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 مقدمة

متر  اجمماليرب بمويرارال الر، الرالق  اشرمل يسرراًا اراارًا لور، تق ت ر،ر   نشاطًا ضخماً يشكل االتجار بالبشر 
الرمرات  السارراا  ااط ررات الررون  ي ةررلخ ضررويب الخأرراق  ال اررر ا  االسررت،راه لممارسررب الرركات   يسررب  رر  ااامررات 

 توتررف في را لمصووب المتامرا  ل مق  هوا يةسي بالسابب إلى الرماتق الةمل ال اري في ظل ظر ف غير إنارانيب ال
  الرقق  االستغالت الجساري  الةمرل فري اح لق الةملق  بالسابب إلى الساااق يةسي خ، ب  سزليبق ال تختوا غالبًا 

المالهري الويويربق  بالساربب إلرى ااط ررات يةسري اسرتخ،ا  م ال ارري أمتاررللي  ا  باارب مرلالي  ا  سرلا ي  لوجمررات ا  
ا،ايرب فامةرب اتجسير،هم  ي  السشاطال اجباحيبق  هي تبر،ا  رب بةرأل ااط راتنؤدي ا م إلى االستغالت الجساي بما ف

 .في ص لف الم اتوي 

ال تتررلافر  ةول ررال د ي ررب حررلت االتجررار بالبشرررق هلررا اخ  ةتررم هرروة الةمويررال اجمرا يررب تتخ ررى تورر    
 فري البور،اخ التري . استار نشاطال لرايبق  تتشابا في  اارال ااارة لوو، د يصةب است صاؤها ا  تتبب تورأات ر

 .ان ارل في ا الاوأب المرأزاب تسشط حو ال الت راب اوساً 

 ق فررري اغورررب ااحيررراخق نتارررتلر االتجرررار بالبشرررر فررري البوررر،اخ ااخررررد  راا  أررراالل التلظيرررا  االسرررتخ،اف
 اللام ررب ا رربو ضررر غ االسررتغالت  احررولل الحرروايا با سرراا م ب ن ررا  جرررد  سرريط  حو ررب  صررل تمررارخ خوررا هرروة 

 اللا ررب اخ هرروة اللأرراالل تغرررق ضررواياها برراللالد .  سررلق الةمررل ا  رغل الةمررل الموتمررل" الةميررل"تررربط  ررا ارري  
المةاللب التي ال نتكشا زا  ا إال بةر، اخ نس رلا رحورت م ابرر  سرلال  رابرب   و لفرب بالمخراطر فري ان،رر ااحيراخق 

ا ر برررا ا  الخورريىق اوررى سررربيل الم،رراتق ا  اسررر، ا  فتتبرر،د صررلرة ال ررررد خ الملاررلد الررروي نبغررلخ اللصررلت إليررر  فرري
يكتشا هؤالا الحوايا اخ ااامات  اللظائا التي تستترهم ال صوب ل ا بالةمل الوي  ا، ا ب  في ااصرلق ال  ر  

 .حيث نلا   ال  انلنيت   ال لر ط 

اخ تررؤدي اد ارًا اخ هرروة البورر، ررا فرري البورر،اخ الةربيررب نتاررم االتجررار بالبشررر بخصررائ   ورر،دة  اضرروبق ا ل
 ختو بق  في بةأل الواالل اد ارًا  تة،دةق ف ر، تكرلخ ال، لرب هري  م رب هروة التراهرة أمرا فري الورات فري أرل اور،اخ 
الخورريىق  ىلررى حرر،  ررا فرري ااردخ  لبسرراخق   رر، تكررلخ  مرررًا لوةبررلرق أمررا بالسارربب إلررى ااردخ  لبسرراخ  الجزائررر   صررر 

الررخاا الررون  نررتم االتجررار ا ررمق أمررا هرري الوررات بالسارربب إلررى ااردخ  صرر،ر ا  المغرررغق ا   رر، تكررلخ هرري ن ارر ا
 . تلنس  الجزائر  الالداخ  الصل ات  المغرغ

ص، اللحي، لحوايا االتجار بالبشرر فري المسأ ربق ف ر، توللر  هروة البور،اخ إلرى   ال تم،ل البو،اخ الةربيب الم
مسررلغ لرررق  سرريا  لرررق ا ر بررا   سرريا : اارض احرر، اهررم   اصرر، االتجررار باالررخاا اللافرر،ن   رر   ختوررا ب ررا 

ااخيرر ل روا االتجررار هرل فري الم راف اا تق اورر،اخ الخوريى  د ت اخررد  ،ررل ااردخ   الم صرر،.   سرط  سريا الصرغرد 
نما تم،ل او،اخ مسلغ الصوراا اافرا يرب  صر،رًا  خرر  تتر،فد اار،اد ال حصرر ل را  ر  االرخاا .  لبساخ   صر
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 ر، ال يورالا الور    د ت لمات افرا يا  ،ل تلنس  ليبيا  المغرغق ب ص، الةبلر إلرى ا ر براق    هوة المساطد إلى 
بةح م في هوة الموا لبق فتس أب ا م الاربل إلرى اخ تتراه ل رم ال رصرب المسشرلدةق  فري تورا اارسراا يحرأر خ إلرى 

لي   باارب مرلالي  ا  يحرأر خ حرال  م الور ق ا  نتوللرلخ  تارل  اناب ل مب الةيش ار داا اامات ن، ارب  ضريةب إه
إلى احتراف البغااق  ىضافب إلى توا السشاطال الةاارة لوور، د فراخ الوو رال فري دائررة المترامرة بالبشرر  ر، تسوصررق 
   المسبب إلى المصبق في او،  اح، أما هري الورات فري أرل  ر  ميبرلتي  الارلداخ  الصرل ات   لراتانيراق  بساربب 

 .ا ل في تلنس   صر

أ،يررا   مر   ب اا رل سرلاًا التري تستترر ضروايا االتجرار هري اخ يةمورلا خر، ًا فري المسرازتق غيرر اخ الس اي
اسرلاق  هلرا حري  نرغمرلخ اورى  ةانراة ا ضرا  ا ررغ  را    ةلا فرااب ل وة الةمويب نست ي ا رم المأراف إلرى  صرير

الارررلداخ  الصرررل ات ا  حترررى  تكرررلخ إلرررى الةبلديررربق  احرررأر خ إلرررى الةمرررل خررر، ًا لررر،د الميويشررريال المتواربرررب فررري
 فرري حرراالل اخررردق إها لررم نسترر  ا ررم اا ررر فرري  ضررب الررب  بالةبلديررب فرري المسررازت فرري .  صرر،رًا لومتةررب لرر،د افرادهررا

:  رر، يصرر،ر خ إلررى الميويشرريال فرري البورر،اخ المجررا رة  ،ررلفرران م الخورريى ا   لراتانيررا ا   رراليق اوررى سرربيل الم،رراتق 
 .ا غس،اق الوي ياتخ،ف ااط ات  ااسرد    مسلغ الالداخفي " ميش الرغ لوم ا  ب"

ف ر، يجرريق اباراطب احتجراز . ااتخ،ف المتامر خ بالبشر اساليب  ختو ب لتر اب الحوايا  الايأرة اوري م  
 :الماتو ال الماليب لبةح مق غير اخ رمب ا،دا    اللسائل ااخرد   س ا

  السررتب اا الحرروايا فرري حالررب االتكرراتق بمررا في ررا احتجرراز االسررتر اق بالم،نلنيرربق ا  ب يررلد  اليررب اخرررد
 ".ا انال"املرهم بااتبارها 

   فرررض الوجررر اورري م   ررسة م  رر  التلاصررل  ررب السرراخق   را بررب اتصرراالت م بمرر  هررم خرراره البيرر  ا
 .المل ب  الو،  س ا

 فصو م ا  اائالت م  ا ارب م  ممااات م ال،نسيب. 
 لل م   رائ  م ال،بلتيب صادرة ملازال س رهم  ت ليرال دخ. 
 الوجلا إلى الةساق ا  الت ،ن، باستخ،ا  ق ض، الحوايا  اائالت م. 
 الت ،ن، باهالل م ا  طراد فحو ظر ف م لةائالت م. 
  إبررالا الحرروايا برر ن م سرريلام لخ الاررج  ا  الترحيررل بارربب  خررال ت م  ررلاني  ال جرررةق إها ا رر، لا اوررى

 .(1)االتصات بالاوأال

                                                           

الوي يص،ر ار  المكترب اج ويمري لور، ت الةربيرب فري ارنرا ى اا رم  - 9002اجناانيب الةربيب لوةاف انتر ت رار التسميب  (1)
 ".تو،يال ا   اجنااخ في البو،اخ الةربيب: " الوي ماا تو  اسلاخ –المتو،ة اجنمائي 
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م  تزانرر، هرروة الترراهرة اجمرا يررب ف رر،  ا رر   ستمررال المجتمررب المرر،ني بالة،نرر،  رر  د ت الةررالم  نتيجررب لت ررا 
ا،راسررب اسررباا ا  اهرر،اف ا   ررا نترتررب اوي ررا  رر  انةكاسررال امتماايررب   رررار سياسرريب  ا تصرراديب بالغررب الخأررلرة  الترري 

 :تم،و  فيما نوي

الروي " الرربو المرادي" مارسال االتجار بالبشر هرل اس رل ال،راسال  البولث ا  اخ ال ،ف الرئياي     -1
تو  رر   ستمررال   جملاررال الةمالررب ا   كاتررب لوررز اه ا  غيررر هلررا  رر  االرركات الترري ياررمو ا ررا  ررانلخ 

 ااراا،ها فري هلرا  جملارال فاسر،ة  مر  ل رم خبررال فري تلظيرا ( د لرب المصر،ر)ال، لب التري تسشر  ا را 
المصررالو الشخصرريب ل رروة المستمررال اجمرا يررب  سماسرررة لتارر يل  السصررلا ال انلنيررب ل رروة ال، لررب لخ، ررب

ب لكال ا المختو رب فري د لرب الم صر، التري  را تكرلخ ارادة هال ررر ال أ،يررة  اجمرا يب   اف هوة المستمال
 . بالتالي  وأًا انتار المجملاال اجمرا يب

