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Abstract
Century atheist century, and in the time that we claim the women's access to

their rights, but we see them fall in the midst of darkness, Vkramtha wasting

its existence canceled, becomes a commodity is traded, and subject to the

laws of supply and demand in the trade known as (the white slave trade) any

(trade Slavery's prostitution), and despite that this trade was banned under

international conventions, but they flourished and began occupies third place

after the business failed arms and drugs, and is expected to overtake them

and that the lack of risk surrounding it compared to the risks surrounding

Baltjartin the aforementioned as well as escape the perpetrators of the hands

of justice, not only the criminals will be punished for every two thousand five

crime of trafficking in the world according to the report of the International

Union of parliaments.

The United Nations estimates the trade revenue reports by U.S. intelligence

agencies by $ 9.5 billion per year, this trade took to deploy state is no longer

immune to this trade, whether the origin of such trade or the scene of

exercise or cross the state.

Respect of such a situation, which ominously, was incumbent upon us to

highlight the trade to find out the reasons for the emergence of this

phenomenon and that the division of research to four Investigation and dwell

in the first section the nature of trafficking, and in the second picture, and in

the third section the legal basis to prohibit such trade and then measures

international anti-prohibition of this trade in the Study of the fourth before the

detective followed by an introduction and conclusion include the most

important findings and recommendations we are proposing to complete the

interest of this search.



:المقدمة 

جوهر البحث -١

في القرن الحادي والعشرین ، وفي الوقت الذي ندعي فیِه بحصول المرأة علـى حقوقهـا ، إال 
غیاهب الظلمة ، فكرامتها تهـدر وكیانهـا یلغـى ، فتصـبح سـلعة یـتم المتـاجرة بهـا أننا نراها تسقط في 

تجـــارة الـــرق (أي ) تجــارة الرقیـــق األبــیض(، وتخضــع لقـــوانین العــرض والطلـــب فــي تجـــارة تعــرف بــــ 
، وعلـــى الـــرغم أن هـــذِه التجـــارة حظـــرت فـــي ظـــل االتفاقیـــات الدولیـــة ، اال أنهـــا ) الخـــاص بالـــدعارة

تـــل المرتبـــة الثالثـــة بعـــد تجـــارتي الســـالح والمخـــدرات ، ومـــن المتوقـــع أن تتفـــوق ازدهـــرت وبـــدأت تح
علیهمــا وذلــك لقلـــة المخــاطر التــي تحیطهـــا مقارنــة بالمخــاطر المحیطـــة بالتجــارتین الســالفتي الـــذكر 

نــین عــن كــل خمســة ثفضــًال عــن افــالت الجنــاة مــن أیــدي العدالــة ، فلــم یــتم معاقبــة ســوى مجــرمین أ
.في العالم حسب تقریر االتحاد الدولي للبرلمانین آالف جریمة اتجار

وتقــدر األمــم المتحــدة إیــرادات هــذِه التجــارة حســب تقــاریر وكــاالت االســتخبارات االمریكیــة بـــ 
ملیـــار دوالر ســـنویًا ، فهـــذِه التجـــارة أخـــذت باألنتشـــار فلـــم تعـــد دولـــة بمنـــأى هـــذِه التجـــارة ســـواء ٩.٥

. حًا لمزاولتها أو دولة عبور أكانت منشأ لهذِه التجارة أو مسر 

: اهمیة البحث -٢

هـــو تســـلیط الضـــوء علـــى هـــذه التجـــارة التـــي اصـــبحت ظـــاهرة فـــي شـــتى انحـــاء العـــالم وتنبیـــه 
المشـــرع الـــوطني الـــى ضـــرورة ســـن قـــانون یحظـــر مثـــل هـــذه التجـــارة الســـیما ان اشـــكال هـــذه التجـــارة 

ـــع وقمـــع وم عاقبـــة اإلتجـــار باألشـــخاص وبخاصـــة متعـــددة ، وضـــرورة االنضـــمام الـــى بروتوكـــول من
واتخـاذ .  ٢٠٠٠النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحـة الجریمـة عبـر الوطنیـة لعـام

. التدابیر الواردة فیها لحظر مثل هذه التجارة 

: مشكلة البحث -٣



نشـوء مثــل هــذه تنـاول هــذا البحـث مســالة اإلتجـار بالنســاء وذلــك لبیـان االســباب المؤدیـة الــى 
وذلـك لبیــان مفهـوم هــذه التجــارة ) اإلتجـار بالنســاء( التجـارة واآلثــار المترتبـة علــى شـیوع هــذه التجــارة 

الـــذي أخـــذ یتســـع اســـتنادًا الـــى االتفاقیـــات التـــي تناولتـــه ، وصـــور هـــذه التجـــارة ، ومـــن ثـــم االســـاس 
ومــن ثــم التــدبیر الدولیــة التــي القــانوني الــذي یحظــر مثــل هــذه التجــارة ســواء أكــان دولیــًا ام وطنیــة ، 

. فرضتها االتفاقیات الدولیة المعنیة للحد من هذه التجارة 

خطة البحث -٤

أزاء مثــل هــذا الوضــع الــذي ینــذر بالســوء ، كــان حریــًا بنــا بتســلیط الضــوء علــى هــذِه التجــارة 
ي المبحـــث لمعرفــة اســباب نشــوء هــذِه الظــاهرة وذلــك بتقســـیم البحــث الــى اربعــة مباحــث متنــاولین فــ

األول ماهیة األتجار ، وفي الثاني صوره ، وفـي المبحـث الثالـث االسـاس القـانوني لحظـر مثـل هـذِه 
التجـارة ومـن ثــم التـدابیر الدولیــة لمكافحـة وحظــر هـذِه التجــارة فـي مبحــث رابـع وتســبق هـذِه المباحــث 

صـیات ألتمـام الفائـدة مقدمة ویلیها خاتمـة تتضـمن أهـم مـا توصـل الیـِه مـن نتـائج ومـا نقترحـُه مـن تو 
.من هذا البحث 



:تمهید 

وعلى وجه الخصوص النسـاء لـم تكـن ) Human Trafficking(أن مشكلة االتجار بالبشر 
ولیــدة عصــرنا هــذا ، بــل هــي مشــكلة ضــاربة فــي القــدم وعمیقــة جــدًا فلقــد ظهــرت علــى أثــر حركــة 

قـــنص اآلدمـــي علـــى ســـواحل االستكشـــافات فـــي القـــرنین الســـادس والســـابع عشـــر ، فظهـــرت حركـــة ال
القـــارات والمنـــاطق المكتشـــفة خاصـــة األفریقیـــة منهـــا وعرفـــت آنـــذاك مشـــكلة االتجـــار بالبشـــر بتجـــارة 

)١(.الرقیق 

لبحــث هــذِه المشــكلة وتــم عقــد اتفاقیــات ١٨٩٠–١٨٨٩لــذلك عقــد مــؤتمر بروكســل عــامي 
فأضـحت الشـرعة الدولیـة Traite des Blanchesاألبـیضلحظر االتجـار بـالرقیق السـیما الرقیـق 

دافع عنــُه ، اال أن هــذِه تــو اإلنســانلحقــوق االنســان غنیــة بــالكثیر مــن المواثیــق الدولیــة التــي تحمــي 
) Woman trafficking(تجـــارة النســـاء وأصـــبحتاألفعـــى بـــدأت تطـــل برأســـها علینـــا مـــن جدیـــد 

.ظاهرة شائعة االنتشار في العالم أجمع 

الــى األزمــة األقتصــادیة العالمیــة والبطالــة الهائلــة وتفكــك ویمكــن عــزو اســباب هــذِه الظــاهرة
ل التغیـــرات نظـــام الضـــمان االجتمـــاعي والتـــي تـــؤثر علـــى المـــرأة بشـــكل خـــاص لـــیس هـــذا فحســـب بـــ

فـــي العـــالم الثالـــث الناجمـــة عـــن سیاســـات صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك بـــهاالجتماعیـــة واالقتصـــاد
، ممـا أدى الـى )٢(الـى تـدهور الظـروف المعیشـیة للسـكانالدولي بشأن العدید مـن الـدول ادى بـدورهِ 

هجرة األیدي العاملة من القریة الى المدینة أو من داخل البلد الى الخـارج بحثـًا عـن عمـل أو وعـودًا 
بــالتوظیف أو الــزواج أو قــد یــتم اختطــاف عــدد مــن النســاء والفتیــات أو یــتم بــیعهن بواســطة اصــدقاء 

)١(

.٢٠١٠/ ٨/ ١٢یمنبالبشر ، اخبار السعیدة ، ال
http://www.felixnews.com/contact_us.html

(2) Louise Toupin , La Question du <<ttafic des femmes>> point des reperes dans la documentation
des coalitions feminists internationals anti traffic , Mars , 2002 .

www.cybersolididaires.org/prostitution/doc/trafic.html



دیـونهن لیسـددن لیجدن انفسهن في الواقع مجبرات على العمـل كبغایـا لهن أو حتى من افراد اسرهن 
)٣(.للنخاسین وال یتوقع هؤالء ما یتعرضن لُه من ظروف عمل استغاللیة شبیهة بظروف الرقیق 

ومـن الجـدیر بالـذكر أن كثــرة الحـروب والنزاعـات المسـلحة تــؤدي الـى انهیـار البنـى السیاســیة 
هیــار البنــى العامــة والخاصــة یــؤدي الــى ازدیــاد الضــحایا المحتملــین ، واالقتصــادیة والعســكریة ، فأن

ومــــن هنــــا تتعــــرض النســــاء بصــــفة خاصــــة فــــي اوضــــاع النزاعــــات المســــلحة لخطــــر الوقــــوع فریســــة 
للمتاجرین بالبشر ، وكثیرًا ما تتعرض النساء التي افقدتهن الحرب الحمایـة لألختطـاف فـي مخیمـات 

یقعـن فـي حبائـل هـؤالء عنـد بحـثهن بواسـطة المتـاجرین بالبشـر أو الالجئین ، أو یجبـرن علـى تركهـا 
ن ییالجمــاعي للمــدنحالمتحــدة لشــؤون الالجئــین أن النــزو ، كمــا وتــزعم مفوضــیة االمــم )٤(عمــلنعــ

الجمـاعي قـد اسـتغلها الـبعض حجراء النزاع المسلح في كوسوفو واالضطراب الذي اعقـب هـذا النـزو 
لقصـر القـادمین الـى البانیـا سـواء بفـرض التبنـي أو اسـتخدامهم فـي كفرصة لألیقاع بنساء كوسوفو وا

)٥(.تجارة الجنس

إذ تشـیر احصـائیة نشـرتها ٢٠٠٣نیسان ٩وكذلك الحال في العراق عقب سقوط النظام في 
منظمــة حریــة المــرأة الــى أن عــدد النســاء المختطفــات یزیــد علــى االلفــي أمــرأة موضــحة أن الــبعض 

عـراق أو خارجـِه كمـا تـم اسـتغالل حالـة البـؤس والبطالـة فـي العـراق فـي تلـك منهن تم بـیعهن داخـل ال
الفتــرة تحــت غطــاء عــروض وهمیــة للعمــل فــي دول الخلــیج ، حیــث تــم اجبــارهن علــى بیــع اجســادهن 

الـذي تتبـع حركـة تهریـب آالف الفتیـات العراقیـات فـیهن ) ایـرین(في الفنادق والمالهي بحسـب تقریـر 

(3) Louis Toupin : La Scission politiquedu feminisme international sure la questiondu "traffic des
femmes" vers La Migrational " d'un certain feminisme radical ? Revue Recherches feminists
Migration , Volume 15 , numero 2 , 2002 .

http://www.erudit.org/revue/rf/2002/v15/n2/006509ar/pdf
http://ar:wikipedia.org )األتجار بالبشر(الموسوعة الحرة 

.٢٨١، ص ٢٠٠٩الطبعة الثالثة ، شارلوت لیندسي ، نساء یواجھن الحرب ، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،)٤(
٥وا وجاتبیان ادلت بِھ امام مجلس االمن السیدة ساراك)٥(

www.un.hcr.chrefworld:     ،  انظر ١٩٩٩



، فـــأن الوجهــــة األساســـیة لتلــــك النســـوة كانــــت دولـــة االمــــارات العربیــــة ســـجلت كمفقــــودات ) ١٥٠٠(
)٦(.المتحدة وتحدیدًا دبي ، حیث یتم استغاللهن في تجارة الجنس المنظم 

علــىمالضــحایا أعلــىومــن المفیــد االشــارة الیــِه أن لهــذِه التجــارة آثــار وخیمــة ومرعبــة ســواء 
لضـحیة هـي مـا یعانیـِه الضـحیة مـن األجهـاد النفسـي تتلخص اآلثار السیئة علـى افالمجتمع برمتِه ، 

الــذي یعقــب التعــرض للحــوادث الجســدیة كالعمــل المضــني أو التحــرش الجنســي أو األغتصــاب ومــا 
ـــدائم بـــالخوف والقلـــق والخشـــیة مـــن اآلخـــرین والعـــار  ینـــتج عـــن ذلـــك مـــن اكتئـــاب شـــدید والشـــعور ال

