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 : ملخص

تعددج جريمدددة الاتادددار بالمشددر ادددىال مدددا ناددياٌ الجريمدددة امن مدددة الج ل ددة    ددد  يدددت  

اسدتجرا  الحدداايا باسددتخجام الودجاا   هددراالا   يددت  الاتاددار داد  بددهن الب ددجان  امنددا م  

الشددد ال الدددمه يمدددرمت  مدددا  دددري،ا   اسدددتلالل ،ا   ممدددا ععر دددت  مخت دددف نادددياٌ العندددف 

الجسددددجه  النـ دددد ا   االتدددداوي امسدددداء بملددددوكت   الشدددد ال الددددمه ن   إودددد   ددددر ر  تى  ددددف 

الجتددو  سددوال عملدد  امسددتو  الددج وي   ك   ددا  الددو حا مددا نجددي مياؿمددة  اتدد  الجريمددة  

 مددددا بددددهن ن دددد  نل ددددال  ام يا هلمددددال المددددا تعمددددي عملدددد  مماراددددة  مواجتددددة  اتدددد  الجريمددددة   

ٌ ر ة الجنابامن مددددددة الج ل ددددددة ل شدددددد (   المددددددا تعمددددددي عملدددددد  منددددددع  اتدددددد   ددددددة   من مددددددة     بددددددو

الجريمدددددة عدددددا  ريددددددم إيادددددا  الوسددددددابي الياؿ دددددة ل اددددددا   راسدددددال معملددددددة  اك ددددد ا  الا ددددددٌو 

العم  ددددة  اعتما  ددددا   هددددما  ددددمان التعددددا ن  التنسدددد م بددددهن الددددجٌ   جددددي تعلدددد  اماددددرمهن 

اٌ إللدددددال اللدددددول عملددددد    يمددددداٌ   دددددما املددددد. . . الددددد . . .  اللدددددبه ع ددددد ا  ةدددددي نيدددددة   لدددددة ودددددا وا

الجتدو  المددا تبددملتا من مددة     بددٌو ةددي مياؿمدة جريمددة الاتاددار بالمشددر    ددما مددا  ددالٌ 

 راسة امو وا ةي جالث  لاط نساس ة تم  ت ةي التطرق بجاية إود  ما  دة جريمدة الاتادار 

بالمشددددر  جددددد  إودددد   راسدددددة   ريدددددة من مددددة     بدددددٌو الددددج وي  ةدددددي   هددددد   سدددد   اللدددددول عملددددد  

 .الجتو  الما تبملتا امن مة ةي مياؿمة الاتاار بالمشر

 الج ل ة ل شر ة الجناب ة  مياؿمة.الاتاار بالمشر  امن مة : اليلماث اإلافخاحيت



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

Abstract:  

The crime of trafficking in human beings is a form of international 

organized crime, where victims are lured by deceit and coercion and 

trafficked between countries and regions, depriving them of their 

freedom and independence, exposing them to various forms of 

physical and psychological violence and thus infringing on their 

rights. Intensify efforts at the international, regional and national 

levels to combat this crime. Among the most important and 

mechanisms in combating and countering this crime is the 

International Criminal Police Organization (INTERPOL), which 

works to prevent this crime by finding sufficient means to carry out 

in-depth studies and propose practical solutions and adoption, as well 

as to ensure cooperation and coordination between countries to track 

criminals and arrest them in any country they. . . etc. . . This article 

attempts to shed light on INTERPOL's efforts to combat human 

trafficking by examining the subject in three key points: first, what is 

the crime of human trafficking, and then a theoretical study by 

INTERPOL International. Finally, we highlight the efforts of the 

organization in combating human trafficking. 

key words: Human Trafficking, International Criminal Police 

Organization, Combating. 

 :  تـملدم

ععتبددددد  الاتادددددار بالمشدددددر ن دددددج ن شدددددطة امن مدددددال  جرام دددددة  ليو ادددددا تدددددجر عوابدددددج مال دددددة 

 اب ددددددة  همددددددا نن  ب عددددددة  اتدددددد  ال ددددددا ر   تتط دددددد   رهددددددة ؿعالددددددة بددددددهن الددددددجٌ   ؿددددددامارمون 

يمروون الحاايا ما ماتمعاتا  امم  ة إو  منا م ن ر  ػالبا تيون  ار  بال     مى 

كددددا ريا عملدددد  التمددددجث ب ؼدددد،ا   م     عسددددتط عون ييددددون الحدددداايا معددددز لهن تمامددددا  ػهدددد  

التددوا م مددع ال لاؿددة الؼريبددة عددءا   الشدد ال الددمه يـلددج   الددجع  امددا ه  امعنددوه ملا مددة 

عدددددا اسدددددتؼاللت   إوددددد  جا ددددد  مخدددددا ر العندددددف  هدددددما   مدددددان  امشددددداوي ال دددددا ة الناجمدددددة 

 الاستؼالٌ الجن  ا  الجسجه لت .

ةددي جم دددع ن مددال العدددال  كددج ب دددؽ  ددجا مدددم ال  ؿلدددج  يال ددأ نن مجددد  الاتاددار بالمشدددر 

نصددددب  مددددا بدددددهن ن دددد  التمدددددجيال المددددا ينبيدددددي السدددد ي ل للدددددال ع  اددددا     يمىدددددا  ددددي  اتددددد  

امشي ة إ  عدا  ريدم العمدي عملد  مياؿمدة  دمالا الجريمدة المشدعة  الادج مءادا   اصدة مدع 



  راؿع إيمان
 

   

 دما الندنف  تنوا  تطور ا ماط  مالا الجريمة   مر المه اصدب  مدا امسدتم ي مياؿمدة

مددددا الجددددراب    ن تعددددا ن   وددددي ؿعدددداٌ   مددددا بددددهن ن دددد  نل ددددال امختنددددة ةددددي مماراددددة  اتدددد  

الجريمدددة من مدددة الشدددر ة الجناب دددة العام دددة المدددا تعدددج مدددا ابدددر   مدددا   امن مدددال العام دددة 

 تاار بالمشر  اصة.العام ة ةي مااٌ التعا ن الشر ي مياؿمة الجريمة عامة  جريمة الا

 ددالٌ  اتدد  الجراسددة تو دد     ر امن مددة ةددي مياؿمددة  اتدد  الجريمددة   سددنماٌ  مددا

مددا و الددج ر الددمه تبملدد  من مددة الشددر ة :  ددةت  لددً مددا  ددالٌ  جابددة عملدد   ادديال ة ن

 مددا مددج  ؿعال ددة جتددو  امن مددة ةددي  الجناب ددة العام ددة لماددج مددا جريمددة الاتاددار بالمشددر   

 مياؿمة  ما النم   جرامي الوطه   

 ادديال تهن اتبعدددت امدددني  الوصددـي التم  ملدددي باعتبددارالا   سددد  لجراسدددة  اإلجابددة عدددل

 : ةد تة ندا لموطدٌو  ؿلدة     بدرؾ من مدا  دظا ر  الاتاار بالمشر  مياؿم،اا م

 ٌ  ردة الاتاار بالمشدما  ة جريم: امبم    

  راسة   رية من مة     بٌو الج وي: امبم  ال ا ي

 جتو      بٌو الج وي ةي مياؿمة الاتاار بالمشر: ال ال امبم  

 زـت الاججار بالبشـت جزيمـماهي: اإلابحث ألاول 

 مدددى  سددددتط ع معرؿدددة ما  ددددة جريمدددة الاتاددددار بالمشدددر  ينبيددددي ةدددي بددددا ا  مدددر التطددددرق 

مـتددوم  ددما النددوا مددا الجددراب   امط ددد   ٌ  (  هددما ب ددان نادديالتا  الوسددابي امسدددتعم ة 

  رتياب  مالا الجريمة  امط   ال ا ي(

 زـت الاججار بالبشـوم جزيمـمفه: اإلاطلب ألاول 

للج اتج العال  ةي ن  ة الا ه   تناعج ظا ر  الاتاار بالمشر  ؿمع ا ا ار الىت ة 

الش وع ة   تنامي بؤر النلاعال امسماة سوال الجا   ة ن  الج ل ة مءاا    جو  العجيج 

عا ي ما   طرابال الجا   ة  عجم الاستلرار   شأل ظر ؾ مع نة ما الجٌ  الما ت

ست ت  جو  مور  متاج  ما الحاايا  تءاي من  عنابال الجريمة امن مة عب  الو ن ة 

   سنتطرق إو  تعريف (1)  جي تمل م الاراا  ما  رال استؼالٌ ضاايا  مالا الجريمة

                                                           
سال  ابرا    با ا مج النلبا  جراب  الاتاار بالمشر  اس  ات ا ال مياؿم،اا عمل  النع جيا الج وي  (1 

= 
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 .(الـرا ال ا ية الاتاار بالمشر  جريم الاتاار بالمشر  الـرا  ٌ  (  نسباب    اؿع

 حعزيف جزيمت الاججار بالبشز: الفزع ألاول 

للددددددج اددددددتجل جريمددددددة الاتاددددددار بالمشددددددر تطددددددورا هبهدددددد ا عملدددددد  مسددددددتو  العددددددال     ددددددو مددددددا 

 ؿددددددددع بدددددددداماتمع الددددددددج وي إودددددددد  التوجدددددددد  ل تعددددددددا ن ةددددددددي سددددددددم ي مياؿمددددددددة  الللددددددددال  ااب ددددددددا عملدددددددد  

من مدددددددددددة  مددددددددددد  امتمدددددددددددج  ؿلدددددددددددج كدددددددددددجرل  دددددددددددما الدددددددددددنم   جرامدددددددددددي  ؿمسددددددددددد  ا نددددددددددداب ال 

مجدددددد  الاتاددددددار بالمشددددددر بدددددداهم  مددددددا نررعددددددة ماليددددددهن  ددددددو  يددددددت  الاتاددددددار دادددددد  عبدددددد  الاددددددج   

 .(1)سنويا نػ با  ما النسال    ـاٌ

(   التادددددددددددددار  ةدددددددددددددي ال ؼدددددددددددددة commerce الاتادددددددددددددار مندددددددددددددطم  مشدددددددددددددتم مدددددددددددددا التادددددددددددددار   

 الشددددددددددرال     التدددددددددداجر  ممارسددددددددددة الب ددددددددددع : الالت ن ددددددددددة مددددددددددا السدددددددددد عة   التاددددددددددار  عمومددددددددددا  ددددددددددي

