ ،الحاالث مً العضًض في بهم اإلاخجغ لطحاًال هـؿها اإلالغعة الحماًت ئلى اإلاهغبىن 

مت بمعاملت الضولي اللاهىن  بمىحب اإلاؿاواة كضم على جخمخعان الـئخحن  مع جخماش ى هٍغ

ب بحن الـاضلت الخؿىؽ أن هما ،ؤلاوؿان خلىق  معاًحر  في واضحت ػحر والاججاع التهٍغ

 ٌلمثاا ؾبُل ؿعلى. مخطلت ؾلؿلت في اإلاـهىمحن هال خضازلً لضؿ ،ألاخُان مً هثحر

 كض لمعىًُُا لمهاحغًًا أن بمعىى ،اججاع عملُت ًتابض لخهغًبا نًىى أن ًمىً

 ؿلخهمامى صون  لًط بعض ؾخؼاللهما ًخم لىًو ،مىخكمت ػُغ خلتع ؿيوىن ًشخغ

 حعظًب ألؿعاٌ أًػا اإلاهغبىن  ألاشخاص ٍخعغع، و عملهم ثحهاو لىئ ضىلهمو صبمجغ

 وؾىء وؤلاعهاق والجؿضي الجيس ي العىف طلً في بما مهُىت، أو ئوؿاهُت ال معاملت أو

 .(3)عخلتهم زالٌ خُاتهم ًـلضوا وختى الخؼظًت،

                                                             
(1) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, Op.Cit, P 148. 

(2) - Ibid. 

(3) - Tom Obokata, Smuggling of Human Beings from a Human Rights Perspective: 

= 
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هما أن عىطغ اإلاىاؿلت ًثحر الىثحر مً اللبـ في جىُُف جلً ألاؿعاٌ، ؿـي بعؼ 

ب حنالحاالث ًيىن هظا العىطغ ػحر كاصع على الخمُحز ب ً تهٍغ  والاججاع اإلاهاحٍغ

ً مىاؿلت أن هى طلً في والؿبب ،باألشخاص  بعؼ في جخأزغ أن ًمىً اإلاهغبحن اإلاهاحٍغ

ٌ  مً( أ) 3 اإلااصة في ئلُه اإلاشاع باللؿغ ألاخُان ، هما في خالت مىاؿلت الاججاع بغوجىوى

الصخظ على الهجغة ػحر الشغعُت جدذ غؼـ الكغوؾ الاكخطاصًت هغوبا مً الـلغ 

والبؿالت في بلضه ألاضلي، ؿهىا ًمىً اعخباع هظا الػؼـ الاكخطاصي هعىطغ مً عىاضغ 

مً بغوجىوٌى الاججاع  3صة لصخظ في مىغع الػعف التي أشاعث ئلُه اإلااؤلاهغاه ًػع ا

 ؿلـ ٌشمل ال ؤلاهغاه أنزطىضا وأن هظا البروجىوٌى كض خضص على ، (1)بالبشغ

 مىكف اؾخؼالٌ ئؾاءة أو الؿلؿت اؾخسضام ئؾاءة أًػا ولىً اللىة اؾخسضام

 ًىً لم ئطا غعف مىكف قهىع  ئلى الـلغ ًإصي أن ًمىً الحالت هظه ـي، ؿالػعف

ب، ئلى اللجىء ؾىي  زُاع أي اإلاهاحغ أمام  مً الـعل ًطبذ الحالت هظه وفي التهٍغ

ًهما أن ؾبل هغوب  .(2)التهٍغب ولِـ الاججاع حن اإلاهاحٍغ ججعلهم أهثر غعـا،  البدٍغ

 مىكىع  مً ؾُما ال والتهٍغب، الاججاع بحن الخمُحز ًيىن  أن ًيبغي الكغوؾ هظهووؿلا ل

 حمُع خماًتهى للضٌو  الغةِس ي الشاػل ألن ،مً صون حضوي  ؤلاوؿان خلىق 

 .اللػاةُت لىالًاتها الخاغعحن ألاشخاص

ب  3هما أهه وبالغحىع ئلى الخعٍغف الظي حاءث به اإلااصة  مً بغوجىوىٌ كمع تهٍغ

ً، هجضها جىظ على أن: "....جضبحر الضزٌى لصخظ ما..."، ؿلض ًيىن طلً  اإلاهاحٍغ

أو ضحُت لالججاع بالبشغ، وهظا ما طهبذ ئلى جأهُضه  اػحر شغعي أو الحئ االصخظ مهاحغ 

غها لعام   أخض هى الضولُت الحضوص ، بلىلها أن عبىع 2010اإلاىكمت الضولُت للهجغة في جلٍغ

ت أشياٌ الهجغة  وتهٍغب البشغ ججاعة ضحاًا وهظلً عزطت بضون  العمل وهظلً الؿٍغ

ً، وأهضث على أهه ًمىً حعٍغف الهجغة ػحر الشغعُت بدؿب وحهت  هكغ الضولت اإلاهاحٍغ

ب ، (3)اإلاطضعة أو اإلاؿخلبلت هظا ألامغ ًضؿعىا ئلى اللىٌ أهه ئطا وان بغوجىوىٌ كمع تهٍغ

=                                                             
Obligations of Non-State and State Actors under International Human Rights Law, 

International Journal of Refugee Law, Vol 17, 2005, P 399. 

( 1 )- Jacqueline Bhabha, Human Smuggling, Migration and Human Rights, the 

International Council on Human Rights Policy, 2005,P 27.  

(2)  - Abdelnaser S. Mohamed Ali, Op.Cit, P 34. 

( 3 ) - Etat De La Migration Dans Le Monde     , L’avenir Des Migrations: 

Renforcer Les Capacités Face Aux Changements, OIM, 2010, P. 29. 
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ً كض وغع أؾاؾا إلاياؿدت الهجغة ػحر الشغعُت، ؿُمىً ئعماٌ هظا البروجىوىٌ  اإلاهاحٍغ

ت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، وبغوجىوىٌ مياؿدت الاججاع باإلغاؿت ئلى اجـاكُ

 باألشخاص، هأؾاؽ كاهىوي إلاياؿدت الاججاع بالبشغ عبر البدغ.

