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 شكر و عرفان
 بعدأنجازىذهالدراسةبتكفيؽمفاهللالعميالعظيـ،يقتضيالكاجبافنسجؿشكرنا

ممناالفاضؿالدكتكراسامةصيرممحمدعمىتفضموبقبكؿاالشراؼكاعتزازنابأستاذناكمع
في االخالصكالجدية منو حيثلمسنا رحب، كصدر مفتكح بفكر كمكاكبتيا الرسالة ىذه عمى

 التكجيوكاالرشادالعمميالسديد،جزاهاهللخيرالجزاء.
أساتذت جميع الى كالعرفاف كاالمتناف كالتقدير بالشكر أتقدـ القانكفكما كمية في الكراـ ي

 بجامعةالقادسيةالذيفتتممذتعمىأيدييـفيالمرحمةالتحضيرية.
كالشكرمكصكؿلرئاسةقسـالقانكفالعاـفيجامعةالقادسيةكعمىرأسيـأستاذناالفاضؿالدكتكر

عدمجابرىادم.
ةبابؿالذيفتتممذتعمىفيكميةالقانكفجامعساتذتنااالفاضؿألكمانسجؿشكرناكامتنانا

ل مكصكؿ كالشكر االكلية الدراسة مرحمة في رئأيدييـ عمي عبد كاظـ حيدر الدكتكر يسالستاذ
.الجامعةاالسالميةفرعبابؿ

الجبك حسف عناد كاظـ  قانكفجنائي( ماجستير الحقكقي) مركر–رمالزميؿ مديرية
بابؿ لغمحافظة ماجستير ( الفاضؿ عمياالستاذ ، ) عربية الخفاجي-ة مرداف كاظـ –فاضؿ

كالشكرمكصكؿالىمدير،قرةعينيأية-المديريةالعامةلمتربيةفيمحافظةبابؿ،أبنتيالغالية
كمكظفيمكتبةكميةالقانكففيجامعةالقادسيةكمديركمكظفيمكتبةكميةالقانكففيجامعةبابؿ.

.كجيوالكريـكمنوالعكفكالتكفيؽلعمؿخالصانلسائميفالعميالقديرافيتقبؿىذاا
الباحث
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 الممخص
االنسانية لمكرامة االنتياؾ حدكد اقصى تمثؿ بالبشر االتجار ك،جريمة الجرائـىي مف
ةالخطر عمىامف اثاركخيمة مف تخمفو الىما االجتماعيكنظاميادكؿالكذلؾبالنظر ككيانيا

كماتخمفومفاثارسيئةعمىالجكانب،انتاجياآلالؼالضحاياالمقيكريففضالىعف،االقتصادم
لضحاياىا كاالمنية كالصحية كالنفسية كاالجتماعية الجديد،االنسانية الكجو بالبشر االتجار كيعد

اشكالو بكافة الجنسي االستغالؿ مثؿ عدة كمظاىر صكر كلو البغيضة، كالعبكدية الرؽ ،لظاىرة
.ربياكنزعاالعضاءالبشريةكاالتجا،رمكالعمؿالقس
جريمةماىيةاالكؿ.ىذاكقدتناكلنابالبحثكالتحميؿجريمةاالتجاربالبشرفيفصميف

 بالبشر االتجار لعاـ الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ التفاقية ،0222كفقا
الدكليةتعريفيافياالتفاقياتيةكعالقتيابالبركتكككؿكمفثـتناكلناالتأصيؿالقانكنيلالتفاقحيث

 كالقكانيفالكطنية الجرمية بالبشركبيافصكرىا االتجار خصائصجريمة تناكلنا كمفثـ كمف،،
منظمة جماعاتاجرامية بيا التيتقكـ المنظمة الجرائـ مف تعد انيا العابرة،اىميا الجرائـ كمف

تنطكمعميولمحدكدالكطنيةفيي تعبرالحدكدكاالكطافكتعدايضامفالجرائـضداالنسانيةلما
تمييزىاعفغيرىامفالجرائـتـ،كمفثـمفعدكافصارخعمىالقيـاالنسانيةكالجماعاتالبشرية

ةالمشابي كتناكلنا،كجريمةالخطؼ،كجريمةبيعاالعضاءالبشرية،جريمةتيريبالمياجريفكليا
الكسائؿ،جريمةاالتجاربالبشر،مكاجيةفيالمستخدمةةالدكليالكسائؿصؿالثانيفيالف اذبينا

االفةالدكليةالقضائية ،كالكسائؿالدكليةالقانكنيةفيمكافحةىذه كمفثـتناكلنا،فيمكاجيتيا
دكرالمنظ الجريمةالبشعة،كاخيران ئجكالمقترحاتخاتمةتضمنتالنتاماتالدكليةفيمكاجيةىذه

.ربيةكاالنكميزيةكممخصبالمغتيفالع
 الدراسة خالؿ مف ظير كقد بالبشر االتجار جريمة اف كمكجكدة قديمة جريمة أغمبفي

تعاكف كلخطكرتيا ، الدكلية الجرائـ مف كانيا لمرؽكالعبكدية، المستحدثة الحضاراتكىيالصكرة
ك مكافحتيا سبيؿ في الدكلي التشريعيةالمجتمع المستكيات كافة عمى الجيكد كالتنفيذيةتنسيؽ

عمييا.كالقضائيةلمقضاء
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 قائمة المختصرات
 االختصار أصل االختصار معنى االختصار بالمغة العربيةت