 دددددددددددو الددددددددددددمه يمددددددددددددارء  عمددددددددددداٌ التااريددددددددددددة عملدددددددددددد   جدددددددددددد  الا  ددددددددددد اؾ   الاتاددددددددددددار عمومددددددددددددا  ددددددددددددو 

 .(2)مزا لة نعماٌ التاار  لتلجي  الس ع إو  الؼه  بملابي بطريلة الب ع  الشرال

ؿا تادددددددددددار يددددددددددددر  عملدددددددددددد  السدددددددددددد ع عددددددددددددا  ريددددددددددددم الب ددددددددددددع  الشددددددددددددرال   للددددددددددددج اصددددددددددددب  المشددددددددددددر 

ـدددددددددداٌ  الـ ددددددددددال ال تشددددددددددة( هسدددددددددد عة تبدددددددددداا  تشدددددددددد       دددددددددد  ب ؼددددددددددت   اصددددددددددة النسددددددددددال  الا 

 طدددددددددور  عنددددددددددابال  جدددددددددرام امددددددددددن   ةدددددددددي الاتاددددددددددار با  دددددددددوا  همددددددددددا يتددددددددداجر ن بالسددددددددددال  

 . امخجرال

 عمل  الرػ  ما  جو  ماموعة ما الوجابم الج ل ة امشتم ة عمل  كواعج  تجابه  

تاار عم  ة مياؿمة الاتاار بالمشر  إ  ن     يوجج تعريف متـم ع    لجريمة الا

 كمع  معاكبة الاتاار  عدٌو مندر توهدا بدبالمشر  إ  نن اما   ال ال ة ؿلر   ن( م

با  وا   اخاصة النسال    ـاٌ امىمي  تـاك ة  م  امتمج  مياؿمة الجريمة 

 ددامن مة

=                                                           

 .35   2012اللا ر   لطباعة  النشر  ل جراسال  التجري   اعماٌ ا   ك   ا  الطبعة   و   الجل ي

(1) -United Nation, common human rights, statement integration of the human rights 

of women and the gender perpective, UN. DOC. E/CN. 4/NGo/40. 

العرا ة  عبج اللا ر الش خملي  جراب  الاتاار با  وا    علال المشرية  علوا،اا ةي الشريعة  اللوا هن (2 

 .16 – 15    2009الا با الالوك ة    اللا ون الج وي  منشورال
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تان ددددددددددددج ن ددددددددددددوا  ن   ل تدددددددددددد  ن  تنلدددددددددددد  ت  ن  »: عرؿددددددددددددت الاتاددددددددددددار با  ددددددددددددوا  بأ دددددددددددد 

اسددددددددددددتلبالت  بواسددددددددددددطة ال،اجيددددددددددددج بدددددددددددداللو  ن  اسددددددددددددتعمالتا  ن  ػهدددددددددددد   لددددددددددددً مددددددددددددا إيددددددددددددوا ا   ن  

ا  ن  اسدددددددددددددددددددددال  اسدددددددددددددددددددددتعماٌ ناددددددددددددددددددددياٌ اللسدددددددددددددددددددددر ن  الا تطددددددددددددددددددددداؾ ن  الا ت ددددددددددددددددددددداٌ  ن  الودددددددددددددددددددددجا

  نن  باعطددددددددال ن  ت لددددددددي مبددددددددالؽ مال دددددددددة  سددددددددال  اسددددددددتؼالٌ  الددددددددة استلدددددددددعاؾ إالسدددددددد طة  ن  

مزايددددددددددا  لن ددددددددددي مواؿلددددددددددة  ددددددددددو  لدددددددددد  سدددددددددد طر  عملدددددددددد   ددددددددددو    ددددددددددر لؼددددددددددر  الاسددددددددددتؼالٌ  

اددددددددددياٌ الاسددددددددددتؼالٌ ن يشددددددددددمي الاسددددددددددتؼالٌ همددددددددددج ا  دددددددددد  اسددددددددددتؼالٌ  عددددددددددار  الؼهدددددددددد  ن  سددددددددددابر 

الجن دددددددددد ا  ن  الخدددددددددددور  ن  الوجمددددددددددة كسدددددددددددرا ن  الاسددددددددددد  كاق ن  اممارسددددددددددال الشدددددددددددب اة بدددددددددددالرق 

 .(1)«ن  الاستعبا  ن   زا  علال

ٌ  يتبددهن ننمددا  ددالٌ  ددما التعريددف  بجكددة نؿعدداٌ الاتاددار بالمشددر ةددي   ددج  الب  تووددو

ج   وا  ن   ل ت  ن  تنل  ت  ن  إيوا ا  ن  استلبالت   دتان : يدي ؿدا ل تتم د مسة  

 نن الوسابي امستعم ة ةي تنـ م  ات   ؿعاٌ ؿتتم ي ةي ال،اجيدج بداللو  ن  اسدتعمالتا ن  

ناددياٌ اللسددر ن  الا تطدداؾ ن  الا ت دداٌ ن  الوددجاا ن  اسددتؼالٌ السددد طة ن  ػهدد   لددً مددا 

استؼالٌ  الة استلعاؾ  ن  باعطال ن  ت لدي مبدالؽ مال دة ن  مزايدا لن دي مواؿلدة  دو  

 اعتبددد ل نن  دددجؾ العندددابال  جرام دددة مدددا ارتيددداب  اتددد   لددد  سددد طر  عملددد   دددو    دددر

نادددددياٌ الاسدددددتؼالٌ الجن ددددد ا ن   ردن  سابدددددالجريمددددة ةدددددي الاسدددددتؼالٌ همدددددج ن  ددددد   عدددددار  الؼهددددد  

 دددزا  ا  ن دالخددور  ن  الوجمدددة كسدددرا ن  الاسددد  كاق ن  اممارسددال الشدددب اة بدددالرق ن  الاستعبددد

 .(2) علال

مدددددا الـلدددددر   ب( مدددددا امدددددا   ال ال دددددة مدددددا الب  توودددددٌو ؿلدددددج  ندددددت عملددددد  ا ددددد    تيدددددون ن

امبدهن ةدي الـلدر  الـرع دة  ن( الاسدتؼالٌ املندو   مواؿلة ضا ة الاتاار با  وا  عملد 

ؿ ادددا اه مدددا الوسددددابي  جمدمدددا  اتددد  امدددا   ممدددي اعتبدددار ةدددي الاددددا ل المدددا ييدددون كدددج استخددد

امبينددة ةددي الـلددر  الـرع ددة  ن(  نمددا الـلددر    ( مددا  ـددف امددا   السددابلة ؿلددج  نددت عملدد  

سدتؼالٌ اتادارا ععتبد  تان دج  ـدي ن   ل د  ا  تنل  د  ن  إيوابد  ن  اسدتلبال  لؼدر  الا »:  دن 
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ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

ه مدا الوسدابي امبيندة ةدي الـلدر  الـرع ددة نو عملد  اسددتعماٌ دبا  دوا    مدى ا ا لد  ينطد

ج  ج ل  طاق تطب ل  بو عتا دنما اما   الرابعة ما الب  تووٌو ؿل .« ن( ما  مالا اما  

 ددر ر  نن تيددون ت ددً الجددراب   ال  :للددواب  ممددج     طبدداق النمددو   التاري ددا    ددي

 .صبؼة   ب عة   ل ة   تلوم بممارس،اا جماعة إجرام ة من مة

يتحددد  مدددا النندددو  السدددابلة نن الب  توودددٌو ةدددي تعريـددد  لالتادددار با  دددوا  كدددج   

 .  ر إل   عمل  نساء ن   نس وب عمي ل  جا ي ما ه    ر معنوه  رها مـ   

عملدد  جالجددة عناصددر نساسدد ة تتم ددي ةددي الوسددابي   يلددوم الددرها امددا ه ةددي  ددمالا الجريمددة

 ع     ات  الوسابي  هما النت اة.  هما مو وا تنن 

ؿالعنندددددر  ٌ  امتم ددددددي ةددددددي الوسددددددابي ؿ نبيدددددي   بددددددج نن يملددددددم الاتاددددددار با  ددددددوا  

  ددجاؾ المددا عسدد   إل اددا لددما  بددج مددا اسددتعماٌ  سددابي تع ندد  عملدد   لددً   تاعددي  جؿدد  

الب  توودددددٌو ؿدددددئن  ددددددمالا  اد اددددددالرجوا ل مدددددا   ال ال دددددة ةددددددي ؿلرتادددددا   وددددد  مددددددسدددددتي التمل دددددم  

الوسدددددددابي تتندددددددوا بدددددددهن ال،اجيدددددددج بددددددداللو  ن  اسدددددددتعمالتا ن  ػهددددددد   لدددددددً مدددددددا نادددددددياٌ اللسدددددددر ن  

اؾ ن  الا ت دداٌ ن  الوددجاا ن  اسددال  اسددتعماٌ السدد طة  ن  اسددال  اسددتؼالٌ  الدددة دالا تطدد

لن دددددي مواؿلدددددة  دددددو  لددددد  سددددد طر  عملددددد   ايدددددااستلدددددعاؾ  ن  بئعطدددددال ن  ت لدددددي مبدددددالؽ ن  مز 

الاتاار   و    ر     ي زم استعماٌ  مالا الوسابي جم ة  ا ج    ا ما تتملم جريمة

 .(1)بالمشر باستخجام  س  ة ما  مالا الوسابي

 يتم دددددددددددددي العننددددددددددددددر ال دددددددددددددا ي ةددددددددددددددي امو ددددددددددددددوا الدددددددددددددمه تنندددددددددددددد  ع  ددددددددددددد   اتدددددددددددددد  الوسددددددددددددددابي 

ال الدددددددددددد   امتم ددددددددددددي ةددددددددددددي النت اددددددددددددة نمددددددددددددا العننددددددددددددر . ا دي   ودددددددددددددي ؿددددددددددددد جرام ددددددددددددة   امتم دددددددددددد

م الاتاددددددددددددددددددار دؿوؿلدددددددددددددددددا ل مدددددددددددددددددا   ال ال دددددددددددددددددة ةدددددددددددددددددي ؿلرتاددددددددددددددددددا   وددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددا الب  توودددددددددددددددددٌو يتملددددددددددددددددد

ا  دددددددددددما الوسددددددددددددابي المدددددددددددا اسددددددددددددتخجم،اا الجماعدددددددددددة  جرام ددددددددددددة دبا  دددددددددددوا   إ ا ودددددددددددان مدددددددددددد