(، ؿبالغػم مً 2015) 2240وكض أهض مجلـ ألامً هظا ألامغ بمىحب كغاعه عكم 

ب جأهُضه على أن ول مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع وبغوجىوٌى مياؿدت ت هٍغ

ب  م البر والبدغ والجى هما الطيان الضولُان الغةِؿُان إلاياؿدت تهٍغ ً عً ؾٍغ اإلاهاحٍغ

ً، وأن بغوجىوٌى مىع الاججاع باألشخاص هى الطً الضولي ا لغةِس ي إلاياؿدت اإلاهاحٍغ

ً ، (1)الاججاع باألشخاص ب اإلاهاحٍغ ئال أهه وخض بُنهما ؿُما ًخعلم باحغاءاث مياؿدت تهٍغ

مً مىؿىكه على أهه:  7في الـلغة والاججاع بالبشغ عبر الؿىاخل اللُبُت، وطلً بلىله 

ً والاججاع بالبشغ، وهي " ب اإلاهاحٍغ ....للضٌو ألاعػاء اإلاىسغؾت في حهىص مياؿدت تهٍغ

م مىك ماث ئكلُمُت، بأن جـدش في أعالي البدغ كبالت جخطغؾ بطـتها الىؾىُت أو عً ؾٍغ

ب  الؿاخل اللُبي اإلاغاهب التي جيىن لضيها أؾباب معلىلت لالشدباه في اؾخسضامها لتهٍغ

ً أو الاججاع بالبشغ اهؿالكا مً لُبُا، بشغؽ أن حؿعى هظه الضولت وبدؿً هُت  اإلاهاحٍغ

اعؾت الؿلؿت لشغوع في ممالحطٌى على مىاؿلت الضولت التي ًغؿع اإلاغهب علمها كبل ا

 .(2)"اإلادضصة بهظه الـلغة

وزالضت اللٌى أن ول مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، وبغوجىوىٌ 

ً، وبغوجىوٌى كمع الاججاع باألشخاص، ٌشىالن معا ؤلاؾاع  مياؿدت تهٍغب اإلاهاحٍغ

 اللاهىوي إلاياؿدت الاججاع بالبشغ في البدغ. 

 بقمع الاثجار بالبشر في البحر.لتزامات الدول ثاهيا: ا

مت الاججاع بالبشغ  مً مً ألاؿعاٌ التي جىتهً خلىق ؤلاوؿان، وأن  اإلاإهض أن حٍغ

، وأن  كىاعض اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان في مجملها كىاعض أمغة جلتزم بها الضٌو

مت وىنها عبر وؾىُت أي طاث ؾابع صولي، جـغع على الضٌو مؿإولُت  ؾبُعت هظه الجٍغ

                                                             
ش 2015)2240( مً صًباحت كغاع مجلـ ألامً عكم 4، 3عاحع الـلغجحن ) - (1) أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

 .S/RES/2240 (2015) - ، الىزُلت: 2015

 (.2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 7عاحع الـلغة ) - (2)
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لظلً ؾيخؿغق أوال للىالًت اللاهىهُت للضٌو وجدضًض ئحغاءاث اإلاياؿدت في  مياؿدتها؛

 البدغ، وهخيلم ؿُما بعض على الالتزام بػمان خلىق ضحاًا الاججاع بالبشغ في البدغ.

 الوالية القاهوهية للدول: -1

حعخبر الؿُاصة اللاهىهُت للضٌو معُاع أؾاس ي لخدضًض خلىق وواحباث الضٌو في  

مجاٌ خماًت خلىق ؤلاوؿان بطـت عامت، وخلىق ضحاًا الاججاع بالبشغ بشيل زاص، 

ت  لطض بالىالًت اللاهىهُت جدضًض الازخطاص ؤلاكلُمي للضٌو على اإلاؿاخاث البدٍغ ٍو

التي جدضر ؿيها أوشؿت الاججاع بالبشغ، طلً أن الؿُاق البدغي ٌشمل مجمىعاث 

ػؿلع اللاهىن الضولي مسخلـت مً اإلاىاؾم جسخلف ؿيها خلىق ووا ، ٍو حباث الضٌو

بمهمت جلؿُم  -(UNCLOS) 1982اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع لعام  –للبداع 

ت ئلى اإلاُاه الضازلُت، واإلاُاه ؤلاكلُمُت، واإلاىؿلت اإلاخازمت، وأعالي البداع،  اإلاُاه البدٍغ

 إلادت ًلي ؿُما، و البدغ مً ألاحؼاء هظه مً ول في ًىؿبم مسخلفوهىان هكام كاهىوي 

ت اإلاىاؾم عً مىحؼة  بمياؿدت الاججاع بالبشغ. اإلاخعللت الضولُت والالتزاماث البدٍغ

 املياه الداخلية: -1-1

 الؿاخلُت، للضولت ألاعض ي ؤلاكلُم على اإلاؿبم اللاهىوي للىكام الضازلُت اإلاُاه جسػع 

 لها ٌعىص خُث شغؽ، أو كُض بضون  مؿللت ؾُاصة البدغي  اٌلمجا هظا جماعؽ على التي

 اللاهىن  لجىت في حعلُم حاء وكض الضازلُت، إلاُاهها الىكام اللاهىوي جدضًض خم وخضها

لت التي  الضولي أن الضٌو الؿاخلُت جماعؽ ؾُاصتها في مُاهها الضازلُت بىــ الؿٍغ

 للضولت اللػاةُت الىالًت في هؼاع ًىحض الو ، (1)بها ؾُاصتها على ئكلُمها ألاعض ي جماعؽ

اعة ، ئط ًمىً للضولت الؿاخلُتكلُلت اؾخثىاءاث مع اإلاُاه هظه في الؿاخلُت  الؿـً ٍػ

، هما ًمىنها اجساط حمُع ؤلاحغاءاث الحضوص مغاكبت كىاعض مُجؿبو  ،جـخِشهاو  ألاحىبُت

 الالتزاماث عً الىكغ بؼؼ الخاضت، للىاهُنها وؿلا ؿُما ًخعلم بمياؿدت الاججاع بالبشغ

 .(2)ؤلاوؿان بدلىق  خعللتاإلا الضولُت

                                                             
ت مً مىكىع اللاهىن الضولي، حامعت خؿً الخؿابي، خلىق الضولت  - (1) الؿاخلُت في خماًت خضوصها البدٍغ

 .6، ص.2012ت للعلىم ألامىُت، ماعؽ هاًف العغبُ

(2) - Fabian Jaensch, Op.Cit, P 8. 



 
 البحر عبر بالبشر الاثجار مكافحة

 

    

 املياه إلاقليمية: -1-2

حؼء مً البداع مالضم لشىاؾئ  على أهه ٌعغؾ البدغ ؤلاكلُمي أو اإلاُاه ؤلاكلُمُت

 إلكلُمها البري ومُاهها الضازلُت، أو بمعنى آزغ هى عباعة عً عكعت 
 
أحي جالُا الضولت، ٍو

ت واإلاىؿلت اإلاخازمت مً مً حهمً البداع جىدطغ بحن اإلاُاه الضازلُت وشاؾئ الضولت 

ػحر أن  ،بدلىق ؾُاصًت واملت اإلاىؿلت هظه في الؿاخلُت الضولت جخمخعو  .(1)حهت أزغي 

 - اللُض هظا باؾخثىاء - الؿاخلُت وللضولت ،"البريء اإلاغوع" بىكام ملُضة هظه الؿُاصة

 مإزغا للىالًت الىاؾع الىؿاق هظا جـاكم وكض ،اللػاةُت والًتها مماعؾت في اليامل الحم

 هي البداع وأعالي ؤلاكلُمي البدغ بحن الحضوصؿ (2)،الشغؾت مجاٌ في كىي  ههج ئجباع مع

 اللاهىن  ألخيام اللػاتي واإلاجاٌ الؿاخلُت للضولت اللػاتي اإلاجاٌ بحن الـاضل الخـ

 .البداع أعالي في للضولت اللػاةُت الىالًت ػُاب في جىؿبم التي للبداع الضولي

 جضابحر أي جماعؽ أن الؿاخلُت للضولت ًجىػ  الواؾدىاصا إلابضأ خم اإلاغوع البريء، 

طلً صون  ئلى حؿعى واهذ ئطا ،هامغوع  مىع أو الؿـً مغاكبت طلً في بما كػاةُت،

عخبر اإلاغوع غاعا بؿلم الضولت الؿاخلُت ئطا وان  ؤلازالٌ بؿلم وأمً الضولت الؿاخلُت، َو