حيررث يشرركل ارر،ف التسارريد ارري  ( د لررب المصرر،ر)اخ امويررب االتجررار بالبشررر تتةرر،د حرر، د ال، لررب اللاحرر،ة  -9
 .ام زت ا اا سيب  ت،هلر ا ضاا ا اال تصاديب  الاياسيب ن ةًا أبيرًا ل وة المستمال اجمرا يب

 :الزدياد  تسا ي هوة التاهرة اجمرا يب تتم،ل فيما نوياخ ااسباغ الرئيايب  -3
انتشررار ال  ررر  البأالررب  ترر،هلر اللضررب اال تصررادي  ضررةا اامررلرق  غالبررًا  رراتكلخ الرر، ت المصرر،رة  -

 .هي ال، ت ال  يرة في الملارد  االحتيامال اا ليب لومةيشبلوبشر 
 .ا،ف   ،رة ال، لب اوى حمايب ح، دها   سب انت ات البشر  س ا إلى ال، ت المجا رة -
لرب غيرر ال انلنيرب الرخيصرب هأرلرًا  ىناررًا  اط رااًل  زارادة الأورب اوري م تسا ي الأوب الةالمي اوى الةما -

 .   ال، ت الغسيب  الماتلردة لوبشر
 .الور غ  السزااال الماووب  الصرا  الاياسي -
 .ال ااد  ا،ف االست رار الاياسي ا، لب المص،ر -
يررث يارراا، هلررا اوررى ضررةا الررلاز  ااخال رري  الرر،نسي  انتشررار الجرامررب فرري الرر، ت المصرر،رة لوبشررر ح -

 .خود المساخ المساسب لةمل المستمال اجمرا يب التي تتامر بالبشر
 .ا،ف  ملد  لاني  رادا  لمسب   مب هوة الجرائم -
 .ازدياد  ة،الل الوجلا  ال جرة ال،اخويب  الخارميب لو، ت الغسيب التي تات ي،    هلا -
ب  التورارررر اال تصرررادي  اجصررراله الخصخصررر"تأبيرررد الستررراف اال تصرررادي الراسرررمالي توررر  لرررةارال  -

اال تصاديق  ما نؤدي إلى إضةاف د ر ال أا  الةاف خاصرب   ؤسارال ال، لرب اا ربق  فرتو الور، د 
( ناالسرررت،مارال فررري المجررراالل المستجرررب)ا ررراف المرررؤررال ال، ليرررب د خ تمييرررز اررري  المرررؤررال اجيجاايرررب 

 (.نشبكال الجرامب المستمب الةاارة لوو، د) الاوبيب 
اخ  ول هوة التراهرة اجمرا يرب يكرلخ غالبرًا ااط رات هأرلرًا  ىناررًا  ال تيرال  الاري،ال  الشرباغ هأرلرًا  ىناررًا  -4

 . ول االتجار بالبشر" الاوةب" اةتبر هؤالا 
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اخ  سررائل االتجررار بالبشررر يكررلخ بأراررد االحتيررات  اللاررلد الكاهبررب اتررلفير االحتيامررال الالز ررب لومةيشررب  -5
ت م  الربو الاراب ا  اجن اف اتلافر فررا امرل بمرتبرال  جزارب اورى خرالف اللا رب ا   رفب  اتلد  ةيش

 .الخأا  ال ار
ترتكررب مرامررب االتجررار بالبشررر بأرا ررب سررراب لوو رراا اوررى ارر،ف افتحرراه ا ررر الجمااررب اجمرا يررب الةا وررب  -6

اي  الح رررال اورررى اتما  رررا  لحرررماخ اسرررتمراراب هررروة الجماارررب فررري  مارسرررات ا غيرررر المشرررر اب  ت رررادي 
 . حائيب ل ا سلاا في ال، لب المص،رة ا  الماتلردة لوبشر

 :اخ االنةكاسال االمتماايب ل وة الجرامب تتم،ل في -7
انت رراح ح ررلق اجنارراخ  هرري ح ررلق الويرراة  الوراررب الب،نيررب  الم نررل  المشرررغ  الصرروب  الماررك   (ا )

 انخ ررراض المةررر،الل الصرررويب لو، لرررب  الةمررل  الرررز اه  مرررا نرررؤدي إلرررى إن يرررار البسيررب االمتماايرررب 
 .بالمجتمب الس ايب

 مررا نسررتى ط ررل ه  خأررلرة  الت كررا ااسررري بالمتررامرة بااط ررات  تمررزق لخصرريب الأ ررل استائج ررا (غ )
 .امرا يب ا ب انخراط  في الاولح اجمرا ي

ت  رر، توررا الةساصررر الترري المتررامرة باااحرراا البشررراب ن رر،ر  ةرر  الصرروب الةا ررب لورر، ت المصرر،رة  (ه )
 .لوبسيب ااساسيب االمتماايب لوموافتب اوى أياخ ال، لبالالز ب 

 ترررم االتجرررار ا رررا إلررااب ال اررراد  خررررق ااداغ الةا ررب لوررر، ت المصررر،رة بةرر، ارررلدة الةساصرررر الترري (د )
 .اللحي، ل وة ال ئالاحترف  الاولح اجمرا ي  الوي بال  ص،ر ال،خل   

 : اخ اارار الاياسيب  اال تصاديب ل وة الجرامب تتم،ل في -8
داررم الجرامررب المستمررب  ا ررب اوررى الرر، ت المصرر،رة لوبشررر بأراررد غيررر  بالررر  اررئلليب االلررتراح  (ا )

فرري داررم الجرامررب المستمررب ارر،اًل  رر   كافوت ررا  التةررا خ الرر، لي فرري هلررا الشرر خ بمررا نتسررا ى  ةرر  
 ةررر،ت الجرامرررب ال، ليررربق  التررري تةرررلد فررري   ررر  الحرررد اورررى تورررا الررر، ت ا رررب ارررلدة الةساصرررر 

 . ااجمرا يب إلي
الور اخ    ال لد البشرابق حيث تورف توا ال، ت المص،رة لوبشر    اساصر البسراا االمتمرااي  (غ )

الررالزف ل يرراف الكيرراخ الاياسرري  اال تصررادي ل ررا   رر  اهررم توررا الةساصررر ااط ررات هأررلرًا  ىنارررًا ف ررم 
فررري دارررائم المجتمرررب   ارررت بو ق فور ررراخ ال، لرررب  ررر  تورررا الةساصررررق  حجرررب التةوررريم  االنخررررا  

 .الجرامب ن ،ر المات بل الاياسي  اال تصادي لو، لب
ح، ث اختالت في الميزاخ اال تصادي لو، ت المص،رة لوبشرر حيرث تو رد تورا الةساصرر البشرراب   (ه )

دخراًل هرائاًل فرري   ر   صررير  ر، نررلد  فري البورر، المصر،ر  مررا يخرل بميررزاخ الأب رال االمتماايرربق 
 .متماايق فحاًل ا  زاادة  ة،ت التحخمحيث ن ،ر الأب ب اللسأى في البسياخ اال

إه،ار  يمب الرد  الةاف لوجرامب بة، إدراح  ا ح    المجرف     كاسرب هائورب  ر  المرادة  الس رلدق  (د )
اوررى خرررالف المتةرررايش داخرررل ال، لرررب المصررر،رة الرروي فررري غالرررب اا رررر ترررزداد حالتررر  االمتماايرررب 
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برر   تررسخ أل  ةرر،الل التسميررب  تزارر، البأالررب سررلاًاق بمررا ن رر،ر  يمررب الةمررل  ال بررلت اويرر   االاتةرراد 
 . ال  ر  ب ارت ا   ة،ت الجرامب  ا،ف االست رار الاياسي

حيرث تأالرب تورا الر، ت  ر   لاطسي را سر،اد إه،ار  يمب الة،الب الحرابيب بالر، ت المصر،رة لوبشرر  (ه )
الف هلرا الحرائب  هي الةا ل المااا، اورى  يراف ال، لرب بمارئلليات ا تجراة المرلاطسي ق  اورى خر

 .يات رر المجرف ب  لال  الة،ن،ة د خ  ملد ايب إلتزا ال اوي      بل د لت 

الترراهرة اجمرا يررب    ر، انت رر  دراسررال  ابورراث  ستمرال المجتمررب المرر،ني إلررى ا تررراه  ليرال لمكافوررب هرروة
ي تم،ورررر  فرررري المتسا يرررب بصررررلرها المختو رررب ارررر  طرارررد التةررررا خ الررر، لي لمسررررب   مرررب مرامررررب االتجرررار بالبشررررر  التررر

 :اال تراحال التاليب

إص،ار  تألار ال لاني  هال الصوب بمكافورب االتجرار بالبشررق   ضرب ا لبرال رادارب لكرل  ر  ت،بر   -1
 .صوت  ا وة الجرامب

توارري  التررر ف المجتمةيررب اتررلفير التةورريم   كافوررب البأالررب  تررلفير الرر،ام الوكررل ي لو ئررال ال  يرررةق  -9
 . ت ةيل نتم الحماخ االمتمااي

 . ضب ارا ى إاال يب لتةراف المجتمب بجرامب االتجار بالبشر   ليال  كافتو ا -3
 .إنشاا هيئب حكل يب  ختصب بمكافوب االتجار بالبشر -4
 .إنشاا نيابب   وانم  تخصصب ل حايا مرائم االتجار بالبشر -5
 . ستمال المجتمب الم،ني في  كافوب مرامب االتجار بالبشرت ةيل د ر  -6
ااسررة المتم،ررل فري تلفيرهررا الومايرب لوأ ررلق  التسبير  الماررتمر لوأ رل بةرر،ف  بللرر  اي الت نير، اوررى د ر  -7

ه،يرررب ا  ا رررلات  ررر  اي لرررخ  خررراره إطرررار ااسررررةق  اررر،ف  راف تررر  ا رررراخ الارررلاق   را برررب لررربكب 
 .الةال ال التي ي يم ا الأ ل

 .التسايد  ب ال، ت هال الو، د المشترأب لمكافوب هوة الجرامب -8
 .ة ايانال خاصب بجرامب االتجار بالبشرإنشاا  اا، -2

 .تشجيب ال،راسال  البولث الةوميب في  جات مرامب االتجار بالبشر   ليال  كافوت ا -10
 . ضب ال لاني  التي تو   ح لق الأ ل  المراة بالمجتمب -11
للضرررب الخأرررط  االيرررال الك يورررب ( البرررلليس الجسرررائي الررر، لي)التةرررا خ الررر، لي  رررب  ستمرررب اانتربرررلت  -19