ي  دددددددما   هددددددد  همدددددددج ن  ددددددد  اسدددددددتؼالٌ  عدددددددار  الؼهددددددد  ن  سدددددددابر دالٌ   يشمددددددددة الاستؼددددددددامن مددددددد

را ن  الاسددددددددددددددددددددد  كاق ن  دة كسدددددددددددددددددددددر  ن  الوجمدددددددددددددددددددددي ن  الخوددددددددددددددددددددددجنسددددددددددددددددددددناددددددددددددددددددددياٌ الاستؼدددددددددددددددددددددالٌ ال

 .اممارسال الشب اة بالرق ن  الاستعبا  ن   زا  علال
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  راؿع إيمان
 

   

 نما الجا   امعنوه ةي جريمة الاتاار بالمشدر ؿ تخدم صدور  اللندج الجنداةي بمعحدى 

 ات دددان السددد ون   هدددما ع مددد  بالعناصدددر الجو ريدددة   دددر   ا ندددراؾ ارا   الجدددا ي  رتيددداب

اللنج الجناةي الوا  امتم ي  لمجريمة  هما يتط   لل ام جريمة الاتاار بالمشر تواؿر 

م ػدر   اداةي دةدي نن الجدا ي نجندال ارتيابد  الجريمدة مادجؾ مدا  رال سد وه   جرامدي تمل د

 شر ا  امتم ي ةي استؼالٌ الحا ة.ػه  م

 أسباب ودوافع جزيمت الاججار بالبشز: لثاويالفزع ا

 : تتعج   تتنوا نسباب    اؿع ارتياب جريمة الاتاار بالمشر  تتم ي ن متا ةي

   دداا  كتنددا ية السددي ة ةددي العجيددج مددا الددجٌ    اددا    الـلددر امنتشددر ةددي  -

 .منا م  رياؾ  الما تتأجر بشج  با ا ار اللطاا الزراعي

ن دددددد   سددددددباب الربيسدددددد ة  ؿا  ـدددددداٌ الددددددميا ععيشددددددون ةددددددي  ععددددددج الـلددددددر  الااجددددددة -

ر عر دددة لموطدددر   لعدددي  دددما مدددا يـسدددر ا تشدددار جريمدددة الاتادددار د   ه ددددة  دددداجددددالل اممتدالعابددد

 .(1)ؿريل ا   س اإبالمشر ةي 

الدددرا  امدددا ه ععتبددد  مددددا ن ددد  العوامدددي المدددا تددددجؿع بالتادددار  العندددابال  جرام ددددة  -

ن  رادددددا  الناتادددددة مدددددا  دددددمالا التادددددار  تلدددددجر بم  دددددارال إبالل دددددام بم دددددي  اتددددد   ؿعددددداٌ    ددددد  

 ال ة بعج تاار  السال   امخجرال.الج  رال  هما تمتي  مالا التاار  امرتبة ال 

ل دددجٌ   ك دددام النلاعدددال امسدددماة   ل دددة وا ددددت ن  إن ا عدددجام الاسدددتلرار الس ا ددد ا  -

ػه   ال  ابع   وي    طرابال الجا   ة يلو  عا   ممارسة  دمالا  ؿعداٌ    د  عسدتؼي 

ا الج لددددة  ؿتعتبدددد  الاددددر ب  ادددددر   دنؿددددرا  العنددددابال  جرام ددددة ظددددر ؾ الـو دددد ى المددددا تعيشتدددد

ا التادار  مدا دو  دما الندوا مدالنلاعال  نوصا ةي  ٌ  اؿريل ا ا   الاسباب المدا تدؤ ه لنمد

 . الٌ استؼالٌ  ا ل النل    معا  نمال لالستلرار ةي الب جان اماا ر 

عدددجم امسدددا ا  بدددهن الجنسدددهن  اممارسدددال التم هليدددة بدددهن الجنسدددهن الناتادددة عءادددا   -

ؿالعا ال  التلال دج اممهدل  بدهن الجنسدهن بمدا ةدي  لدً الدز ا  اللسدره الدمه ععتبد  ادىال مدا 
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ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

ل مددرن   ؿيسددم  العددرؾ ن  اللددا ون  الاتاددار بالمشددر  مددا يم  دد  مددا عبو يددة  اسدد  كاقناددياٌ 

ع الددددد ما امط دددددوب   مدددددا عملددددد  امدددددرن  إ  اللبدددددٌو دا يجؿددددددا مددددددرن   ا عتددددددل دددددووي  دددددم التندددددرؾ بامددددد

 .(1)ع  ا نن ييون لتا  م الا  الطاعة   ن 

 اإلاسخعملتأشيال جزيمت الاججاربالبشز والوسائل : اإلاطلب الثاوي

تتعددددددددددددج  صددددددددددددور  م ددددددددددددا ر الاتاددددددددددددار بالمشددددددددددددر   دددددددددددد    يمىددددددددددددا  نددددددددددددر ا  ن التطددددددددددددور 

ي امسدددددددددددددتلبي اللريددددددددددددد  صدددددددددددددورا  م دددددددددددددا ر دا ؿددددددددددددددالتلحدددددددددددددا  التلدددددددددددددجم الع  دددددددددددددا سددددددددددددد ـر ان لنددددددددددددد

ت دلالتادددددددار بالمشدددددددر  لددددددد  تىدددددددا مألوؿدددددددة    متوكعدددددددة بمـدددددددا     كتندددددددا الاا دددددددر   ةدددددددي الوكددددددد

اؿددددددددددددر ل عجيددددددددددددج صددددددددددددور الاسددددددددددددتؼالٌ الادددددددددددداوي ؿددددددددددددئن  سددددددددددددابي الاتنددددددددددددا ل  الا    يددددددددددددت كددددددددددددج 

ا موجددددددددددو   مددددددددددا كبددددددددددي   للددددددددددج ن ر  الب  تووددددددددددٌو دالجن دددددددددد ا لأل ددددددددددوا  بنددددددددددور  لدددددددددد  تىدددددددددد

 الودددددددددا  با تاددددددددددار بالمشددددددددددر ن دددددددددد  ن واعتددددددددددا  همدددددددددا تتعددددددددددج  الوسددددددددددابي امسددددددددددتعم ة ةددددددددددي  ددددددددددمالا

ة   الـددددددددددرا  ٌ  (  هددددددددددما الوسددددددددددابي دمالا الجريمددددددددددداٌ  دددددددددددرق  اىددددددددددد  التطدددددددددددالجريمددددددددددة   سيتدددددددددد

 الـرا ال ا ي (.امستعم ة  رتياداا  

 أشيال جزيمت الاججار بالبشز: الفزع ألاول 

 ج ل اما   ال ال ة ما بر تووٌو منع  كمدع  معاكبدة الاتادار با  دوا   اخاصدة 

 .عااالنسال    ـاٌ ن واا  ناياٌ الاتاار بالمشر  الما سنور  ا تب

 الاسخغالل الجيس ي: أوال

مددددددددددددددا الاتادددددددددددددار  جمدددددددددددددداوي  يلددددددددددددد  الاتادددددددددددددار بالمشددددددددددددددر لؼدددددددددددددر  الجددددددددددددددنف كسدددددددددددددما  امدددددددددددددا

بالمشدددددددر   ػالب دددددددة  الدددددددة العبو يدددددددة عبددددددد  الادددددددج   ةدددددددي يومندددددددا الاا دددددددر   ةدددددددي  اتددددددد  الاالدددددددة 

ا ديددددددددددت   جبددددددددددار عملدددددددددد  ممارسددددددددددة الجددددددددددنف التادددددددددداره بدددددددددداللو  ن الوددددددددددجاا  ن  هددددددددددراالا  ن  مدددددددددد

 دددددددالٌ ممارسدددددددة السددددددد طة  التدددددددأجه  عملددددددد  ال دددددددو  الدددددددمه اجبددددددد  عملددددددد  الل دددددددام بم دددددددي  دددددددمالا 

 .(2)  ن سا ال امنة عشر ؿعاٌ ةي  الة وو   

                                                           
الا با الالوك ة  رام ا مممج ااعر  الاتاار بالمشر  كرال  كا و  ة اجتماع ة(  الطبعة   و   منشورال  (1 

2012    14. 
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  راؿع إيمان
 

   

عبدددددددددددددار   الاسدددددددددددددتؼالٌ الجن ددددددددددددد ا  ممدددددددددددددي تـسددددددددددددده ال مخت ـدددددددددددددة    لدددددددددددددً راجدددددددددددددع ج  تعددددددددددددد

لعددددددجم تعريـتددددددا ةددددددي إ ددددددار الب  تووددددددٌو  ؿ دددددد  يمددددددج   ؿعدددددداٌ المددددددا تنددددددجر  ةددددددي  طاكتددددددا  لددددددما 

ؿددددددد مىا نن يندددددددجر   دددددددما  دددددددما الوصددددددددف الاػتنددددددداب   تدددددددً العدددددددر   الـعدددددددي الـاضدددددددد  

الجن ددددددددد ا عدددددددددا ػهددددددددد الا مدددددددددا التندددددددددرؿال امشددددددددداداة  امخدددددددددي بالا دددددددددال   مدددددددددا يمهدددددددددل الاسدددددددددتؼالٌ 

ي العالكددددددة   تيددددددون الحددددددا ة نهمدددددد  تعر ددددددا د  ؿددددددد ددددددو ن دددددد  ععددددددو  بامنددددددماة عملدددددد   ددددددرؾ جالدددددد

ر  دج التعددددددددددددلشدددددددددددمى ن دددددددددددواا   ا دددددددددددة      الجسدددددددددددجه  النـ ددددددددددد ا الدددددددددددمه كدددددددددددج يندددددددددددي لاددددددددددد

 .(1)لإلعاكة الجسجية ن  الم ن ة

 السخزة أو الخدمت كسزا: ثاهيا

 ايدددددددوال   لدددددددي  إمدددددددجا  ن  تدددددددوؿه  ل  دددددددو  العمدددددددي ن  لتلدددددددجي  تان دددددددج »:  يلندددددددج بددددددد 

 ددددددددددددددجمال مددددددددددددددا  ددددددددددددددالٌ اللددددددددددددددو    هددددددددددددددراالا مددددددددددددددا نجددددددددددددددي نن يلددددددددددددددوم بأاددددددددددددددؼاٌ ادددددددددددددداكة ػهدددددددددددددد  

ر  د   يعتبدددددددددد    ـدددددددددداٌ الـ ددددددددددة  همدددددددددد  عر ددددددددددة لتددددددددددما النددددددددددوا مددددددددددا الاتاددددددددددار بالمشدددددددددد« وع ددددددددددة