أي ؾلعت أو عملت أو شخظ زالؿا للىاهُنها وأهكمتها يهضؾ ئلى جدمُل أو ئهؼاٌ 

بُت أو اإلاخعللت بالهجغة أو الص وبالغػم مً أن الىالًت الجىاةُت ، (3)حتالجمغهُت أو الػٍغ

على قهغ الؿـُىت لضولت العلم، ئال أن هظا ال ًمىع الضولت الؿاخلُت مً مماعؾت والًتها 

مت الاججاع اللػاةُت مً أحل جىكُف أي شخظ أو ئحغاء  جدلُم بطضص اعجياب حٍغ

، (4)لؿاخلُتباألشخاص، متى واهذ جلً الؿـُىت مىحىصة في اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت ا

مت الاججاع بالبشغ ًمىً اعخباعها مً الجغاةم التي جمـ بالىكام الؿلُم  ؿباليؿبت لجٍغ

لؿاخلُت ملؼمت في للبدغ ؤلاكلُمي، التي جمخض عىاكبها للضولت الؿاخلُت، ػحر أن الضولت ا

متهظه الحالت بازباع وئزؿاع صولت العلم كبل اج  .(5)ساط ئحغاءاث الخطضي لهظه الجٍغ

                                                             
 .135، ص 1998 ئبغاهُم مدمض الضػمت: اللاهىن الضولى الجضًض للبداع، صاع النهػت العغبُت، اللاهغة، - (1)

(2) - Philippe Vincent, Droit de la Mer , larcier,)      , P.47. 

 .(UNCLOS)مً اجـاكُت  19)ػ( اإلااصة  2عاحع الـلغة  - (3)

 .(UNCLOS)مً اجـاكُت  27عاحع اإلااصة  - (4)

(5) - Rebecca Surtees, Trapped at Sea. Using the Legal and Regulatory Framework 

to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers, Groningen Journal 

of International Law, vol 1(2), 2013, P 113. 
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 الجىاةُت اللػاةُت الىالًت جماعؽ أنواؾدىاصا إلاا ؾبم طهغه ًمىً للضولت الؿاخلُت 

مُاهها ؤلاكلُمُت، وزحر مثاٌ على  في الاججاع خالت جدضًض جم ئطا أحىبُت ؾـُىت متن على

 لهاؿلض طهبذ اإلادىمت الـغوؿُت ئلى اللىٌ أن  Mc Rubyطلً كػُت الؿـُىت 

مت مً احؼء   ألن ؛اازخطاض  .(1)لـغوؿا ؤلاكلُمُت اإلاُاه في اعجىب الجٍغ

ت عىاضغ مً هام هعىطغ البريء اإلاغوع في والحم . العلم ضولتل ملغع  اإلاالخت خٍغ

، وهظا ما ًىؿبم على الؿـً البريء اإلاغوع خم لها لِـ لها علم اللظلً ؿالؿـً التي 

ً بالبشغ ؿؼالبا ما جبدغ  واللىاعب التي ٌؿخسضمها اإلاهاحغون ػحر الشغعُحن واإلاخاحٍغ

ً ػحر الشغعُحن جغخُل ًجعل أهه هى العلم عؿع عضم أؾباب أخضصون علم، و   اإلاهاحٍغ

 هثحر وفي ، هما أههالعلم اؾخسضام عضم ؾىعا ًسخاعون ظلًل أضعب، ألاضلي بلضهم ئلى

 وال ،لإلبداع ضالحت ػحر ؿهي ألامً معاًحر أصوى الؿـًجلً  حؿخىفي ال ألاخُان، مً

مىً ،البريء اإلاغوع خم على حعخمض أن الؿـً لهظه ًمىً  الؿـً هظه وكف ٍو

ٌ عىض  وجـخِشها ، ومً زمت جماعؽ الضولت الؿاخلُت للضولت ؤلاكلُمي البدغ ئلى الضزى

ً لضيها، وجيىن ملؼمت بخىؿحر  ً بالبشغ اإلادخجٍؼ الؿاخلُت والًتها اللاهىهُت على اإلاخاحٍغ

ٌ  على ًجب الؼغع ولهظا ،ؤلاكلُمي البدغ فيللطحاًا  الحماًت  حؿمذ أن الؿاخلُت الضو

 .(2)الحماًت ئلىًدخاحىن  الظًً ألاشخاصهإالء  بجزوٌ

 املىطقة املتاخمة:  -1-3

اإلاىؿلت الاكخطاصًت الخالطت، وأن هال  مً حؼءا اإلاخازمت اإلاىؿلت حعخبر 

ت ؿيها جؿبم التي البداع أعالي اإلاىؿلخحن هما حؼء مً مىؿلت ، وهلاعضة اإلاالخت خٍغ

هظه  أن ػحر، اإلاخازمت اإلاىؿلت فياإلاؿللت  بالؿُاصة الؿاخلُت الضولت جخمخع العامت 

                                                             
التي جدمل علم الباهماؽ، مبدغة  Ruby Mc، ؿعىضما واهذ الؿـُىت 1994حعىص وكاتع هظه اللػُت ئلى عام  - (1)

ً زلؿت ) حؿعت مً ػاها وواخض مً  10وحىص كبالت الؿىاخل البرحؼالُت، اهدشف ؾاكمها  أشخاص مؿاؿٍغ

اليامحرون(، ولخجىب ئعاصتهم ئلى ػاها أكضم الؿاكم على كخلهم باؾخثىاء أخضهم جمىً مً الهغب والازخباء 

مت،  بالؿـُىت، وعىض مغوعها باإلاُاه ؤلاكلُمُت الـغوؿُت حؿلل هظا اإلاؿاؿغ وأبلؽ الشغؾت الـغوؿُت عً جلً الجٍغ

 كامذ الؿلؿاث الـغوؿُت بخىكُف الؿـُىت ومداهمت ؾاكمها. إلاٍؼض مً الخـاضُل خٌى هظه اللػُت ًغاحع:أًً 

- Ibid, P 114.  

(2) - Ruth Weinzierl & Urszula Lisson, Border Management and Human Rights: A 

study of EU Law and the Law of the Sea, German Institute for Human Rights, 

October 2007, P 34. 
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اللاعضة لِؿذ على ئؾالكها، ؿلض جم الاجـاق على ؤلابلاء على هاجحن اإلاىؿلخحن في 

اللاهىن الضولي للبداع، هكغا ليىن ليل منهما مؿاختها الخاضت بها ووقاةـها الخاضت بها 

(، التي 1) 33كض جأهض هظا الحىم باليؿبت للمىؿلت اإلاخازمت بمىحب اإلااصة و (1)هظلً.