 International Labourمنظمةالعمؿالدكلية2

Organization 

ILO 

 International Organizationمنظمةاليجرةالدكلية0

For Migration 

IOM 

 World Health Organization WHOمنظمةالصحةالعالمية3

 International Criminal Court ICCالمحكمةالجنائيةالدكلية4

مكتباالمـالمتحدةالمعني5
بالمخدراتكالجريمة

United Nations Office On 

Drugs and Crime 

UNODC 

 International Court of Justice ICJمحكمةالعدؿالدكلية6
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جريمةاالتجاربالبشرمكاجيةدكرمنظمةالعمؿالدكليةفيالثاني:الفرع 421-423
ربشجريمةاالتجاربالمكاجيةدكرمنظمةالصحةالعالميةفيالفرعالثالث: 423-412
االتجاربالبشرمكاجيةجريمةفيدكرمكتباالمـالمتحدة:المطمبالثالث 412-415
مكاجيةالفرعاالكؿ:دكرمكتباالمـالمتحدةالمعنيبالمخدراتكالجريمةفي 412-411

جريمةاالتجاربالبشر
البشرجريمةاالتجاربمكاجيةدكرالبرنامجالعالميفيالفرعالثاني: 411-415
الخاتمة 419-413
 االستنتاجات 419-411
 المقترحات 412-413
 المصادر  412-451

A-B الممخص بالمغة االنكميزية 
 عنوان الرسالة بالمغة االنكميزية 
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 المقدمة
 اوال : موضوع البحث

الك فيىذا الكائفاالعظـ باعتباره جكدفضؿاهللتعالىاالنسافعمىكثيرمفخمقو
نىالىقىد ))بقكلوتعالى: ـىبىًنيكىرَّم  ـ آدى م نىاىي مى رًال بىر ًفيكىحى ق نىاىيـكىال بىح  زى ـ الطَّي بىاتًم فىكىرى م نىاىي فىضَّ كى

مىى مىق نىام مَّف كىًثيروعى ،اذجعموخميفتوفياالرض،كبعثلواالنبياءكالرسؿ(2)(( تىف ًضيالنخى
لتيذيباخالقوكاستقامةسمككوكابعادهعمايجعموينحدرالىالمستكلالسحيؽ،ىداةمرشديف

فقدتبنىاالسالـبصكرةجادةكمكضكعيةجميعحقكؽاالنسافكشرعتعالىاالحكاـالتيتنظـ
فقد الىاالنسافشاممةكعميقة االسالـ كانتنظرة اذ منتظمة الحقكؽكتجعؿحياتوبيا ىذه

ك جميع عمى العدالةقؼ تسكد اف كأىميا كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية حياتو ابعاد
كافتطبؽقكاعده لمقانكفالذمشرعو فتككفالسيادة فياالرض، بأكسعمعانييا االجتماعية

 .عمىالحاكـكالمحككـعمىحدسكاء

الكأكدتالمكاثيؽالدكليةكاالقميميةكالقكانيفالكطنية المنزلة ،كريمةلإلنسافعمىىذه
عدـعمى2948كتأكيدانلذلؾفقدنصتالمادةالرابعةمفاالعالفالعالميلحقكؽاالنسافعاـ

العيدالدكليقاؽكتجارةالرقيؽحظراالسترأكاستعبادأمشخصكاسترقاؽجكاز ،كذلؾالتـز
استرقاؽأحد،زعدـجكاعمىبمادتوالثامنة2966الخاصبالحقكؽالمدنيةكالسياسيةلعاـ

دعمىالسخرةأكاكراهأحكعدـاخضاعأحدلمعبكدية،عدـ،كتجاربالرقيؽإلرؽكاحظرالك
.العمؿااللزامي

كاالتجاربالبشرفيحقيقةاالمرشكؿمفأشكاؿالعبكديةالقديمةالتيكانتتنتشربعد
كالشراءفيمكافيسمىالحركب،أكمفخالؿعممياتالخطؼالمنظـ،كتتـعممياتالبيع

بسكؽالنخاسةأكسكؽالرقيؽ،كعندماانتيتتمؾالتجارةالبغيضةظيرتصكراخرلمختمفة
التمييزالعنصرمكالفصؿالعنصرم،كراءمسمياتكأشكاؿاخرلمنيالإلتجاربالبشرمتسترة

تمتيفكرامتواآلدمية،،استغالؿاالنساففياالعماؿالمنزلية،الخدمةالتيتحطمفحريتوك
حدكد عبر منظمة اجرامية جماعات بيا تقكـ عالمية أصبحتظاىرة الحديث، العصر كفي
الدكؿمستغمةالظركؼاالجتماعية،كتعدجريمةاالتجاربالبشرثالثأكبرتجارةغيرمشركعة

فيالعصرالحديثبعدتجارةالسالحكتجارةالمخدرات.
ساءجريمة،اكلئؾالذيفيتعرضكفلالستغالؿالجنسيالسيماالنكمفبيفضحاياىذهال

 أكأشكالوبكاالطفاؿ الجنس أك ، البغاء أك الدعارة في كاستغالليـ المكادفة: أك ، التجارم
طفاؿ،أكالذيفيتعرضكفلالستغالؿالطبيكبكافةأشكالو:كاستغالليـفينزعأللاالباحية

                                                           

.72سكرةاالسراء:اآلية (2)
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ب أك كااعضائيـ أعضائيـ بييع الذيفالمتاجرة كاكلئؾ ، عمييـ الطبية التجارب اجراء أك ،
ةأكالعمؿالقسرمأكالتسكؿيتعرضكفلالستغالؿفيالعمؿكمفأىـأشكالو:اعماؿالسخر

بالبشركتمثؿى االتجار الصكرلجريمة الىذه الغرضالذميسعىالشخصمرتكبالجريمة
االبتكافرعدةمعنكيا،كىذهالصكرالجرميةالتقكـاكتحقيقوسكاءكافىذاالشخصطبيعيا،

الجانيكىيالتجنيدكالنقؿكاألعناصر،ابتداءب التنقيؿكااليكاءكاالستقباؿ،فعاؿالتييقكـبيا
بالقكةاكب التيديد في كتتمثؿ الجريمة ىذه مف غرضو تحقيؽ اجؿ مف معينة كسائؿ ستخداـ