  همددددددددددددا نن (2)ؿ ابدددددددددددد  ن عملدددددددددددد  العمددددددددددددي لسدددددددددددداعال  وي ددددددددددددة ملابددددددددددددي نجددددددددددددر جددددددددددددج مددددددددددددنخـه

ر  ؿ ابددددددد  ن ل سدددددددـر مدددددددا نجدددددددي العمدددددددي بموجددددددد  دف امن ددددددددل يالكدددددددون  ـدددددددالرجددددددداٌ  النسدددددددا

 عدددددددا  ريدددددددم مياتددددددد  السددددددددـر ةدددددددي   لتددددددد   مياتددددددد  الاسددددددددتلباٌ ةدددددددي  ٌ  الوجتدددددددة   يـددددددددر  

ع دددددددد ا  الواكددددددددع العمددددددددي بددددددددأجور   تعىددددددددف  ب عددددددددة العمددددددددي الددددددددميا يلومددددددددون بدددددددد     سدددددددد ما 

 .ر الشرع ةدر  ػ دةي  ا ل اليج

 الشبيهت بالزق ركاق أو اإلامارساث الاست: ثالثا

للدددج ن ددددم الاسدددد  كاق  يجددددا  نسدددد واا   ددددر عملدددد  مددددا وددددان ع  دددد  سددددابلا مددددا   دددد  سدددد   

ج اتخددددددم نادددددديا  مسدددددتمججة ةددددددي إ دددددار الاتاددددددار بالمشددددددر دا  ؿلدددددد  سدددددان لاريتدددددد   إرا تددددد  و  دددددد

ة  النـسد ة   يعدج النسدال دوالعبو ية امنلل ة      يتعر  ؿ اا الودا م لإلسدال  الجسجيد

ي د  العمددددددر ن ع دددددد  الـ دددددال عر دددددة لتدددددما الندددددوا مدددددا الاسدددددتؼالٌ  ؿ ابددددد   ـددددداٌ مدددددا نهمددددد

                                                           
 1)  ٌ باله مو عمل  الاس  ت ا ة الجزابرية ةي مياؿمة جريمة  با ويا  ريف  ارقي  جياة  ا عياسال بر تووو

 .492    2017  40الال لة  العج   الاتاار با  وا   ما ة

نمي الجيبال  مشاوي الاتاار بالنسال ةي العال  العرري  رسدالة ملدجم اسدتىما  لماندٌو عملد   ب دوم الشدؤ ن  (2 

 .07   مشم    2010الج ل ة  الج ل ة  الجيب وماس ة  الاوا يم ة السورية 



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

لسداعال  وي دة   ن تمددتعت  بدأ     لدوكت     دد  يابد  ن عملد  العمددي لسداعال  وي ددة 

ي الرا دددددة  العطدددددي  بال ددددداؿة لعدددددجم مالبمدددددة  جدددددور  ن  ا دددددا عدددددجم دم ؿدددددد  الادددددد  ن منمتددددد

 .(1)تلا  اا

 جزيمت الاججار بالبشزالوسائل اإلاسخعملت في : الفزع الثاوي

 ندددددددددت امدددددددددا   ال ال دددددددددة مدددددددددا بر توودددددددددٌو مندددددددددع  كمدددددددددع  معاكبدددددددددة الاتادددددددددار با  دددددددددوا  

 اخاصدددددددددددددة النسدددددددددددددال    ـددددددددددددداٌ عملددددددددددددد  الوسدددددددددددددابي المدددددددددددددا تسدددددددددددددتعم تا امن مدددددددددددددال  جرام دددددددددددددة 

  دكناعتددددددددددل سدددددددددد طر  عملدددددددددد  علددددددددددٌو   ددددددددددوا  مددددددددددا النسددددددددددال    ـدددددددددداٌ   مددددددددددى الرجدددددددددداٌ ل

يندددددددددددجمون ؿ مدددددددددددا بعدددددددددددج بواكدددددددددددع  ب دددددددددددر ؾ معيشددددددددددد ة ن سدددددددددددا  هدددددددددددما عمدددددددددددي مناسددددددددددد   جددددددددددد 

ي  ددددددددددمهر الا ت دددددددددداٌ   الوددددددددددجاا عددددددددددا  ريددددددددددم ديخددددددددددالف ت ددددددددددً الوعددددددددددو    مددددددددددا ن دددددددددد  الوسابدددددددددد

إعطددددددددددددددددال  عددددددددددددددددو  ل حددددددددددددددددا ة بالانددددددددددددددددٌو عملدددددددددددددددد  عمددددددددددددددددي  ن  اكندددددددددددددددداا   ه   ـدددددددددددددددداٌ بمددددددددددددددددن  

ن ـددددددددددالت  لعددددددددددابالل ةددددددددددي  ٌ  متلجمددددددددددة مددددددددددا نجددددددددددي التنشدددددددددد ة ةددددددددددي بي ددددددددددة ن سددددددددددا   تلددددددددددجي  

شددددددددر  الددددددددجعار   ن  اسددددددددتؼاللت  ةددددددددي نعمدددددددداٌ الرعايددددددددة  التع دددددددد    جدددددددد  يددددددددت  بدددددددد عت  لتاددددددددار الم

اددددددددددداكة  همدددددددددددا يلدددددددددددوم تادددددددددددار المشدددددددددددر با تطددددددددددداؾ   ـددددددددددداٌ  النسدددددددددددال  اددددددددددد عت   اصدددددددددددة ةدددددددددددي 

ـدددددددداٌ  ددددددددجي ا  امنددددددددا م المددددددددا تمددددددددجث ؿ اددددددددا النلاعددددددددال امسددددددددماة   تددددددددت  هددددددددملً سددددددددركة   

ؤ مدددددددددددع   دددددددددددوا    مدددددددددددا بدددددددددددهن الوسدددددددددددابي دالدددددددددددو    مدددددددددددا امستشدددددددددددـ ال  امنددددددددددداٌ  بالتوا ددددددددددد

ة الاتاددددددار بالمشددددددر هدددددددملً سددددددنجال الددددددجيا المدددددددا تددددددؤ ه إودددددد  ا لددددددداا امسددددددتعم ة ةددددددي جريمددددددد

النسددددددددددال  إرػددددددددددامتا عملدددددددددد  ممارسددددددددددة البؼددددددددددال    دددددددددد  يددددددددددت  اجبددددددددددار ا عملدددددددددد  التوك ددددددددددع عملددددددددددد  

جبددددددددار ا عملدددددددد  العمددددددددي لاددددددددهن إي بملتلددددددددا ا يددددددددت  دسددددددددنجال تتلددددددددما مبددددددددالؽ با  ددددددددة  التدددددددد

ا ن يتلددددددداعف امب دددددددؽ ةدددددددي  الدددددددة عدددددددجم سدددددددجا الا  ن  يدددددددت  بددددددد عتنسدددددددجا  الدددددددجيا ودددددددامال عملددددددد  

 .(2)ل  و  المه كام بتسجيج الجيا

                                                           
 .13 – 11رام ا مممج ااعر  امرجع السابم     (1 

 .61 – 56عبج اللا ر الش خملي  امرجع السابم     (2 



  راؿع إيمان
 

   

 دراست هظزيت إلاىظمت الاهتربول الدولي: اإلابحث الثاوي

إن الواكع العمملي نجمت نن وي   لة   تستط ع بمـر  ا الللال  ااب ا عمل  

الجريمة  بال اؿة او   ر ب امارمهن ما الج لة الما ارتىبوا ؿ اا اعمالت   جرام ة إو  

ما امتابعال الللاب ة  الش ال المه نممل   ر ر  التعا ن    لة ن ر  ل تخ  

 التنس م بهن الجٌ  لتعل  امارمهن  اللبه ع  ا  ةي نه ب ج وا وا   للج ا جج 

 و ت لتا ناتمع الج وي جتا ا ار  ا   ل ا  من مة الشر ة الجناب ة العام ة(   الما ام

ة دور من مد سنعال  ةي إ ار  ما امبم  تط. متمة ربيس ة ةي مطار   امارمهن الج ل هن

ٌ دة ؿ ادام العلويدٌو  ن ىدالا   ب (  ان ان  إ ار  امن مة الج ل ة ل شر ة ا  امط     

 .الجناب ة  امط   ال ا ي(

 اـت فيهـام العضويـول وأحىـت الاهتربـور مىظمـجط: اإلاطلب ألاول 

ععددج الا   بددٌو مدددا نكددجم صددور التعدددا ن الشددر ي ةددي مياؿمدددة الجريمددة   دد  ن شددد ت 

 شدال المجندة الج ل دة ل شدر ة الجناب دة   ودان  دجؾ  دمالا إةي ؿ يندا عندجما تد   1923عام 

ي مادددددداٌ مياؿمددددددة دالمجنددددددة  ددددددو التنسدددددد م بددددددهن نجتددددددز   مددددددا الو ن ددددددة ل ددددددجٌ    ر ا ددددددة ؿدددددد

 .(1)لو ن ة اا    الجريمة عب  اعموما الجريمة 

 ملر دا ةدي مجيندة ل دون الـر سد ة   توجدج  1956 كج ن  م ع  اا الاس  الااوي عام  

الددجٌ   علدددال    دددي من مددة رسدددم ة بددهن الايومدددال  تلدددوم  يدمياتدد    ن دددة ل من مددة ؿددد

   كددج مددر (2)الدج وي  ددج الجريمددة بعدج  متددام   اصددة ةددي ماداٌ تبددا ٌ امع ومددال  التعددا ن 

 : ادامن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة بمرا ي عجيج   وجز ن متإ شال  تطوير 

مؤتمر ؿ ينا     ععج امؤتمر الج وي ال ا ي ل شر ة الجناب ة   لً بجعو  : 1923 -

ما الجهتور  اوار   مجير ار ة ؿ ينا   نسـر امؤتمر عا مولج المجنة الج ل ة ل شر ة 

 ملر ا ؿ ينا    لً ل عمي عمل    Criminal Police Commissionالجناب ة  

                                                           
 و    ار الـىر الجام ي  منتنر سع ج  مو    امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة     بٌو  الطبعة    (1 

2008   11. 