افوررب   سررب هرروة الجرامررب الترري ربرر  ان ررا مرامررب د ليررب  ارراارة لوورر، د  مررا نتةرري   ةرر   كافتو ررا بمك
 .اي  ال، ت  التحا   بالتةا خ ال، لي
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المختو ررب " الصررلر"  9000المل ررب فرري بررالير ل بايأاليررا ارراف  هرروا   رر، سرراق لسررا ار تلأررلت اا ررم المتورر،ة
 ت ارأاخ هوة الجرامب  ااامات  الممارسرال المكلنرب ل را  ضرواياها لجرامب االتجار بالبشر  ن  اوي ا لتتبي  ال،

 : اسباا ا  وا اًل اولا إسباا  صا التجرام ال انلني ل وة اافةات  هلا اوى الت صيل التالي(  ول هوة الجرامب)

 االتجار باألطفال -1

ًا لتةرارف ار تلأرلت  ف ر) تتحم  هوة الصرلرة التري يكرلخ  وو را ااط رات تور  سر  ال،مانيرب اشرر اا رًا 
 .شغيلق الس لق التولال  اجنلاا ا  استالف ااط ات لغرض االستغالتتال (بالير ل

التجراري لطط رات الة،نر،  ر  الصرلر بمرا فري هلرا إنرراة الأ رل اورى  مارسرب  ي  ، نتخو االستغالت الجسا
 .اجباحيب الةر ض ال،اارة ا  اي لكل  خر    الممارسال الجسايب ا 

 نتحم  استغالت ااط ات أولا الةمل ال اري ا  الخ، رب فري المسرازت ا  غيرهرا  ااسرتر اق  الةبلديربنما 
 أررولا نررز  اااحرراا  االتجررار ا ررا  التبسرري غيررر المشررر    االتجررار لوررز اه المبكررر  التلظيررا لطط ررات أمرتز ررب ا  

 .االستخ،اف في سبا ال ال ج   غيرها

 ر  االرخاا ضروايا % 35اخ  9011اراف ( IOM)، ليرب لو جررة   ، ا ضو  إحصائيال المستمرب ال
اا ررًاق أمررا الررارل هرروة اجحصررائيال إلررى اخ االسررتغالت الجسارري  18االتجررار بالبشررر هررم  رر  ااط ررات اا ررل  رر  
 .9010لطط ات  ، ترأز في تايالن،  البرازال ااف 

 ب للالر،ي هررؤالا الحرروايا حيررث  رر، ،لمرر  ا رب اا ررر اخ  رتكبرري مرامررب االتجرار بااط ررات ياررتغولخ ال  ررر ا
 .اط ال م   ل م ي لف اللال،ن  ابيب اط ال م لا،اد دنلن م ا  طمةًا في حياة افحل

 رر، نتوررلت فرري بةررأل ( اف غيررر  شررر   بواررب ال، لرر   شررر اًا أرراخ)نمررا ا ضررو  ال،راسررال اخ التبسرري 
لرث إلرى د ت الغررغ المت ، رب  اان،رر ررراا  هرل الواالل إلى اتجار في الرضب  السااا الولا رل  ر  د ت الةرالم ال،ا

 اوررى تبسرري ااط ررات  الرضررب  السارراا الولا ررل( David Smolin)ترر  دراسررال البر فياررلر دافيرر، سررمللي   ررا ان،
 .اللاليال المتو،ة اا راكيبإلى  ال س،  انت ال م   

برالتزاف لإلت ا يرب مب حرالر، ت المس نافرب( 34)هوا   ، الز   ات ا يب اا م المتو،ة لو لق الأ ل في  ادت ا 
تلمي اترر   9011حمايررب الأ ررل  رر  أافررب صررلر  الرركات االسررتغالت الجسارريق أمررا اصرر،ر االتورراد اا ر برري ارراف 

 .اجباحيب التي  ، نتةرضلخ ل ا  الةر ض لمكافوب االستغالت الجساي لطط ات  الممارسال

ااط رات  ر  التبسري الر، لي الروي نرتم اري  الر، ت اورى اخررد ف ر، نصر  ات ا يرب الهراي لومايرب     ناحيرب 
إباحيررب أمررا نرر  البر تلأررلت الرر، لي لط ررم  اررر ض ضررر رة  سررب اسررتغالت ااط ررات فرري ايررب  مارسررال مسارريب ا 
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اورررى  سرررب  تجررررام التشرررغيل ال ارررري لطط رررات  الرررران م فررري السزاارررال المارررووب ا   (لت برررالير لار تلأررر)المتوررر،ة 
 . غيرها الابا ال الترفي يب

 (البغاء والدعارة) يالستغالل الجنسلاالتجار  -2

 ويررلخ لررخ  حررلت الةررالم  ف ررًا لإلحصررائيال   4,5 اوغررلا ضرروايا هرروة الصررلرة  رر  االتجررار بالبشررر  رر، 
الصادرة     ستمب الةمل ال، ليب  اتةور اوى هؤالا الحوايا المكرهي  لممارسب الجسس ال ر غ  ر   رتكبري هروة 

لمصررادرة ا راق هررلات م بمةرفررب هررؤالا ا  لوتةرررض لملا ررا يخشررلخ نتائج ررا ا   لام ررب ه ا ررم ا ررا ا  الجرامررب إ ررا 
لاررر،اد دنرررلن م ا  اي سررربب  خرررر يارررتغو  المجر رررلخ لواررريأرة اورررى ضرررواياهم حترررى يمارسرررلا الجرررسس بررراجنراة ا  

 .ال ار

 ااط ررات ال صررر ا رر،ف تو يررد  الحرروايا  رر  هرروة الصررلرة يكلنررلا غالبررًا  رر  السارراا البالغررال ا  ال تيررال 
نارب  ررادي غيررر  شررر   لومترامرا  ا ررمق  تررتم هرروة الصرلرة ارري  الرر، ت ال  يرررة  الر، ت الغسيررب الترري نبوررث  لاطسي ررا 

 .ا  إلبا  رغبات م الجسايب   اال  بالغ  اديب يكتاب ا المتامرا 

ارتلد  ةيشرت م ا  طمةرًا فري لر،اارة طمةرًا فري تواري   لبغراا  انتولت ضوايا هوة الصلرة إلرى ا هوا   ،
ب     المتامرا  الون  يصادر خ ا راق هلاب الحوايا فال يج، هؤالا    سربل لتوبيرب احتيامرات م  ن الةمل الملالد

 .المةيشيب سلد  اانرة المتامرا  ا م  الةمل في هوا المجات رغمًا ا  إرادت م

 على الزواجالقاصرات كراه بااالتجار  -3

تور  )اي  ال، ت ال  يرة حيث تبوث الةرائالل ا را اورى از اه اغسيراا لبسرات م  اط رال م  تشيب هوة الصلرة 
طمةرررًا فررري حصرررلل م اورررى   اارررل  رررادي نرفرررب  ررر   ارررتلد  ةيشرررت م إضرررافب إلرررى تخوررر  اسرررات م ( اا ررراً  18سررر  

 .غسيب اط ال م    ضسا  صةلبال الوياة في د لت م ال  يرة  خر م م إلى حياة افحل  ب ز ه    ال، ت ال

 نج، المتامرا  بالبشرر فري هروة الصرلرة نتخرو خ الركااًل  ختو رب اهم را سماسررة الرز اه  الخاطبرب   كاترب 
التشرغيل  تررز اى اجنراث  غيررر هلرا  رر  االركات الترري نتخروها المتررامر خ بغيرب الوصررلت اورى  كاسررب  اديررب د خ 

 .ايب ااتبارال لرغبال اان،ى  ول االتجار في هوا الز اه ال اري 

يمكرر  اخ تتوررلت إلررى اسررتغالت مسارري  الصرا هرروا الررز اه ال اررري ب نرر  صررلرة  رر  االتجررار بالبشررر الترري 
 .الحد لوز اه ال اري ا  إلى امل  اري في حالب إنراة الز مب اوى الةمل أخاد ب بمسزت الز ه ا  اائوت 
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 لعمل القسري االتجار ل -4

 .الةمل ا  ت ديب خ، ال رغمًا اس ماالخاا ا ،ف إرغا  م  ىنراه م اوى  اةسي توراا 

 .اد الةمات  اجنراة غير الألاي  ىنراة ااط ات اوى الةمل ال اري با  هوة الصلرة استة   ات ر 

 نج، هوة الصلرة    االتجار بالبشر في ااامات المسزليب أالخ،ف  في ااامات الزراايرب  فري اجنشرااال 
 ضررروايا هررروة الصرررلرة  ررر  االتجرررار بالبشرررر هرررم غالبرررًا  ررر  الةمرررات  الترفي يرررب المبررراني  فررري التصرررسيب  الخررر، ال 

 .الم امرا  ا  الالمئي  ا  طالبي الةمل لا، ضر رال الوياة

 االتجار باألعضاء البشرية -5

رب  ر  االتجرار بالبشرر   ر، ت خرو  سراحي  الركات  ختو رب ف ري بةرأل ااحيراخ  ر، يجبرر ، هوة صلرة  اتو
 ر  ااحرائ   فري احيراخ اخررد  ر، نلافرد الحرويب اورى ايرب احرل  ر  ااحرائ    اارل  الحويب اورى ت ر،يم احرل

المات ا  سوةب اخرد  طبيةي اخ المترامر  رتكرب الجرامرب يكرلخ لر  السصريب اانبرر  ر  الر،م  ا  الاروةب   ر، نرتم 
خ الحررويب التوانررل اوررى الةحررل برر ي طرا ررب النتررزا  الةحررل المأوررلغ  سرر  د خ اومرر   اررتم هرروا اررادة اسرر، ا يكررل 

 .ةخاضةًا لةاله  ةي      رض  خر ال اال ب ل  بالةحل المأولغ لومتامر 

 . ضوايا هوة الصلرة غالبًا  ا يكلنلا    الةمات الم امرا  ا  االخاا المشردن   اا يي 

 رر  الحررويب  تررزداد هرروة التجررارة " نويررب"هرري لووصررلت اوررى البشرررا   الصررلرة الشررائةب لالتجررار باااحرراا 
الس   في تلفير اااحاا البشراب لوزرااب لومرضى الموتامي  لم،ل هوة الجراحال  خاصب في الر، ت التري لابب 