كاالختطا كالقسر القكة حالةكاستعماؿ كاستغالؿ السمطة كاستغالؿ كالخداع كاالحتياؿ ؼ
عمىشخص سيطرة شخصلو لنيؿمكافقة مزايا اك مالية تمقيمبالغ اك استضعاؼكاعطاء

.اخر
لظاىرةكمكافحتيالمكاجيةىذهاكبيرةالمجتمعالدكليجيكدانفقدبذؿعمىماتقدـكبناءن

االقميميةفيالعديدمفالمحافؿالدكليةالعالميةك ةتسعىالمنظماتالدكليأذفيإطارقانكني،
مف االفة ىذه مف لمحد الدكلية االسسكالمعايير لكضع المؤتمراتكالندكاتالدكلية الىعقد

سفالقكانيفالداخميةخالؿابراـاالتفاقياتالدكليةالمتعددةاالطراؼ،كحثمختمؼالدكؿعمى
لصك المرتكبة الكقائع كماالتيتجـر دكلة مفكؿ المبذكلة الجيكد كمتابعة بالبشر االتجار ر

اتخذتومفتدابيركاجراءاتلمكافحةىذهالجريمةكتقييميا.
 المنظمةكقد الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية ابراـ الى الدكلي المجتمع تكصؿ

 لعاـ الكطنية 0222عبر بيا كألحؽ كمليبركتككك، كقمع لمنع احدىما االتجارف عاقبة
لمكافحةتيريبالمياجريفباألشخاصكخاصةالنساءكاالطفاؿكثانيي مفكثير،كقدسارتما

عمى الدكؿ بعد االتفاقية تمؾ خطى االتجارمصادقتيا أفعاؿ لتجريـ داخمية كأصدرتقكانيف
،لعربيةامصرجميكريةالعراؽ،جميكريةبالبشركمعاقبةمرتكبيياكمنياعمىسبيؿالمثاؿ:

كالعديدمفالدكؿاالخرل.،يةالياشميةاالردنالمممكة،العربيةالمتحدةاالماراتدكلة
 ثانيا : اىمية البحث

 مكضكعو اىمية مف البحث ىذا اىمية تأتي يكجد البشرفال حماية مف اىـ شيء
عم الحفاظ في السياساتالجنائية بياف خالؿ كذلؾمف كذاتو، ىكرامةكالحفاظعمىكرامتو

البشرمفافيككفعرضةلإلتجار،كايضامكضكعالبحثيتعمؽبحمايةحقكؽاالنسافالجديرة
لمسياسة خطيرا تحديا اصبحتتشكؿ خطيرة اجرامية أفة مف المجتمع في كاالحتراـ بالرعاية
لشرائح حقيقيا تيديدا تشكؿ ككنيا الدكلية المشاكؿ اىـ مف كاصبحت المعاصرة، الجنائية

النساءاج كبخاصة بيـ لإلتجار كضعفيـ الناس فقر تستيدؼ كانيا خاصة كاسعة تماعية
كاالطفاؿككنيـالفئةاالضعؼممايكجبالحمايةليـمفالجياتالمختصة،كذلؾالصعكبات
تتميز التي لطبيعتيا بالبشر االتجار جريمة مكاجية في القانكف انفاذ اجيزة تكاجييا التي
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لتنظيـكالدكلية،كلككنياأصبحتمشكمةعالميةمماحدلبالدكؿاستعماؿبخصائصالسريةكا
انجعالسبؿلمتعاكففيمابينيالغرضايجادافضؿالكسائؿالفعالةفيالتصدملياكاستئصاؿ

انعكاساتياالسمبيةالمتعددةعمىالشعكب.
 البحثأشكالية ثالثا : 

مايةالمتكفرةليـكعمىكجوالخصكصمفيعانكفمفنقصفيالحالزالكاالبشرفىإ
الكطني فيمجاؿحقكؽاالنسافعمىالصعيد الكاسع مفاالىتماـ عمىالرغـ االتجاربيـ،

:اآلتيةليجيبعمىالتساؤالتاإلشكاليةكالدكلي،لذاجاءالبحثفيىذه
اتفاقي-2 كانت سكاء كالدكلي، الكطني الصعيديف عمى تبذؿ التي الجيكد قكانيفىؿ اتاك

تاغمبالدكؿكخاصةالفقيرةمنيا؟كطنية،كافيةلمكاجيةجريمةاالتجاربالبشرالتياجتاح
الجريمة؟كىؿاتفقتالنصكصالقانكنيةالدكليةكالكطنية-0 ىؿعمىتحديدالتعريؼبيذه

صكصعمىكافةصكراالتجاربالبشر؟اتفقتىذهالن
صاحب-3 القضائية الجية حالمف في الجريمة ىذه نظر في االختصاص تعارضة ة

كالدكلي، جريمةكاالختصاصالكطني بكصفيا الجريمة ىذه بنظر مختصة ىناؾمحاكـ ىؿ
؟منظمةكعابرةلمحدكدالكطنيةكجريمةضداالنسانية

ىؿاستطاعالمجتمعك؟ىؿىناؾدكرلمتعاكفالدكليفيمكافحةجريمةاالتجاربالبشر-4
بةلمكافحةجريمةاالتجاربالبشر؟يافيضعالكسائؿالمناسالدكل

 رابعا : نطاق البحث 
الصعيد عمى مكاجيتيا ككسائؿ بالبشر االتجار جريمة تناكؿ  البحث نطاؽ سيككف

كبعض0222عبرالكطنيةلعاـكفقانالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةالدكلي
 الكطنية، كعرضحيالقكانيف دراسة ثنتناكؿ ىية الدكليةما كالكسائؿ بالبشر االتجار جريمة