ضـهم للضـرب أو التشـویه أو اإلصـابة وصعوبة التحدث عن ما لحق بهم من ممارسـات قاسـیة كتعر 
.باألمراض الخطیرة 

اآلثــار علــى صــعید المجتمــع فــأن المتــاجرة بالنســاء تــؤدي الــى اخــتالل القــیم االجتماعیــة اأمــ
ادة األطفـال غیـر نتیجة إلهدار المبادئ األساسـیة لحقـوق االنسـان حیـث ینتشـر الجـنس التجـاري وزیـ

ة الجـنس والبغـاء وتشـعب العملیـات المتصـلة بـِه ممـا یـؤدي منظمـات ادراة وممارسـوٕانشـاءالشرعیین 
الى ظهور نمط من خطـف االطفـال والنسـاء وانتشـار ظـاهرة التسـول لمـن یـتم المتـاجرة بهـم ، رفـض 
االسرة والمجتمع لمن سبق تم االتجار بهم االمر الـذي یلقـي بهـا علـى عـاتق مؤسسـات الدولـة القیـام 

تــأثیر هــذِه التجــارة المــدمر علــى ســوق العمــل فهــو یســاهم فــي بــدور األســرة المؤقــت لهــم فضــًال عــن
فقــدان الطاقــة البشــریة بطریقــة یتعــذر اســتردادها وظهــور عــادات اقتصــادیة غیــر ســلیمة اهمهــا شــیوع 
المعـــــامالت المشـــــبوهة واالســـــتثمارات ســـــریعة الربحیـــــة قصـــــیرة األجـــــل والســـــعي الـــــى التـــــأثیر علـــــى 

بمـــا فـــي ذلـــك غســـیل االمـــوال ، كمـــا یـــؤدي الـــى زیـــادة المســـؤولین وشـــیوع ســـلوك التهـــرب الضـــریبي
)٧(.األعباء التي تتحملها الدولة في توفیرها الرعایة الطبیة واالجتماعیة للضحایا 

ر)٦(
.٤٨–٤٧، ص ٢٠٠٨السابع ، العراق ، 

منقتصادیة واالجتماعیة ، في ندوة لمركز ظاھرة االتجار بالبشر وابعادھا اال)٧(
.١٢/٨/٢٠١٠اخبار السعیدة ، الیمن 



املبحث األول

)Woman Trafficking(ماهية االجتار بالنساء 

عشـر أن مصطلح االتجار بالرقیق األبیض هو المصطلح الذي كان سائدًا في القرن التاسع
ذلـك قیـام الحكومـة البریطانیـة فـي مثـال علـىوالذي كان بدورِه مرادفًا لمفهوم الـدعارة المنظمـة وخیـر 

كـــل امـــرأة معروفـــة مـــن قبـــل ((المتعلقـــة بـــاألمراض المعدیـــة ) المراســـیم(إصـــدار اللـــوائح ١٨٦٤عـــام 
ســـلیة ، شـــرطة اآلداب كعـــاهرة إن تخضـــع للفحـــص الطبـــي وان كانـــت ال تعـــاني مـــن األمـــراض التنا

))فأنهــا ستســجل رســمیًا وتســتطیع أن تأخــذ شــهادة رســمیة بأنهــا عــاهر ســلیمة وخالیــة مــن اإلمــراض
ولقـــد صـــدر هـــذا المرســـوم مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صـــحة العســـكریین ، فهـــو فـــي الواقـــع لـــیس فقـــط 
للســیطرة علــى النســاء اللــواتي شــاركن فــي تجــارة الجــنس بــل أیضــًا ردع أولئــك اللــواتي غــادرن المنــزل 
دون موافقـــة ذویهـــم االمـــر الـــذي یـــؤثر فـــي المقـــام االول علـــى النســـاء مـــن الطبقـــات الشـــعبیة الفقیـــرة 

سات عن باقي ابناء المجتمع ومـراقبتهن ممـا ومي الخارج ، مما یهدف الى عزل المواللواتي عملن ف
یجعـــل وضـــعها اصـــعب فـــي الحـــراك االجتمـــاعي ، إذ أن قبـــل صـــدور هـــذا التشـــریع كانـــت النســـاء 

.س هذِه التجارة وتتركها متى شأت وانها غیر مختصة بفئة من فئات المجتمع تمار 

Josephineتأسســت جمعیــة نســویة مســتقلة بقیــادة جــوزفین بــاتلر ١٨٦٩إال أنــُه فــي عــام 

butler لمعارضة اللوائح التي اصـدرتها الحكومـة البریطانیـة وشـنت حملـة سـلبیة تهـدف الـى اجبـار
اء هـذا القـانون بـدعوى انهـا تحـرمهن مـن حقـوقهن الدسـتوریة وتجبـرهن علـى الحكومة البریطانیة أللغـ

الخضوع للكشف الدوري المهین ، كما انها تحـدد النسـاء وتفصـلهن عـن مجـتمعهن ویمـنعهن مـن أن 
یجدن عمًال آخر محترمًا إذا ما فكَّرت في تغییر سلوكهن ونشاطهن ، وبفضل هذِه الحملـة تـم إلغـاء 

ن األمراض المعدیـة ممـا حـدى بهـذِه الجمعیـة النسـویة الـى تركیـز جهودهـا حـول المراسیم الصادرة ع
وبغـاء األطفـال ، واسـتطاعت أن تـدفع رجـال الكنیسـة فـي ) الرقیـق االبـیض(االتجار الدوري بالنسـاء 

)٨(.البالد األوربیة الى المناداة بحملة من اجل الطهر والعفة 

(8) Louise Toupin , La Question du"traffic des femmes" point des reperes dans la documentation des
coalitions feminists internationles anti traffic . op. cit , p 6 .



تقـــاریر مثیـــرة حـــول الفتیـــات البریئـــات الســـذج وفـــي جـــوهر هـــذِه الحملـــة الصـــلیبیة مـــع وجـــود 
المخطوفــــات والمخــــدرات والمتــــنقالت بــــین دور البغــــاء فــــي اوربــــا وامریكــــا الجنوبیــــة تطــــورت مســــألة 

.االتجار بالبشر في بدایة القرن العشرین 

تــم التوقیــع فــي بــاریس علــى اتفــاق دولــي لقمــع االتجــار بــالرقیق وبلــغ عــدد ١٩٠٢ففــي عــام 
ــِه الــدول التــي صــا أذ تعهــدت الحكومــات بمنــع ١٩٠٤دولــة ، وكــذلك الحــال فــي عــام ١٢دقت علی

الحصــول علــى نســاء أو فتیــات فــي الخــارج ألغــراض غیــر اخالقیــة ، وعقیــب ذلــك تــم عقــد اتفاقیــة 
، ولقــد تضــمنت هــذِه االتفاقیــة أیضــًا حرمــة ١٩١٠دولیــة لقمــع االتجــار بــالرقیق االبــیض فــي عــام 

) .ل الحدود الوطنیةأي داخ(االتجار بالداخل 

أمــا فــي عهــد عصــبة االمــم المتحــدة فقــد تــم عقــد اتفــاقیتین دولیتــین وذلــك مــن أجــل معالجــة 
والخاصة بمكافحة األتجار بالنسـاء واالطفـال والثانیـة فـي عـام ١٩٢١مسألة االتجار االول في عام 

.والخاصة بمكافحة األتجار بالنساء البالغات ١٩٣٣

منظمــة األمــم المتحــدة عقــدت اتفاقیــة حظــر االتجــار اءشــنأعلــى وبعــد مضــي عــدة ســنوات 
١٩٤٩عـام ) ٤. د (٣١٧باالشخاص واستغالل دعـارة الغیـر والتـي اقرتهـا الجمعیـة العامـة بقرارهـا 

لما كانـت الـدعارة ، ومـا یصـحبها مـن آفـة ((والتي كانت دیباجتها )٩(١٩٥١والتي بدأت بالنفاذ عام 
وتعرض للخطر رفـاه هنافى مع كرامة الشخص البشري وقدر الدعارة تتاالتجار باألشخاص ألغراض 

، فجاءت المـادة األولـى مـن هـذِه األتفاقیـة بـأن یتفـق أطـراف هـذِه األتفاقیـة )) الفرد واألسرة والجماعة
:على انزال العقاب بأي شخص یقوم ، أرضاء ألهواء آخر 

.حتى برضاء هذا الشخص بقوادة شخص آخر أو غوایته أو تضلیله على قصد الدعارة-١
یتضح من دیباجة هذِه األتفاقیـة )١٠(استغالل دعارة شخص اخر حتى برضاء هذا الشخص-٢

.ونص المادة األولى من االتفاقیة ذاتها انها ربطت بین مفهومي االتجار والدعارة 

(9) Louise Toupin , La Question du "traffic des femmes" point des reperes dans Ladocumentation des
coalition , op. cit , p 7 .

.١٩٤٩انظر اتفاقیة حظر االتجار باالشخاص واستغالل دعارة الغیر لعام )١٠(



قیــة واختلفــت وجهــات النظــر حــول هــذِه االتفاقیــة الســیما بعــد التعبئــة النســویة حــول هــذِه االتفا
-:ا وهموأزاء ذلك یمكن رصد المواقف على اتجاهین بین مؤید ومعارض لها

) CATW(مكافحة االتجار بالمرأةتحادا: االتجاه األول 

Coalition Against Traffic in Women

كمـــا یـــرى هـــذا االتجـــاه الـــى ) البغـــاء(أن الهـــدف المعلـــن لهـــذا االتجـــاه هـــو فـــي الواقـــع إلغـــاء 
عاضة عن مفهوم االتجار باألستغالل الجنسي ، ألن الـدعارة وفقـًا لمفهـوم هـذا االتجـاه ضرورة االست

تعـــد شـــكًال مـــن اشـــكال االســـتغالل الجنســـي ولـــُه نفـــس طبیعـــة األغتصـــاب وختـــان االنـــاث وســــفاح 
المحارم والعنف ضد المرأة وتجارة الـدم واألعضـاء األنسـانیة وتعـد الـدعارة وفـق منظـور هـذا االتجـاه 

اتهـــا انتهاكـــًا لحقـــوق االنســـان شـــأنها شـــأن العبودیـــة وذلـــك ألن الـــدعارة ال یمكـــن أن تكـــون فـــي حـــد ذ
ــِه فــأن هــذا االتخیــرطوعیــة وال یمكــن أن یكــون أي  جــاه یحــرم الــدعارة ســواء فــي هــذِه المســألة وعلی

)١١(.إجباریة أمةارییأكانت اخت

ر الرؤیة حول االتجار الدفاع عن حقوق محترفي الجنس ومحاولة تغی: االتجاه الثاني 

 عقدت خمس مؤ١٩٨٠في عام
.ھامش مؤتمر االمم المتحدة للمرأة والذي عقد في كوبنھاكن في تلك السنة 

١٩٨٣وفي عام 

سالدولیة النسویة المناھضة الرق الجن
الجنسي واالعتداء 

.١٩٨٥سات في عام وممن داخل وخارج صناعة الجنس ادى الى تشكیل اللجنة الدولیة لحقوق الم
(11) Louise Tupon , I bide , p 10 .



یحرم هذا االتجاه الدعارة القسریة فقط وذلك ألنه یرى أن من حقوق االنسـان العمـل الجنسـي 
اریـة فهـي یة اختار دعالـوبذلك فهو یعـد عمـًال مـن االعمـال ، وهـو عمـل اختیـاري وبالتـالي فـأذا كانـت 

.أما إذا كانت قسرًا فهي مجرمة ) غیر مجرمة(

هتــي النظــر لكـال االتجــاهین كــان لــُه اصـداء فــي المحافــل الدولیــة لــذلك أن االخـتالف بــین وج
فریـق العمـل التـابع كـان ل١٩٩١، ففـي عـام ١٩٤٩أجریت مبادرات عـدة إلعـادة النظـر فـي اتفاقیـة 

ـــة لمكافحـــة  لألمـــم المتحـــدة المعنـــي باالشـــكال المعاصـــرة للعبودیـــة وبالتعـــاون مـــع المؤسســـة الهولندی
اقتــراح مفــادُه أن یــدرج فــي االتفاقیــة حــق تقریــر المصــیر للمــرأة ، وبالتــالي )STV(االتجــار بالنســاء 

.یمكن التمییز بین الدعارة والعمل القسري 

مؤتمرًا دولیًا حول االتجار بالبشر الذي عقـد فـي هولنـدا ألعـادة النظـر ١٩٩٤وعقد في عام 
ــــة عــــام  ــــ١٩٤٩فــــي اتفاقی ــــة غیــــر فعال ة وال تتضــــمن األشــــكال ، وخلــــص المــــؤتمر أن هــــذِه االتفاقی

المعاصــرة لألتجــار فــي النســاء كاألتجــار ونقــل األشــخاص خــارج الــبالد واالتجــار بعــامالت المنــازل 
والنظام األلكترونـي للعـرائس واالتجـار داخـل الحـدود الوطنیـة واألعتـداء الجنسـي فـي امـاكن العمـل ، 

لحاالت التـي  ال تنطـوي علـى طي االتفاقیة اتغیجب أن ) IOM(كما وذكرت منظمة الهجرة الدولیة 
بطریقـة غیـر ضرورة ان یكون دخوله الـى الـبالد هجرة غیر مشروعة ، فالشخص المتجر بِه لیس بال

مشـــروعة ففـــي عـــدة بلـــدان اوربیـــة یـــتم مـــنح تأشـــیرات فنیـــة إذ تســـمح للنســـاء بالـــدخول كراقصـــات أو 
ین بــالجنس لیــتم بــیعهن مضــیفات وبالتــالي یكــون دخولهــا بصــورة مشــروعة حتــى یقعــن فریســة للمتجــر 

.ألصحاب المواخیر للعمل في الدعارة 

التــابعین لالتحــاد ) Lin Lapchew , marjan wijers(قــدم المقــررین ١٩٩٧ففــي عــام 
همــا تقریـر ل) STV(والمؤسسـة الهولندیــة ضـد االتجــار ) GAATW(الـدولي لمكافحــة االتجـار بــالمرأة 

)١٢(:دعارة من جانبین الها وبینبینحول مسألة االتجار والتفرقة 

(12) Louise Toupin , Laquestiondu "traffic des femmes" point des reperes dans La documentation des
coalitions feminists internationals anti traffic , op . cit , p 12 .