 .تكت  بالاكاخ  المرضى  التي يكلخ ل،ن ا  ائمب انتتار طلاوب لووصلت اوى ااحاا لومرضى الموتامي  لولا

الةا رررل ا  :  ررر  ااطرررراف االتجرررار باااحررراا البشرررراب هررري مرامرررب  ستمرررب يمتررر، تجرام رررا إلرررى الة،نررر، 
 . السا ل لوحويبق  الأا م الأبيق  اللسيط  البائب  المشتري ( الحويب)الملظا 

بصررلرها المختو رر   شرررمرامررب االتجررار بالبتتصررا  تتميررز ا ررا اساصررر اربةررب  هرروا   رر، ا ضررو البر تلأررلت
 :هي  ا  غيرها    الجرائم 

شرررترد بالرضرررا لووامرررب ا  بال ارررر ا   هرررل الشرررخ  الررروي نبرررا   ا :وجوووال السووولعة مجووول االتجوووار (ا )
 .ات ا  ب ي طرا ب غير  شر اب اخرد الد    اسباغ االتجار الااب  باالحتي
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 هررل البررائب لوارروةب  ررب إ كانيررب الس ررل ل ررا إلررى المشررتري فرري اا رران  المورر،دةق  (:الاسوو  )السمسووار  (غ )
رخ حرفترر  بأراررد اخ يمررا  -نالجرامررب المستمررب - حتررى ناررتأيب اخ نأوررد اويرر  هرروا الو ررب يجررب 

 .االاتياد
 هررل  وررل الةرررض لوارروةب  المكرراخ الرروي ترر، ر برر  امويررب االتجررار بالبشررر سررلاا أرراخ  ا ةررًا : السووا   (ه )

 .Twitterا  ات  Facebookا  ات   اديًا ا  إلكتر نيًا ا  طراد لبكب اجنترن 
ي رلف ارولا بغيرب الروي    هل الشخ  ا  الجمااب المات بوب لوشخ  المبرا  ا  المخأرلف : المستقبل (د )

 .استغالت توا الاوةب في الاولح اجمرا ي  تو يد اارباه الماديب    مراا هلا االستغالت

فري التجررام  دلرا  ف را لو اار،ة الةا ر  االتجار بالبشر مرام   ارأاخ بالير ل ار تلألت ا  اتحو لسا    نصلاهو
 :اوي السول االتى 

ات ا يرررال اال رررم المتوررر،ة لمكافورررب الجرامررر  ) اتم،رررل فررري اداة التجررررام  هررري االت ا يررر  ال، ليررر  :  الووورال الشووورعي -1
التي نص  اوري تجررام ( بالير ل لمسب   مب االتجار بالبشر  االت ا يال ال، لي  لو لق االنااخالمستم   بر تلألت 

 .الجرام  التى تست ا ح لق االنااخ صلر د   ارتكاغ ا

 وملسب  ت،رأر  الورلاخ البشررا   امرا يب ل  طبيةب (سولح)  اتم،ل فى امل ا  فةل خارمى:   ليالرال الما -9
 . ال ت لف ايب مرام  ا، خ تلا ر رأس ا المادي... ا ا ب ال،ليل ض،  رتكب الجرام    اؤدد الي

ة الجرامر  حر،ي صرلر هروا بارتكابر  و اارلالارولح االمرا ري ل الرأ  المرادد فري مرامرب االتجرار بالبشرر نتم،رل فري 
اال اخ  ا يميز مرامب االتجار بالبشر ا  غيرها  ر  الجررائم هرل  .9000بالير ل لةاف   التي ن  اوي ا ار تلألت

 تكرلخ  سرائل .....(. التارويم-االسرت أاغ-االسرتخ،اف-البيرب-االسرت بات-االنلاا-الس ل-التجسي،)تة،د صلر ارتكاا ا 
ا  اسررتغالت  اسررتةمات ال ررلة ا  الةسررا ا  االختأرراف ا  االحتيررات ا  الخرر،ا   هرري ال ررااوي/الاررولح االمرا ررى لو ااررل

الارروأ  ا  حالررب الحررةا لرر،د الحرروي  ا  ااأرراا ا  تو ررى  ررات ا   زايررا ايسيرر  ا  غيرهررا لسيررل  لاف ررب لررخ  لرر  
 .سيأرة اوي لخ  اخر

ارادت رم /ال رااوي   ر، اتج ر  ارادتر /ارل اتم،رل فري ترلافر ال صر، الجسرائى ا  الةمر، اد اخ ال ا:  الرال المعنواي  -3
اساصررها ال انلنير   اخ  رب الةورم بكافرب ( اللا ةب االمرا ي )الرتكاغ الرأ  المادد نا وب  ال يشلب ا اي    الةيلغ 

 ة اوري ارالهر،ا .  رب الررأ  المرادد اوري اخ نتةاصرر ال صر، الجسرائى سولأ  سريؤدد الري نتيجر  يجر  را ال رانلخق 
 .ال ااوي  تو ي  ا/اي  الاولح االمرا ي  الستيج  التي نرا، ال اال ""عالقة السبب ه""  ملغ تلافر

  ر  ار تلأرلت برالير ل اوري ضرر رة ترلافر ال صر، الجسرائى فري مررائم االتجرار بالبشرر( 5/1)  ، نصر  المرادة هوا 
حررات ( 3)ح المبرري  بالمررادة اورري أررل د لرر  اخ ت رررر  ررا نوررزف  رر  تشررراةال  ترر،ااير اخرررد لتجرررام الاررول "": ب لل ررا 
 "".ام،ا ارتكاب 
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 الررود نتم،ررل فرري  "الخرراا"ف رر، الررتر  البر تلأررلت تررلافر ال صرر، الجسررائى ق  باالضرراف  الرري ال صرر، الجسررائى الةرراف 
اتجررراة ارادة  نيرررب الجررراني الررري اسرررتغالت االلرررخاا فررري الةمرررل ال اررررد ا  فررري الررر،اارة  البغررراا ا  بررراد صرررلرة  ررر  

 .  في نز  االاحاا البشرا  لتو يد  صووت  المادي     هوة الجرام االستغالت الجساى ا

 الفصل األول

 االتجار بالبشر في القانان الدولي

مكافورب أافرب صرلر االتجرار بالبشرر فرتم إ ررار الة،نر،  ر  لاصربب اا رم تص،د المجتمب ال، لي  سو نشر ة 
نرا ترر  فكانرر    اهاتر  مارر،ة ا  اوررى الجرسس البشررري   االت ا يرال ال، ليررب التري ت رر،ف لمسررب   مرب الجرررائم الترري ت رب 

 :االت ا يال التاليب

 .ف1204إت ا يب  كافوب  تورام الةبلديب  االتجار بالر يد ااايأل ااف  (1)
 .1210 ت ن،ل نصلص ا بات ا يب الح ب لوال الغرض ااف 

 .1291إت ا يب  سب االتجار بالسااا  ااط ات ااف  (9)
 .الوي ا رت   ستمب اا م المتو،ة 1247بملمب ار تلألت  التي تم تة،نل بةأل نصلص ا 

 .1296إت ا يب تورام الةبلديب  الرق ااف  (3)
 الترري تررم تةرر،نل بةررأل نصلصرر ا بملمررب  1233إت ا يررب  سررب االتجررار بالسارراا  كررتمالل الارر  ارراف  (4)

 .1247ار تلألت  ستمب اا م المتو،ة ااف 
 .1230اجلزا ي التي ا رت ا  ستمب الةمل ال، ليب ااف اجت ا يب ال، ليب لمسب الةمل ال اري ا   (5)
اجاررالخ الةررالمي لو ررلق اجنارراخ تس يرروًا ل رررار  1248  رر، اصرر،رل  ستمررب اا ررم المتورر،ة فرري ارراف  (6)

 .ا، رت ا ال،ال،ب( ا 917)الجمةيب الةا ب لط م المتو،ة ر م 
 1210  1204إت ا يررال  ا رررل اا ررم المتورر،ة ار تلأررلاًل لتةرر،نل  تشرر،ن، نصررلا 1242 فرري ارراف  (7)

 .1253لمكافوب  تورام الةبلديب  االتجار بالر يد ااايأل   ا   بالتة،نل  التش،ن،  رة اخرد ااف 
ا رررل اا ررم المتورر،ة إت ا يررب نيلاررلرح لتورررام االتجررار بالبشررر  اسررتغالل م فرري  1250 ررارخ  91 فرري  (8)

 .ال،اارة
اورررى الررر، ت لغررراا الةمرررل ال ارررري  حر ررر  ا ررررل  ستمرررب الةمرررل ال، ليرررب إت ا يرررب إ 1257 فررري اررراف  (2)

 .اااحاا اتخاه ايب امالب بال ار ا  اجلزاف
 .اص،رل  ستمب اا م المتو،ة المي،اق ال، لي لوو لق الم،نيب  الاياسيب 1266 في ااف  (10)
اا ررًا  ررب  15ا رررل  ستمررب الةمرل ال، ليررب إت ا يررب لمسررب تشررغيل االرخاا ا ررل  رر   1273 فري ارراف  (11)

 .اا ًا اوى اا ل 14اخوة في السمل لتشغيل  لاطسي ا في س  است،ساا ال، ت ا
 . ر ب الةسصراب ض، الساااتا رل اا م المتو،ة إت ا يب لمسب أافب صلر ال 1272 في ااف  (19)
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 .ا رل اا م المتو،ة اجت ا يب ال، ليب لو لق الأ ل 1282 في ااف  (13)
ل رررلري لكافرررب الررركات الةمرررل الاررريئب ا ررررل  ستمرررب الةمرررل ال، ليرررب المسرررب  التوررررام ا 1222 فررري اررراف  (14)

 .لطط ات بما في هلا ت ،يم ااط ات لممارسب ال،اارة ا  انتاه اافالف الجسايب  خالف 
ا رررل الجمةيررب الةا ررب لط ررم المتورر،ة إت ا يررب  كافوررب الجرامررب المستمررب ابررر الرر، ت  9000 فرري ارراف  (15)