لمكاجيتيا.
 خامسا : اىداف البحث

المكضكع الظاىرةاالجراميةالخطيرةالىييدؼالبحثفيىذا القاءالضكءعمىىذه
ييدؼالبحثلمعرفةمدلخطكرةكجسامةالجريمةكأعطاىاكىيجريمةاالتجا ربالبشر،كما

بعداالكاديميلمكقكؼعمىمعالجتيا.ال
 سادسا : منيج البحث 

لمعالجةىذاالمكضكعسنعمدالىالمنيجالكصفيالتحميمي،الذمسنستخدموفيتحميؿ
بمقارنة كذلؾ المقارف، المنيج استخداـ مع الكطنية، كالقكانيف الدكلية االتفاقيات نصكص

المتعمق كالكطنية الدكلية لمكقكؼعمىالنصكصالتشريعية بالبشر، االتجار جريمة بمكاجية ة
افضؿالممارساتكالسبؿلمكاجيةىذهالجريمة.
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 سابعا : خطة البحث
التجاربالبشر،متضمنانثالثةاالكؿماىيةجريمةاتناكلنافيالبحثمقدمة،كفصميف،تضمف

جاربالبشركالثالثخصائصجريمةاالتلمفيكـجريمةاالتجاربالبشركالثانيلاالكؿمباحث،

 يشابيياخصصلتمييزجريمةاالتجاربالبشرعما فيمفجرائـ، بحثنا الفصؿالثانيفيما

الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ التفاقية كفقا بالبشر االتجار جريمة لمكاجية الدكلية الكسائؿ

ليةالقضائيةلمكاجيةالكسائؿالدكبحثنافياالكؿالمنظمةعبرالكطنية،كتضمفثالثةمباحث

القانكنيةلمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر،فيجريمةاالتجاربالبشر،ك الثانيالكسائؿالدكلية

كخصصالثالثلدكرالمنظماتالدكليةفيمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر،كاخيراالخاتمةالتي

 االستنتاجاتكالمقترحات،كممخصبالمغةاالنكميزية.تضمنت



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم االول
 جرميت االجتار بانبشرماهيت 
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 الفصل االول
 جريمة االتجار بالبشر ماىية 

تجارافدؿفإنمايدؿثانتشرفيالعالـبأسرهكىذااإلتجاربالبشرمصطمححدياإل
التيتحفظكيافاالنسافككرا مفانتياكاتلمحرياتاالساسية يحدثفيالعالـ متو،عمىما

كمفىنانرلليذهالجريمةخطكرةبالغةعمىاالنسافكالمجتمعالذميعيشفيو،بؿعمىالعالـ
عمىمجتمعات تؤثر الكطنيفييال عبر الطابع الجريمة اتخذتىذه اف بعد خاصة بأسره
يامعينة،بؿتنتقؿبيفالمجتمعاتكتجتازحدكدالدكؿكتزدادىذهالجريمةخطكرةمعمايرافق

مفآثاراجتماعيةكاقتصادية،كماافبيافمفيكـىذهالجريمةكبيافخصائصياكتمييزىاعما
يشابييامفجرائـيتطمبتكضيحان.

جريمةمفيكـفياالكؿنبحثيقتضيبحثىذاالمكضكعتقسيموعمىثالثةمباحثلذا
يزجريمةاالتجاريمالثالثتيمةاالتجاربالبشر،كفياالتجاربالبشر،كفيالثانيخصائصجر

 مفجرائـ.يشابييابالبشرعما
 المبحث االول

 البشربجريمة االتجار مفيوم 
ارحدالظاىرة،أذالتكجددكلةمحصنةاكاربالبشرنشاطأثـبمغمفاالنتشيهعداإلتج

 اإلتجار ضد لمعبكديةباختالؼبمنأل صكرة كيعد كاشكالو، ىذهصكره كظيرت المعاصرة،
غسيؿ كجرائـ الفساد، جرائـ مثؿ الحديث، العصر في الجرائـ مف الكثير ظيكر مع الجريمة
 عالميةتقـك كالتيأصبحتتشكؿظاىرة المخدرات، اإلتجاربالسالح،كجرائـ االمكاؿ،كجرائـ

عصابات كاالجتماعيةإجراميةبيا الظركؼاالقتصادية مستغمة الكطنية، الحدكد عبر منظمة
السيئة،كالسياس التعرضية بالبشر اإلتجار مفيكـ تحديد كيقتضي لألساسالرتكابجرائميا،

يضاحالقانكنيلمجريمة،كبيافتعريفيا، .صكرىاكا 
االساساالكؿفينتناكؿالمكضكعتقسيموعمىثالثةمطالب،عميويقتضيدراسةىذا

،كفيالثاني0222عبرالكطنيةلعاـالقانكنيالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمة
 االتجار جريمة الكطنيةالبشربتعريؼ كالقكانيف الدكلية االتفاقيات الصكرفي الثالث كفي ،
الجرميةلإلتجاربالبشر.


 المطمب االول 

  2222لعام   تفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاألساس القانوني ال 
ىذاالمكضكعتقسيموعمىثالثةفركع،نبحثفياالكؿنشأةاتفاقيةاالمـيقتضيبحث

 لمكافحة لعاـالمتحدة الكطنية عبر المنظمة اتفاقية0222الجريمة بيف العالقة الثاني كفي ،
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االتجار كمعاقبة كقمع منع كبرتكككؿ الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ
ناكؿانضماـجميكريةالعراؽ،كفيالثالثنتليالنساءكاالطفاؿالمكمؿباألشخاص،كبخاصةا

.نفسياتفاقيةالىاال
 الفرع االول 

 2222نشأة اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  
 اقتراح مشروع االتفاقية :اوال

حةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـلقدكافالتكقيععمىاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكاف
،ىكثمرةلمجيكدالمضنيةكالمناقشاتكالدراساتالتيقامتبيااالجيزةالمتخصصةفي0222