 .254   2011م ي الاجي    سىنجرية   م    الجراب  الج ل ة      بٌو  امىت  الجا سريا عبج الام ج  (2 



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

 .(1)التنس م بهن نجتز  الشر ة ةي مااٌ تعا  اا مياؿمة الجريمة

  لددددة  لو ددددع  55ةددددي ؿ ينددددا   دددد  نصددددبمت تلدددد   1956 كددددج اجتمعددددت المجنددددة عددددام 

إود    ارال الوارج دة ةدي الدجٌ   علدال لبدجال مدا لتد   م  اق امن مة  نرسي  دما ام  داق

مددددددا اع  ا ددددددال  مددددددا جمددددددة نصددددددب   اؿددددددما   ظتددددددر بعددددددج  لددددددً الاسدددددد  امختنددددددر ل من مددددددة   

INTERPOOL  امن مددة الج ل ددة ل شددر ة الجناب ددة     للددج ب ددؽ عددج  الددجٌ   علددال  

ججيدج ةدي ؿر سدا عدام   ل ت  تجادهن ملدر امن مدة ال1967  لة ةي عام  100ةي امن مة إو  

ت  اؿتتا  مىتد  الارتبداط لال   بدٌو ةدي ملدر  مد  امتمدج   تع دهن  2004   ةي سنة 1989

 صي عج  الجٌ   علدال ةدي  2014مم ي  ا    رعج  واوي عشر  سنوال نه ةي سنة 

 .  لة علو 190امن مة إو  

مدددا م  اكتدددا ؿ مدددا  ا   ال ا  دددةتتم دددي امتمدددة الربيسددد ة ل من مدددة همدددا  ندددت ع  ادددا امددد  

 : يملي

تأه دددددددج  تطدددددددوير امسددددددداعج  امتبا لدددددددة  عملددددددد  ن سدددددددع  طددددددداق بدددددددهن سددددددد طال الشدددددددر ة  -1

الجناب ددددة ةددددي إ ددددار اللددددوا هن امعمددددٌو داددددا ةددددي مخت ددددف الددددجٌ   عملدددد   ددددول  عددددالن العددددال ا 

 .لالوق   سان

إ شددددال  تطدددددوير واؿدددددة الددددن   الـعالدددددة ل وكايدددددة مدددددا الجددددراب   العلددددداب ع  ادددددا   كدددددج  -2

  دددرل امدددا   ال ال دددة مدددا ام  ددداق امدددموور التدددج ي ةدددي الشدددؤ ن  ال الطدددابع الس ا ددد ا ن  

 .(2)العسىره ن  الجيحا ن  العرقي ن  ممارسة نه  شاط ما  ما اللب ي

 تاجؾ  مالا امن مة إو  رؿع مسدتو  التعدا ن بدهن نجتدز  تنـ دم اللدوا هن ةدي الدجٌ   -

امع ومددال  التمددره  امتابعددة اللا و  ددة  تو  ددج امخت ـددة ةددي مخت ددف اماددا ل مددا تبددا ٌ 

 را   الس اس ة ل جٌ  بشأن التنجه لتدمالا الجريمدة  ت دج عتا عملد  تطدوير التشدريعال 

 .بما يىـي مياؿمة الجريمة بنور  ؿعالة

                                                           
(    ر ا ةي مياؿمة الجريمة امن مة  ما ة  (1  ػرري نسامة  امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة      بٌو

 .159   3  عج  33 راسال  نبماث  ما ج 

 .161ػرري اسامة  امرجع السابم     (2 



  راؿع إيمان
 

   

نسسدددددت السدددددىرتارية العامدددددة لال   بدددددٌو ؿركدددددة  1999 الجدددددجير بالدددددمهر بأ ددددد  ةدددددي عدددددام  -

   ن وددددي إل اددددا تنـ دددم س اسددددة امن مددددة بشددددأن مياؿمددددة  ددددمالا  اصدددة مياؿمددددة  جددددرام امددددن

الجريمة  ما  الٌ تز يج الجٌ   علدال بامع ومدال امخت ـدة  دٌو امن مدال  جرام دة 

 امشددددتب  ؿدددد ا  سددددوال نوددددا وا ن واصددددا ا     ددددال    راسددددة امشدددداوي  النددددعواال  إعددددجا  

 : كةمن مة  ما ن   متام  ات  الـر الجراسال  ٌو الجريمة ا

من مدددددال  جرام دددددة ةدددددي   دددددم  ل دددددة لتبدددددا ٌ امع ومدددددال  الوجدددددابم عدددددا   دددددوا   ا -

.  جم ع الجٌ 

 . شر التلارير  امع ومال ال وم ة   عال ال الج ل ة  تو يعتا -

تن    امؤتمرال لجراسة ظا ر  الجريمة امن مة  توج م التعا ن ؿ مدا بدهن الدجٌ   -

 . علال

ٌ  االنسدددبة لإل لدددمام إ ؿلدددج  ندددت امدددا   الرابعدددة مدددا م  اكتدددا  (1)وددد  من مدددة     بدددو

ع الدجٌ   الشدد ال الدمه ععتبد  تأه ددجا عملد  الطدابع العددال ا دة لجم ددعملد  نن العلدوية مـتو دد

ل علوية ةي امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة    ما ععحا نن العلوية ليست ملندور  

ا ن  دامتددددال لامدددال ام  ددداق متمدددا ودددان   عملددد  ماموعدددة مع ندددة مدددا الدددجٌ  ؿيدددي   لدددة تم ددد م 

 امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة.كوتاا ن  عج  سيا اا ؿ مىءاا   لمام إو  

 بييان وإدارة اإلاىظمت الدوليت للشزطت الجىائيت: اإلاطلب الثاوي

ن مل امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة بمبجن تعج   جتز   تخننتا   الما لتا  

 .  ر   عس،اان ب  ةي مياؿمة الجريمة

 الجمعيت العامت: الفزع ألاول 

تعتبدددد  الجمع دددددة العامددددة لأل   بدددددٌو الجتددددا  الس ا ددددد ا ل من مددددة  ؿ دددددا تتيددددون اسدددددتنا ا 

ري الدجٌ   علدال ؿ ادا  بم د  يم دي لن  امدا   السا سدة مدا  سدتور امن مدة مدا مندج  

الددددددجٌ  العلددددددو مم ددددددي ن  منددددددج ب يددددددت  تع  ددددددءا  مددددددا كبددددددي سدددددد طاتا  الايوم ددددددة امختنددددددة 

اسددتنا ا لددن  امددا   السددابعة مددا  سددتور امن مددة    سدد  الالبمددة التن  م ددة ل من مددة 

                                                           
 .55    1997  55ما ة الشر ة الجزابرية  من مة الا   بٌو  العج   (1 
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ع دة م دي ل ج لدة ةدي الجمؿ ا  عمل  الج لة العلو ا بدار  مدهن العدام ل من مدة بالوؿدج ام

 العامة.

 تاتمدع الجمع ددة العامددة ةددي   رال عا يددة مددر  ةدي وددي سددنة  همددا ياددو  لتددا نن تعلددج 

  رال ػهدددد  عا يددددة بنددددال عملدددد    دددد  المجنددددة التنـ ميددددة لأل   بددددٌو ن  نػ ب ددددة  علددددال   ةددددي 

 تددام وددي   ر  تختددار الجمع ددة العامددة ميددان اجتمدداا الددج ر  اموال ددة بم دد  يمددج  تددداريخ 

با تـدداق مددع الج لددة الجاع ددة لددملً  ربدديف من مددة     بددٌو بعددج التشددا ر  ددما الاجتمدداا 

   إ ا تبدددهن لمجندددة التنـ ميدددة عدددجم صدددال  ة اميدددان الدددمه ععلدددج ؿ ددد  (1)مدددع  ما دددة العامدددة

   يلددوم (2) جتمداا املبددي  ه سددم  ؿ مدم لمجنددة التنـ ميددة ا ت ددار ميا دا مناسددبا لددملً

 .المجنة العامة  ا ار  امناكشال ؿ ااربيف امن مة برباسة اجتماعال 

تخددت  الجمع ددة العامددة من مددة الشددر ة الجناب ددة العام ددة بتمجيددج الس اسددة العددام 

ل من مددددددددة  إصدددددددددجار التوصددددددددد ال  اللددددددددرارال  علدددددددددا اا ةدددددددددي امسددددددددابي المدددددددددا تخدددددددددت  الت  دددددددددة 

غ ا ددجاؾ لب ددو  العمددي عملدد  تلريددر امبددا ا   جددرالال العامددة امالبمددة (3)بمعالج،اا  عمومددا

امن مة  امتم  ة ةي تأه ج التعا ن امتبا ٌ  ت ج ع  عمل  ن سع  طاق ممىدا بدهن نجتدز  

 .الشر ة  إكامة الن   الما ما اأ اا نن تست  عمل   مو ؿاعي ةي مياؿمة الجريمة

 اللجان: الفزع الثاوي

ان وددي بمسدد  ا تناصددتا ةددي مياؿمدددة سددا منتددان عملدد  مسددتو      بددٌو ت نددً لج

 ممـوظددال عملدد  الركابددة  لجنددة لأل   بددٌو  التنـ ميددة المجنددة: الاتاددار بالمشددر   مدداجريمددة 

 ٌ  .    بو

 اللجىت الخىفيذيت لالهتربول : أوال

ربيف من مة الا   بٌو   واب  ال الث  تسعة  :   علوا 13 تتيون بج ر ا ما  

                                                           
.12   اما     (1   ( ما م  اق من مة     بٌو

.05   اما     (2   ( ما م  اق من مة     بٌو

  2000 نشر  التو يع  اللا ر   عالل الجيا  ااتة  التعا ن الج وي ةي مااٌ مياؿمة الجريمة  إي  ان ل (3 

مممج مننور النا ه  ن يام اللا ون الج وي امتع لة بمياؿمة الجراب   ال الطب عة الج ل ة   ار ؛ 05 

  ما ي  اا. 700امطبوعال الجامع ة   سىنجرية    ن سنة  شر    



  راؿع إيمان
 

   

تخت    . (1)نعلال تختار   الجمع ة العامة ل من مة ما بهن منج ري الجٌ   علال

 : المجنة بما يملي

  اراؾ عمل  تنـ م كرارال الجمع ة العامة ؛ -

 إعجا  ججٌ  نعماٌ الجمع ة العامة ؛ -

تلددددددجم لمجمع ددددددة العامددددددة نه بر ددددددامه ل عمددددددي ن  مشددددددر ا تددددددر   ـعدددددد  ةددددددي  -

 مياؿمة الجريمة ؛

  اراؾ عمل  نعماٌ  إ ار   ما ة العامة ل من مة ؛ -

 .(2)تـو تا لتا الجمع ة العامةمباار  واؿة   تناصال الما  -

 يلددوم ربدديف من مددة     بددٌو برباسدددة ج سددال المجنددة التنـ ميددة  إ ار  امناكشدددال 