الؿاخلُت في مىؿلتها اإلاخازمت، أن جماعؽ الؿُؿغة الالػمت إلاىع زغق  أهضث أن للضولت

بُت أو اإلاخعللت بالهجغة أو الصحت صازل ئكلُمها أو  كىاهُنها وأهكمتها الجمغهُت أو الػٍغ

واؾدىاصا للىظ الؿابم  .(2)لىاهحن وألاهكمتبدغها ؤلاكلُمي، ومعاكبت أي زغق لخلً ال

كىاهُنها الىؾىُت ختى زاعج ئكلُمها، ػحر أن هظه الؿلؿت ؿللضولت الؿاخلُت أن جؿبم 

 مدطىعة بمىع الخعضًاث التي جدضر في اإلاىؿلت اإلاخازمت ؿلـ.

 أعالي البحار: -1-4

ت اإلاالخت في ، وكض الضولي للاهىن ل تعامال بصاباإلا مً البداع أعالي ٌعخبر مبضأ خٍغ

 أنٍلطض بهظا اإلابضأ و ، UNCLOS(3)جأهض هظا اإلابضأ في هطىص اجـاكُت كاهىن البداع 

، وأن ًيىن هظا الحم البداع أعالي في علمها جغؿع التي الؿـً ئبداع في الحم صولت ليل

 مً صولت ول عاجم علىمخاح لجمُع الضٌو على كضم اإلاؿاواة، وفي ملابل هظا الحم ًلع 

 ٌ ، علمها جغؿع التي الؿـً على والؿُؿغة اللػاةُت الىالًت مماعؾت واحب ،العلم صو

لطض بالتزاماث صولت العلم في اللاهىن الضولي، حمُع الالتزاماث التي جـغغها  ٍو

اإلاعاهضاث التي ضضكذ عليها الضولت، ؿاطا ضضكذ الضولت على بغوجىوٌى مياؿدت 

مت التي جدض ر على قهغ الؿـً التي الاججاع بالبشغ، ؿهي ملؼمت بمياؿدت هظه الجٍغ

 صولت ؾـُىت على اللػاةُت الىالًت جماعؽ أن صولت ألي ًجىػ  ال ومً زم، (4)جدمل علمها

اعة الؿـًاإلا هدم ،عُىتم قغوؾ في ئال أزغي  هظا  أن ػحر .(5)ؿاعصة الحثِثت، وخم ٍػ

مً زم ال ًمىً الخمؿً بهظا الحم و  علمها، جغؿع التي الؿـً على ئال ؿبماإلابضأ ال ً

ً بالبشغ.   باليؿبت للؿـً واللىاعب التي ٌؿخسضمها اإلاخاحٍغ
                                                             

 الجـاكُت  - (1)
 
مـُض مدمىص شهاب، اللاهىن الضولي العام، اإلاجاٌ الضولي، )اللاهىن الضولي الجضًض للبداع وؿلا

 .54. ، ص1996(، صاع النهػت العغبُت، اللاهغة، 1982ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع عام 

 UNCLOS( مً اجـاكُت 1)33عاحع هظ اإلااصة  - (2)

 UNCLOS( مً اجـاكُت 90،92، 87عاحع اإلاىاص ) - (3)

(4) - Rebecca Surtees, Op.Cit, P 110. 

(5) - Barbara Miltner, Irregular Maritime Migration: Refugee Protection Issues in 

Rescue and Interception, Fordham International Law Journal, Vol 30, 2006, P.104. 
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ًخلخظ خم اإلاؿاعصة الحثِثت، في الاعتراؾ لؿلؿاث للضولت الؿاخلُت اإلاسخطت 

إلاىاؾم بخعلب أي ؾـُىت أحىبُت ٌعخلض أنها اهتهىذ كىاهحن وأهكمت جلً الضولت في أخض ا

ت الخاغعت  على أن ًيخهي الخعلب بضزٌى الؿـُىت مدل اإلاؿاعصة ئلى ، (1)لىالًتهاالبدٍغ

واؾدىاصا إلاا ؾبم ، (2)ا، أو البدغ ؤلاكلُمي لضولت أزغي البدغ ؤلاكلُمي للضولت التي جيخمي ئليه

طهغه ًجىػ للضولت الؿاخلُت الخمؿً بهظا الحم في مىاحهت الؿـً التي جداٌو الضزٌى 

شغ، ومً زم الهغوب اهحن الضولت اإلاخعللت بمياؿدت الاججاع بالبللبدغ ؤلاكلُمي واهتهان كى 

وفي خالت اللبؼ على الؿـُىت ًخم اخخجاػها ومغاؿلتها ألخض مىاوئ ، (3)ألعالي البداع

ً بالبشغالضولت الؿاخلُت اللاةمت باإلاؿاعصة، جمهُضا إلا  .(4)لاغاة ألاشخاص اإلاخاحٍغ

اعة، ؿلض أحاػث ا جـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، أما ؿُما ًخعلم بدم الٍؼ

ت في مىؿلت أعالي البداع وجـلضها ئطا ما  اعة الؿـً ألاحىبُت الخجاٍع للؿـً الحغبُت بٍؼ

وكض ، (5)ب جلً الؿـُىت ألعماٌ ػحر مشغوعتجىاؿغث أؾباب معلىلت لالشدباه باعجيا

وهى العمل  )ب( خالت عمل الؿـُىت في ججاعة الغكُم، 1الـلغة  110أوعصث اإلااصة 

الخللُضي الظي لم ٌعض له وحىص، هظا ألامغ أصي ئلى ؾغح حؿاٌؤ خٌى مضي اعخباع 

مت ججاعة الغق، ػحر أن هظا  ً هطىع معاضغة لجٍغ ب اإلاهاحٍغ الاججاع بالبشغ وتهٍغ

ؤلاشياٌ لم ٌعض عاةم في مجاٌ مياؿدت الهجغة ػحر الشغعُت والاججاع بالبشغ في البدغ، 

عملُاث جلىم بها ؾـً صون علم، وهي الحالت التي أحاػث ؿيها طلً أن معكم جلً ال

اعة جلً الؿـً وج1الـلغة  110اإلااصة  ىكُـها ومماعؾت والًتها )ص(، للؿـً الحغبُت بٍؼ

ً على أعماٌ ، (6)اللػاةُت ب اإلاهاحٍغ هما أهه ًمىً ئعماٌ بغوجىوٌى بالحرمى اإلاخعلم بتهٍغ

ً عً أعماٌ الاججاع بالبشغ، ؿلض أهض خم اعتراع ال ؿـً الػالعت في تهٍغب اإلاهاحٍغ

م البدغ والتي ال جدمل أي حيؿُت، وأحاػ للؿـً الحغبُت اعخالء جلً الؿـً  ؾٍغ

                                                             
، عؾالت صهخىعاه، 1982لعمامغي عطاص، ألاخيام الخىؿُلُت الجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع لؿىت  - (1)

 .273، ص. 2014حامعت جحزي وػو، 

 UNCLOS(، مً اجـاكُت 3( الـلغة )111عاحع اإلااصة ) - (2)

(3) - Fabian Jaensch, Op.Cit, P.16. 