،حكؿ2994االمـالمتحدة،اذىيأتىذهاالجيزةالىعقدالمؤتمرالكزارمالعالميفيسنة
شارؾفيوممثمكفسياسيكفكخبراءدكليكفمفالجريمةالمنظمةالعابرةلمحدكداالقميمية،كالذم

العدؿ240 كزارة في الجنائية لمشؤكف العاـ المدير فالككني جيكفاني د. اشرؼ كقد دكلة،
عمىاعدادىذاالمؤتمركتمىذلؾعقداجتماعتحضيرمفيباليرمك،2992االيطاليةمنذعاـ

ايمكؿ التكصؿاليو2994ايطاليا، تـ كمفابرزما المؤتمركفياالجتماعالالحؽ، فيىذا
الدكلية العمؿ كخطة ، السياسي باإلعالف الخاصتاف الكثيقتاف المتحدة لألمـ العامة لمجمعية
بشأفالجريمةالمنظمةالعابرةلمحدكداالقميمية،كقداظيرتالكثيقتافاالىميةكالحاجةالقصكل

الم الجريمة لمكافحة دكلية لكؿمحاكلة الخصائصالمرتبطةكالعاجمة نظمةتضعفياعتبارىا
بالتنظيماتاالجراميةحتىيتسنىتحقيؽالمكافحةالالزمةليا،كمفابرزماتـاقتراحوكالذم
مفاجموكانتالدعكةلدراسةامكانيةصياغةاتفاقيةدكليةدعكةالدكؿاالطراؼالىالقياـبعممية

الكطنية،كمحاكلةالكصكؿالىاتفاؽالتنسيؽفيمابينياكاجراءالمكاءماتا لالزمةلتشريعاتيا
دكر كلتفعيؿ قكانينيا في االساسية العناصر استخداـ بيدؼ المنظـ االجراـ مضمكف حكؿ
التعاكفالدكليفيمابينيا،كقدتـتشكيؿلجنةخاصةمفالجمعيةالعامةلألمـالمتحدةتككف

ىنصاتفاقيةتعرضبعدذلؾعمىالجمعيةالعامةميمتيااجراءالتفاكضمفاجؿالكصكؿال
في باليرمك مدينة الذمتستضيفو السياسي المؤتمر خالؿ الدكؿ لتكقيع محالن كتككف لممكافقة

.(2)0222ايطاليافيكانكفاالكؿ
،0222تمكز08،خمسدكراتفيفيينا،كفي0222عقدتالمجنةالمختصةفيعاـ

 المختصة المجنة كافقت جمستيا في لمكافحة277، المتحدة االمـ اتفاقية  مشركع عمى ،
الخامسة دكرتيا في العامة الجمعية الى احالتو كقررت ، الكطنية عبر المنظمة الجريمة

                                                           

،دار2محمكدشريؼبسيكني:الجريمةالمنظمةعبرالكطنية،ماىيتياككسائؿمكافحتيادكلياكعربيا،ط (2)
.57،58،ص0224الشركؽ،القاىرة،
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كالخمسيفلمنظرفيوكاتخاذاجراءبشأنويضاؼالىذلؾاعتمدايضانفيالدكرةالحاديةعشر
في المعقكدة المختصة، بركتكككؿمنعكقمع0222تشريفاالكؿ04ك03لمجنة ،مشركع،

تيريب مكافحة بركتكككؿ كمشركع كاالطفاؿ، النساء كالسيما باألشخاص، االتجار  كمعاقبة
.(2)المياجريفعفطريؽالبركالبحركالجك،عمىالتكالي

 برام االتفاقيةثانيا: إ
لأل العامة الجمعية اعتمدت في المتحدة الثان25مـ تشريف قرارىا0222ي في ،

اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةكبركتكككليفمكمميفليا:05/55
،كبركتكككؿمكافحةكؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجارباألشخاص،كالسيماالنساءكاالطفاؿبركتكك

لمتكقيعفيماجريفعفطريؽالبركالبحركالجكتيريبالمي ؤتمرالتكقيعالسياسي،كعرضيا
0222كانكفاالكؿ25الى20،فيايطاليالمفترةمففيعالمستكلالذمعقدفيباليرمكالر

.(0)2999كانكفاالكؿ20المؤرخ54/209كفقانلقرارالجمعيةالعامة
فياليكـالتسعيف0223ايمكؿ09كقدكقعجميعالمشاركيفاالتفاقيةكبدأنفاذىافي

قاناريخايداعالصؾاالربعيفمفصككؾالتصديؽاكالقبكؿاكاالقراراكاالنضماـ،كفمفت
شخاص،كالسيماالنساءكاالطفاؿكؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجارباألامابركتككمنيا،38لممادة

نفاذبركتكككؿ0224كانكفالثاني08كفي0223كانكفاالكؿ05نفاذهفي،فقدبدأ بدأ
25/55فحةتيريبالمياجريفعفطريؽالبركالبحركالجك،،ككفقانلقرارالجمعيةالعامةمكا

الثالثةعشرةكاالخيرة،ككافقتالمجنةعمى،عقدتالمجنةالمخت0224فيشباط صةدكرتيا
لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية االطراؼفي الىمؤتمر الداخميكقررتاحالتو النظاـ مشركع

فيالجري االكلى دكرتو في بشأنو اجراء كيتخذ فيو النظر يتـ لكي الكطنية عبر المنظمة مة
،كقداعتمدمؤتمراالطراؼفياتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمة0224حزيراف

،بمكجب0224تمكز8حزيرافالى08عبرالكطنية،فيدكرتواالكلىالمنعقدةفيالفترةمف
،(3)ةقداكصتبالنظرفيوبدكفتعديؿصـالداخميالذمكانتالمجنةالمخت،النظا2/2مقرره

دةكجزرككؾكالكرسيدكلةعضكفياالمـالمتح282طرؼكىـ285كقدصدؽاالتفاقية

                                                           