 .(3)ؿ اا  بم   تاتمع  مالا المجنة مرتهن ةي السنة بنال عمل      ربيف امن مة

 لجىت الزكابت على محفوظاث ؤلاهتربول : ثاهيا

تسددتر لجنددة الركابددة عملدد  ممـوظددال     بددٌو عملدد  نن تتماظدد ى معام ددة امن مددة ل ب ا ددال  

مال  انمال  صابع  مع    مة السارية ةدي     بدٌو مدا نجدي  مايدة ال ون ة  م ي  س

 .(4)الالوق  ساس ة لأل وا   التعا ن بهن نجتز  الشر ة عمل  النع ج الج وي

 ألاماهت العامت: اويالفزع الث

تتيون  ما ة العامدة لال   بدٌو مدا عدج  وداؾ مدا  كسدام    ارال امخت ـدة  عملد  

العدددام ل من مدددة الدددمه يمددددارء عم ددد   ا دددي  ما دددة العامدددة بوصدددـ  الددددربيف رنسدددتا  مدددهن 

                                                           
  387عج  و و  ؿا هف  امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة  اما ة الج ل ة ل شر ة الجناب ة  الطبعة الرابعة   (1 

.  عملي  سهن الطوالبة  55   1997  55مة الا   بٌو  العج  ما ة الشر ة الجزابرية  من ؛ 97   1985

 . متوؿر عمل  الراب  التاوي: 07مارمهن  مرهز  عالم  محا   التعا ن  جراةي الج وي ةي مااٌ تس    ا

https: //www. policemc. gov. bh/mcms-store/pdf/f0b15f3d-c8df-4b4d-b368-

f1a916b77f66_pdf 

 .1956( ما م  اق من مة     بٌو اتـاك ة 22   اما     (2 

. 18   اما     (3   / ن( ما م  اق من مة     بٌو

 /https: //www. interpol. int/ar من مة     بٌو الج وي  البن ة    ار   متوؿر عمل  راب  امن مة: (4 

https://www.interpol.int/ar/معلومات-عن-الإنتربول/البنية-والإدارة/لجنة-الرقابة-على-محفوظات-الإنتربول
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  اره موظـي  ما ة العامة جم عدا   ييدون تع يند  مدج   مدف سدنوال  يادره ا ت دارالا 

مدددا بدددهن   دددوا  امشدددتو  لتددد  بالىـدددال    ملر دددا ةدددي ملدددر امن مدددة ةدددي مجيندددة   ل دددون   

 .(1)الـر س ة

   بددددددٌو إودددددد  إ ار  الشددددددؤ ن امال ددددددة    اريددددددة   هددددددما إ ار  تنلسدددددد   ما ددددددة العامددددددة لأل 

امع ومددال الجناب ددة   تنددا ل  إ ار  الشددؤ ن اللا و  ددة  إ ار  تلن ددة امع ومددال   المددا 

يلدددددع عملددددد  عاتلتدددددا تسددددد ه  العمدددددي ال دددددومي ل من مدددددة الج ل دددددة المدددددا تادددددت  بمياؿمدددددة الجريمدددددة 

ة العامة لتمالا امن مة   اصدة امادرمهن  امارمهن عمل  صع ج الجٌ   علال ةي الجمع 

 .(2)التاراهن  النا ر   ج   ن امر مال لة ن  ن يام كلاب ة ةي  مالا الجراب 

 اإلاياجب: ثالثالفزع ال

 هتربول اإلازهزيت الوطىيت الخابعت لل أوال: اإلاياجب 

 دي مياتدد  موجددو   ةددي إك دد   وددي   لددة علددو ةددي الا   بددٌو هاتددا  مددا  جتددز  اميو ددة 

 .لبن ان امن مة تمل لا لـاع  ة التعا ن الج وي مياؿمة الجريمة

 هتربول ىظمت الدوليت للشزطت الجىائيت ألا اإلاياجب ؤلاكليميت للم: ثاهيا

استمججت امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة      بٌو   ميات  اك  م ة ةي عج  

 مز   صي بهن  ما ة العامة ما الجٌ   علال ةي مخت ف كارال العال  تيون متم،اا 

ل من مة ةي ل ون  اهن اميات  امرهزية الو ن ة الما تخلع لتمالا اميات   ك  م ة  

 تاجؾ  ات  اميات   ك  م ة إو  الل ام بج ر  ما ة العامة ل من مة ةي  مالا  كال   

 .(3) مساعج  اميات  امرهزية الو ن ة ةي   ال عم تا بشيي منت  

 بدددد ال يلددددط عون بددددج ر إضــــافت إلــــى الجمعيــــت وألاماهــــت واللجــــان واإلاياجــــب  هىــــان 

دددددءا  المجندددددة التنـ ميدددددة  تواؿدددددم الجمع دددددة العامدددددة عملددددد   استشددددداره صدددددرؾ   يمىدددددا نن تع ن

 .تع  ءا 

                                                           
  ما ي  اا. 55 مو    امرجع السابم    منتنر سع ج  (1 
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  راؿع إيمان
 

   

الجهود التي يبذلها ألاهتربول الدولي في ميافحت الاججار : اإلابحث الثالث

 بالبشز

ُعشددددددديي الاتادددددددار بالمشدددددددر جريمدددددددة ععاكددددددد  ع  ادددددددا اللدددددددا ون الدددددددج وي  الى هددددددد  مدددددددا الدددددددُن   

اللا و  ددددة الو ن ددددة   ك  م ددددة   اددددالن ر إودددد  تعل ددددج  ددددمالا امشددددي ة  ؿلددددج   ددددعت من مددددة 

الشددر ة الجناب دددة العام ددة العجيدددج مددا الاسددد  ات ا ال عملدد  مسدددتويال مخت ـددة لمادددج مءادددا 

 جتدددو الا الرام ددة ل للدددال عملددد  جريمددة الاتادددار بالمشدددر  ععتمدددج     بدددٌو ةددي ن شدددطت    دد  

 .عمل   ي  ممورالا الحاايا     يرهز عمل  تمجيج  وي،ا    ماي،ا 

 زـت الاججار بالبشـافحـول إلاىـزف ألاهتربـً طـت مـاث اإلاسخعملـآلالي: اإلاطلب ألاول 

النع ج الاتاار بالمشر جريمة معلج  تـر  التعا ن بهن نجتز  إ ـا  اللا ون عمل  

 ٌ  .نجتز  الشر ة ةي العال  بعج  ما نل ال الج وي   يز       بو
 

 زاثـمىظومت ألاهتربـول لليش: زع ألاول ـالف

تعتب  من ومة     بٌو ل نشرال ما ن   نل ال الما تمىا الب جان  علال ةي 

تمجيج ميان النع ج العال ا لتعل  امارمهن  امشبو هن  ن   امن مة ما التعا ن عمل 

 .ن وا  مـلو يا ن  جمع مع ومال

 ًـوديـال اإلافلـت للطفـزة الدوليـاليش: أوال

إن ما ن   صور الاتاار بالمشر ك ام العنابال الج ل ة بسركة   ـاٌ  ارسالت  

 ار   ج     لت   استؼاللت  ةي الجعار  ن  ةي  عماٌ الشاكة بأجور    ج    لألما ة 

ل من مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة   را ا سا  ا هبه ا ةي مااٌ  ماية  لوق  العامة

الطـي      تنجر  مالا  ما ة  شر    ل ة  اصة با  ـاٌ امـلو يا   لً  ه سم  

وان  ةي  الة ت ل اا ا طارا بملً ما اميات  امرهزية الو ن ة ل جٌ  الاعلال الميا 

   تلوم  ما ة العامة بتخج ي ب ا ال النشر  عمل  ؿلج  ؤ ل   ـاٌ عمل  ارا  اا

الااس  نوي  ج  تلوم بتعم متا  ارسالتا إو  اميات  امرهزية الو ن ة ليي الجٌ  

 علال   الما تلوم بالتناٌ باموا ئ  امطارال معرؿة   ٌو  ؤ ل   ـاٌ امـلو يا 

ب ا ال الواصة بالطـي امـلو   سوال إل ا     بج نن تمتوه  ات  النشر  عمل  واؿة ال
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ما      س   العمر   تاريخ ام ال    مالبس  الما ارتجا ا يوم ػ اب    هما صورت  

 .(1)الشمس ة   هما   لة نب   ن  نم  ةي  الة ما وان ن ج ما نجنم ا

 زى ـزاث ألاخـاليش: ياـاهـث

من مدة     بدٌو عدج   شدرال بال اؿة ل نشر  الج ل دة لأل ـداٌ امـلدو يا  تمت دً 

  ل دددة ن دددر   المدددا تندددجر ا  ما دددة العامدددة لتاتددد  امن مدددة  بندددال عملددد    ددد  يلدددجم لتدددا مدددا 

امياتددددد  امرهزيدددددة الو ن دددددة ل دددددجٌ   علدددددال ةدددددي امن مدددددة   تتندددددوا  اتددددد  النشدددددرال الج ل دددددة 

  سدددد  ملددددمو اا ن  التددددجؾ مءاددددا   وددددي  اتدددد  النشددددرال تعتبدددد  مددددا ك بددددي الوسددددابي الـن ددددة

امسددتخجمة مددا كبددي     بددٌو   اددا  امتددام اموو ددة إل دد  ةددي سددم ي مياؿمددة الجددراب   المددا 

 .ما ن متا مياؿمة جريمة الاتاار بالمشر

النشر  الج ل ة الامرال تعتبد  النشدر  الج ل دة الامدرال نكدو  النشدرال الج ل دة  - 01

مدددا ن دددج امياتددد  امرهزيدددة المدددا تندددجر ا  ما دددة العامدددة لأل   بدددٌو    لدددً بندددال عملددد    ددد  

الو ن ة  ه ما الدجٌ   علدال   تندجر  دمالا النشدر  ةدي  الدة صدج ر  ىد  كلداةي  دج 

ال دددددو  امال دددددم ةدددددي  دددددمالا النشدددددر  ةدددددي جنايدددددة ن  جنمدددددة   هدددددما ةدددددي  الدددددة اتادددددام ال دددددو  

كدددددرار بددددداللبه ع  ددددد  مدددددا السددددد طال الللددددداب ة امال دددددم بارتيددددداب جريمدددددة جناب دددددة  صدددددج ر 

تشددتمي  ددمالا النشددر  الامددرال عملدد  عددج  ب ا ددال نساسدد ة تسدداعج ةددي  امختنددة   يادد  نن

(2)(ل و  امال م  امجان ن  ام،ا الع ور  اللبه عمل  ا
. 