أن كل أتجار بالمرأة ینطوي علـى عنصـر رئـیس ال یقبـل المناقشـة وهـو مشـترك فـي :الجانب األول 
كـــل أحـــوال االتجـــار ، وهـــو القســـر واألكـــراه ومـــن ثـــم ینبغـــي أن یظهـــر فـــي تعریـــف 

.االتجار بالنساء بخالف الدعارة التي یمكن أن تكون منطویة على القسر أم ال 

یجـب التمییــز بـین الجمــع والنقــل مـن جهــة وظـروف العمــل مــن جهـة أخــرى ، وفقــًا :ثــاني الجانــب ال
أن هـــذا التمییـــز امـــر حاســـم ألن التـــدابیر المتخـــذة لمنـــع ومكافحـــة ) Wijers(لـــرأي 

ـــع نقـــجمیـــع والالت ل لیســـت هـــي بالضـــرورة هـــي نفـــس اإلجـــراءات التـــي وضـــعت لمن
.ومكافحة ظروف العمل الفاحش والمخالف للقانون 

جمیـــع األفعـــال التـــي تنطـــوي علـــى ((لـــذلك فقـــد توصـــل المقـــرران الـــى تعریـــف االتجـــار بأنـــُه 
تجمیــع ونقــل ألمــرأة داخــل وخــارج الــبالد ألجبارهــا علــى العمــل أو تقــدیم خــدمات مــن خــالل العنــف 
والتهدید بالعنف واساءة استخدام السلطة أو الهیمنة وتحت اكـراه الـدیون أو الغـش أو أي شـكل آخـر 

.))ال القسریةلألعم

یتبــین مــن هــذا التعریــف أن االتجــار لــم یعــد یقتصــر علــى الــدعارة فقــط ، كمــا كــان فــي ظــل 
تجبـــر علیـــه المـــرأة أو خدمـــة عمـــل االتفاقیـــات الســـابقة ، بـــل وســـع مـــن مفهـــوم االتجـــار لیشـــمل كـــل 

)١٣(.سیة ام ال جنتقدمها للغیر سواء أكانت من األعمال أو الخدمات ال

مقررین والجهود الدولیة التحادات مكافحة االتجار ، أصدرت األمـم المتحـدة فضل تقریر البو 
البروتوكــول الخــاص بمنــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال المكمــل ألتفاقیــة 

، ولقــد تضــمن هــذا البروتوكــول ٢٠٠٠األمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطیــة لعــام 
.تعریفًا لألتجار ) أ(ثة منُه فقرة في المادة الثال

تجنیــد اشــخاص أو نقلهــم أو تنقــیلهم أو إیــواؤهم أو اســتقبالهم ((یقصــد باألتجــار باألشــخاص 
بواســطة التهدیــد بــالقوة أو اســتعمالها أو غیــر ذلــك مــن اشــكال القســر أو األختطــاف أو األحتیــال أو 

(13) Louis Tuopin , op . cit , p 2 – 13 .



بأعطـاء أو تلقـي مبـالغ مالیـة أو مزایـا حالـة استضـعاف أواو اسـتغالل الخداع أو اسـتغالل السـلطة 
.لنیل موافقة شخص ما لُه سیطرة على شخص آخر لغرض االستغالل 

استغالل دعارة الغیر أو سائر اشكال االسـتغالل الجنسـي أو : ویشمل االستغالل كحد أدنى 
نــزع األعضــاء الســخرة أو الخدمــة قســرًا أو األســترقاق أو الممارســات الشــبیهة بــالرق أو االســتعباد أو 

أن موافقــة ضــحیة األتجــار باألشــخاص ال ) ب(واتمامــا لهــذا التعریــف بینــت المــادة نفســها فــي الفقــرة 
تكـــون محـــل اعتبـــار فـــي الحـــاالت التـــي یكـــون قـــد اســـتخدم فیهـــا أي مـــن الوســـائل المشـــار الیهـــا فـــي 

غــرض االســتغالل اتجــارًا ویعــد تجنیــد طفــل أو نقلــُه أو تنقیلــُه أو آیــواؤُه أو اســتقبالُه ل) أ/ف(التعریــف 
باألشــخاص حتــى إذا لــم ینطــوي علــى اســتعمال أي مــن الوســائل المبینــة فــي التعریــف فقــرة ج كمــا 

)١٤() .د(یقصد بتعبیر طفل في هذا البروتوكول أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر فقرة 

ا فـــي واشـــكال االســـتغالل التـــي ســـوف نقـــوم ببحثهـــصـــورویعـــد هـــذا التعریـــف شـــامًال لكافـــة 
.المبحث الثاني 

مـن المفیـد االشـارة الیـِه أن هنـاك مـن یخلـط بـین األتجـار بالبشـر والتهریـب اال أن هنـاك فرقـًا 
واالتجــــــار بالبشــــــر ) Kidniping(ن التهریــــــب بــــــیكبیــــــرًا بــــــین هــــــذین المصــــــطلحین اال أن التفرقــــــة 

)Traficking (المهربــون والمتجــر ال یخلــو مــن الصــعوبة الســیما فــي الــدول التــي یعبــر مــن خاللهــا
ل غالبًا ولیس دائمًا تهریب الضحایا ، فالضحیة توافق مبدئیًا علـى نقلهـا شمبالبشر یفاالتجاربهم ، 

داخل حدود الدولة أو عبر الى دول أخرى ، ویتطلب التمییز بین النشاطین تـوفر معلومـات مفصـلة 
.حول ظروف الضحیة النهائیة 

نـُه جلـب االشـخاص ونقلهـم الـى دولـة اخـرى بطریقـة غیـر وینظر الـى التهریـب عمومـًا علـى أ
قانونیــة بهــدف الــربح اال أن تســهیل دخـــول االشــخاص الــى دولــة المـــرور مــن خاللهــا بطریقــة غیـــر 
قانونیــة ال یعـــد اتجـــارًا بالبشـــر رغـــم أن تنفیـــذُه یـــتم غالبــًا فـــي ظـــروف خطیـــرة ومهینـــة تســـتلزم تهریـــب 

لقیـام بـذلك النشـاط ، بینمــا ال یتضـمن االتجـار بالبشـر موافقــة البشـر احیانـًا موافقـة المهـاجرین علــى ا

.TIPلمعروف بـبروتوكول بالیرمو ا٢٠٠٠ر الوطنیة لعام عبانظر البروتوكول الملحق باتفاقیة الجریمة المنظمة )١٤(



الضـــحایا ، وٕاذا تـــم الحصـــول علـــى مـــوافقتهم فـــي البدایـــة فـــأن تصـــرفات التجـــار المؤذیـــة والقســــریة 
سـیجبرونأنهـمالموافقـة ، وغالبـًا مـا یجهـل ضـحایا االتجـار بالبشـر كوالمخادعة تؤدي الى إلغـاء تلـ
تغلون فـي اعمـال مختلفـة ، وذلـك ممكـن أن یتحـول تهریـب البشـر الـى علـى العمـل فـي البغـاء أو یسـ

العنصر الرئیسي الذي یمیز االتجار بالبشر عن التهریـب هـو وجـود عنصـر فمفهوم االتجار بالبشر 
عكــس التهریــب فاألتجــار قــد یحــدث داخــل حــدود الدولــة أو خارجهــا بالخــداع أو القــوة أو األكــراه ، و 

.)١٥(

(15) Human Traficking information and Resources for emergency Helath care providers sponsored
by Mointsinai emergeny Medical Department , American Osler Society . AMSA & Brown Medical
School .

http://tribes.net/humantraficking/thread/b33bob61.aaab.4755.a2f9.47eb.70733c75.



املبحث الثاني

األجتار بالنساءصور 

الــى حــین صــدور بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة )  trafficking(االتجــار لقــد كــان مفهــوم 
االتجـــار باألشـــخاص وخاصـــة النســـاء واألطفـــال المكمـــل التفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة 

.رة مرادفًا لمفهوم الدعاTIPوالمعروف بأتفاق بالیرمو ٢٠٠٠المنظمة عبر الوطنیة لعام 

اصبح لألتجار مفهومًا أوسع مـن ذي قبـل بحیـث اصـبح TIPاال أنُه وبعد صدور بروتوكول 
یشــمل باالضــافة الــى االســتغالل الجنســي الســخرة والعبودیــة والــرق والممارســات الشــبیهة بــالرق وبیــع 

.األعضاء وسائر اشكال االستغالل 

فئتین إذ تتضمن الفئة األولـى لذلك سوف نقوم بأستعراض صور االتجار بالنساء على شكل 
االســـتغالل الجنســـي ، أمـــا الفئـــة الثانیـــة ســـائر اشـــكال االســـتغالل مـــع ایـــراد احصـــائیات المنظمـــات 
المعنیــة والمختصــة بهــذا األمــر مــن مفیــد األشــارة الیــِه أن النســب واألحصــائیات تختلــف فیمــا بینهــا 

قــدرة الضــحایا علــى األفصــاح عمــا وعــزوف وعــدم االتجــارهــذا لوالســبب یرجــع الــى الطبیعــة الســریة 
.حدث لهم 

األستغالل الجنسي : الفئة األولى -

أغلب ضحایا هذا االستغالل هم االفراد الذین یكونون بال مأوى والمـراهقین والهـاربین وربـات 
البیـــوت والمشـــردین والالجئـــات ومـــدمني المخـــدرات كـــونهم الفئـــات االضـــعف فـــي المجتمـــع ، حیـــث 

ط ضعف هؤالء وانعدام الفرص فیقومون بتقدیم لهـم عـروض بالعمـل والتوظیـف أو یستغل التجار نقا
التعلـــیم أو وعـــود بـــالزواج ، وبعـــد وصـــول الضـــحایا المكـــان المقصـــود یقعـــون فریســـة لهـــؤالء التجـــار 

یرات الفنیـــة شـــاســـتخدام التأویكرهـــون علـــى ممارســـة الـــدعارة ، لـــیس هـــذا فحســـب بـــل قـــد یـــتم اســـاءة 
نیة والترفیهیة والتي تمنح آلالف النسوة فهدف هـذِه التأشـیرة هـو الحصـول علـى لممارسة األعمال الف

عمـل أو عــرض بالعمــل فــي ملهـى وغالبــًا مــا تلعــب وكــاالت التوظیـف المــرخص بهــا بموجــب قــوانین 



دورًا رئیســـًا فـــي خـــداع هـــؤالء النســـوة ) دولـــة المقصـــد(دول المنشـــأ وتلـــك التـــي یتوجـــه الیهـــا الضـــحیة 
، ولـــدى وصـــول الضـــحایا الـــى الـــدول التـــي یقصـــدن یـــتم تجریـــدهن مـــن وثـــائقهن وتطـــویعهن للعمـــل 

وجــــوازات ســــفرهن ویــــتم اجبــــارهن علــــى اوضــــاع یجــــري فیهــــا اســــتغاللهن جنســــیًا أو أجبــــارهن علــــى 
األعمال الشاقة ، وٕاذا تجاوزت اقامة الضحیة مدة التأشـیرة أو آخلـت بأحـد بنودهـا یـتم اجبارهـا علـى 

.غلونها مع التهدید باألبالغ عنها لسلطات الهجرة الطاعة من قبل الذین یش

وقــد اقــرت حكومــات سویســرا وســلوفانیا وقبــرص والیابــان صــدور مثــل هــذِه التأشــیرات بأعــداد 
كبیــرة لــدخول اراضــیها واســتخدامهم كــأداة لألتجــار بالبشــر ، وقــد ذكــرت تقــاریر أن الیابــان اصــدرت 

هیـــة لنســـاء مـــن الفلبـــین یشـــتبه بـــأن العدیـــد مـــنهن تأشـــیرة فنیـــة ألعمـــال ترفی) ٥٥.٠٠٠(٢٠٠٣عـــام 
.)١٦(اصبحت ضحایا

مـــن حـــاالت االتجـــار % ٧٩بـــأن ) UNODC(ویـــذكر تقریـــر مكتـــب االمـــم المتحـــدة للجریمـــة 
، كمـا وذكـرت منظمـة العمـل الدولیـة )١٧(بالبشر التي تم تحدیدها كانت تتضـمن االسـتغالل الجنسـي