 UNCLOSجـاكُت ( مً ا7( الـلغة )111عاحع اإلااصة ) - (4)

 UNCLOS( مً اجـاكُت 1( الـلغة )110عاحع اإلااصة ) - (5)

 UNCLOS)ص( مً اجـاكُت  1( الـلغة 110عاحع اإلااصة ) - (6)
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وجـخِشها، وئطا عثر على صلُل ًثبذ الشبهت، جماعؽ الضولت اللاةمت باالعتراع والًتها 

ما خضر عىضما هظا و  ،(1)ة وؿلا للاهىنها الضازلي والضولياللاهىهُت على الؿـُىت اإلادخجؼ 

ش  ت ؤلاؾباهُت بخاٍع ل  2كامذ البدٍغ ، باعتراع كاعب الياًان الظي وان على 2006أؿٍغ

مهاحغ ػحر شغعي كبالت حؼع الىىاعي، وكض أكغث اإلادىمت العلُا ؤلاؾباهُت  36مخىه 

 .(2)ت وىن اللاعب لم جىً له أي حيؿُتبأخلُتها في الىالًت اللاهىهُ

(، كض 2015) 2240ىص، ئلى أن كغاع مجلـ ألامً عكم وججضع ؤلاشاعة في هظا الخط

ً والاججاع  ب اإلاهاحٍغ ش ضضوعه، للضٌو اإلاهخمت بمياؿدت تهٍغ أطن وإلاضة ؾىت مً جاٍع

بالبشغ، بأن جـدش في أعالي البداع كبالت الؿاخل اللُبي اإلاغاهب التي جيىن لضيها أؾباب 

ً أو  ب اإلاهاحٍغ الاججاع بالبشغ اهؿالكا مً لُبُا، معلىلت لالشدباه في اؾخسضامها لتهٍغ

 .(3)البشغ وأن جلىم بحجؼ جلً اإلاغاهب التي ًثبذ اؾخسضامها في تهٍغب

 حقوق ضحايا الاثجار بالبشر: -2

مً بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص على غغوعة  2الـلغة  2جىظ اإلااصة  

اخترام خلىكهم ضتهم مع جىؿحر الحماًت الياؿُت لطحاًا الاججاع بالبشغ ومؿاع

مً بغوجىوىٌ مػمىن هظه الحماًت  7و 6وبالغػم مً جـطُل اإلااصجحن ، (4)ؤلاوؿاهُت

وهؿاكها، ئال أن الالتزام بخدلُم جلً الحماًت مً الىاخُت العملُت ًبضو غعُف، ألامغ 

 الضولي اللاهىن بـغوع  بالبشغ باالججاع اإلاعني الضولي اللاهىن  ٌؿخىمل أن ٌؿخلؼمالظي 

ٌ  مً 2 اإلااصة أهضاؾ لخدلُم ألازغي  واللاهىن الضولي  ،وامل بشيل الاججاع بغوجىوى

للبداع واللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان واللاهىن الضولي لالحئحن، هظا ألامغ ًضؿعىا ئلى 

 خماًت اعخباع ًجب خُث ضلت طي ػحر ًطبذ والتهٍغب الاججاع بحن الخمُحزاللٌى أن 

 عً الىكغ بطغؾ ألاهمُت مً اللضع هــ على ؤلاوؿان خلىق  اهتهاواث ضحاًا حمُع

                                                             
 2000مً بغوجىوٌى بالحرمى  7( الـلغة8عاحع اإلااصة ) - (1)

(2) - Kiara Neri, Le Droit International face aux nouveaux défis de L’immigration 

clandestine en mer, Revue québécoise de droit international (2013), P 129. 

ش 2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 8، 7عاحع الـلغجحن ) - (3) أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

  .S/RES/2240 (2015)، في الىزُلت:2015

 بغوجىوٌى ؿمع الاججاع باألشخاص. ، م2ًمً اإلااصة  2عاحع الـلغة  - (4)



  مطؿـى العؿافي
 

    

ً ػحر  أو  بهم الاججاع جم هأشخاص مغهؼهم  .(1)شغعُحنمهاحٍغ

ب والاججاع بالبشغ عبر البدغ مً الجاهب ؤلاوؿاوي  مباشغ أزغ أهمئن  لكاهغحي التهٍغ

 بأن أؿُض وكض. ألاوشؿت لهظه هدُجت اإلاخىبضة وؤلاضاباث الىؿُاث مً الهاةل العضص هى

ٌ  علىشخظ جىؿىا  18567 عً ًلل ال ما ت الحضوص ؾى  عامي بحن ألاوعوبُت البدٍغ

ً بأن أؿُض هما. 2012و 1988  ٌعاهىن  ما هثحراضحاًا الاججاع بالبشغ و  اإلاهغبحن اإلاهاحٍغ

، عخلتهم أزىاء الجيس ي والاعخضاء الخعظًب خاالث طلً في بما شضًضة هـؿُت خاالث مً

 ٌؿمى ما في العبىع  أو ألاضلي بلضهم ئلى اإلادخمل الؿغص ئلىوأنهم ًػؿغون في ألازحر 

 أو اإلاعاملت غغوب مً وػحره للخعظًب ًخعغغىن  كض خُث ،"الىعاء ئلى العىصة عملُاث"

وؾيخعغع لبعؼ الحلىق اإلالغعة كاهىها  .(2)اإلاهُىت أوالالئوؿاهُت  أو اللاؾُت العلىبت

التي حعالج الاهتهاواث اإلاظوىعة، والحم في الحُاة والظي ًلابله واحب ؤلاهلاط البدغي، 

ت، والحم في عضم اإلاخابعاث الجؼاةُت.  والحم في عضم ؤلاعاصة اللؿٍغ

 الحق في الحياة. -2-1

ً البشغ حمُع مثلًخمخع ضحاًا الاججاع بالبشغ   هبحر عضص كبل مً بالحماًت ،آلازٍغ

 ؤلاعالن أكغ الضولي، الطعُض علىؿ ،ؤلاوؿان لحلىق  وؤلاكلُمُت الضولُت الطيىن مً

 اإلاعاملت أو الخعظًب وخكغ ،الؿالمت الصخطُتو  الحُاة في الحم ؤلاوؿان لحلىق  العالمي

 الخاص الضولي العهض وكض جم جأهُض هظه الحلىق في، (3)اإلاهُىت أو الالئوؿاهُت أو اللاؾُت

أما على الطعُض ؤلاكلُمي، ؿلض أهضث ، (4)1966لعام  والؿُاؾُت اإلاضهُت بالحلىق 

، على خم ول شخظ في الحُاة، وأال ًجىػ 1950الاجـاكُت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان لعام 

هظه  .(5)ب وال لعلىباث أو معامالث ػحر ئوؿاهُت أو مهُىتًأي ئوؿان للخعظئزػاع 

                                                             
(1) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, Op.Cit, PP 156-     

(2) - Abdelnaser S. Mohamed Ali, Op.Cit, P.151.  