النشر  الج ل ة الولرال تنجر  ما ة العامة من مة     بٌو  مالا النشر   - 02

ل  ل يج بالتمميرال بالنسبة   وا  ارتىبوا جراب  جناب ة   يرج  ارتيادا  جراب  

مماج ة ةي  ٌ  ن ر   لما ؿالتجؾ ما  لً  صجار  و اعالم اميات  امرهزية الو ن ة 

بٌو بالب ا ال الجناب ة الواصة ب   امارم(    لً ما نجي نن ل جٌ   علال ةي      

تخجي  ات  الب ا ال عمل  نجتز  الااس  نوي اموجو   لجماا ةي  مالا اميات  التابعة 

لأل   بٌو  ؿا ا   ي  ما امارم  ات  الج لة تيون عمل  ع   تام ب   تتابع  الس طال 

                                                           
 .128منتنر سع ج  مو    امرجع السابم     (1 
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  راؿع إيمان
 

   

 .(1) ر   ا ي  ج   انياب جراب  الو ن ة امختنة  مراكبت    منع  ما ارت

تلددوم الاما ددة العامددة لال   بددٌو بئصددجار النشددر  الج ل ددة  النشددر  الج ل ددة الزركددال - 03

الزركدددددال بندددددال عملددددد    ددددد  ن دددددج امياتددددد  امرهزيدددددة الو ن دددددة ل دددددجٌ   علدددددال   تندددددجر  دددددمالا 

 النشددددر  لجمددددع امع ومددددال عددددا  ويددددة  ددددو  ن   شددددا ات  ػهدددد  امشددددر عة ةددددي إ ددددار كلدددد ة

جناب ددددة   تتم ددددي ن دددد  إجددددرال ةددددي  ددددمالا النشددددر  ةددددي وددددون الج لددددة اموجدددد  لتددددا الط دددد  ا طددددار 

الج لددددة الطالبددددة بوجددددو  ال ددددو  امال ددددم عملدددد  ارا دددد اا   تدددداريخ مؼا رتدددد  لتددددا   الج لددددة ن  

  ري ؿل نلة  لىن  ال لام الاتااالا المه س ؼا ر إل      ما   طار ليف م زما لتمالا الج  

الج ل دددددة الشدددددر  ة  المدددددا سددددديت  مراعاتادددددا ةدددددي امسدددددتلبي مدددددا الج لدددددة   هندددددوا مدددددا اماام دددددة

 .(2)الطالبة

النشر  الج ل ة النـرال تنجر عا الاما ة العامة لأل   بٌو الج وي ةي  الة  - 04

ك ام ن ج اميات  امرهزية الو ن ة  ية   لة ما الجٌ   علال با طار ا بتؼ   ن ج 

مهن ؿ اا  ن  ةي  الة ع ور ا عمل   و  نجنبا ؿاكج موا ن اا ن  ن ج  جا   امل 

التم هل ن  عمل  ج ة ل و  ػه    حا ؿوق نرا  اا   يا  ان يتلما الا طار ماموعة 

ما الب ا ال ن متا اس  ال و    تاريخ م ال الا    ظ ـت    ممي اكامت    ن صاؿ   

ا   الجٌ  الما  رك  جوا  سـرالا   صورت  الـوتوػراؿ ة   هما ال ؼال الما يا ج 

يمتمي تر  الا ع  اا   الجٌ  الما سبم ل   يارتاا   امالبف الما وان يرتجماا  ما 

ال و    هما رك  امملر  تاريخ  اممرر بمناسبة  اكعة ػ اب ال و    يا  نن 

يتلما   طار المه ترس   الج لة العلو لألما ة العامة لال   بٌو    ب عة  جرال 

ةي  الة الع ور عمل   ما ال و  ن  عمل  ج ت    هما   وا  الميا  الواج  اتخا الا

يمىا  تناٌ دا  ةي  مالا الاالة   تلوم  ما ة العامة بتعم    ما   طار عمل  وي 

الجٌ   علال ةي امن مة    لً بارسال  إو  ميات  مراهز ا الو ن ة      تخجي 

ي اموجو   لجماا   يت  الاتناٌ بالخجون ب ا ال  ما   طار عمل  نجتز  الااس  نو

 ام اال   عنج التوصي  ية مع ومال يت  الاتناٌ با ما ة العامة لأل   بٌو ن  

                                                           
 .168نسامة ػرري  امرجع السابم     (1 

 .244   1998امنرية ال بنا  ة   سرا  الجيا الر ري   ل ة     بٌو ةي التعا ن الج وي الشر ي  الجار  (2 



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

 .بامىت  امرهزه الو حا ل ج لة الما اب ؼت عا  الة التؼ  

النشر  الج ل ة السو ال تلدوم الاما دة العامدة لأل   بدٌو بئصدجار  دمالا النشدر  ةدي  - 05

ل المددددا تلددددوم ؿ اددددا امياتدددد  امرهزيددددة الو ن ددددة لأل   بددددٌو ةددددي نه مددددا الددددجٌ   علددددال الاددددا  

بابالػتدددددا بوجدددددو  ج ددددد  ماتولدددددة كدددددج تددددد  الع دددددور ع  ادددددا ةدددددي  دددددمالا الدددددجٌ    يشدددددتمي   طدددددار 

 . ا ا ال النشر  عمل  واؿة مواصـال الج ة البج  ة الما ت  الع ور ع  اا

 ميافحت الاججار بالبشز اإلايياهيزماث اإلاخخصصت في: الفزع الثاوي

ل من مدددة الج ل دددة ل شدددر ة الجناب دددة   ر  دددام ةدددي مياؿمدددة جريمدددة الاتادددار بالمشدددر   

امسدددددتويهن الدددددج وي  الدددددجا ملي   يتاملددددد   لدددددً مدددددا  دددددالٌ   دة ع ددددددسددددد ما مدددددع ا تشدددددار الجريمددددد

 .ام يا هلمال امتخننة ةي مياؿمة الجريمة

 الحلول الخلىيت: أوال

 ر ر  تمىهن الشر ة   وا ل إ ـدا  اللدا ون مدا التعدا ن عملد  ععمي الا   بٌو عمل  

ا مدددددددا    ال التلن دددددددة ل تنسددددددد م ةدددددددي اماددددددداٌ الاسدددددددتخباراتي  نسددددددداء عدددددددال ا   يلدددددددجم عدددددددج ف

امنددر  لتدد    (    -I   تنسدد م  جددرالال   تشددمي ن  ال     بددٌو امتا ددة مسددتخجمي

 :   و   ام     بٌو العال ا نما ل شر ة بم  

 لإلبدددالغ عدددا  دددا ل  (HST) تدددوؿر رسدددالة تاريددد  المشدددر  الاتادددار بددد  •
ف
 مو دددجا

ف
ادددىال

 ٌ  .الاتاار بهن الب جان  علال  كاعج  ب ا ال     بو

( لوودا ل إ ـدا  MIND / FINDمايندج ؿايندج   تتد   الا دٌو التلن دة امعر ؿدة باسد  •

ل عم  دددددال تملدددددم  دددددج اللدددددا ون ةدددددي الوطدددددوط  مام دددددة  ادددددر ة الادددددج    اليجدددددر (  إجدددددرا

كاعددددددج  ب ا ددددددال     بددددددٌو الواصددددددة بوجددددددابم السددددددـر امسددددددر كة  امـلددددددو    الانددددددٌو عملدددددد  

 .(1)استاابة ؿورية

يمتوه  ل ي الاتناٌ الج وي مسابي تاري    وا  عمل  تـاص ي الاتناٌ  •

 الللايا ػه  اللا و  ة ل يجر   ا ي ميات     وا  با ؿرا  امسؤ لهن عا تاري  
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areas/Trafficking-in-human-beings/INTERPOL-tools. 



  راؿع إيمان
 

   

 .    بٌو الو ن ة امرهزية  ٌو العال 

يتددد     دددام   دددمار   بدددالغ ةدددي     بدددٌو التعدددا ن العدددال ا بدددهن نعلددداب  ةدددي تعلددد   •

عملددددد   عدددددا تمجيددددج ميدددددان امـلدددددو يا ن  جمدددددع امع ومدددددال اماددددرمهن  امشدددددتب  ؿددددد ا   ؿلدددددال 

 .الجنا 
 

 بدددد ال     بددددٌو العامددددي امعحددددا بمياؿمددددة الاتاددددار بالمشددددر  الددددمه عسددددتي ؿريددددم : جا  ددددا

   يددددددددجع  التمل لددددددددال (1)  ددددددددالا امتبددددددددا ٌ عملدددددددد  نؿلددددددددي اممارسددددددددال  ا ا ددددددددال الاسددددددددتخبار

 العم  ددال عملدد  النددع جيا الددج وي   ك   ددا   يلددع معددايه   مندداب  متخننددة ل تددجري  

 .عمل  مياؿمة الاتاار بالمشر

نؿلي اممارسال ل ممللهن   و  ل ي لال   بٌو مع  ؾ ب    ل دا  موجد   ل ي : جال ا

 .بالمشر او  موظـي نجتز  إ ـا  اللا ون امعن هن بللايا مياؿمة الاتاار

 الاستراجيجياث العمليت ألاهتربول إلايافحت الاججار بالبشز: اإلاطلب الثاوي

بالمشدددر ةدددي الدددجع  ام دددجا ي  الاسددد  ات ا ال العم  دددة     بدددٌو مياؿمدددة الاتادددار تتم دددي 

(  هما التنس م  الـرا ال ا ي (   التجري   الـرا  ٌ 

 الدعم اإلايداوي والخدريب: الفزع ألاول 

يلجم     بٌو الجع   جتز  الشر ة ةي إ ار العم  ال التىت ى ة الما ينـم ا ةي 

الاتاار بالمشر   كبي الشبيال  جرام ة اللالعة ةي  ام جان  الما تاجؾ إو  تـى ً

اهتساب نؿرا  الشر ة  تنـ م  مالا العم  ال  تن     لال عمي تجريم ة للمان

 اواب امتخننةستامجعويا ل عمي ةي ام جان امتارال الال مة     س ما تلن ال الا 

 الشراوال الما تلام مع    ال مم  ة لموجمال  جتماع ة ن  من مال مش  هة بهن 

 يوم ة تلما تلجي  الجع  امالب  ل حاايا   تتم ي ن     مال ػه  الايومال  من

    ن لمل نجتز  (  Spartacus  العم  ال الما  ـم ا     بٌو ةي عم  ة اسبارتيوء

                                                           
  COM/FS/2017-02/THB-     02    بددددٌو الددددج وي  الاتاددددار بالمشددددر  مددددا ـة الوكدددداةع  رمددددز الوج لددددة:  (1 