مــن حــاالت االتجــار بالبشــر الغــراض االســتغالل % ٩٨بــأن النســاء والفتیــات یشــكلن ٢٠٠٥لعــام 
.)١٨(الجنسي

ــــر ٩وأكــــدت دراســــة أخــــرى أن  ــــة التجــــارة غی ــــون مهن ــــین عشــــرة اشــــخاص ممــــن یزاول مــــن ب
األخالقیة في منطقة البلقان ومن بینهم اطفال مـن الجنسـین یـتم اجبـارهم وٕاكـراههم علـى العمـل غیـر 

ن طفـل وأمـرأة فـي االتحـاد األوربـي مـن قبـل تجـار الف شـخص بـی١٢٠المشروع وأن سنویًا یتم بیع 
)١٩(.دون الثامنة عشر من العمر % ٨٠في منطقة جنوب شرق أوربا عبر منطقة البلقان منهم 

العبودیة ، السخرة ، االسترقاق ، وبیع االعضاء: الفئة الثانیة -

) (. د)١٦(
sa/74394/default.qspx-edu-http://faclty.ksu، منشورة على الموقع ٢٠٠٩العربیة ، 

.٢٠٠٩مكتب االمم المتحدة للمخدرات والجریمة ، التقریر العالمي لألتجار بالبشر ، شباط )١٧(
.http://equaitynow.org/ar/print/1029

.٢٠٠٥تقریر منظمة العمل الدولیة لعام )١٨(
ح) یونسیف(دراسة اعدتھا منظمة مساعدة االطفال التابعة لألمم المتحدة )١٩(

http://www.ramadn2/dalislang.htm.) :المرأة في یومھا العالمي ونضال لتوفیر مالذ أمن(



لمي علــى األیــدي بــدأ أزدهــار تجــارة العبودیــة فــي القــرن الحــادي والعشــرین نتیجــة للطلــب العــا
العاملة غیر القانونیة الرخیصة والمستضـعفة ، ویبلـغ ضـحایا االتجـار باألیـدي العاملـة حسـب تقریـر 

، فالطلب على الخدم في المنازل في دول شرق آسیا یعتبـر األكثـر )٢٠(%٥٦منظمة العمل الدولیة 
٦٠٠.٠٠٠ي السـعودیة ، ملیـون فـ١.٢، إذ تشیر منظمة الهجرة الدولیـة أن حجـم العمالـة المنزلیـة 

تنحــدر بشــكل رئــیس مــن ســریالنكا والفلبــین ١٦٠.٠٠٠والي حــاألمــارات العربیــة ، وفــي لبنــان بفــي
ملیــون مــن هـــذا النــوع مــن العمالـــة فــي الشـــرق ٢واثیوبیــا لــذلك یمكـــن التقــدیر بأنــُه یوجـــد اكثــر مـــن 

)٢١(.االوسط 

الشــاقة وینشــأ هــذا الــنمط حــین یهجــر وكثیــرًا مــا یــتم اســتغالل الضــحایا واســتعبادهم باألعمــال 
األفراد مجتمعاتهم ألسباب اقتصادیة ویسافرون الى المراكز الحضـریة القریبـة أو البلـدان ذات الـوفرة 
األقتصـــادیة مـــن أجـــل العمـــل وعنـــدها یصـــبحون عرضـــة للعبودیـــة القســـریة وخاصـــة فـــي عملهـــم فـــي 

ألشـكال مـن األذى اللفظـي والجسـدي اعمال الخدمة المنزلیة ، وتكشـف تلـك العبودیـة عـن تعرضـهم 
رق عقـد العمـل الـذي یحكـم العالقـة بـین الطـرفین مـن خـالل تـأخیر خـمن قبل رب العمل فضًال عـن 

األجــور ، أو عــدم مــنح عطلــة للراحــة مــن العمــل ویــزداد هــذا األذى فــي الحــاالت التــي یحجــز فیهــا 
)٢٢(.وثائق الهویة 

مـــنهن ال % ٣١ثیوبیـــا وســـریالنكا والفلبـــین ، مـــن امنحـــدراتفـــي لبنـــان والفعـــامالت الخدمـــة 
ســـاعة ١١یعملـــن % ٦٥ال یتمـــتعن بأســـتراحة منظمـــة و% ٣٤یســـمح لهـــن بـــالخروج مـــن المنـــزل و

سـاعة وهـذا ٢٤ساعة ، وبعض العامالت اشـرن انهـن یعملـن تحـت الطلـب لمـدة ١٣یعملن % ٤٢

.٢٠٠٩التقریر العالمي لالتجار بالبشر الصادر عن منظمة العمل الدولیة في شباط )٢٠(
(21) Jacque line Berman . trafficked women "international migration , Vol . 48 , 2010 , pp . 85 – 86 .

.احمد لطفي السید مرعي ، مصدر سابق . د)٢٢(
.٢٠١٠تقریر وزارة الخارجیة األمریكیة لعام -
دراسة م(المحامیة منال محمود المشني ، حقوق المرأة من المواثیق الدولیة وأصالة التشریع األسالمي -

–٢٤٨، ص ٢٠١١) 
٢٤٩.



صر غولنـارا شـاهنیان فـي مؤتمرهـا ما اكدتُه مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنیة بأشكال الرق المعا
)٢٣(.الصحفي 

أمــا الــرق فأنــُه یعــرف علــى انــُه احالــة أو وضــع أي شــخص تمــارس علیــه الســلطات الناجمــة 
عن حق الملكیة كلها أو بعضها ومـن أوضـح صـورِه قیـام االبـاء ببیـع ابنـائهم مـن أجـل سـداد دیـونهم 

.م أو زیادة لدخلهم وقد یباع األطفال بعد خطفهم من ذویه

بیــع األجنــة فــي األرحــام ، كمــا وهــيمــن المفیــد االشــارة الیــِه ظهــور صــورة جدیــدة فــي الــرق 
وشــاعت ظــاهرة بیــع وتهریــب االعضــاء البشــریة كالكلیــة والقرنیــة ومشــیمة المــرأة والتــي ازدهــرت فــي 

، حیـــث یـــتم شـــراؤها مـــن الفقـــراء اســـتغالًال لحـــاجتهم ٢٠٠٣العـــراق عقـــب االحـــتالل االمریكـــي عـــام 
ـــة وفقـــدان العمـــل ویـــتم نـــزع اعضـــاء مـــن األحیـــاء المخطـــوفین مـــن عصـــابات ا لمادیـــة بســـبب البطال

)٢٤(.مختصة قبل قتلهم وتدر هذِه التجارة مبالغ طائلة لشركات امریكیة ودولیة مرتزقة 

ومـــن ضـــمن االشـــكال الحـــادة لالتجـــار هـــو تجنیـــد االطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة إذ تشـــیر 
مــن األطفــال دون الثامنــة عشــر للمشــاركة فــي نزاعــات فآال النیــد عشــرات األحصــاءات انــُه تــم تج

مسلحة للعمل في جیوش نظامیة ومیلیشات مسلحة أو جماعـات متمـردة ویـتم بخطـف بعـض االفـراد 
ألجبــارهم علــى العمــل ُیجنــد اخــرون نتیجــة تهدیــدهم أو عــن طریــق تقــدیم رشــاوى أو وعــود كاذبــة ، 

ذین یـتم تجنیـدهم الـى التـدریب المناسـب ویـتم دفعهـم الـى سـاحات المعركـة وغالبًا ما یفتقد األطفال الـ
بســرعة وتــتم معــاملتهم بقســوة ، إذ یــتم ارســال األطفــال ســواء الــذكور أو األنــاث الــى أرض المعركــة 
قبل ارسال القوات النظامیة ویتعرض الكثیـر مـن األطفـال المجنـدین وخاصـة البنـات لـألذى الجنسـي 

)٢٥(.ة باألمراض الجنسیة المعدیة وبحاالت الحمل غیر المرغوب فیِه ویواجهن خطر اإلصاب

.جریدة السفیر اللبنانیة )٢٣(
٢٠٠٩http://www.darble.net/spaclla_news.phpتجارة الرقیق بعد االحتالل االمریكي للعراق ، )٢٤(
.احمد لطفي السید مرعي ، مصدر سابق . د)٢٥(



املبحث الثالث

االساس القانوني حلظر االجتار بالنساء

لقــد حظیـــت مســـألة االتجـــار باألشـــخاص بأهتمـــام واســع لـــذلك جـــاءت الكثیـــر مـــن االتفاقیـــات 
وطنیــة لــبعض النص علیهــا وكــذلك قــوانین الالدولیــة واألعالنــات والمواثیــق الدولیــة لحقــوق األنســان بــ

ببحـث هـذِه االسـس متنـاولین االتفاقیـات الدولیـة سـواء التـي انصـبت بشـكل مالدول ، لذلك سوف نقو 
اساســي علــى حالــة االتجــار أو التــي تــنظم موضــوع معــین ولكنهــا تشــیر فــي بعــض نصوصــها الــى 

الدولیة أوًال وثانیًا قوانین الوطنیـة لـبعض واإلعالناتالمواثیق على هذا النحومسألة الرق واالتجار و 
.الدول 



املطلب األول

االتفاقيات الدولية

فـي اواخـر القـرن التاسـع عشـر ) Human trafficking(لقد بدأ األهتمام بتجارة االشخاص 
، واســفر عــن بعــض التوصــیات وضــعت اســس التعــاون الــدولي فــي ١٨٩٩فعقــد مــؤتمر لنــدن عــام 
الشخاص ، ومن ثم تصـاعدت جهـود المجتمـع الـدولي ، فعقـد مـؤتمر بـاریس مجال حظر االتجار با
لمحاولـة تنفیـذ وصـایا مـؤتمر لنـدن إذا أسـفر المـؤتمر عـن اتفـاق دولـي ١٩٠٢بدعوة من فرنسا عام 

ـــة  ـــة مـــن االتجـــار بـــالرقیق االبـــیض ، فجـــاءت اتفاقی لحظـــر ١٩٠٤آیـــار ١٨مـــن أجـــل حمایـــة فعال
تفاقیـــة تنـــاول هـــذا الموضـــوع ، ثـــم تـــال هـــذِه االتفاقیـــة اتفاقیـــة عـــام االتجـــار بـــالرقیق االبـــیض كـــأول ا

تتنـــاول الموضـــوع ذاتـــُه وبعـــد ذلـــك اتفاقیـــة حـــول تحـــریم االتجـــار بالنســـاء واألطفـــال فـــي عـــام ١٩١٠
٢٦(.١٩٢١(

ت فـي لوالتـي ُعـد١٩٢٧الخاصـة بـالرق والتـي بـدأت النفـاذ عـام ١٩٢٦فاقیة عـام ومن ثم ات
، إذ جـاء فـي الفقـرة األولـى مـن ١٩٥٧ث بدء نفـاذ االتفاقیـة المعدلـة عـام حی١٩٥٣بروتوكول عام 

ات الناجمــة طأو وضــع أي شــخص تمــارس علیــِه الســلحالــة((المــادة األولــى منهــا تعریــف الــرق بأنــُه 
، وفي الفقرةالثانیة منُه ما تشتمل علیـِه تجـارة الرقیـق بأنهـا جمیـع )) عن حق الملكیة كلها أو بعضها

تي تنطوي علیها اسر شخص ما أو أحتجازُه أو التخلي عنُه للغیر على قصـد تحویلـه الـى األفعال ال
رقیق وجمیع األفعال التي تنطوي علیها احتیاز رقیق مـا بغیـة بیعـه أو مبادلتـِه وجمیـع أفعـال التخلـي 

قـاء أو بیعًا أو مبادلة عن رقیق تم احتیازه عـن قصـد بیعـه أو مبادلتـِه وكـذلك عمومـًا أي أتجـار باالر 
.نقل لهم 

كـل أما المادة الثانیة من ذات االتفاقیة فأنها تنص على تعهد األطـراف السـامون المتعاقـدون 
أو بقدر كونـِه لـم زتهأو حمایتِه أو سلطانِه أو حیاالموضوعة تحت سیادتهِ األقالیمما یخص یمنهم ف

:یتخذ بعد التدابیر الضروریة لذلك 
، ) دراسة مقارنة(محمود السید حسن داود ، التدابیر الدولیة لمكافحة األتجار بالنساء في القانون الدولي العام والفقھ االسالمي . د)٢٦(

.٢٠، ص ٢٠١٠المصریة  مصر ، دار الكتب



.معاقبة علیِه منع االتجار بالرقیق أو ال-أ
)٢٧(.بالعمل تدریجیًا وبالسرعة الممكنة على القضاء كلیًا على الرق بجمیع صورِه -ب

ولما كـان االتجـار موضـوع البحـث یتنـاول صـورًا متعـددة ومنهـا السـخرة فلقـد حرمـت االتفاقیـة 
الرابعــة والتــي اعتمــدها المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدولیــة فــي دورتــهِ ) ٢٩(الخاصــة بالســخرة رقــم 

)٢٨(.واتي دخلت حیز النفاذ السخرة أو العمل القسري بكافة صورِه ١٩٣٠حزیران ٢٨عشر یوم 