 ( مً ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوؿان.5، 3)عاحع اإلااصجحن  - (3)

، الظي اعخمضجه الجمعُت 1966( مً العهض الضولي للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لعام 12، 7، 6عاحع اإلاىاص ) - (4)

-89، ضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 1966صٌؿمبر  16في  2200العامت بمىحب كغاعها عكم 

 .1989ماي  16، اإلاإعر في 67

، 1950هىؿمبر  4التي اعخمضث في ، 1950( مً الاجـاكُت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان لعام 2،3عاحع اإلااصجحن ) - (5)

 ؾالع على الاجـاكُت أهكغ الىزُلت:ال ل

= 
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لي   .(1)1981لحلىق ؤلاوؿان والشعىب لعام الحلىق جػمنها هظلً اإلاُثاق ؤلاؿٍغ

خؿلب واحب الحـاف على خُاة ألاشخاص في البدغ، التزام ؿغغخه كىاعض  ٍو

الظًً اللاهىن الضولي للاهىن البداع، واإلاخمثل في واحب جلضًم اإلاؿاعضة لألشخاص 

مً اجـاكُت ألامم  98ؤلاهلاط البدغي(، ؿلض أهضث اإلااصة ٌعاهىن مً مدىت في البدغ )

، واحب جلضًم اإلاؿاعضة لألشخاص اإلاخىاحضًً في 1982اإلاخدضة للاهىن البداع لعام 

 خالت زؿغ، وطلً بىطها على ما ًلي: 

جؿالب ول صولت عبان الؿـُىت التي جدمل علمها، بأن ًلىم، كضع وؾعه صون  -1"

 أو عوابها لخؿغ حضي بما ًلي: حعٍغؼ الؿـُىت أو ؾاكمها

 .(2)جلضًم اإلاؿاعضة ألي شخظ وحض في البداع معغغا لخؿغ الػُاع..." -)أ(

هما جم الىظ على واحب جلضًم اإلاؿاعضة في البداع في اجـاكُاث أزغي، واالجـاكُت  

حن لعام  -1-2الـطل  في( مً زالٌ ملحلها SAR)  1979الضولُت للبدث وؤلاهلاط البدٍغ

( على:" التزام SARمً اجـاكُت )  9-1-3وجم جأهُض هظا الالتزام في حعضًل الـطل  (3)،10

 باهدشاٌ اإلاؿاعضة ًلضمىن  الظًً الؿـً عبابىت وؿاء لػمان والخعاون  الخيؿُمألاؾغاؾ ب

 جأمحن، و اإلاؼمع الؿـُىت مؿاع عً الاهدغاؾ مً ألاصوى بالحض بىاحباتهم البدغ في اإلاىغوبحن

 .(4)"العملُت الىاخُت مً ممىً وكذ أؾغع في البر ئلى ؤلاهؼاٌ

( SOLAS) 1974وجػمىذ الاجـاكُت الضولُت لؿالمت ألاعواح في البداع لعام  

 جمض أن حؿخؿُع التيو  اإلابدغة الؿـُىت عبان على دخمعلى أهه:" ًخ 33الالةدت  7الـطل 

=                                                             
- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Rights 

Freedoms, 4 November 1950, 213 UNTS      

لي لحلىق ؤلاوؿان والشعىب الظي اعخمض في 4،5) عاحع اإلااصجحن - (1) ، 1981حىان  27( مً اإلاُثاق ؤلاؿٍغ

 .1987ؿُـغي  3، اإلاإعر في 37-87ضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 

 UNCLOSمً اجـاكُت  98عاحع اإلااصة  - (2)

حن لعام ( مً اجـاكُت الضولُت للب10-1-2عاحع )الـطل  - (3) ، التي اعخمضث في 1979دث وؤلاهلاط البدٍغ

ش  ، اإلاإعر في 340-82، والتي اهػمذ ئليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 27/04/1979هامبىعغ بخاٍع

13/11/1982. 

حن لعام 9-1-3عاحع ) الـطل  - (4) ، اإلاعضٌ بمىحب كغاع 1979( مً اجـاكُت الضولُت للبدث وؤلاهلاط البدٍغ

ت في ماي لجىت الؿال    MSC.167(78، جدذ عكم: )2004مت البدٍغ
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 ًخىحه أن مىغوبحن، أشخاص بىحىص مطضع أي مً معلىماث اؾخلباٌ عىض اإلاؿاعضة ًض

وجأهض هظا  .(1)ً"بظل وؤلاهلاط البدث زضمت أو ئًاهم مبلؼا ، إلاؿاعضتهم ؾغعت بأكص ى

 .(2)1989ـاكُت الضولُت لإلهلاط لعام ألامغ بمىحب الاج

وكض اجبعذ ألامم اإلاخدضة هظه الىطىص اللاهىهُت بلغاعاث أضضعتها الجمعُت 

البدغ لإلهلاط،  عغع في للخؿغ بالبشغ اإلاعغغحنالعامت جإهض ؿيها أخلُت ضحاًا الاججاع 

مجغص  البدغ عغع في للخؿغ اإلاعغغحن ألاشخاص ئهلاط لِـ" وطلً بىطها على أن:

ت عً الىكغ بؼؼ أًػا، ئوؿاهُت غغوعة هى بل للبداع، اللاهىن الضولي التزام ًملُه  هٍى

هما أهض مجلـ ألامً مً زالٌ  .(3)"الاهخلاٌ ئلى صؿعتهم التي ألاؾباب ألاشخاص أو هإالء

ً، بؼؼ الىكغ عً وغعهم اللاهىوي، 2015)2240كغاعه عكم:  (، على أن حمُع اإلاهاحٍغ

ًيبغي أن ٌعاملىا معاملت ئوؿاهُت، وأن جدترم خلىكهم اختراما جاما، وخث حمُع الضٌو 

 .(4)للاهىن الضوليفي هظا الطضص الامخثاٌ اللتزاماتها بمىحب ا

الحم في الحُاة ال ًلخطغ على جلضًم اإلاؿاعضة لطحاًا الاججاع بالبشغ ػحر أن مبضأ 

اإلاىحىصًً في خالت زؿغ في البدغ ؿلـ، وئهما ًدبع هظا الىاحب التزاماث أزغي جخعلم 

 ئًجاص باهؼاٌ هإالء ألاشخاص الظًً جم ئهلاطهم، ؿلض أكغث ألامم اإلاخدضة مؿإولُت

 ٌ ٌ  عاجم على وبطىعة ئوؿاهُت اإلاىاؾب الىكذ يف ؤلاهؼاٌ عملُت إلحغاء الالػمت الحلى  الضو

ٌ  عاجم الجهاث الخاضت، وجػؿلع على ال خطغا،  إلًجاص والخعاون  بىاحب الخيؿُم الضو

 .(5)البدغي  اللاهىن  ئؾاع في آمً ميان

                                                             
، اإلابرمت في لىضن 1974(، مً اجـاكُت الضولُت لؿالمت ألاعواح في البداع لعام 33الالةدت  7عاحع )الـطل  - (1)

ش   .27/08/1983، اإلاإعر في 510-83، والتي اهػمذ ئليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 1/11/1974بخاٍع

ش: 1989(، مً الاجـاكُت الضولُت لإلهلاط لعام 10اإلااصة عاحع )  - (2) ، 28/04/1989، التي أبغمذ في لىضن بخاٍع

 .385-11والتي اهػمذ ئليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم: 

غ مـىغُت ألامم اإلاخدضة لشإون الالحئحن، اإلاإعر في 9عاحع الـلغة) - (3) ل  11( مً جلٍغ  ، الىزُلت: 2008أؿٍغ

A/AC.259/17. 