 متوؿر عمل  الراب  التاوي:
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 ب جا ةي امرييا الوسط   الجنوا ة عج ا هبه ا ما الحاايا  25الشر ة ةي 
 

اددددددبيال الجريمددددددة  ونددددددا  ؿىىددددددت سددددددبع اددددددبيال عملدددددد  الاكددددددي مددددددا  134 اعتل ددددددت 

 ةددددي إ دددار عم  ددددة  ـدددم ا     بددددٌو ةدددي وددددول  يـددددوار  امن مدددة اللددددالعة ةدددي الاتاددددار بالمشدددر 

 لم نهم  ما   (1)مياؿمة الاتاار با  ـاٌ  عم ت  اللسره 
ُ
 ونا  25 ـال  ن كف  75ن

مدددا  200ةدددي إ دددار عم  دددة اسددد،اجؿت مياؿمدددة الاتادددار با  ـددداٌ  اسدددتؼاللت    ادددارن  مدددو 

ا د( المددا رهددزل عملدد  اللطاع ددAkomaنوومددا   نجتددز  الشددر ة  الددجرن ةددي عم  ددةمددوظـي 

 اره دي  التادالزراع

ةي منطلة  سان ب دجر  ةي جندوب ػدرب الب دج   عمد  عملد  ن ـداٌ ت د ا   نعمدار   بدهن 

الوامسددددة  السا سددددة عشددددر عامددددا وددددا وا ععم ددددون ةددددي ظددددر ؾ كاسدددد ة جددددجا   طهدددد   بشدددديي 

الحدداايا الددميا وددان بعلددت  ععمددي ةددي امددزارا منددم عددام  كددج  ددا  عملدد  مددا،ا     ددؤ ل 

ن بدد  ا اممللددهن بددأ ا  وددا وا ععم ددون با ت ددام لسدداعال  وي ددة يوم ددا    يت لددون راتبددا    

تع  ما   يشيي الحاايا موا حا بوره ندا ؿاسدو  ػ ن دا  مداوي  امنطلدة الشدمال ة ةدي ودول 

 . يـوار

    بٌو  من مة اليجر  الج ل ة  ي   ه   ( الما يجعمتا Akomaنووما    عم  ة

مياؿمة الاتاار با  ـاٌ  استؼاللت  ةي ػرب نؿريل ا   ما  وعتا ةي س س ة عم  ال

اتـاكا لتعزيز  2014 امبا ر  امش  هة   و  بهن  اتهن امن متهن منم توك عتما ةي عام 

بجع    للج    ت  مالا العم  ةالتعا ن ةي مياؿمة الاتاار بالمشر  تاري  امتاجريا  

ما مىت  الس ج    و      ار  الج لة لشؤ ن العمي  الشؤ ن الاجتماع ة  التجري  

  سر   امرن   الطـي   ما مسؤ لهن إك  م هن رؿ  ي امستو    امنها     ار  التلاما

ك   ا ةي الو حا لإل   بٌو  امىت     ساعج ةي تنس لتا موظـون ما امىت  امرهزه 

بالمشر ةي  نب ججان  بالتعا ن مع المجنة امش  هة بهن الو ارال امعن ة بمياؿمة الاتاار

وول  يـوار   اارن ؿ اا نيلا  باط متخننون ما إ ار      بٌو الـرع ة مياؿمة 

                                                           
اعتلداٌ متداجريا ةدي إ دار عم  دة  ـدم ا     بدٌو ةدي ودول من مة الشر ة الجناب ة لأل   بدٌو  امرهدز  عالمدي   (1 

 :https  متددددوؿر عملددددد  الددددراب : 2015/  06/  22 يـددددوار مياؿمددددة الاتادددددار با  ـدددداٌ  عم تددددد  اللسددددره  بتددددداريخ: 

//www. interpol. int/ar /2015/N2015-    



  راؿع إيمان
 

   

 .(1) استؼالٌ   ـاٌ ةي ملر  ما ة العامة ل من مة ةي ل ون بـر سا الاتاار بالمشر

 كج استاوب الحاايا نؿرا  ار ة متخننون ةي التمل م ةدي مياؿمدة اسدتؼالٌ 

  ـدددداٌ  الاتاددددار دادددد    نسددددـرل إجابددددال الحدددداايا عددددا إعطددددال صددددور  ن ضدددد  عددددا مددددج  

ا تشار عمالة   ـاٌ ةي امنطلدة  عا الشدبيال  جرام دة المدا ُيمتمدي نن تيدون  اادطة 

نسر   لد  ييو دوا عملد   رايدة بدأن عمدي   ـداٌ  ةي  ك      نن نيا ما  ؤ ل الحاايا ن  

ػهدددد  مشددددر ا   للدددددج اددددي ت التوع دددددة داددددمالا امسددددألة نيلدددددا ن ددددج العناصدددددر  ساسدددد ة لتدددددمالا 

 ـدددال مدددا  76(  ن لدددمل الشدددر ة ةدددي ودددول  يـدددوار NAWA ةدددي إ دددار عم  دددة  دددا ا  العم  دددة  

الدددم   ػهددد   ضددداايا الاتادددار ا طالكدددا مدددا ػدددرب اؿريل دددا ل عمدددي ةدددي  لدددٌو الياودددا   منددداج 

عددا اعتلدداٌ جما  ددة جنددا   2014امشددر عة   للددج اسددـرل العم  ددة المددا  ـددمل ةددي ؿ ـددره 

 . تلجيمت  ل مماهمة

 الخيسيم الدولي )الشزاواث(: الفزع الثاوي

نكامدددت من مدددة     بدددٌو ادددراوال مدددع العجيدددج مدددا امن مدددال الج ل دددة  ػهددد  الج ل دددة  

نؿلدي اممارسدال  امعرؿدة مدع ا د  امن مدال المدا دادجؾ تبدا ٌ  ر بالمشدد مياؿمة الاتاار 

لتددددا ن ددددجاؾ مماج ددددة ؿ مددددا يخدددد   اتدددد  الجريمددددة   يشددددمي ن دددد  الشددددروال ةددددي مياؿمددددة  ددددمالا 

ؿددددر  تىف   الجماعددددة الاكتنددددا ية لددددجٌ  ػددددرب نؿريل ددددا  ن ر جسددددت  ن ر اددددٌو : الجريمددددة

لج ل دة ل يجدر   ة  امن مدة اامرهز الدج وي لتطدوير س اسدال اليجدر   من مدة العمدي الج ل د

الددجٌ   مريى ددة  من مددة  مدا  التعددا ن ةددي ن ر اددا  مرهدز إ ـددا  اللددا ون ةددي جنددوب  مدن  

  وا  امـلو يا ةي امم ىة امتمج   مىت   م  امتمج  امعحا   دارق ن ر اا  مىت

 .(2)بامخجرال  الجريمة

 :  تـالخاجم
 

ن   ا تشار جريمة الاتاار بالمشر عمل  امستو  العال ا إو   ر ر  إياا   رق 

مياؿم،اا  ما  الٌ ا تمام واؿة الجٌ  بمياؿمة  مالا الجريمة العابر  لماج     الما 
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 مالا الجريمة الما تاا  ل ةي السنوال ترتى  سوال عمل  امستو  الو حا ن  الج وي  

مال الج ل ة    را ل عابج الناته عا  مالا الجريمة بما   ه   كجرال الايومال  امن 

 ٌ  .يخي بالس اسال  كتنا ية ل ج 

 ل تخ   ما  دمالا ال دا ر  ن شدأل امن مدة الج ل دة ل شدر ة الجناب دة       بدٌو   

الـاع ددة  امختنددة ةددي مياؿمدددة  ددمالا الجريمددة    دد  تلدددوم  المددا تعتبدد  مددا ن دد  امن مدددال

سدددوال التنسددد م مدددع  جتدددز  الو ن دددة  امتبدددا ٌ عملددد  ن سدددع  طددداق بتدددأمهن  تنم دددة التعدددا ن 

الشددددر  ة   هددددما امسددددا مة ةددددي الوكايددددة مءاددددا  مياؿم،اددددا بـلددددي ن دددد   ل اتاددددا  م يا هلماتاددددا 

 . اس  ات ا اتاا العم  ة

 عـت اإلازاجـكائم

 امراجع بال ؼة العرا ة: ن  

 الىت  – 01

 كددددددددرال  كا و  ددددددددة اجتماع ددددددددة(  الطبعددددددددة   وددددددددد   رام ددددددددا مممددددددددج ادددددددداعر  الاتاددددددددار بالمشددددددددر  -

 .2012منشورال الا با الالوك ة  

سددددددددرا  الددددددددجيا الر رددددددددي   ل ددددددددة     بددددددددٌو ةددددددددي التعددددددددا ن الددددددددج وي الشددددددددر ي  الددددددددجار امنددددددددرية  -

 .1998ال بنا  ة  

 مدددج النلبدددا  جدددراب  الاتادددار بالمشدددر  اسددد  ات ا ال مياؿم،ادددا عملددد  نبدددرا    بدددا إسدددال   –

عمدددددددداٌ نالددددددددج وي   ك   ددددددددا  الطبعددددددددة   ودددددددد   الددددددددجل ي ل جراسددددددددال  التددددددددجري    النددددددددع جيا 
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عبدددددددج اللدددددددا ر الشددددددد خملي  جدددددددراب  الاتادددددددار با  دددددددوا    علدددددددال المشدددددددرية  علوا،ادددددددا ةدددددددي  -

 .2009الشريعة  اللوا هن العرا ة  اللا ون الج وي  منشورال الا با الالوك ة  
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مممددددددددج مننددددددددور النددددددددا ه  ن يددددددددام اللددددددددا ون الددددددددج وي امتع لددددددددة بمياؿمددددددددة الجددددددددراب   ال  -

 .الطب عة الج ل ة   ار امطبوعال الجامع ة   سىنجرية    ن سنة  شر

ة ل شدر ة الجناب دة     بدٌو  الطبعدة   ود    ار منتنر سع ج  مو    امن مة الج ل د -

 .2008الـىر الجام ي  
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