فـي المـادة الرابعـة منـًه ١٩٤٨كما حظر األعالن العالمي لحقوق االنسـان الصـادر فـي عـام 
یـة حظـر ، ثم جاءت اتفاق)٢٩(استرقاق أحد أو استعبادُه ویحظر الرق واالتجار بالرقیق بجمیع صورهِ 

كمــا ١٩٥١والتــي دخلــت حیــز النفــاذ عــام ١٩٤٩االتجــار باألشــخاص واســتغالل دعــارة الغیــر لعــام 
فـي المـادة ١٩٥٠بیناه سابقًا ، ثم جاءت االتفاقیة األوربیة لحقوق األنسان والحریات االساسیة لعام 

رة الثانیـة ال یجـوز ارغـام ال یجوز اسـترقاق احـد أو اسـتعبادُه وفـي الفقـ(الرابعة منها في الفقرة األولى 
)٣٠() .احد على القیام بعمل جبري أو قسري

ثـــم جـــاءت االتفاقیـــة التكمیلیـــة ألبطـــال الـــرق وتجـــارة الرقیـــق واألعـــراف والممارســـات الشـــبیهة 
ان (والتي نصت في المـادة األولـى منهـا علـى ١٩٥٧والتي بدأت النفاذ في عام ١٩٥٦بالرق لعام 

ف فــي هــذِه االتفاقیــة جمیــع التــدابیر التشــریعیة وغیــر التشــریعیة القابلــة تتخــذ كــل مــن الــدول األطــرا
لـــي والضـــروریة للوصـــول تـــدریجیًا وبالســـرعة الممكنـــة الـــى ابطـــال االعـــراف والممارســـات مللتنفیـــذ الع

التالیــة أو هجرهــا حیثمــا اســتمر وجودهــا وســواء شــملها أو لــم یشــملها تعریــف الــرق الــوارد فــي المــادة 
.١٩٢٦تفاقیة الخاصة بالرق لعام األولى من اال

.١٩٢٦انظر اتفاقیة تحریم االتجار بالرقیق لعام )٢٧(
)١٩٣٠)٢٨

.كنة ریم عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صورِه في اقصر فترة ممجبت
.١٩٤٨انظر االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في )٢٩(
.١٩٥٠انظر االتفاقیة االوربیة لحقوق االنسان لعام )٣٠(



أسار الدین ویراد بذلك الحال الوضع النـاجم عـن ارتهـان مـدین بتقـدیم خدماتـه الشخصـیة )أ(
قـة لهـذه الخــدمات ال أو خـدمات شـخص تـابع لـُه ضـمانًا لـدین علیـِه ، إذا كانـت قیمـة النف

.هذا الدین أو لم تكن مدة هذِه الخدمات أو طبیعتها محددةغطیةتستخدم لت
القنانـــة ویـــراد بـــذلك حـــال أو وضـــع أي شـــخص ملـــزم بـــالعرف أو القـــانون أو عـــن طریـــق )ب(

ـــة لهـــذا الشـــخص  ـــى أرض شـــخص أخـــر وأن یقـــدم خـــدمات معین ـــأن یعـــیش عل ـــاق ب االتف
.ضعهوض ودون أن یملك حریة تغییر و بعوض أو بال ع

-:أي من األعراف أو الممارسات التي تتیح )ج(
عـــًال دون أن تملـــك حـــق الـــرفض وببـــدل مـــالي أو ج امـــرأة أو تزویجهـــا فیالوعـــد بتـــزو -١

مجموعـة یـةعیني یدفع ألبویها أو للوصـي علیهـا أو ألسـرتها أو ألي شـخص أخـر أ
.أخرى أشخاص

مــنح الــزوج أو اســرتِه او قبیلتــِه حــق التنــازل عــن الزوجــة لشــخص أخــر لقــاء ثمــن أو -٢
.عوض أخر 

.ص آخر امكان جعل المرأة لدى وفاة زوجها ارثًا ینتقل الى شخ-٣
أي من االعراف والممارسات التي تسمح ألحد االبوین او كلیهما او للوصـي بتسـلیم -٤

طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة الى شخص اخر لقاء عوض أو بال عوض علـى 
.قصد استغالل الطفل والمراهق أو استغالل عملِه 

ة او محاولـــة هـــذا التنقـــل أو یشـــكل نقـــل الرقیـــق مـــن بلـــد الـــى آخـــر بأنـــُه وســـیل(الفقـــرة االولـــى ٣/ م 
االشتراك فیِه جرمًا جنائیًا في نظر قـوانین الـدول األطـراف فـي هـذِه االتفاقیـة ، ویتعـرض االشـخاص 

)٣١() .الذین یدانون بهذِه الجریمة لعقوبات شدیدة جداً 

والتـي اقرهـا المـؤتمر العـام ١٩٥٦لعـام ) ١٠٥(كما وحظرت االتفاقیة الخاصـة بالسـخرة رقـم 
أي شـــكل مـــن اشـــكال عمـــل الســـخرة ١٩٥٩ة العمـــل الدولیـــة والتـــي دخلـــت حیـــز النفـــاذ عـــام لمنظمـــ

)٣٢(.والعمل القسري 

لــم یقتصــر الحظــر علــى االتفاقیــات بــل اشــارت االعالنــات الدولیــة لــذلك ، جــاء فــي اعــالن 
إذ دعــى هــذا االعــالن جمیــع الــدول بأتخــاذ التــدابیر ١٩٦٧القضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة لعــام 

.١٩٥٦بالرق لعام الشبیھة انظر االتفاقیة التكمیلیة ألبطال الرق وتجارة الرقیق واالعراف والممارسات )٣١(
.١٩٥٦ة الخاصة بالسخرة لعام انظر المادة االولى من االتفاقی)٣٢(



، )٣٣(المناسبة بما في ذلك التدابیر التشریعیة لمكافحة جمیع انـواع االتجـار بـالمرأة واسـتغالل بغائهـا
وعلــى اثــر هــذا جــاء التأكیــد علــى هــذِه المســألة فــي اتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع اشــكال التمییــز ضــد 

)٣٤().سیداو(١٩٧٩المرأة لعام 

ربـط بـین ١٩٨١حقـوق االنسـان والشـعوب لعـام من المفید االشارة الیِه ان المیثاق األفریقـي ل
حظر كافة اشكال االستغالل واالمتهان واالسترقاق وبین التعذیب بكافـة انواعـِه ألنـُه غالبـًا مـا یرافـق 

لكــل فــرد الحــق فــي (هــذا االســتغالل أذى بــدني أو معنــوي وذلــك فــي المــادة الخامســة مــن المیثــاق بـــ 
قانونیـــة وحظـــر كافـــة اشـــكال اســـتغاللِه وامتهانـــِه واســـتعبادِه احتـــرام كرامتـــِه واالعتـــراف بشخصـــیتِه ال
)٣٥() .وخاصة االسترقاق والتعذیب بكافة انواعهِ 

ـــى العنـــف ضـــد المـــرأة الصـــادر فـــي  عـــد ١٩٩١وعلـــى غـــرار ذلـــك فـــأن اعـــالن القضـــاء عل
االتجــار بالنســاء واجبــارهن علــى البغــاء مــن ضــمن اشــكال العنــف الــذي یحــدث فــي اطــار المجتمــع 

.)٣٦(

ـــع  ـــة بحظـــر االتجـــار بالنســـاء قاصـــرة عـــن اســـتیعاب جمی ولمـــا كانـــت هـــذِه االتفاقیـــات المعنی
جوانــب األتجــار باالشــخاص لــذلك دعــت الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة الــى اعتمــاد اتفاقیــة جدیــدة 

ت لجنـة حقـوق االنسـان التابعـة هـ، وبعـد ذلـك وج)٣٧(لمكافحة كافة اشكال االستغالل الجنسي للمرأة
م المتحــدة نــداءًا الــى الحكومــات لوضــع العقوبــات المناســبة لألتجــار فــي النســاء والفتیــات بجمیــع لألمــ

اشـــكاله وصـــورِه وعقـــاب الفـــاعلین والوســـطاء الـــذین یرتكبـــون هـــذِه الجریمـــة فـــي بالدهـــم أو فـــي بـــالد 
)٣٨(.اجنبیة 

.١٩٦٧انظر المادة الثامنة من اعالن القضاء على التمییز ضد المرأة لعام )٣٣(
)١٩٧٩)٣٤

.نھا لمكافحة جمیع اشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریعي م
.١٩٨١راجع المادة الخامسة من المیثاق االفریقي لحقوق االنسان لعام )٣٥(
.١٩٩١انظر المادة الثامنة الفقرة ب من اعالن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في )٣٦(
الوثیقة التي اصدرتھا الج: انظر )٣٧(

.١٩٩٣نیسان ٣٠–١٩الرابعة بجنیف بتاریخ 
(38) Resolution delacommission des droits des / home 1998/30 , traite des femmes et des petites filles

.



ورة ان والـذي تضـمن فـي الفقـرة العاشـرة منـُه ضـر ٤٢١٣واعقب ذلك قرار مجلس االمن رقم 
یتخــذ كـــل اطـــراف النـــزاع اإلجـــراءات الخاصـــة لحمایـــة النســـاء والفتیـــات مـــن اعمـــال العنـــف وخاصـــة 

)٣٩(.اعمال الخدمات الجنسیة وكذلك اعمال العنف األخرى في اوضاع النزاع المسلح 

ولقد توجت هـذه الجهـود بقیـام األمـم المتحـدة بإصـدار بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االتجـار 
وبخاصـــة النســـاء واالطفـــال المكمـــل التفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة باألشــخاص 

، إذ جـــــاء فـــــي المـــــادة الثانیـــــة مـــــن هـــــذا البرتوكـــــول أن اغـــــراض هـــــذا ٢٠٠٠عبـــــر الوطنیـــــة لعـــــام 
-:البروتوكول هي 

.منع ومكافحة االتجار باألشخاص مع ایالء اهتمام خاص للنساء واالطفال -أ
.االتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم االنسانیة حمایة ضحایا ذلك -ب
.تعزیز التعاون بین الدول االطراف على تحقیق تلك االهداف -ج

والـذي ٢٠٠٤وعلـى الصـعید العربـي فلقـد جـاء المیثـاق العربـي لحقـوق االنسـان الصـادر فـي 
صـــورها وكـــذلك بحظـــر الـــرق واالتجـــار بـــاألفراد فـــي جمیـــع ٢٠٠٨آذار ١٥دخـــل حیـــز النفـــاذ فـــي 

االسترقاق واالستعباد والسخرة واالتجار باالفراد من اجل الدعارة أو االسـتغالل الجنسـي أو اسـتغالل 
)٤٠(.دعارة الغیر أو أي شكل أخر واستغالل االطفال في النزاعات المسلحة 

(39) Conseil de securite , nations , S/RES/1325(2000)Resolution 1323 (2000) Adoptee par leconseil
des , securite a sa séance 4273 , le31 october 2000 .

.٢٠٠٤من المیثاق العربي لحقوق االنسان الصادر في عام ) ٢، ١(انظر المادة العاشرة في )٤٠(



املطلب الثاني

القوانني الوطنية لبعض الدول

ل مســـألة حظـــر االتجـــار بالنســـاء ، والتـــي ُتعـــد لقـــد تضـــمنت القـــوانین الوطنیـــة لـــبعض الـــدو 
االســاس القــانوني لحظــر االتجــار بالنســاء ولكنهــا لــم تكــن تعــالج هــذِه المســألة بشــكل مباشــر وتحــت 
نفــس المســمى بــل تحــت مســمى اآلداب العامــة أو األخــالق العامــة أو مكافحــة البغــاء ، اال أنــه وفــي 

الــى ســن قــانون یحظــر مثــل هــذِه التجــارة فــي ظــل شــیوع هــذِه الظــاهرة الخطیــرة دأبــت بعــض الــدول
الوقت الذي لم تعد دولة بمنـأى عـن مثـل هـذِه التجـارة سـواء أكانـت منشـأ لهـذِه التجـارة أو مقصـدًا أو 

أقر الكونكرس االمریكي في عـام فلقد .الوالیات المتحدة االمریكیةوعلى رأس هذه الدول دولة عبور 
بشـــر ، ویهـــدف هـــذا القـــانون الـــى حمایـــة ضـــحایا االتجـــار قـــانون حمایـــة ضـــحایا االتجـــار بال٢٠٠٠

بالبشــر ومعاقبــة القــائمین علــى هــذِه التجــارة وحشــد الوكــاالت الحكومیــة االمریكیــة لشــن حملــة عالمیــة 
ـــداخلي  ضـــد االتجـــار بالبشـــر ، كمـــا یفـــوض هـــذا القـــانون وزارة الخارجیـــة والعـــدل والعمـــل واالمـــن ال

ة االمریكیــة للتنمیــة الدولیــة اصــدار تقــاریر بغیــة زیــادة الــوعي والصــحة والخــدمات االنســانیة والوكالــ
.العالمي ودفع الحكومات االجنبیة في اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة االتجار 

یقوم هذا التقریر بتحدیـد الـدول التـي تعـد منشـأ لهـذِه التجـارة أو دولـة عبـور أو دولـة مقصـد ، 
مـا بسـن وتطبیـق قـوانین ضـد االتجـار بالبشـر وحمایـة كما یشمل ملخصًا حول التزام حكومـات دولـة 