طنيةكبركتكككالتيا:متاحعمىالمكقعااللكتركنياتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالك (2)
https//legal.un.org8/2/0202تاريخالزيارة

كبعض(0) الدكلي كالقانكف االسالمية الشريعة ضكء في دراسة بالبشر االتجار عمميات السبكي: ىاني
.25،ص0222،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،2التشريعاتالكطنية،ط

،05/55المـالمتحدة،الجمعيةالعامة،اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنية،رقـا (3)
.2/20/0202تاريخالزيارةhttps//www.unodc.org:متاحعمىالمكقعااللكتركني:8/2/0222في



 الفصؿاالكؿ....................................................ماىيةجريمةاالتجاربالبشر

8

دكلةعضكفياالمـالمتحدةليستطرفان23مكفمسطيفكاالتحاداالكركبي،ككيالرسكليكني
 .(2)قعتاالتفاقيةلكنيالـتصادقياكؿمفايرافكاليابافكفياالتفاقية،ك

الفرع الثاني
العالقة بين اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع 

 وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص المكمل ليا 
2222وطنية لعام عبر الالجريمة المنظمةاالمم المتحدة لمكافحة اتفاقية :اوال

ترمياالتفاقيةالىأتخاذتدابيرعامةأماالبركتكككؿيتناكؿمشاكؿمحددةناتجةعف
باالتفاقية،كذلؾتهنفذاالتفاقية البركتكككؿكيهنفذمقترنان جريمةاالتجاربالبشر،كيجبأفيهقرأ

ةبمكجبالبركتكككؿمهجرىمةعمىالبركتكككؿمعمراعاةتغيرالحاؿ،كتعدكافةاالفعاؿالمهجرىم
ايضانبمكجباالتفاقيةنفسيا،كماأفاالتفاقيةكالبركتكككؿيقررافالتدابيرالدنيافيىذاالصدد
،كالدكؿاالعضاءممزمةباالمتثاؿليذهالتدابير،كيجكزليااعتمادتدابيراكثرشدةكصرامة،

لمشكمةاالتجاربالبشرعمىمستكلشامؿ،كقدمكنتاالتفاقيةالدكؿاالطراؼمفالتصدم
كمايسرتاالتفاقيةلكافةالدكؿاالطراؼالتحقيؽفيكافةاالنشطةاالجراميةكمالحقةمرتكبييا

عبرالحدكد.
كافالغرضمفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةىكتعزيزالتعاكفمف

رالكطنيةبفعاليةعالية،كماتعمؿعمىزيادةعددالدكؿاجؿمنعكمكافحةالجريمةالمنظمةعب
االطراؼالتخاذتدابيرفعالةفيالمنعكالمكافحة،كتعزيزالتعاكفالدكليكتكطيده،كىيتقدر
الخصكصياتكاالختالفاتفيمختمؼالثقافاتكالنظـالقانكنية،كتسعىفيالكقتذاتولتكحيد

االطرا الدكؿ بيف مشتركة لتحقيؽلغة حاليان المكجكدة بعضالعقبات ازالة في كالمساعدة ؼ،
الجماعات ترتكبيا التي الجرائـ عمى باألصؿ االتفاقية كتركز الكطني، عبر الفعاؿ التعاكف
المعاييرالخاصةباإلجراءات كذلؾحددتاالتفاقية المنظمةفياالنشطةالمربحة، االجرامية

كاء،بقصدتقديـالعكفالىالدكؿاالطراؼفيمكاءمةقكانينياالمكضكعيةكاالجرائيةعمىحدس
،كنصتاالتفاقيةعمىافاالنسحاب(0)كازالةالفكارؽالتيتعيؽجيكدالتعاكفالسريعكالفعاؿ

 بيا البركتكككالتالممحقة اممف انسحابمف يعد االتفاقية(3)منيا ىذه تكميؿ يجكز كما ،
كلكيتككفامدكلةاكمنظمةاقميميةلمتكامؿاالقتصادمعضكانفيببركتكككؿكاحداكاكثر،

                                                           

بالبش (2) االتجار جرائـ لمكافحة القانكني النظاـ فيمي: مصطفى خالد طد. الجامعي،2ر، الفكر دار ،
كمابعدىا.455،ص0222االسكندرية،

،2مستشار.اشرؼالدعدع:مرتكزاتالكقايةمفجرائـاالتجاربالبشربدكلةاالماراتالعربيةالمتحدة،ط(0)
.96،ص0220مطابعالشرطة،القاىرة،

.0222نظمةعبرالكطنيةلعاـ(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالم42المادة) (3)
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بركتكككؿما،يجبافتصبحطرفانفيىذهاالتفاقيةايضان،كالتككفالدكلةالطرؼفيىذه
االتفاقيةممزمةبأمبركتكككؿمالـتككفعضكانفيذلؾالبركتكككؿكفقانألحكامو،كيفسرام

.(2)االتفاقيةباالقترافمعيا،معمراعاةالغرضمفذلؾالبركتكككؿبركتكككؿمكمؿليذه
ثانياً  النساء واالطفال لعام ، وبخاصة االتجار باألشخاصمنع وقمع ومعاقبة بروتوكول :

2222:
الكطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ البركتكككؿممحؽالتفاقية يعد

بيا،كيتعيفتطبيؽاحكاـىذهاالتفاقيةعمىىذاالبركتكككؿمعمراعاةكيجبأفيهفسرمقترنان
مايقتضيواختالؼالحاؿمالـينصعمىخالؼذلؾ،كمايجباعتباراالفعاؿالمجرمةكفقان

.(0)لوافعاالنمجرمةكفقانلالتفاقية
ركمكافحتو،معكييدؼالبركتكككؿالىتحقيؽاالغراضاالتية:منعاالتجاربالبش