ش 2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 13عاحع الـلغة ) - (4) ، 2015أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

 S/RES/2240 (2015)الىزُلت: 

غ مـىغُت ألامم اإلاخدضة لشإون الالحئحن: ) معاملت ألاشخاص الظًً بخم 32عاحع الـلغة ) - (5) (، مً جلٍغ

ل  11ر في: ئهلاطهم في البدغ(، اإلاإع    .A/AC.259/17. P.6، أهكغ الىزُلت: 2008أؿٍغ
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 الحق في عدم إلاعادة القسرية: -2-2 

 ٌ  كىاعض وغعو  خضوصها مغاكبت في عاسخ، صولي كاهىن  همؿألت اإلاشغوع، الحم للضو

 ٌ متالاججاع بالبشغ و  جضابحر  اجساطو  ،البلضان ععاًا وئكامت صزى  الحضوص، عبر الجٍغ

 الضولُت بااللتزاماث ملُضة الؿلؿت هظه أن ػحر ،ألامًمً  عاٌ مؿخىي  على والحـاف

ت ؤلاعاصة عضم ومبضأ ؤلاوؿان بدلىق  اإلاخعللت ، الظي جػمىخه الاجـاكُت الضولُت اللؿٍغ

، وطلً بىطها على أهه:" ال ًجىػ ألي صولت مخعاكضة 1951الالحئحن لعام الخاضت بىغع 

ألاشياٌ ئلى خضوص ألاكالُم التي جيىن  مً شيل بأي ملخمس ي اللجىء أو الالحئحن عص أو ؾغص

خه مهضصجحن ؿيها  احخماعُت ؿئت ئلى اهخماةه أو أو حيؿِخه صًىه أو عغكه بؿبب خُاجه أو خٍغ

في هظا الخطىص أهض اإلالغع اإلاعني بشإون و."(1) الؿُاؾُت آعاةه بؿبب أو معُىت

 واألؾـاٌ الػعُـت مىعاثلمجا مً ػحرهم أو همب اإلاخجغ الالحئحن، على أن ألاشخاص

مىً وخماًت زاضت إلاؿاعضة ًدخاحىن  طويهم، ؿطلىا عً الظًً  ؾلب لهم مىاؾبت، ٍو

 اإلاعىُت الؿاخلُت الضولت واهذ ئطا عما الىكغ بطغؾ أهه ٌعني وهظا .(2)هالحئحن الحماًت

ؿهي ملؼمت بعضم ئعاصة ضحاًا الاججاع بالبشغ  ال، أم الالحئحن اجـاكُت على ضضكذ كض

 .(3)اإلاهُىت أو اللاؾُت اإلاعاملت لخؿغ اؿيه ًخعغغىن التي  ألاكالُم ئلى اللجىء وؾالبي

ت ؤلاعاصة عضم إلابضأ ألاؾاؾُت لىدُجتوا ٌ  في الحم هي اللؿٍغ  ئحغاءاث على الحطى

ٌ  عؿؼ أوالؿغص  كبل اللجىء ت ؤلاعاصة عضم مبضأ أن الىاكعو  ،الضزى  ًلغأ أن ًيبغي اللؿٍغ

ٌ  ئمياهُت الالحئحن بمىذ ئًجابي التزام على ًىؿىي  أهه على  على الضولت، أعاض ي ئلى الىضى

 ئطا ماللخدلم  مسخطت ؾلؿت ئلى الحماًت ؾلب جلضًم أحل مً مإكذ، أؾاؽ على ألاكل

 ٍيبغيًلحم به، و  زؿغًترجب على ئحغاء الؿغص حعغع الصخظ ألي  أن اإلامىً مً وان

 .(4)بالحماًت اإلاخعللتؾلباتهم  هخاةج على ًإزغ لً الىكامي ػحر وغعهم بأن الالحئحن ئبالغ

                                                             
 28، التي اعخمضث في 1951( مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة الخاضت بىغع الالحئحن لعام 33/1عاحع اإلااصة ) - (1)

لُت  لُت  25، اإلاإعر في 274-63، ضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 1951حٍى  .1963حٍى

ش 2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 40)عاحع الـلغة  - (2) ، 2015أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

 S/RES/2240 (2015)الىزُلت: 

(3) - Lisa-Marie Komp, The Duty to Assist Persons in Distress: An Alternative 

Source of Protection against the Return of Migrants and Asylum Seekers to the High 

Seas?, International refugee law series, Vol 7, 2016, P.227. 

( 4 ) - Mariagiulia Giuffré, Access to Asylum at Sea? Non-refoulement and a 

= 
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بُض أن عملُاث الاعتراع التي جلىم بها الضٌو في البدغ، لم جمىنها مً الخملظ  

مً مؿإولُاتها اججاه هإالء ألاشخاص، ؿلض أكغث اإلادىمت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان 

 زاعج جلىم بها ؾـً جغؿع علمها التي ألاوشؿت خاالث فيبالىالًت اللػاةُت للضٌو 

وكض ، (1)غض ؿغوؿا Medvedyevحىم في كػُت ئكلُمها، وهظا بمىاؾبت ئضضاعها لل

أعاصث الخأهُض على هظا اإلابضأ ؿُما ًخعلم بالهجغة ػحر الشغعُت، أزىاء ئضضاعها للحىم 

 في واهىا ؾلباث اللجىء ملضميغض ئًؿالُا، خُث طهبذ ئلى اللىٌ أن:" Hirsiفي كػُت 

 للؿلؿاث وحؿلُمهم ؤلاًؿالُت اإلاؿلحت لللىاث الخابعت الؿـً ضعىص بحن اإلامخضة الـترة

، (2)..."الىاكع ألامغ وبدىم اللاهىن  بدىم ؤلاًؿالُت للؿلؿت باؾخمغاع ًسػعىن  اللُبُت،

 ليل الـدظ أشياٌ مً شيل أي صون  هـظ كض لُبُا ئلىهما أهضث أن هلل ألاشخاص 

ً ػحر شغعُحن أو ضحاًا الاججاع بالبشغ أو  ؿغصًت خالت  لمو  الحئحن،ما ئطا واهىا مهاحٍغ

ت لخدضًض ئحغاء ألي ًسػعىا مهامها  اكخطغث التي ؤلاًؿالُت الؿلؿاث حاهب مً الهٍى

ت الؿـًمً كبل  اعتراغهمفي   طلً، على وعالوة ،اللُبُت ألاعاض ي على ئهؼالهمو  العؿىٍغ

ت الؿـً متن على العاملحن ألاؿغاص أن اإلادىمتؿلض الخكذ   مضعبحن ًيىهىا لم العؿىٍغ

 .(3)كاهىهُىن  مؿدشاعون أو مترحمىن  ٌؿاعضهم ولم ؿغصًت ملابالث ئحغاء على

 ية:الحق في عدم املتابعات الجزائ -2-3

ضحاًا  ججاه ؿىعي التزامباإلاىاػاة مع الالتزاماث الؿابلت، ًلع على عاجم الضٌو 

غه هىالاججاع، و  ت مً الحغمان أو ألاؾغ مً مجدٍغ ً، حاهب مً الحٍغ  وكض اإلاخجٍغ

 لـعلُتا لدالتا مً اصألؿغا لتػائ بىاحب نهؿاؤلا قلدلى بُتوعوألا لمدىمتا عخغؿذا

مً  99، وهظا جماشُا مع ما حاءث به اإلااصة ؾخؼاللهما أو بهم عالججاا مساؾغ أو

وان علمها ًطبذ  (، على أن أي عبض ًلجأ على قهغ أًت ؾـُىت، أًاUNCLOSاجـاكُت ) 

=                                                             
Comprehensive Approach to Extraterritorial Human Rights Obligations, 

International refugee law series, Vol 7, 2016, P.256. 