.اقسام ثالثة الى الدول صنیفلى االتجار بالبشر ویشرح اسس تضحایاه والقضاء ع

الــدول التــي تلتــزم حكوماتهــا تمامــًا مــع أدنــى حــد مــن المعــاییر التــي : إذ یتنــاول القســم األول 
تــزم حكوماتهــا بشــكل كامــل مــع ادنــى حــد مــن الــدول التــي ال تل: تــنص علیهــا القــوانین القســم الثــاني 

.المعاییر التي نص علیها القانون ، اال انها تبذل جهود ملحوظة أللزام نفسها بتلك المعاییر 



وال حد من المعاییر التي نص علیهـا القـانون ، بأدنىالدول التي ال تلتزم حكوماتها :  الثالقسم الث
)٤١(.تبذل جهود ملحوظة لفعل ذلك 

التي سارعت الى سن مثل هذا القانون سلطنة عمان بمرسومها ذي الرقم العربیةالدولومن 
یعـــد مرتكبـــًا لجریمـــة االتجـــار (، إذ جـــاء فـــي المـــادة الثامنـــة منـــُه ٢٠٠٨والصـــادر فـــي ســـنة ١٢٦

بالبشــر كــل شــخص یقــوم عمــًال أو بغــرض اســتغالل اســتخدام شــخص أو نقلــُه أو آیوائــِه أو اســتقبالِه 
ألكــــــراه أو التهدیــــــد أو الحیلــــــة أو بأســــــتغالل الوظیفــــــة أو النفــــــوذ أو بأســــــتغالل حالــــــة عــــــن طریــــــق ا

استضــعاف أو بأســتعمال ســلطة مــا علــى ذلــك الشــخص أو بأیــة وســیلة أخــرى غیــر مشــروعة ســواء 
.كانت مباشرة أو غیر مباشرة 

نقله أو أیوائـِه أو اسـتقبالِه حتـى لـو لـم تسـتخدم الوسـائل المنصـوص علیهـا استخدام حدث أو 
فــي البنـــد الســابق ، وبـــذلك یعتبـــر فــاعًال كـــل مــن اشـــترك بـــالتحریض أو المســاعدة أو االتفـــاق علـــى 

)٤٢(.)ارتكاب جریمة االتجار بالبشر

.٢٠٠٩قانون منع االتجار بالبشر االردني لعام -

-:لثة منُه تعریف جریمة االتجار بالبشر بأنها إذ جاء في المادة الثا

اســتقطاب اشـــخاص ونقلهــم أو آیـــوائهم أو اســتقبالهم بغـــرض اســتغاللهم عـــن طریــق التهدیـــد -١
بالقوة او استعمالها أو غیر ذلك من اشكال القسر أو األختطاف أو األحتیـال أو الخـداع أو 

مبــالغ مالیــة أو مزایــا لنیــل اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة ضــعف أو بأعطــاء أو تلقــي
.موافقة شخص لُه سیطرة على هؤالء االشخاص أو 

اســتقطاب أو نقــل أو آیــواء أو اســتقبال مــن هــم دون الثامنــة عشــرة متــى كــان ذلــك بغــرض -٢
ـــالقوة او اســـتعمالها أو غیـــر ذلـــك مـــن  ـــم یقتـــرن هـــذا االســـتغالل بالتهدیـــد ب ـــو ل اســـتغاللهم ول

كلمــة عنــيالمــادة تمــن هــذهِ ) أ(لغایــات الفقــرةهــذِه الفقــرة مــن ) ١(الطــرق الــواردة فــي البنــد 

.٢٠٠٤حزیران ١٤مراقبة ومكافحة االتجار البشر وتھریبھم تقریر االتجار بالبشر الصادر عن مكتب )٤١(
.٢٠٠٨راجع قانون حظر االتجار بالبشر العماني  لعام )٤٢(



اســتغالل االشــخاص فــي العمــل بالســخرة أو العمــل قســرًا أو االســترقاق أو نــزع ) االســتغالل(
)٤٣(.االعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من اشكال األستغالل الجنسي 

نســـاء ، إذ جـــاء فـــي لحظـــر االتجـــار بال٢٠١٠لعـــام ٣كـــذلك فلقـــد ســـنت ســـوریا قـــانون رقـــم 
عقوبــة االعتقــال لمــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات والغرامــة مــن ملیــون الــى ثالثــة (المــادة الســابعة منــُه 

مالیین لیرة سوریة بحق كـل مـن یرتكـب جریمـة مـن جـرائم االتجـار بالبشـر أو یشـارك أو یحـرض أو 
ة هـدفها أو مـن بـین اهـدافها یتدخل فیها أو یعلم بها وال یبلغ عنها ، أو من ینظم الى جماعة إجرامیـ

.االتجار باالشخاص

كما ینص المرسوم على تشدید العقوبـات إذا كانـت الجریمـة ضـد النسـاء أو األطفـال أو ذوي 
)٤٤(.الحاجات الخاصة 

انهــا بصــدد ٢٠١١تمــوز ١٩أمــا فــي العــراق فقــد أعلنــت لجنــة حقــوق االنســان النیابیــة فــي 
ـــانون یكـــافح االتجـــار بال ـــاریخ دراســـة مشـــروع ق انهـــى المجلـــس القـــراءة ٢٠١١تمـــوز ١٢بشـــر ، وبت

.األولى لمشروع قانون مكافحة االتجار بالبشر 

ومن الجدیر بالذكر أن العراق شارك في أجتماع اللجنة المكلفة بدراسـة مشـروع اإلسـتراتیجیة 
)٤٥(.٢٠١١العربیة لمكافحة االتجار بالبشر في القاهرة المنعقد في نیسان 

.٢٠٠٩راجع قانون حظر االتجار بالبشر االردني لعام )٤٣(
.٢٠١٠راجع قانون حظر االتجار بالبشر السوري لعام )٤٤(
.ظمات غیر الحكومیة في ممارسة االتجار بالبشر في العراق ما ھو الدور الذي یمكن أن تلعبھ المن٢
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ابعاملبحث الر

التدابري الدولية حلظر االجتار بالنساء

بغیـــة تفعیـــل الحمایـــة الدولیـــة للنســـاء ، تضـــمنت االتفاقیـــات الدولیـــة المعنیـــة بحظـــر االتجـــار 
-:بالنساء عددًا من التدابیر الدولیة والتي من جملتها هي 

.مساعدة ضحایا االتجار باألشخاص وحمایتهم : أوًال 

تهم الحرمــة الشخصــیة لضــحایا االتجــار باالشــخاص وهــوییتعــین علــى كــل دولــة ان تصــون 
عل اإلجراءات القانونیة المتعلقة بخصوص هذا الموضوع سریة ، كمـا وینبغـي أن تقـدم لهـم جوذلك ب

الخـدمات الصــحیة والعالجیــة ممــا یتـیح لهــم التعــافي الجســدي والنفسـاني واألجتمــاعي الســیما الســكن 
اء وجـودهم داخـل اقلیمهـا مـع مراعـاة سـن ونـوع جـنس ضـحایا الالئق والسالمة الجسدیة للضحایا اثنـ

االتجــار واحتیاجــاتهم الخاصــة الســیما احتیاجــات االطفــال الخاصــة بمــا فیهــا الســكن الالئــق والتعلــیم 
.والرعایة 

ـــدیم المشـــورة والمعلومـــات عـــن اإلجـــراءات القضـــائیة واالداریـــة ذات  كمـــا ویقتضـــي الحـــال تق
رض آرائهـم وشـواغلهم واخـذها بعـین االعتبـار فـي المراحـل المناسـبة الصلة لمساعدة الضحایا في عـ

من اإلجراءات الجنائیة ضد الجناة بما ال یمس بحقوق الدفاع مع إمكانیـة الحصـول علـى التعـویض 
)٤٦(.عن األضرار التي لحقت بهم 

اعادة ضحایا االتجار بالنساء الى أوطانهم: ثانیًا 

یة االتجار مـن مواطنهـا أو الـذي كـان یتمتـع بحـق األقامـة یتعین على الدولة التي یكون ضح
الدائمة فیها وقت دخولـِه الـى اقلـیم الدولـة الطـرف المسـتقبلة ، أن تیسـیر وتقبـل عـودة ذلـك الشـخص 

من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة ) ٦(راجع المادة )٤٦(
.٢٠٠٠لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 



یفضـلدون ابطاء ال مسوغ لُه أو غیر معقول مع أیالء األعتبار الواجب لسـالمة ذلـك الشـخص ، و 
.ان تكون تلك العودة طوعیة 

ا وینبغي على الدولة الطرف المتلقیة الطلب من الدولة المستقبلة ، أن تتحقق دون ابطـاء كم
ال مسوغ لُه أو غیر معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحیة لألتجار من مواطنهـا أو كـان لـُه 

دة حــق األقامــة الدائمــة فــي اقلیمهــا وقــت دخولــِه الــى اقلــیم الدولــة الطــرف المســتقبلة ، وتســهیًال لعــو 
الضــحایا االتجــار ممــن ال توجــد لــدیهم وثــائق صــحیحة تعــین علــى الدولــة التــي یكــون الضــحیة مــن 
مواطنیهـا أو یتمتــع بحـق األقامــة الدائمـة فیهــا أن تصـدر مــا قـد یلــزم مـن وثــائق سـفر أو أذون أخــرى 

)٤٧(.لتمكین ذلك الشخص من السفر الى اقلیمها أو معاودة الدخول الیِه 

ــًا  ــة الخاصــة ســن التشــ: ثالث ــام الدولی ــي تتفــق واحكامهــا مــع االحك ــة الت ــوانین الوطنی ریعات والق
بمكافحة االتجار بالنساء 

ـــة بســـن  ـــدول األطـــراف فـــي هـــذِه األتفاقی ـــة بحظـــر االتجـــار بالنســـاء ال ـــات المعنی ـــزم االتفاقی تل
وانـــزال جـــارة التشـــریعات الالزمـــة لحظـــر االتجـــار بالنســـاء وأن تجـــرم هـــذِه القـــوانین القـــائمین بهـــذِه الت

أو ویلـهممن یملك أو یـدیر مـاخورًا للـدعارة أو یقـوم عـن علـم بتمویلـِه أو المشـاركة فـي تلالعقاب بك
، والتجـریم )٤٨(یؤجر أو یستأجر كلیًا أو جزئیًا وعن علم مبنى أو مكانًا أخـر السـتغالل دعـارة الغیـر

ساهمة كشریك فـي احـد هـذِه االفعـال المجرمة والماالفعال ناول ایضًا الشروع في ارتكاب احد هذِه تی
، تنظــیم أو توجیــه اشــخاص أخــرین ألرتكــاب احــد هــذِه االفعــال المجرمــة أیضــًا بــل وتعامــل االفعــال 

)٤٩(.كجرائم مستقلة إذا لزم ذلك لمنع الهروب من العقاب التحضیریة

) ٨(راجع المادة )٤٧(
.٢٠٠٠لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

ل، و. المادة االولى من اتفاقیة حظر االتجار باالشخاص )٤٨(
.اھرة الدعارة بشكل كبیر وجعلھا غیر مرغوب فیھا للمتاجرین بالبشر ظساھم في تقلیل 

من برتوكول ٥/ م )٤٩(
. ٢٠٠٠. غیر الوطنیة 

. ١٩٤٩حضر االتجار باالشخاص واستغالل دعارة الغیر لعام من اتفاقیة٤، ٣/ م 



ض علـــى ال أي قـــانون أو نظـــام أو تـــدبیر إداري یفـــر طـــوكمـــا تلـــزم أیضـــًا الـــدول بألغـــاء أو أب
االشخاص الذین یتعاطون الدعارة أو یشتبه بأنهم یتعاطونها ان یسجلوا انفسهم فـي سـجالت خاصـة 

)٥٠(.أو أن یحملوا أوراقًا خاصة ، أو أن یخضعوا لشروط استثنائیة على صعید المراقبة أو االقرار 

ة وأن تضـــع الــــدول األطــــراف سیاســــات وبــــرامج وتـــدابیر أخــــرى شــــاملة كــــالحمالت االعالمیــــ
والمبادرات االجتماعیة واالقتصادیة والتعاون مع المنظمات غیر الحكومیـة أو غیرهـا مـن المنظمـات 

)٥١(.ذات الصلة 

وان تتضـــمن هـــذِه التشـــریعات تـــدابیر مناســـبة لكـــن تمنـــع الـــى اقصـــى مـــدى ممكـــن اســـتخدام 
)٥٢(.وسائل النقل التي یستغلها الناقلون التجاریون في ارتكاب جرائم األتجار 

. ابعًا رقابة الدول لمكاتب ووكاالت العمل ر 

توصــي االتفاقیــات المعنیــة باتخــاذ التــدابیر الالزمــة لممارســة رقابــة علــى مكاتــب االســـتخدام 
)٥٣(بغیـــة تفـــادي تعـــرض االشـــخاص البـــاحثین عـــن عمـــل والســـیما النســـاء واالطفـــال لخطـــر الـــدعارة