 .في د رت ا الخا اب  الخمالخ ( 1 وود ) 95ب رارها ر م 
 خاصرب )لمسرب   مرب   ةا برب االتجرار بالبشرر  9000الود ا وة االت ا يب ار تلألت بالير ل لةراف    ،

 (.السااا  ااط ات
( 9 ووررررد ) 54/963ا رررررل الجمةيررررب الةا ررررب لط ررررم المتورررر،ة ب رارهررررا ر ررررم  9000 فرررري هال الةرررراف  (16)

تشرررغيو م فررري الررر،اارة ا  البر تلأرررلت المكمرررل جت ا يرررب ح رررلق الأ رررل بمسرررب  تجررررام ايرررب ااط رررات ا  
 .الجسس

ف رر، اصرر،رل  ستمررب اا ررم المتورر،ة الة،نرر،  رر  التلصرريال ال ادفررب إلررى  كافوررب ق  باجضررافب إلررى  ررا ت رر،ف 
ق   رارهرا 1225ديارمبر  99فري ( 50/167) رار الجمةيب الةا ب ر رم )مرامب االتجار بالبشر هألرًا  ىنارًا  اط ااًل 

فرري ( 63/124)ق   رارهررا ر ررم 9007فرري فبرانررر ( 61/144)ق   رارهررا ر ررم 9003نسررانر  30فرري ( 57/176)ر ررم 
 (.9002نسانر  93

نمررا صرر،رل تلصرريال أررولا فرري هرروا الشرر خ  رر  المجوررس اال تصررادي  االمتمررااي  لجسررب ح ررلق اجنارراخ 
( 1226/94)ق  تلصرريت ا 1225 ررارخ  3فرري ( 1225/95)تلصرريب لجسررب ح ررلق اجنارراخ ) لجسررب  رأررز السارراا 

 .(11/3)ر م  9002ق  تلصيت ا ااف (1228/30)ر م  1228ق  تلصيت ا ااف 1226اارال  12في 

 : في المجات اج ويمي  ا   الة،ن،    ال، ت بااراف  ا ، إت ا يال لمكافوب صلر االتجار بالبشر أالتالي

 ففي أوروبا: 
 .ااساسيباخ  حراات  اجت ا يب اا ر بيب لومايب ح لق اجنا 1253اار   في ااف  -
 .اار   اجت ا يب اا ر بيب لممارسب ح لق الأ ل 1226 في ااف  -
 .ا ر  جوس اللح،ة اا ر بيب  ي،اق الو لق ااساسيب 9000 في ااف  -
 .لمكافوب االتجار بالبشر( اللس،ا)ا ر  جوس ا ر با إت ا يب  ارسل  9005 في ااف  -
 .ااط ات    االستغالت الجسايا ر  جوس ا ر با إت ا يب حمايب  9007 في ااف  -
 .لمسب   كافوب الةسا ض، السااا سأسبلتإا ر  جوس ا ر با إت ا يب إت ا يب  9011 في ااف  -
لبشررر  حمايرررب تلمي اترر  لمسررب   كافوررب االتجررار با ل، لرر  اصرر،ر االتورراد اا ر برري 9013 فرري ارراف  -

 .ىص،ار ال لاني  الالز ب ل وا الغرضضوايا هوة الجرامب   
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  القارة األمريك ةوفي: 
 Belemإت ا يرب )ترم إارراف إت ا يرب الر، ت اا راكيرب لمسرب   ةا برب الةسرا ضر، الساراا  1224في اراف  -

do Para.) 
 .تم إاراف إت ا يب ال، ت اا راكيب لمكافوب االتجار في الصغار ال صر 1224 في الةاف هات   -
 وفي أفريق ا: 
 . ي،اق ح لق الشةلغ 1281ا رل  ستمب اللح،ة اافرا يب في ااف  -
 .ا رل  ستمب اللح،ة اافرا يب أولا  ي،اق ح لق الأ ل 1220 في ااف  -
إاالنررًا لمكافوررب ( ECOWAS)اصرر،رل الجمةيررب اال تصرراديب لرر، ت غرررغ افرا يررا  9001 فرري ارراف  -

 .االتجار بالبشر
اجنارررراخ اافرا يررررب ار تلأررررلت بمي،رررراق افرا رررري ارررر  ح ررررلق ا رررررل  ستمررررب اللحرررر،ة  9003 فرررري ارررراف  -

 اوررزف هرروا البر تلأررلت الر، ت اااحرراا بالمستمررب بمسررب  تجرررام ..  الشرةلغ  ح ررلق السارراا فرري افرا يرا
 .االتجار في السااا

 وفي آس ا: 
 .إاالنًا ا  الجرامب ابر ال، ت 1227في ااف ( ASEAN)ممةيب د ت مسلغ لرق  سيا ا رل  -
هأرهرررا المة ررر، الرررلطسي لو رررلق اجناررراخ    ررر، انشررر ل الررر، ت ااسررريلاب اااحررراا فررري الجمةيرررب الارررااد -

لتشجيب التةا خ ااسيلي  الت،راب  رفرب ال ر،رة لتسميرب  حمايرب ح رلق اجناراخ   ر،  ا ر  إسرتراليا ار،اًا 
الضرب ااسرس لومشرر   اا ويمري ااسريلي لمكافورب االتجرار بالبشرر  حمايرب ضروايا هروة  9005   

 .الجرامب الةاارة لو، ت

، ليرب  اج ويميرب  أروا اللطسيرب لمكافورب مرامرب االتجرار بالبشرر فرال نجر، تةرا رًا  انلنيرًا  رغم أافب الج لد ال
ما ةًا  انةًا ل ا في أافب اجت ا يال  البر تلأرلالل  اجاالنرال التري صر،رل  ا ررل لمسرب   مرب هروة الجرامرب سرلد 

ا رتر    الرود( الجرامرب المستمرب ابرر الر، تب الموورد بات ا يرب اا رم المتور،ة لمكافور)في ار تلألت برالير ل بايأاليرا 
ديارمبر  95فري حيرز التس يرو فري  دخرل  9000اراف ( 55/95) اص،رت  الجمةيب الةا ب لط م المتو،ة ب رارها ر رم 

 . ائب  ىح،د  سبةلخ د لب 9017  ، ص،ق اوي  حتى سبتمبر  9003

( UNODC)افورب المخر،رال  الجرامرب   ، ا أل تس يرو  را  رد برالبر تلألت إلرى  كترب اا رم المتور،ة لمك
الوي يةمل اوى  ااا،ة ال، ت في س  ال رلاني  الالز رب لمكافورب هروة الجرامرب  فري  ضرب االسرتراتيجيال المالئمرب 

  ر، اطورد هروا المكترب  .لمكافوب االتجار بالبشر  المااا،ة الماديب لو، ت للضب هوة االسرتراتيجيال  لضرب التس يرو
 وررب اازرق لمكافوررب االتجررار بالبشررر  الةمررل اوررى  ارراا،ة  حمايررب الحرروايا  رر  هرروة حموررب ال 9002فرري  ررارخ 

 .الجرامب  تشجيب التةا خ ال، لي لو حاا اوى هوا اللباا  تو يد اه،اف البر تلألت
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التلظيراق  الس رلق : "ار تلأرلت برالير ل مرامرب االتجرار بالبشرر ب ن را تةسري ر  ( 3)  ر، ارفر  المرادة هوا 
الرركات ال اررر ا   التولارلق  اجنررلااق ا  اسررتالف االررخاا بأراررد الت ،نرر، ا  اسرتخ،اف ال ررلة ا  اي لرركل  خررر  رر  

تو رري  بررالغ االختأرراف ا  االحتيررات ا  الخرر،ا  ا  إسررااة اسررتخ،اف الارروأب ا  اسررتغالت  ل ررا ضررةا ا  إاأرراا ا  
 . اليب ا   زايا لسيل  لاف ب لخ  ل  سيأرة اوى لخ   خر لغرض االستغالت

اسرررتغالت دارررارة الغيرررر ا  االررركات ااخررررد لالسرررتغالت الجساررري ا   –أوررر، ادنرررى  – اشرررمل االسرررتغالت 
 ".احااالاخرة في الةمل ا  الخ، ال ا  االستر اق ا  الممارسال الشبي ب بالرق ا  االستةباد ا  نز  اا

نافررب الرر، ت اااحرراا بالجمةيررب الةا ررب لط ررم المتورر،ة اتجرررام ( 5)طالررب البر تلأررلت فرري  ادترر  ر ررم نمررا 
هرروة اافةررات فرري  لانيس ررا اللطسيررب حتررى يمكرر  حصررارها   كافتو ررا اسرر،  وا لررب  رتكبي ررا الةبررلر ا رروة الجرامررب  رر  

 .ح، د د لب إلى د لب اخرد 

فب صلر االتجار بالبشر المسصلا اوي ا ب    كافوت را سرلاا أانر   ا ضو البر تلألت  ملغ تجرام أا
 18الحروايا رمرات ا  ناراا ا  اط ررات برالغي  ا   صررق   رر، ااتبرر البر تلأرلت ااط رات الحرروايا بر ن م اا رل  رر  

 .اا اً 

ا ل المكلنررب ل ررهرروا   رر، سرراق البر تلأررلت الصررلر المختو ررب لجرامررب االتجررار بالبشررر  ااامررات  الممارسررا
 .ساب اً   اسباا ا أما ا ضوسا

بملمرب  بشر  التري ترم تجررام أافرب صرلرها  ما ت ،ف نتحو لسا اجطار ال انلني ال، لي لجرامب االتجار بال
ال، ليب الصادرة     ستمب اا م المتور،ة ا  المستمرال اج ويميرب التري  لال ال، ليب  البر تلألالل  التلمي اياالت ا 

تةمررل فرري إطارهرراق   رر، رانسررا فيمررا سرربد تةراررف الجرامررب الرروي  رد اوررى  مرر  الت صرريل ابر تلأررلت اا ررم المتورر،ة 
مرررب   رر  هرروا التةرارررف نتحررو لسررا اخ مرامررب االتجرررار بالبشررر هرري مرا 9000المةررر ف ابر تلأررلت بررالير ل لةررراف 

الترري تةرر، ارر، رها ال يمررب الكبرررد لوسترراف الةرراف الرر، لي   رر  أافررب اللمررلة حيررث تةرر،  رر  الجرررائم ضرر، اجناررانيب" د ليررب"
 . الوي توتزف أافب د ت المجتمب ال، لي بصيانت ا  الو اا اوي ا