اعطاءاكلكيةلمنساءكاالطفاؿ،كحمايةضحايااالتجاركابداءالمساعدةليـ،كاحتراـلحقكقيـ
االنسانية،كذلؾييدؼالىتكطيدالتعاكفبيفالدكؿاالطراؼلتحقيؽتمؾاالىداؼ.
المجرمةكينطبؽىذاالبركتكككؿباستثناءماينصعميوخالفانلذلؾ،عمىمنعاالفعاؿ

كفقانلو،كالبحثعنياكمالحقةالجناة،عندماتككفتمؾالجرائـعابرةلمحدكدالكطنيةكمرتكبة
مفقبؿجماعةاجراميةمنظمة،فضالنعفحمايةالضحايا،كمكعدنفاذىذاالبركتكككؿيككف

ؿاكاالقراراكفياليكـالتسعيفمفتاريخايداعالصؾاالربعيفمفصككؾالتصديؽاكالقبك
نفاذاالتفاقية نفاذهقبؿبدأ ،كتعدمقتضياتالبركتكككؿمعياران(3)االنضماـبشرطافاليبدأ

ادنى،فيالتدابيرالداخميةالتيمفالممكفافتككفأكسعنطاقانأكأشدصرامةممايتضمنو
 .(4)فيتالبركتكككؿطالماكانتااللتزاماتالمحددةفيالبركتكككؿقداستك

بكافة بالبشر اإلتجار بمكافحة المتعمقة الدكلية كالمكاثيؽ الجيكد أبرز تحديد كيمكف
أشكالوفياآلتي:

.2920االتفاقيةالدكليةالخاصةبتجريـاالتجاربالنساءكاالطفاؿلعاـ-2
دافبع2955كدخمتفيالنفاذفي2906االتفاقيةالخاصةبالرؽالتيكقعتفيعاـ-0

.2953عدلتبالبركتكككؿالمحررسنة
                                                           

(مفاالتفاقيةنفسيا.37المادة) (2)
(مفبركتكككؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجارباألشخاص،كبخاصةالنساءكاألطفاؿ،المكمؿالتفاقية2المادة) (0)

.0222االمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ
2:الجيكدالدكليةفيمكافحةاالتجاربالبشر،جنقالنعفد.محمديحيىمطر (3) ،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

 .053ص،0222االمنية،الرياض،

.99مستشار:اشرؼالدعدع:مصدرسابؽ،ص (4)
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3- رقـ جنيؼ09االتفاقية في اقرت التي القسرية بالعمالة المعنية الدكلي العمؿ لمنظمة
.2930كبدأتاريخنفاذىافي2932

حكؿتحريـاالتجاربالنساءالبالغات،2933االتفاقيةالدكليةالمعقكدةفيتشريفاالكؿ-4
بالبر كالمعدؿ في المتحدة لالمـ العامة الجمعية أقرتو الذم االكؿ02كتكككؿ تشريف

2947.
اتفاقيةقمعاالتجارفيالبشركمنعيـكاالستغالؿالجنسيلالخريفكالتيدخمتحيزالنفاذ-5

.2952عاـ
عاـ-6 العامة الجمعية اقرتيا التي الغير دعارة باالشخاصكاستغالؿ االتجار حظر اتفاقية

.2952كبدأتاريخنفاذىافيعاـ2949
االتفاقيةالتكميميةالبطاؿالرؽكتجارةالرقيؽكاالعراؼكالممارساتالشبييةبالرؽجنيؼفي-7

.2957كبدأنفاذىافيعاـ2956عاـ
كبدأتاريخ2957اتفاقيةتحريـالسخرةالتياقرىاالمؤتمرالعاـلمنظمةالعمؿالدكليةعاـ-8

.2959ذىافيعاـنفا
.2989اتفاقيةحقكؽالطفؿلسنة-9

.0222اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ-22
البركتكككؿاالضافيالخاصبمكافحةتيريبالمياجريفعفطريؽالبركالبحركالجك-22

.0222منظمةعبرالكطنيةلعاـالمكمؿالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةال
البركتكككؿاالختيارمالممحؽباتفاقيةحقكؽالطفؿبشأفبيعاالطفاؿكاستغالؿاالطفاؿ-20

.0222فيالبغاءفيالمكاداالباحيةلعاـ
.(2)0226االتفاقيةالدكليةلحمايةجميعاالشخاصفياالختفاءالقسرمسنة-23

 الفرع الثالث 
 جميورية العراق الى اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  انضمام 
الجريمة المنظمة مرحمة ما قبل انضمام جميورية العراق التفاقية االمم المتحدة لمكافحة :اوال

عبر الوطنية 
 يكجد المتناثرة القانكنية المكاد مف العديد بالبشر باإلتجار مفبعضفيذاتالصمة
،كقانكفالعقكباتالنافذ،كقانكفالممغيمثؿقانكفالعقكباتالبغدادمالعراقيةالجنائيةالقكانيف

كقانكفتجارةاالعضاءالبشرية،كفيمايأتينبذةمختصرةعفىذهالقكانيف.مكافحةالبغاء،

                                                           

ط (2) ، بالبشر لالتجار الجنائية المكاجية : سميدع بيف مبارؾ لمنشر2غازماحمد كالقانكف الفكر دار ،
.50،ص0229صر،المنصكرة،كالتكزيع،م
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  (4)الممغي قانون العقوبات البغدادي -أ
،ككافالقانكفيشيرالىمنعالسخرةكاستخداـىكاكؿقانكفلمعقكباتصدرفيالعراؽ

(منوعمىافكؿمكظؼعمكميحجزكؿاك222االشخاصبدكفاجر،فقدكردفيالمادة)
بعضمايستحقوالعماؿالذماستعمميـفياشغاؿمختصةبكظيفةمفاجرةكنحكىااكاستخدـ

ىؤالءالعماؿسخرةبالاجرةكأخذىالنفسو.
المعدل 4393لسنة  444لعقوبات العراقي المرقم بالعدد قانون ا -ب 