نزلیــة ، علــى غــرار مــا قامــت بــه بعــض كاعتمــاد عقــود موجــودة لتنظــیم حقــوق وواجبــات العمالــة الم
وتــــم . الــــدول اذ قامــــت بمثــــل هــــذا االجــــراء تمهیــــدًا ألصــــدار قــــانون جدیــــد یغطــــي العمالــــة المنزلیــــة 

اســـتحداث نظـــام دفـــع االجـــور الكترونیـــًا بغیـــة منـــع اســـتغالل العمالـــة الوافـــدة ممـــا یضـــع حـــدًا لســـداد 
اجـــل دفـــع االجـــور الشـــهریة لكافـــة الرواتـــب نقـــدًا ومـــا كـــان یصـــاحب ذلـــك مـــن ســـلبیات وثغـــرات مـــن 

العــاملین فــي الوقــت المحــدد وممــا یســمح للحكومــة بمتابعــة لصــیقة لكافــة البیانــات الخاصــة بــاالجور 
. )٥٤(واجراء فحص كامل وتفتیش مساكن العمال

. ١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام السادسة من اتفاقیة حظر االتجار باألشخاص / م )٥٠(
كول من بروتو٩/ م )٥١(

.٢٠٠٠.غیر الوطنیة 
.١١/ م )٥٢(

. ٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 
.١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام حظر االتجار باألشخاص من اتفاقیة ٢٠/ م)٥٣(
. ٢٠٠٨. انور محمد قرقاش ، خطابات مؤتمر المبادرة العالمیة لالمم المتحدة ومحاربة االتجار بالبشر . د)٥٤(



. أتخاذ الدول التدابیر الالزمة لتأمین الهجرة منها والیها: خامسًا 

م بمقتضــى االتفاقیــة ان تتخــذ تــدابیر لمكافحــة االتجــار یتعــین علــى الــدول فــي ضــوء التزامــاته
باالشــخاص مــن الجنســین الغــراض الــدعارة ، وذلــك بســن االنظمــة الالزمــة لحمایــة المهــاجرین الــى 
بلـدانهم او منهـا فـي امـاكن الوصـول والمغـادرة وذلــك بتعزیـز الضـوابط الحدودیـة یقـدر مـا یكـون ذلــك 

واتخاذ تدابیر مناسبة تكفل ممارسة رقابـة فـي المحطـات .ضروریًا لمنع وكشف االتجار باالشخاص
فــي غیــر ذلــك مــن االمــاكن العامــة ، وعلــى وســائل )٥٥(والمطــارات والمــوانئ البحریــة وخــالل الطریــق

النقــل التــي یشــغلها النــاقلون التجــاریون ، بمــا فــي ذلــك أي شــركة نقــل او مالــك او مشــغل أي وســیلة 
لـیس هـذا فحسـب بـل . )٥٦(الضروریة لدخول الدولة المستقبلةنقل وان الركاب یحملون وثائق السفر

اتخــــاذ تــــدابیر لتنبیــــه الســــلطات المختصــــة الــــى وصــــول اشــــخاص یبــــدو بجــــالء انهــــم مــــن الفــــاعلین 
وعـدم الموافقـة علـى دخـول )٥٧(االصلیین في جریمـة االتجـار او المتـواطئین علیهـا او مـن ضـحایاها

، وتعزیـز التعـاون فیمـا بـین اجهـزة مراقبـة الحـدود وانشـاء هؤالء االشخاص او الغاء تأشـیرات سـفرهم 
وزیادة في الحیطة التأكد من ان تكون وثائق السـفر او )٥٨(قنوات مباشرة لالتصال والمحافظة علیها

الهویة التـي تصـدرها ذات نوعیـة یصـعب معهـا اسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق او تزویرهـا او تحویرهـا 
ویتعـین علـى الدولـة الطـرف بنـاًء علـى طلـب دولـة )٥٩(ة غیـر مشـروعةاو تقلیدها او اصدارها بصـور 

طرف اخرى ان تتحقق وفقًا لقانونهـا الـداخلي وفـي غضـون فتـرة زمنیـة مـن شـرعیة وصـالحیة وثـائق 
)٦٠(السفر او الهویة التي اصدرت او یزعم انهـا اصـدرت باسـمها ویشـتبه بانهـا تسـتعمل فـي االتجـار

او المســـؤولین عنهـــا بالتأكـــد مـــن ان كـــل الركـــاب یحملـــون وثـــائق وان تلـــزم اصـــحاب شـــركات النقـــل

http:// www.nfnca.a2-2m=option&lang=ar&act=up_report&contentid=315.
.١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام حظر االتجار باألشخاص من اتفاقیة ١٧المادة )٥٥(
منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة من بروتوكول ٣ف/ ١٣المادة )٥٦(

. ٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 
.١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام حظر االتجار باألشخاص من اتفاقیة٤ف/ ١٧المادة )٥٧(
منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة من بروتوكول ٦و٥ف ١١المادة )٥٨(

.٢٠٠٠.الجریمة المنظمة غیر الوطنیة 
اصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة منع االتجار باالشخاص وخمن بروتوكول ١ف١٢المادة )٥٩(

.٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 
منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة من بروتوكول ١٣المادة )٦٠(

.٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 



السفر الضروریة لـدخول الدولـة المسـتقبلة ، وان تكـون هنـاك جـزاءات معقولـة علـى مـن یتسـاهل فـي 
. )٦١(ذلك من االشخاص او من شركات النقل

. تبادل المعلومات وتوفیر التدریب : سادسًا 

عدة الضـحایا هـو اعـادة تـاهیلهم وذلـك مـن خـالل التـدابیر ان من اهم التدابیر العالجیة لمسا
االقتصادیة واالجتماعیة والطبیـة والنفسـیة التـي تقـوم اجهـزة الدولـة المعنیـة بتقـدیمها للضـحایا ، بغیـة 

لیس هذا فحسب بل ایضًا انشاء جهاز یكلف بتنسیق وتجمیـع )٦٢(اعادتهم الى اماكنهم في المجتمع
واالضــــــطالع بــــــالبحوث والمعلومــــــات والحمــــــالت )٦٣(بجــــــرائم االتجــــــارنتــــــائج التحقیقــــــات المتصــــــلة 

االعالمیــة لتوعیــة الجمــاهیر بخطــورة هــذه الجریمــة ، وال یقتصــر التعــاون علــى النطــاق الــداخلي بــل 
تؤكد االتفاقیات الدولیـة المعنیـة بجریمـة االتجـار علـى التعـاون الـدولي وذلـك النهـا جریمـة دولیـة مـن 

او المتعـدد االطـراف لتخفیـف وطـأة العوامـل التـي تجعـل االشـخاص وبخاصـة خالل التعامل الثنـائي 
النســــاء واالطفــــال مستضــــعفین امــــام االتجــــار مثــــل الفقــــر والتخلــــف وانعــــدام تكــــافؤ الفــــرص ودراســــة 
االسـالیب والوسـائل التـي تسـتعملها الجماعـات االجرامیـة المنظمـة لالتجـار باالشـخاص بمـا فـي ذلـك 

الصالت بین االفراد والجماعات الضالعة في ذلك االتجار والتدابیر الممكنـة تجنید الضحایا ونقلهم و 
لكشــفها ویتعــین علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقــى معلومــات ان تمتثــل الي طلــب مــن الدولــة الطــرف 

كمــا یتعــین علــى الــدول االطــراف ان )٦٤(التــي ارســلت تلــك المعلومــات وتضــع قیــودًا علــى اســتعمالها
موظفي انفاذ القانون وموظفي الهجرة وغیرهم مـن المـوظفین ذوي الصـلة علـى توفر او تعزز تدریب

منــع االتجــار باالشــخاص وینبغــي ان یركــز التــدریب علــى االســالیب المســتخدمة فــي منــع ذلــك ذلــك 

منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة بروتوكول من٣ف١١المادة )٦١(
.٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 

.١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام حظر االتجار باألشخاص من اتفاقیة ١٦المادة )٦٢(
.١٩٤٩غالل دعارة الغیر لعام واستحظر االتجار باألشخاص من اتفاقیة ١٤المادة )٦٣(
منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة من بروتوكول ١٠و ٩المادة )٦٤(

.٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 



االتجار ومالحقة المتجرین وحمایة الضحایا ، ویضع هذا التدریب في االعتبار الحاجـة الـى مراعـاة 
. )٦٥(سائل الحساسة فیما یتعلق باالطفال ونوع الجنسحقوق االنسان والم

عد االفعال المرتبطة باالتجار من االعمال التي تقتضـي تسـلیم المجـرمین وتنفیـذ االنابـة : سابعًا 
. القضائیة 

ــــة علــــى الفــــاعلین االصــــلیین بــــل یشــــمل ایضــــًا  ــــوارد فــــي هــــذه االتفاقی ال یقتصــــر التجــــریم ال
كمـــا وتعـــد جـــرائم االتجـــار مـــن الجـــرائم المبـــررة )٦٦(كطـــرف متـــواطئ المساهمین والمشاركین بها  

لتســـــلیم المجـــــرمین فـــــي أیـــــة معاهـــــدة تســـــلیم معقـــــودة مـــــن قبـــــل او تعقـــــد فـــــي المســـــتقبل بـــــین الـــــدول 
كمـــا وتلـــزم االتفاقیـــات المعنیـــة بحظـــر االتجـــار بتنفیـــذ االســـتنابات القضـــائیة المتصـــلة )٦٧(االطـــراف

هــو ان (تفاقیــة طبقــًا لتشــریعهم الــوطني والعــرافهم ، ویقصــد باالســتنابة بــالجرائم التــي تتناولهــا هــذه اال
تنیب محكمة محكمٌة اخرى او قاضي آخـر للنظـر فـي القضـیة وذلـك فـي االحـوال التـي یتعـذر علـى 
المحكمة الفصل في النزاع او تقدیر االضرار والخسـائر المتصـلة بهـذا النـزاع ولعـدم تمكـن الخصـوم 

وتتم االستنابة القضائیة باالتصال المباشر بین السـلطات القضـائیة ) )٦٨(مةمن الحضور امام المحك
او باالتصال المباشـر بـین وزیـري العـدل فـي الـدولتین او برسـالة مباشـرة الـى وزیـر العـدل فـي الدولـة 
المستنابة من قبل سلطة مختصة اخرى في الدولة المستنیبة ، او عن طریـق الممثـل الدبلوماسـي او 

دولــة المســتنیبة لــدى الدولــة المســتنابة الــذي یقــوم إذاك بنقــل الرســالة مباشــرة الــى الســلطة القنصــلي لل
القضائیة المختصة او الى السلطة التي تحددها حكومة الدولـة المسـتنابة ویتلقـة مباشـرة مـن السـلطة  

لــــة المــــذكورة االوراق التــــي تشــــكل تنفیــــذ لالســــتنابة وترســــل نســــخة منــــه الــــى الســــلطة العلیــــا فــــي الدو 
المستنابة ، وتحرر االستنابة بلغة السـلطة المسـتنیبة مـا لـم یتفـق علـى خـالف ذلـك ، علـى ان یكـون 

ویقـوم . من حق الدولة المستنابة ان تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق على صحتها السـلطة المسـتنیبة
ذكورة كــل طــرف فــي هــذه االتفاقیــة باشــعار كــل مــن االطــراف االخــرى فیهــا بالطریقــة او الطــرق المــ

التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل من بروتوكول ٢ف ١٠المادة )٦٥(
.٢٠٠٠.المنظمة غیر الوطنیة 

منع االتجار باالشخاص وخاصة النساء واالطفال المكمل التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة ب من بروتوكول /٢ف٥المادة )٦٦(
.٢٠٠٠.الجریمة المنظمة غیر الوطنیة 

.١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام خاص حظر االتجار باألشمن اتفاقیة ٨المادة )٦٧(
.٩٣محمود السید حسن ، مصدر سابق ، ص. د)٦٨(



والتــي تقبــل بهــا االســتنابات القضــائیة مــن الطــرف اآلخــر ، وال ینشــأ عــن تنفیــذ االســتنابات القضــائیة 
أي حق بالمطالبة بأي رسم او نفقة من أي نوع بأستثناء مصاریف الخبراء ، وال یـؤول أي نـص فـي 

اجـراء او نهــج هـذه المـادة علـى نحــو یجعـل منـه تعهــدًا مـن جانـب اطــراف هـذه االتفاقیـة باالخــذ بـأي 
. )٦٩(في اقامة البینة في القضایا الجزائیة تخالف قوانینها الوطنیة

.١٩٤٩واستغالل دعارة الغیر لعام حظر االتجار باألشخاص من اتفاقیة ١٣المادة )٦٩(



اخلامتة

ســـاهم فـــي ازدهـــار عبودیــة القـــرن الحـــادي والعشـــرین األزمـــة األقتصـــادیة العالمیـــة أهـــم مـــا أن مــن 
ألیـدي العاملـة والبطالة الهائلة والتفكك االجتماعي وسیاسـات صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي وهجـرة ا

الحــروب والنزاعــات المســلحة ، وعــدم وجــود فــرص حقیقیــة للعمــل تســتطیع مــن خاللهــا النســاء أعالــة وكثــرة
انفسهن وعوائلهن حتى غدت تجارة رائجة تـدر أربـاح هائلـة فأصـبحت النسـاء سـلع تبـاع وتشـترى وتخضـع 