الجسرائي المت رر  فاجطار ال انلني ل وة الجرامب  ،و ا في هلا  ،ل با ي الجرائم ال، ليب هل ال رانلخ الر، لي 
   ال انلخ ال، لي الةراف الروي يار   لاار،ة  احكا ر  المشرر  الر، لي  مر،اًل فري  ستمرب اا رم المتور،ة  اخاطرب ا را 
الخاصرر   هرري الرر، ت  المستمررال ال، ليررب لتوتررزف ا رروة ال لاارر،  تةمررل اوررى ت ةيو ررا   سررب   مررب ايررب انت انررال ل رريم 

الرر، لي فيمررا ايس ررا  سرر، ال صررلر التشررراةي  ال ةورري لرر،د الرربةأل  التحررا      السترراف الةرراف الرر، ليق  هلررا بالتةررا خ 
 . س ا
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 تكييررا االتجررار بالبشررر ب نرر  مرامررب د ليررب نتةرري   ةرر  إ رررار الستررائى  اارررار ال انلنيررب المترتبررب اوررى هلررا 
 : هي" د ليب" التي توود الصا الجرامب ب ن ا 

ائي ل رروة الجرامرب هررل االختصرراا الةررالمي فيكرلخ االختصرراا ال حرر :االختصوواا العووالمي الشووامل -1
الشررا ل بمةسررى اخ ال، لررب الترري تررتمك   رر  ال رربأل اوررى  رتكبرري الجرامررب ال، ليررب ت رررض اختصرراا 

 . وانم ا لموانمت م ا ا  ا   لضب اولا    المجتمب ال، لي ب سرة
اوي را الحررر  يجلز لو، لب التي ت بأل اوى المجر ي  اخ تاوم م لو، لب التري   رب :تسل م المجرم ل -2

 رر  إرتكرراغ الجرامررب  ف ررًا لت رر،نرها المأورردق فرراها لررم ترغررب فرري تاررويم المجررر ي  نتةرري  اوي ررا فرررض 
 .اختصاص ا ال حائي لموانمت م  تل يب الة لبال الالز ب اوي م

االتجرار بالبشررق  هرل  في  جات الجرائم ال، ليرب ضر، اجنارانيب   س را :عدم تقالم الجريمة أو العقابة -3
 .1268ص  اوي   ةاه،ة  ا ن

 لةل الالف  لوستر اخ المجتمب ال، لي  ازات نلام  افةااًل إمرا يب تم،ل انت انال مايمب لو لق اجناراخ 
ااساسيب رغم  ا ح،انا    ا ل ب خ تكلخ الوحارة  التألر ال، افي  ااخال ي  الةومي سربياًل لو حراا اورى الك،يرر 

 ىها باجناررانيب تشرر ، اس ايررب ال رررخ الةشرررا   ب،ايررب ال رررخ الوررادي  الةشرررا  صررلرًا ... النت انررال رر  صررلر توررا ا
مب لوستراف ااساسري لوموكمرب المسحر، ت الرم،ن،ة النت انال  مرائم لم تخأر اوى اههاخ اتاة اجمراف  ما اضرأر 

ااتبارهررا مرامررب ضرر، اجناررانيبق أمررا  رراف اوررى مرامررب االتجررار بالبشررر بفرري هرروا السترراف الجسائيررب ال، ليررب إلررى الررس  
الة،نر،  رر  الرر، ت بادخرات هرروة اافةررات اجمرا يرب ضررم   لانيس ررا الجسائيرب ال،اخويررب تل يررًا  تواربًا لمررا يمكرر  اخ نت ررد 
اسرر  الة ررل اجمرا رري فرري هرروا المجررات  خاصررب  ررب الت رر،ف الةومرري  التكسللررلمي الرروي سرر ل ارتكرراغ مرامررب االتجررار 

ارتكراغ هروة الجرامرب  اال ر الوي س ل لومجرر ي   اللسرأاا facebook   twitterت اانترن   الر بالبشر    خال
فري  (المارملحب)انشراا  لا رب لوتبرادت  الةررض ارل  ىتمراف امويرال البيرب  الشرراا  التلظيرا الرلهمي  الر،اارة  هلا ب

 يرب  المؤسارال الشررطيب  مرا ير تي استرائى فري اام رزة الوكل  ظراهرة ال ارادتزانر، ت ال  يرة باجضافب إلرى بةأل ال،  
 .اكايب لمكافوب هوة الجرامب

 1254لت سرري  االنت انررال ضرر، سررال ب  ا رر  اجناررانيب ارراف ( ILC)هرروا   رر، انرر،ل لجسررب ال ررانلخ الرر، لي 
 .الجرائم ض، اجناانيب ضر رة  كافوب   مب

ارر،اًا  رر  إت ا يررب  سررب الةبلديررب ا  االتجررار فرري الر يررد ارراف   مرررل الملاريررد ال، ليررب اوررى هرروا الررس ى نمررا
 .ف ت ادف الجرائم ض، اجناانيب ب،ا ا،  التي ا رل 1268رم  ةاه،ة  1256
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نمررا تحررم   ي،رراق الموكمررب الجسائيررب ال، ليررب ليلغلسررالفيا الارراب ب الترري انشرر ها  جوررس اا رر  اختصرراا 
د ل  را  حر  بر  الر،ائرة االسرتئسافيب لوموكمرب فري االسرتئساف المتةور هر( 5ف )الموكمب استر الجرائم ضر، اجنارانيب 

 .1225في ال،اني    انتلبر ااف  Tadicض، اجناانيب في  حيب باختصاا الموكمب بالجرائم 

اختصرراا الموكمررب استررر الجرررائم ضررر، ( ICC)  رر، تحررم  السترراف ااساسرري لوموكمررب الجسائيررب ال، ليررب 
 : هلا أااتي( غ/5ف )تخت  استرها اجناانيب ضم  الجرائم التي 

 .ال تل -1
 .اجبادة -9
 .االستر اق -3
 .اابةاد ا  الس ل ال اري  -4
 .الاج  ا  الور اخ    الوراب الب،نيب بما يخالا ال لاا، ااساسيب لو انلخ ال، لي -5
 .التةونب -6
ا  اي  غتصرراغ ا  االسررتةباد الجسارري ا  اجنررراة اوررى البغرراا ا  الومررل ال اررري ا  التة رريم ال اررري اال -7

 .لكل  خر    الكات الةسا الجساي
 .االخت اا ا  ااختأاف ال اري لطلخاا -8

............. 

............. 

 الفصل الثاني

 االتجار بالبشر في القانان المقارن 

 رررار سرريئب اوررى السرررلاحي  ظرراهرة االتجررار بالبشررر اررري  الة،نرر،  رر  الرر، ت  الترري نجرررم اس ررانتيجررب الزديرراد 
لورر، ت ف رر، تاررااد الك،يررر  س ررا لتجرررام هرروة الترراهرة الترري ت احورر    ،ورر   برراا      الاياسرري اال تصررادي بيرراالمتماا

لوبشراب في تشراةات ا ال،اخويب لتتلافد  رب ال رانلخ الر، لي فري هروا الشر خ  فيمرا نوري نارتةرض  ل را بةرأل الر، ت 
 .   هوة الجرامب ب بةادها  صلرها المختو ب

 شررر  بررالس  فرري  انلنرر  الجسررائي اوررى تجرررام الصررلر المختو ررب لالتجررار بالبشررر فرري لررم يكتررا الم: ففووي فرنسووا
 رانلخ  ارت ل لتجررام أافرب صرلر االتجرار بالبشرر ليتلافرد  9002ف ضاف في اراف ( 995/4/6ق 995) المادة

 رب سرلال  الغرا 10في هلا  ب الج لد  اجت ا يال ال، ليرب   ررر ا لبرب ل روة الجرامرب الارج  لمر،ة تصرل إلرى 
 .  ،رها  ويلخ  نصا نلر 
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  ررر، اسرررتو،ث ال رررانلخ ال رناررري الرررس  اورررى المارررئلليب الجسائيرررب لطلرررخاا المةسلارررب إها ربررر  ارتكاا رررا ل ررروة 
 .الجرامب

 إلررى  انلنرر  الجسررائي ليجر ررا االتجررار بالبشررر  اا ررب اويرر   933ق 939اضرراف المشررر  ال اررمي  : وفووي ألمان ووا
 .سسلال 10-9بالاج     

 .المشر  االماني لم نتسا ت االتجار الجساي بالتجرامإال اخ 
 اضرراف المشررر  االتجررار بالبشررر لو ائمررب اافةررات المجر ررب ب انلنرر  الجسررائي بةرر، ا تزانرر،ل هرروة : وفووي سايسوورا

 .9006ضويب ااف  3000اافةات ليصل ضواياها إلى 
 ب االتجرار بالبشرر بكافرب صرلرها لمكافورب مرامر( 9004لةراف  3064)س  المشر   انلخ  ارت ل : وفي ال انان

 .الا نلر  100سسلال  الغرا ب التي تصل إلى  10  رر ل ا  لوشر   في ا ا لبب الاج  لم،ة 
 راف  9000اص،ر المشر   انلخ  سب االتجار بالبشرر  حمايرب ضرواياة اراف : وفي الااليات المتجده االمريك ه  

لر اسرتغالت الجراني لوحروي  اروال التةرارف الرود  في  اررف الجرامر   صر 9008اتة،نل بةأل احكا   ااف 
 .ا ردة البر تلألت فيما ا،ا االستغالت الأبي لالتجار باالاحاا البشرا 

 .  تةرا ا لوأ ل الماتغل  هل    لم نبوغ ال،ا سب اشرة    الةمر  ، اضاف المشر  اال راكي 
 مرف في  االستغالت الجساى 9003اص،ر المشر   انلخ االنت انال الجساي  ااف : وفي انجلترا . 
 ( ه/غ/ا/152)ليحرريا المررادة  9009سرربتمبر  96ارر،ت المشررر  ال ررانلخ الجسررائي البوغرراري فرري : وفووي غلغاريووا

 100000اا رررًا  الغرا رررب الترري تصرررل إلرررى  15-5لتجرررام مررررائم االتجررار بالبشرررر  اةا رررب اوي ررا بالارررج   رر  
 .نلر 