( 1 ) - Medvedyev et autres C. France, Requête n°3394/03, CEDH, jugement de 

grande chambre, 19 

Juillet 2008, Para.50. 

(2) - Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, ECHR, Grand 

chamber, Judgment 23 February 2012, Para.81. 

(3) - Ibid. Para.185. 



 
 البحر عبر بالبشر الاثجار مكافحة

 

    

 .(1)خغا بدىم الىاكع

جماشُا مع اإلابضأ الؿابم الظهغ، ؿالضٌو التي جلىم بػبـ حغاةم الاججاع بالبشغ في  

ً شياًت غض عؿع مً وجمىُىه بدلىكه، الطحُت البدغ، ملؼمت بػمان جمخع  اإلاخجٍغ

مت إلاياؿدت ألامم اإلاخدضة اجـاكُت هطذ ومعاكبتهم، للحضوص،  العابغة اإلاىكمت الجٍغ

 الاججاع منها: ضحاًا خماًت مجاٌ على جضابحر هامت في والبروجىوىٌ اإلاخعلم باالججاع،

اعخباع الصخظ ضحُت ال مجغما، وئعـاء ضحاًا الاججاع بالبشغ مً اإلاؿإولُت  -

الهجغة ػحر م ؾلىن ػحر كاهىوي جدذ ؤلاهغاه )الجؼاةُت على اعخباع أهه ضضع عنه

ضحُت للمغة الثاهُت، الشغعُت(، ؿمداهمت الطحُت حعني اعخباعه مجغما وبالخالي ًطبذ 

 ؿهى ضحُت اججاع أوال، وضحُت زاهُا ألهه عىكب على جطغؾ أهغه علُه.

ت الطحاًا وخُاتهم الخاضت، وئؾالعهم على ؤلاحغاءاث اللػاةُت  - خماًت هٍى

ت، وجلضًم اإلاؿاعضة اللاهىهُت الالػمت، ومىدهم الح م في حبر الػغع الظي وؤلاصاٍع

 .(2)حعغغىا ئلُه

 خاثمة:

 وؿخيخج في نهاًت هظه الضعاؾت عضة هخاةج، منها:

أن بغوجىوىٌ مياؿدت الاججاع باألشخاص، وبساضت اليؿاء وألاؾـاٌ، وبالغػم  -

مً وىهه الطً اللاهىوي الضولي الغةِس ي إلاياؿدت الاججاع باألشخاص، ئال أن عصع هظه 

مت في عغع البدغ، ًخؿلب ئعماٌ بعؼ الىطىص اللاهىهُت الضولُت ألازغي،  الجٍغ

م ججاعة الغكُم عبر  واجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع التي جػمىذ أخيام لخجٍغ

البدغ، خُث طهب اللػاء واإلاشغع الضولُحن ئلى اللٌى أن الاججاع باألشخاص هي 

ب  الطىعة اإلاعاضغة لخجاعة الغكُم. هما ًمىً هظلً جؿبُم أخيام بغوجىوىٌ كمع تهٍغ

ً عبر البر وا مت الاججاع باألشخاص في البدغ، ؿبالغػم مً اإلاهاحٍغ لبدغ والجى لطض حٍغ

مخحن ئال أن غُم هؿاق الحضوص الـاضلت بُنهما، ًجعل مً  صعىاث الخمُحز بحن الجٍغ

                                                             
(1) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, Op.Cit, P 159. 

 (، مً بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص.9، 8، 7، 6عاحع اإلاىاص ) - (2)
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مت الاججاع  ً كابلت للخؿبُم على حٍغ الىثحر مً هطىص بغوجىوىٌ كمع تهٍغب اإلاهاحٍغ

وىٌ مياؿدت الاججاع باألشخاص، باألشخاص في البدغ. وزالضت اللٌى أن ول مً بغوجى 

ً، ٌشىالن معا  ب اإلاهاحٍغ واجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، وبغوجىوىٌ كمع تهٍغ

 ؤلاؾاع اللاهىوي إلاياؿدت الاججاع بالبشغ في البدغ.

غعف وعضم هجاعت أخيام بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص، في جىؿحر  -

الاججاع في البدغ، ولخدلُم جلً الؼاًت ًجب الاؾخعاهت الحماًت الياملت والالػمت لطحاًا 

بـغوع اللاهىن الضولي العام على ازخالؿها، واللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان، واللاهىن 

الضولي للبداع، واللاهىن الضولي لالحئحن، هكغا إلاا جلضمه جلً الطيىن مً خماًت واؾعت 

 الاججاع بطـت زاضت. الىؿاق لحلىق ؤلاوؿان بطـت عامت، وخلىق ضحاًا

 وبىاء على الىخاةج والضعاؾت الؿابلت وؿخسلظ بعؼ الخىضُاث: 

ؿابع الضولي هكغا ليىن حٍغمت الاججاع بالبشغ عبر، مً ألاعماٌ ػحر اإلاشغوعت طاث ال -

ؿىدً هغي غغوعة حعضًل اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع،  التي جغجىب في البدغ؛

ت حٍغمت الاججاع بالبشغ عبر البدغ، بضال مً ؤلابلاء على الىظ وطلً بالىظ على مياؿد

اإلاخعلم بخجاعة الغكُم التي لم ٌعض لها وحىص. والعمل على جىُُف أخيام بغوجىوٌى كمع 

ً لخؿبم على هظه الجٍغمت مً صون الخؼُحر مً أعوانها التي ًىكمها  تهٍغب اإلاهاحٍغ

ً مً العلاب.بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص، ختى هػم  ً عضم ئؿالث اإلاخجٍغ

العمل على جأهُل وجضٍعب ألاشخاص اإلايلـحن باهـاط اللاهىن في البدغ، ختى هػمً  -

ً لضيهم  خماًت أهبر لحلىق ضحاًا الاججاع، والخدلم مً ضـت ألاشخاص اإلادخجٍؼ

ً ػحر الشغعُحن، طلً أن اللاهىن الضولي كض أكغ ب أخلُت لخجىب الخلـ بُنهم وبحن اإلاهاحٍغ

 ضحاًا الاججاع في الحماًت الضولُت، وأن وغعهم اللاهىهُت مشابه لىغع الالحئحن.

زلم آلُاث للخيؿُم وجباصٌ اإلاعلىماث بحن حمُع الضٌو الـاعلت، ؾىاء صولت  -

العلم أو الضولت الؿاخلُت أو صولت زالثت، مً أحل وغع ئؾاع كاهىوي للخعاون في مياؿدت 

البدغ، مً زالٌ ئبغام اجـاكُاث الخعاون الثىاةُت بحن الضٌو لدؿهُل الاججاع بالبشغ عبر 

ً، والعمل على جىؿحر اإلايان ألامً لطحاًا الاججاع.  حؿلُم اإلاخجٍغ
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