.لقوانین العرض والطلب 

عنیـــة التــي تصـــدت لهـــذِه المشــكلة فحرمـــت االتجـــار وعلــى الـــرغم مــن وجـــود االتفاقیـــات الدولیــة الم
بدایة القرن التاسع مرادفًا لمفهـوم يبالرقیق االبیض ، اال أن المصطلح الوارد في هذِه األتفاقیات السیما ف

الدعارة فكانت النساء الالتي یمارسن هذِه التجارة بأمكانهن تركهـا والعـودة الیهـا بسـهولة حسـب الظـروف ، 
في انكلترا فظهرت جهـات معارضـة لهـذِه المراسـیم ١٨٦٤اسیم المنظمة لهذِه التجارة في لحین صدور المر 

، وعلى اثر هذِه الجهود تم التوصل الى عقد االتفاقیات الدولیة لمكافحة تجارة الرقیق االبیض ابتـداءًا مـن 
وخاصــة الــى حــین صــدور البروتوكــول الخــاص بمنــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص١٩٠٤اتفاقیــة 

.٢٠٠٠النســاء واالطفــال المكمــل التفاقیــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة لعــام 
تطـــور مفهـــوم االتجـــار ، فلـــم یعـــد یقتصـــر علـــى معنـــى الـــدعارة بـــل شـــمل أیضـــًا ســـائر اشـــكال وأزاء هـــذا 

.باد واالسترقاق ونزع األعضاء االستغالل للمرأة ومنها االستغالل الجنسي والسخرة والخدمة قسرًا واالستع

وعلیِه فحظر االتجار بالنساء قد تأسس على عـدد مـن النصـوص الـواردة فـي االتفاقیـات والمواثیـق 
الدولیة سواء التي كانت منصبة على حظـر االتجـار بالنسـاء أو التـي تناولـت مواضـیع أخـرى تمـت بصـلة 

.الدول الى االشكال األخرى لالستغالل والقوانین الوطنیة لبعض

واسباغًا في الحمایة فلقد اوردت هذِه االتفاقیات المعنیة بحظـر األتجـار بالنسـاء عـددًا مـن التـدابیر 
كمساعدة الضحایا وحمایتهم وسن التشریعات والقوانین الوطنیة الخاصة بحظر االتجار وتبادل المعلومات 

هجــرة منهــا والیهــا ، ومــع هــذا فــأن الواقــع وتــوفیر التــدریب للضــحایا وغیرهــا مــن التــدابیر الالزمــة لتــأمین ال
مــا الــدولي یكشــف عــن واقــع مأســاوي خطیــر ینــذر بالســوء وذلــك بســبب ارتفــاع عــدد ضــحایا هــذِه التجــارة و 

لـذلك نقتـرح اإلنسـانیترتب علیِه من آثار اجتماعیة وسیاسـیة واقتصـادیة خطیـرة ، وانتهاكـًا خطیـرًا لحقـوق 
-:دة في مكافحة هذِه الظاهرة أو الحد من آثارها وهيلة من التوصیات علها تكون ذا فائمج



معالجـــة الظـــروف التـــي یـــؤدي الـــى انتشـــار هـــذِه التجـــارة مـــن خـــالل خلـــق فـــرص عمـــل حقیقیـــة ، - ١
والترویج للمساواة في الحقوق وتثقیف الفئات المستهدفة بحقوقها القانونیة وخلق فرص حیاة اوسع 

.وافضل 
یــنهم وبــین األهــل وتــدریبهم علــى بعــض المهــن وانشــاء مســاعدة الضــحایا مــن خــالل االصــالح ب- ٢

.وحدات عالجیة ومأوى الستقبال الضحایا 
سن قانون یحظر سائر اشكال االتجار بالنساء وتقریر العقوبـات الرادعـة للتجـار والمسـاعدین لهـم - ٣

.والمحرضین لهم ، فضًال عن تجریم مبتاعي الجنس 
.ذا كان یشتبه بدخولهم ألغراض البغاء سن القوانین التي تحد من الهجرة خصوصًا إ- ٤
ـــذین یمارســـون انمـــاط مـــن - ٥ ـــاب العمـــل ال ـــة المناســـبة الرب ـــانون العمـــل الجـــزاءات الجنائی تضـــمین ق

.العبودیة القسریة ، مع اخضاع عمالة المنازل لهذا القانون 
.استحداث وحدات شرطة مهمتها التركیز على مكافحة سیاحة الجنس - ٦
التجــارة الــى العدالــة ونشــر اســماء الــذین یســتخدمون عمالــة مجبــرة أو تقــدیم المســؤولین عــن هــذهِ - ٧

.یستغلون ضحایا االتجار بالبشر ألغراض جنسیة والحاق الخزي بهم 
اطــالق توعیــة بــین الجیــل الناشــئ فــي المــدارس والجامعــات بمخــاطر العبودیــة المعاصــرة وآثارهــا - ٨

الت بطریقـــة یفهـــم مـــتوعیـــة وٕاعـــداد الحالســـلبیة علـــى المجتمـــع وتعزیـــز دور االعـــالم فـــي مجـــال ال
.الضحایا مضمونها من خالل استخدام مواد اعالمیة مناسبة وقریبة من الجمهور 

بنـــاء القـــدرات وتـــدریب الكـــوادر المعنیـــة برعایـــة الضـــحایا وانشـــاء صـــندوق لتمویـــل وتغطیـــة كافـــة - ٩
وتحفیـز المؤسسـات الدینیـة البرامج االستراتیجیة ، وتنسیق برامج مكافحـة االتجـار محلیـًا ودولیـًا ، 

ومنظمــات المجتمــع المــدني والمــدارس والجمعیــات المحلیــة ورؤســاء العشــائر علــى المشــاركة فــي 
.الحرب على هذه الظاهرة 

تــــدریب المســــؤولین فــــي الحكومــــات علــــى آلیــــات االتجــــار وتعقــــب هــــذِه التجــــارة مــــن الناحیــــة -١٠
ا مـــــن أجـــــل فهمهـــــا ومراجعـــــة األحصـــــائیة لتســـــلیط الضـــــوء علـــــى حقیقـــــة هـــــذِه المشـــــكلة وحجمهـــــ

.الستراتیجیات والتأكد من فعالیتها 



املصادر

الكتب: أوالً 

شـــارلوت لیندســـي ، نســـاء یـــواجهن الحـــرب ، منشـــورات اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب االحمـــر ، -١
.٢٠٠٩الطبعة الثالثة ، 

ن الـدولي محمود السید حسن داود ، التدابیر الدولیـة لمكافحـة االتجـار بالنسـاء فـي القـانو . د-٢
.٢٠١٠، دار الكتب المصریة ، ) دراسة مقارنة(العام والفقه االسالمي 

المحامیــــة منــــال محمــــود المشــــني ، حقــــوق المــــرأة بــــین المواثیــــق الدولیــــة وأصــــالة التشــــریع -٣
) دراسة مقارنة بـین الشـریعة االسـالمیة والقـوانین الدولیـة الخاصـة بحقـوق المـرأة (االسالمي 

.٢٠١٠ار الثقافة العربیة للنشر والتوزیع ، عمان ، ، الطبعة األولى ، د

األتفاقيات واملواثيق الدولية والقوانني: ثانيًا 

.االتفاقیات والمواثیق الدولیة -أ

.١٩٢٦االتفاقیة الخاصة بالرق لعام -١
.١٩٣٠االتفاقیة الخاصة بالسخرة  -٢
.١٩٤٨االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام -٣
.١٩٤٩التجار باألشخاص واستغالل دعارة الغیر لعام اتفاقیة حظر ا-٤
.١٩٥٠االتفاقیة األوربیة لحقوق االنسان لعام -٥
االتفاقیــة التكمیلیــة البطــال الــرق وتجــارة الرقیــق واألعــراف والممارســات الشــبیهة بــالرق -٦

.١٩٥٦لعام 
.١٩٥٦االتفاقیة الخاصة بالسخرة لعام -٧
.١٩٦٧ة لعام اعالن القضاء على التمییز ضد المرأ-٨
.١٩٧٩لعام ) سیداو(اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة -٩

.١٩٨١المیثاق االفریقي لحقوق االنسان -١٠
.١٩٩١اعالن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في -١١



بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشـخاص وبخاصـة النسـاء واالطفـال المكمـل -١٢
.٢٠٠٠م المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام التفاقیة األم

.٢٠٠٤المیثاق العربي لحقوق االنسان الصادر في -١٣

القوانین-ب

.٢٠٠٨القانون الُعماني لحظر االتجار باألشخاص لعام -١
.٢٠٠٩القانون األردني لحظر االتجار باألشخاص لعام -٢
.٢٠١٠عام القانون السوري لحظر االتجار باألشخاص ل-٣

االت: ثالثًا 

سالم ابراهیم كبة ، المرأة العراقیة تدفع الثمن مضاعف ، مجلة الحوار ، تصـدر عـن معهـد -١
.٢٠٠٨التقدم للسیاسات االنمائیة ، العدد السابع ، العراق ، 

.جریدة السفیر اللبنانیة ، متاح على االنترنیت -٢
٣-Jacqueline Berman , Trafficked women "international migration" ,

Vol 48 , 2010 .

التقارير الدولية: رابعًا 

الوثیقـة التـي اصـدرتها الجمعیـة العامـة حـول المـؤتمر العـالمي لحقـوق االنسـان الصـادر عـن -١
.١٩٩٣نیسان ٣٠–١٩اللجنة التحضیریة في الجلسة الرابعة ، بجنیف بتاریخ 

ســـاراكوا اوجاتـــا مفـــوض االمـــم المتحـــدة لشـــؤون البیـــان الـــذي ادلیـــت بـــِه امـــام مجلـــس االمـــن -٢
.١٩٩٩آیار ٥الالجئین ، نیویورك ، 

www.un.hcr.chrefworld

١٤تقریر االتجار بالبشر الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة االتجار بالبشر وتهـریبهم فـي -٣
.٢٠٠٤حزیران 



.٢٠٠٥الدولیة لعام تقریر منظمة العمل-٤
.٢٠٠٩التقریر العالمي لالتجار بالبشر الصادر عن منظمة العمل الدولیة في -٥
التقریـــر العـــالمي لألتجـــار بالبشـــر الصـــادر عـــن مكتـــب األمـــن المتحـــدة للمخـــدرات والجریمـــة -٦

٢٠٠٩.
.عن االتجار بالبشر ٢٠١٠تقریر وزارة الخارجیة األمریكیة لعام -٧
٨-Resolution de lacommission des droits de I'homme 1998 / 30 ,

Traite des femmes et des despetites filles .
٩-

1325 (2000) , Adoptee par le conseil de securite a sa séance 42 / 32
, Le 31 october 2000 .

شبكة االنرتنيت:خامسًا 

، ) دراسـة مقارنـة(احمد لطفـي السـید مرعـي ، اسـتراتیجیة مكافحـة جـرائم االتجـار بالبشـر . د-١
:             ، والمنشــــــــورة علــــــــى الموقـــــــــع ٢٠٠٩منشــــــــورة بمصــــــــر لــــــــدى دار النهضـــــــــة العربیــــــــة ، 

74394/default.qspxhttp://faclty.ksu_edu/
:المرأة في یومها العالمي ونضال لتوفیر مالذ أمن -٢

:الموسوعة الحرة لألتجار بالبشر -٣
http://ar.wikipedia.org

انــور محمــد قرقــاش ، خطابــات مــؤتمر للمبــادرة العالمیــة لألمــم المتحــدة لمحاربــة االتجــار . د-٤
.٢٠٠٨بالبشر 

بالبشــر وابعادهــا الدینیــة واالقتصــادیة واالجتماعیــة فــي نــدوة لمركــز منــارات ظــاهرة االتجــار-٥
.١٢/٨/٢٠١٠والمؤسسة الوطنیة لمكافحة االتجار بالبشر ، اخبار السعیدة ، الیمن ، 

http://www.felixnews.com/contact_us.html

.٢٠٠٩رقیق بعد االحتالل االمریكي للعراق تجارة ال-٦



http://www.darbablenet/spaclla_news.php

مــا هــو الــدور الــذي یمكــن أن تلعبــه المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي محاربــة االتجــار بالبشــر -٧
.في العراق 

www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view

:ورقة حقائق حول تجارة الجنس -٨

٩-Human trafficking , information and Resources for emergency

health care providers . sponsord by Mountsinai emergency medicial

Department , American osler Society , Amsa & Brown Medical

School

es.net/humantraficking/thread/b33bob61_aab_4755_2fhttp://trib

.a_47eb70733c75

١٠-Louis Toupin, la Question du "traffic des femmes" point des

reperes dans la documentation des coalitions feminstsinter

www.cybersolididaires.org/prostitution/docs/trafic.html

١١-Louis Toupin la Scission politique du feminisme international

sur la question du "traffic des femmes" vers la "Migration" d'un

certain feminisme radical ? Revue Recherches feminists , migration

chef Christine pielte .

2/006509ar.pdf
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