 ف ضرراف  9000 ررب احكرراف ار تلأررلت اا ررم المتورر،ة ابررالير ل لةرراف  امررل المشررر  اوررى التلافررد: وفووي الجزا وور
 ا رد ل روة الجرامر  هال التةرارف ابر تلأرلت لتجرام أافب صلر االتجار بالبشر ( 303)ل انلن  الجسائي المادة 

الشررر   فرري هرروة الجرامررب المشررر  سررا د  رر،   . بررالير ل  اتحررم  االسررتغالت الجساررى  الأبررى  الةمررل ال ارررد 
أررولا الماررئلليب الجسائيررب لطلررخاا المةسلاررب الترري ترتكررب هرروة حيررب الة لبرربق أمررا  رررر امررب التا ررب  رر  نابالجر 

 .الجرامب
 ال رانلخ االتورادي ر رم )اصر،ر المشرر   انلنرًا  ارت اًل لمكافورب االتجرار بالبشرر : وفي اإلمارات العرب ة المتجودة

  رررر ل رروة  ا رد تةرا ررا لوجرامرر  ال يختوررا امررا ا ردة ار تلأررلت بررالير ل ق بكافررب صررلرة ( 9006لةرراف ( 51)
 .المشر   اي  الشر    الجرامب التا ب    ناحيب الة لب سا د    ،. الجرامب ا لبب الجسايب

  لتجرررام افةررات االتجررار بالبشررر حتررى نتلافررد  ررب  9019فرري ( 98)مشررر  ال ررانلخ ر ررم اصرر،ر ال: وفووي العوورا
فري  9000يب  كافوب الجرامب المستمب ابر اللطسيب  احكاف ار تلأرلت برالير ل لط رم المتور،ة لةراف احكاف إت ا 
 .هوا الش خ
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 تجررام أافرب  لمسب االتجار بالبشر   ، نر  فير  اورى 9002لةاف ( 2)المشر  ال انلخ ر م اص،ر : وفي األرلن
سرسلال  الغرا رب التري تتررا ه  10تب لم،ة تصل إلى االغات الشا ب المؤ  صلر هوة الجرام   اوي ا لبال ل ا

 .دنسار 900000 – 5000اي  
 بشرراخ  كافوررب االتجررار بالبشررر  9010لةرراف ( 3)انت رري المشررر  باصرر،ار المرسررلف التشررراةي ر ررم : وفووي سوواريا

 . جر ا أافب صلرة   ؤأ،ا اوي راايب ضواياة  تةزاز التةا خ ال، لي لمكافوب هوة الجرام 
 لتجررام االتجرار بالبشرر حيرث ا رد تةرارف الجرامرب  9010لةراف ( 64)شر  ال رانلخ ر رم اص،ر الم: وفي مصر

بررالير ل بصرر ب اا ررب   رررر ا لبررب ل رروة الجرامررب فرري   سرر   ت  ررًا فرري هلررا  ررب  ررا ا ردة ار تلأررلت 9فرري المررادة 
ربررط المشررر   الررا مسي ررًاق   رر، 900الررا مسي ررًا    50الاررج  المشرر،د  الغرا ررب الترري تترررا ه ارري  ( 5)المررادة 

المصري أولا الغرا ب الماليب في حاالل  ةيسب بما  ر، اراد اورى  رتكرب الجرامرب  ر  ن رب إها أراخ هروا الةائر، 
 .انبر     يمب الغرا ب ااصويب

 100إلررى الاررج  المؤبرر،  الغرا ررب الترري ال ت ررل ارر  ( 6)هروا   رر، نرر  المشررر  اوررى تشرر،ن، الة لبررب فرري المررادة 
 :الا مسي ًا في الواالل ااتيب 500الا مسي ًا  ال تجا ز 

إها أاخ الجاني  ، اسس ا  نتم ا  ادار ممااب إمرا يب  ستمب اغرراض االتجرار بالبشرر ا  ترللي  يرادة  -1
 .في ا ا  أاخ اح، ااحائ ا ا   ستمًا إلي اق ا  أان  الجرامب هال طابب ابر  طسي

الجاريم ا  التةرونب البر،ني ا  الس اري ا  ارتكرب  إها ارتكب الجاني ال ةل بأراد الت ،ن، بال تل ا  بااهد -9
 .ال ةل لخ  يومل سالحاً 

إها أاخ الجاني ز مًا لومجسي اوي  ا     اح، اصرلل  ا  فر ار  ا   مر  لر  اللاليرب ا  اللصرايب اوير  ا   -3
 .ناخ  ائلاًل ا   الحتت  ا  تربيت  ا   م  ل  سوأب اوي 

 .خ، ب اا ب  ارتكب مرامت  باستغالت اللظي ب ا  الخ، ب الةا بإها أاخ الجاني  لظ ًا اا ًا ا   كو ًا ب -4
 .إها نتى ا  الجرامب  فاة المجسي اوي ق ا  إصاات  بةاهب  ات،يمبق ا  بمرض ال نرمي الش اا  س  -5
 .إها أاخ المجسي اوي  ط اًل ا     ا،يمي ااهويب ا     ه ي اجاا ب -6
 .تمبإها ارتكب  الجرامب الاسأب ممااب إمرا يب  س -7

 يفررر   ،ختسرررا اهإ  اضررراف المشرررر  إلرررى الة لبرررال الاررراب ب  صرررادرة اا رررلات ا  اا تةرررب ا   سرررائل الس رررل
 (.13ف ) .بمار جلا غاكتر ا

نمرررا سرررا د المشرررر  المصرررري فررري الة لبرررب اررري  الشرررر    الجرامرررب التا ررربق  أرررولا اا رررب المشرررر  بالارررج  
 را  أروا اجفصراه ا  أشرا التوراأل اوى ارتكاغ الجرامب  ىخ اا  ةالم الجرامرب  االرياا  اا رلات المتوصروب اس

 .هلاب الحوايا    هوة الجرامب بما يةرض م لوخأر ا  يصيب م بالحرر
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 رر  إ رررار  9000هرروا   رر، تبسررى المشررر  المصررري أررولا  ررا ا ردة ار تلأررلت اا ررم المتورر،ة ابررالير ل لةرراف 
 :اوى اخ( 11)إها ارتكب الجرامب فس  في المادة ( المةسلي )المائلليب الجسائيب لوشخ  االاتباري 

يةا ررب الماررئلت ارر  اجدارة ال ةويرررب لوشررخ  االاتبرراري إها ارتكررب ايرررب مرامررب  رر  الجرررائم المسصرررلا "
اوي ا في هوا ال انلخ الاسأب اح، الةا وي  في الشخ  االاتباري باسرم   لصرالو ق اروال الة لبرال الم رررةق ار  

 . ،   ة  بابب إخالل  الامبال  ظي ت  الجرامب المرتكبب إها رب  اوم  ا ا ا  إها أان  الجرامب

 اكرلخ الشرخ  االاتبراري  ارئلاًل بالتحرا   ار  اللفراا بمرا يوكرم بر   ر  ا لبرال  اليرب  تةلاحرال إها 
نان  الجرامب  ، ارتكب     اح، الةا وي  بر  باسرم   لصرالو ق  ترا ر الموكمرب فري الوكرم الصرادر باجدانرب اسشرر 

ري فرري مرارر،تي  نررل يتي   اسررةتي االنتشررارق  اجررلز لوموكمررب اخ ت حرري ال ررا الوكررم اوررى ن  ررب الشررخ  االاتبررا
 ".نشا  الشخ  االاتباري لم،ة ال تجا ز سسب

 :  ، ا ضو المشر  المصري في هوا ال انلخ اخ

: ال ةل المكرلخ لوررأ  المرادي لوجرامرب هرل اي صرلرة  ر  صرلر التةا رل فري الشرخ  الأبيةري  هري -
لشررررراا ا  اللارررر، ا مررراق ا  االسررررتخ،اف ا  الس ررررل ا  التاررررويم ا  اجنررررلاا ا  البيرررب ا  الةرررررض لوبيررررب ا  ا

 .االست بات ا  التاوم
االسرتغالت : هري –ال ص، الجسرائي الخراا  –الغايب التي ي ص،ها الجاني    التةا ل في االخاا  -

ا  االسررتر اقق  التاررلتق  استئصررات اااحرراا ا  ااناررجب البشررراب ا  مررز ( د خ حصررر)بكررل صررلرة 
 . س ا

 : اخ  سائل ارتكاغ الجرامب هي

 .استةمات ال لة ا  الةسا ا  الت ،ن، ا ما -1
 .االختأاف ا  االحتيات ا  الخ،ا  -9
 .استغالت الاوأب -3
 .استغالت حالب الحةا ا  الوامب ل،د الحوايا -4
اللارر، بالتشررغيل ا  إاأرراا ا  تو رري  بررالغ  اليررب ا   زايررا ايسيررب   ااررل الوصررلت اوررى  لاف ررب لررخ   -5

 .اوى االتجار بشخ   خر ل  سيأرة اوي 

 : اخ الجرائم المرتبأب بجرامب االتجار بالبشر هي

 .مرامب االتجار بااط ات -
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 .مرامب استغالت ااط ات في ااامات اجباحيب -
 .مرامب استغالت ااط ات في الاخرة ا  الخ، ب  اراً  -
 .مرامب تز اى ااط ات -
 .مرامب ن ل اااحاا البشراب -
 .اا لات مرامب غال -
 .مرامب الش ادة الز ر ا  الومل اوي ا -

هوا   ، خلت المشر   السيابب الةا ب اس،  بالرة التو يد في الجرائم المسصلا اوي را فري  رانلخ  كافورب 
طوررب اتخرراه أافررب الترر،ااير التو تيررب اوررى اا ررلات  –باجضررافب إلررى االختصاصررال الم ررررة ل ررا  –االتجررار بالبشررر 
 :    انلخ اجمرااال الجسائيب  هي(  كررًا ه 908 كررًا غق  908 كررًا اق  908)ب  الملاد  ف ًا لما ت حي 

ا  ز متررر  ا  ا الدة ال صرررر  ررر  التصررررف فررري ا رررلال مق ا  المسرررب  ررر  إدارة تورررا  ت ممرررطورررب  سرررب ال -
 .اا لات

 .اوي اطوب تة ب ا  تجمي، اا لات  لضل  مرائم االتجار بالبشر ا  اائ،ات ا ا  الوجز  -

 ر   ررانلخ اجمرررااال الجسائيررب يكررلخ لوسائررب الةرراف اسرر،  ا كررررًا  908  ف رًا لررس  ال  رررة ال،انيررب  رر  المررادة 
الحر رة ا  في حالب االستةجات اخ ي  ر  ؤ تًا بمسب المت م ا  ز م  ا  ا الدة ال صر    التصررف فري ا رلال م ا  

 .ا ر المسب اوى الموكمب الجسائيب المختصب بأوب الوكم بالمسب    التصرف ا  اجدارةاق  اةرض بة، هلا إدارت 

( 9)  ر، اضرراف المشرر  مرامررب االتجررار بالبشرر إلررى  ائمررب الجررائم ااصررويب المسصررلا اوي را فرري المررادة 
ق 9008لارسب  181ال رانلخ ر رم المةر،ت ب 9009لارسب  80    انلخ  كافوب غارل اا رلات الصرادر بال رانلخ ر رم 

 .حيث ياري اوى غال اا لات المتوصوب  س ا احكاف ال انلخ ااخير

 طب رًا لمرا ت رر،ف فانر  يجررلز لوسائرب الةراف ا   رر  ي لضر   رر  المورا ي  الةرا ي  اا ت اوررى اا رل اخ يرر  ر 
لدائب ا  اا انرال ا  الخرزائ  ا   بالرة باجطال  ا  الوصلت اوى ايب ايانال ا   ةول ال تتةود بالواابال ا  ال

 28المةا الل المتةو ب ا ا إها ا تحى هلا أشا الو ي ب في توا الجرائم اماًل بما ت ررة ال  ررة ااخيررة  ر  المرادة 
 .باص،ار  انلخ البسا المرأزي  9003لاسب  88   ال انلخ ر م 

المسصلا اوي ا في  انلخ  كافورب نما ن  المشر  اوى احكاف خاصب باجا اا    الة لبب في الجرائم 
فري حالرب إها ( اجا راا الكوري)االتجار بالبشرق حيث ا مب اجا اا    الة لبرال ااصرويب  التكميويرب الم رررة  انلنرًا 

بالغر  إلرى بادر احر، الجسراة برابالا اي  ر  الاروأال المختصرب بالجرامرب   رتكبي را  برل اورم الاروأال ا راق  ادد إ
( اجا راا الجزئري)اا لات المتوصوب    هوة الجرامبق  اماز اجا اا    الة لبب ااصويب ف رط ضبط با ي الجساة   
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فري حالررب إها حصررل ااخبررار بالجرامررب بةرر، اوررم الارروأال ا را  ادد هلررا إلررى أشررا بررا ي الجسرراة  ضرربأ م  ضرربط 
تى ار  الجرامرب  فراة المجسري اال لات المتوصروب  ر  الجرامربق  حترر اجا راا  ر  الة لبرب  ىخ ترلافرل حاالتر  إه نر

 .اوي  ا  إصاات  بمرض ال نرمى الش اا  س  ا  بةاهب  ات،يمب

هوا  تاري احكاف  انلخ  كافوب االتجار بالبشر  امت، االختصاا بمبالرة إمررااال االسرت،الت  التو يرد 
الجرامرب خراره  صرر  الموانمب في مرامرب االتجرار بالبشرر إلرى الاروأال المصرراب إها ارتكرب غيرر المصرري هروة 

  ررب في ررا تورر  اي  صرراق  تررلافرل إحرر،د الورراالل  يتررلااويرر  فرري ال، لررب  أرراخ ال ةررل المكررلخ لوجرامررب  ةا بررًا 
 :ااتيب

إها ارتكب  الجرامب اوى  ت   سيوب     سائل الس ل الجرلي ا  البرري ا  المرائي  أانر   ارجوب لر،د  -
 .مم لراب  صر الةربيب ا  تومل اوم ا

 .جسي اوي م ا  اح،هم  صرااً إها أاخ الم -
إها تررم اجاررر،اد لوجرامرررب ا  التخأرريط ا  التلميررر  ا  اجلرررراف اوي رررا ا  تملاو ررا فررري مم لرارررب  صرررر  -

 .الةربيب
إها ارتكب  الجرامب الاسأب مماارب إمرا يرب  ستمرب تمرارخ انشرأب إمرا يرب فري ان،رر  ر  د لرب ايس را  -

 .مم لراب  صر الةربيب
إلواق ضرر ب ي     لاطسي مم لراب  صر الةربيرب ا  الم يمري  ا راق ا  إها أاخ    ل خ الجرامب  -

 .ب  س اق ا  ب ي     صالو ا في ال،اخل ا  الخاره
 . رتكب الجرامب في مم لراب  صر الةربيبق بة، ارتكاا ا  لم نتم تاويم إها  م،  -
 اي  سيوب    اللسائل المسصرلا اوي را  اليشتر  لتو د االتجار بالأ ل ا  ا،يمي ااهويب استةمات

 رر   ررانلخ االتجررار بالبشررر الاررااد اجلررارة إلي ررا أشررر   امررب ل يرراف مرامررب االتجررار ( 9)فرري المررادة 
 .بالبشرق  ال يةت، في مميب ااحلات ارضائ  ا  ارضاا اللصي اوي  ا  المائلت اس 

  ًق إضررافب إلررى التشرر،ن، ااخررر لوة لبررب لرر،د المشررر  ا لبررب االتجررار بالبشررر إها أرراخ المجسرري اويرر  ط ررال
المةر،ت بال ررانلخ  1226لاررسب  19 رر   رانلخ الأ ررل ر رم (  كررر 116)المسصرلا اوي ررا فري المررادة 

نرررزداد بم ررر،ار الوررر، اادنرررى لوة لبرررب الم رررررة اي مرامرررب إها ":  التررري ت حررري بررر خ 9008لارررسب  196
  لر  اللاليرب ا  اللصرايب اوير  ا  الماررئلت   ةر   ر  برالغ اورى الأ رلق  ىها ارتكب را احر،  ال،ير  ا   ر

 .ا   الحتت   تربيت  ا     ل  سوأب اوي ق ا  أاخ خاد ًا اس،    ت ،ف هأرهم
 

  ما ت ،ف يمكر  ال رلت براخ التشرراةال الةربير  الارااد هأرهرا  ر، مر ر  مميرب صرلر االتجرار بالبشرر 
هأرررا اف ان،ررى اال انرر  يةرراغ .. ط ررال اف رمررال بالغررا ..   التصرررف فرري االنارراخ د خ اد ااتبررار لصرر ت 
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اوري  ةترم هروة التشررراةال ان را لرم تحررب تةرارف خراا باالط رات ا  ال صررر  انت ر  ف رط باسررتخ،اف 
  . باالط ات بلواالل خاص مار جتااف ي ص، ب  مميب البشر د خ  هل ل   " االلخاا"ل   

 الخاتمة

التارراؤت بةرر، هرروا الةرررض المررلمز لجرامررب االتجررار بالبشررر امررا إها أرراخ التجرررام لم،ررل هرروة اافةررات   ا،رلر
 . الة اغ اوي ا يم،ل رداًا أافيًا اف اخ اا ر نتأوب ان،ر    هلا

ر صراحرائ   ر  الر، ت لتةزارز ا اأافرب ا و ي ب اخ اا ر نتأوب تحافر الج لد في المجتمب ال، لي    لا  
لب ا لمكافوررب   سررب  ،ررل هرروة اافةررات اجمرا يررب المتزانرر،ة   الح ررب  رتكبي ررا  ت رر،يم م لوموانمررب التحررا   ارري  لررة

ت لر  ن ار  ارتكراغ هروة اافةرات اجمرا يرب التري ت رب ضرمائر   ىنزات الة لبال الراداب اوي م ليكلنلا ابررة لمر  تارلل
 .الشةلغ لمكافوت ا  الو،    ت ا م ا

اوى اداا إلتزا ات را ال، ليرب الرلاردة فري االت ا يرال  الملاريرد ال، ليرب  خاصرب  هوا  اتةي  اوى ال، ت الةمل
 ا نتةود  س ا بو لق اجنااخ الوي يم،ل ال ميب الكبرد  ااساسيب لوستراف الةراف الر، لي  المجتمرب الر، لي ب سررة  مرا 

لي  اهم را اجناراخ حيرث ت رررل احكراف مةو   ولر التجرام في الجرائم ال، ليب التي تست ا ال يم الةويا لومجتمرب الر،  
  انبشرر برالخير  اا رل فري هروا الشرر خ  را اصر،رت  " ح رلق اجناراخ"الجرائم ضر، اجنارانيب لحرماخ صريانب ح ل ر  

الموكمرررب اا ر بيرررب لو رررلق اجناررراخ باتراسررربلره  ررر  احكررراف ضررر، الررر، ت التررري تست رررا المبررراد  التررري نصررر  اوي رررا 
اصر،رل حكم را لصرالو المر،ال سريويادن  ضر،  9005نللير   96ف ري " ب لو لق اجناراخاالت ا يب اا ر بي"  ررت ا 

 .اص،رل حكم ا لصالو الم،ال رانتاا ض، أال     برض  ر سيا 9010نسانر  7فرنااق  في 

 ا مسرررا فررري خاتمرررب هررروا الةررررض المرررلمز اخ نكررررر اخ مرامرررب االتجرررار بالبشرررر هررري مرامرررب دللارررب نتةررري  
جررررام الم رررررة بال رررانلخ الررر، لي الجسرررائيق  اخ ازديررراد اافةرررات المكلنرررب ل ررروة الجرامرررب رامرررب إلرررى  كافوت رررا ب لااررر، الت

ضةا التةا خ  التحا   اي  ال، ت فري المجرات الجسرائي  الروي يصرأ،ف دائمرًا بمبر،ا الاريادة   بر،ا إ ويميرب ال رلاني  
لد ال، ليرب فري درا  براا  ،رل مرامرب االتجرار هوة المباد  التي نتةي  ا تأا  مزا  س ا لكي ترسجو الج ر... الجسائيب

بالبشررر  الترري نوتررزف ل ررا إامررات  برر،اي اج ويميررب  الشخصرريب  ةررًا ليارر ل اوررى المشررر  الرر، لي  ارراا،ة الرر، ت فرري 
 .المكافوب ال ةالب ل وة الجرامب
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 الاثا ق
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