(منوعمىأف305ىذاالقانكفحؿمحؿقانكفالعقكباتالبغدادم،فقدنصفيالمادة)
غير اعماؿ في سخرة اشخاصاى استخداـ عامة مكمؼبخدمة مكظؼاك بالحبسكؿ يعاقب

يغيراعماؿالمنفعةالتيدعتاليياحالةمتعمقةبالمنفعةالعامةالمقررةقانكناىاكنظاماىاكف
الضركرةاكأكجبعمىالناسعمالىفيغيراالحكاؿالتييجيزفيياالقانكفذلؾ،كذلؾفضال

.(0)عفالحكـعميوبدفعاالجكرالمستحقةلمفاستخدميـبغيرحؽ
النافذ  4322لسنة  2رقم قانون مكافحة البغاء -ج

نكفمكافحةالبغاءأفالبغاءىكتعاطيالزنااكالمكاطةبأجرعرفتالمادةاالكلىمفقا
معاكثرمفشخص،كعرفتالسمسرةبانياالكساطةبيفشخصيفبقصدتسييؿفعؿالبغاءبأية
طريقةكانتكيشمؿذلؾالتحريضكلكبمكافقةاحدالشخصيفاكنائبوكمايشمؿاستغالؿبغاء

لفعؿالبغاءاكتسييمواكشخصبالرضاءاكاالكراه،كعرفتبي المحؿالمييأ بانو تالدعارة
.(3)الدعايةلواكالتحريضعميواكمايحقؽامفعؿاخرمفاالفعاؿالتيتساعدعمىالبغاء

 النافذ  2249لسنة  44المرقم بالعدد  قانون عمميات زرع االعضاء البشرية -د
( المادة االعضاء3نصت كشراء بيع منع عمى منو االطباء( كمنع كسيمة بام

االختصاصمفاجراءالعممياتعندالعمـبذلؾ.
نالحظمماسبؽافالقكانيفالعراقيةسابقةالذكرتناكلتجريمةاإلتجاربالبشربصكرىا
المختمفةحيثأشارقانكفالعقكباتالبغدادمالممغيالىصكرةاالستغالؿفيالعمؿ)السخرة(،

العراقيالنافذاشارالىنفسالصكرة،اماقانكفمكافحةالبغاءفقدأشاركذلؾقانكفالعقكبات
صكرة الى البشرية االعضاء زرع عمميات قانكف أشار فيما الجنسي، االستغالؿ صكرة الى

االستغالؿالطبي.


                                                           

،ينظرد.عميحسيفالخمؼكد.2929،كطبؽفياكؿكانكفالثانيعاـ02/22/2928صدرفي (2)
.06،ص0226سمطافعبدالقادرالشاكم:المبادئالعامةفيقانكفالعقكبات،المكتبةالقانكنية،بغداد،

.25/20/2969في2778منشكرفيجريدةالكقائعالعراقيةالعدد(0)
.05/2/2988في3286مشكرفيجريدةالكقائعالعراقيةالعدد(3)
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 الجريمة المنظمة عبر الوطنية ثانيا: مرحمة انضمام العراق التفاقية االمم المتحدة لمكافحة 
بالعدد)بمك لسنة02جبالقانكفالمرقـ إنضمتجميكريةالعراؽالىاتفاقية 0227(

لمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةكالبركتكككليفالممحقيفبيا المعتمدة، (4)االمـالمتحدة
/تشريفالثاني/25(في05/55مفالجمعيةالعامةلألمـالمتحدةفيقراريياالمرقميفبالعدديف)

0222( 55/055ك في في0222/ايار/32( النفاذ حيز دخمت انفا االتفاقية اف عمما ،
0223/ايمكؿ/09 في االكؿ البركتكككؿ دخؿ فيما االكؿ/05، في0223/كانكف كالثاني ،
  "0224/كانكفالثاني/08

ؿفيالمادةليلمكافحةاالتجاربالبشرالمتمثاستجابةنمفالمشرعالعراقيلمنداءالدكك
بركتكك5) مف باألشخاص( االتجار كمعاقبة كقمع منع لعاـ،كؿ كاالطفاؿ النساء كبخاصة

مفتشريعاتلتجريـاالتجاربالبشر،0222 ،أصدرالتيدعتكؿدكلةالىافتصدرمايمـز
( بالعدد المرقـ 08القانكف لسنة )0220 بالبشرفيشأف، االتجار القانكفمكافحة كتضمف ،

(24) شاكأمادة، لتعريؼالجريمة، عاـ االتجاركح،كالعقكباترتبشكؿ جريمة ضحايا ماية
فيكزارةالداخميةتسمى)المجنةالمركزيةلمكافحةاإلتجاربالبشر(معكتشكيؿلجنةبالبشر،

تتكلىتحقيؽاىداؼممثمياالقميـكالمحافظاتغيرالمنتظمةفياقميـكالجياتذكاتالعالقة
.(0)،القانكف

 الثاني لمطمب ا
 في االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية البشربتجار ل تعريف جريمة ا

االشخاصفيالعمؿرغمان كتسخير  العبكدية الدكليمراران المجتمع كدكفحـر عنيـ
صكراخرلمفصكراالتجار،اعماؿالعنؼضدالنساءكاالطفاؿ،كحـرارادتيـ كذلؾحـر

االعالناتكالقراراتكالتقاريركالمعاىداتالتياصدرتياااللمـالمتحدةبالبشركذلؾعفطريؽ
كالعيدالدكليالخاصبالحقكؽالمدنية2948كمفابرزىااالعالفالعالميلحقكؽاالنسافلعاـ

.2966كالسياسيةلعاـ
،بؿافيلدكلتجاربيـكاستغالليـلـتقتصرعمىالصعيدامفاإلكافالحمايةالجنائيةلمبشر

،تنفيذانمفىذهالدكؿاللتزاماتياالدكليةالكاردةطنيةجرمتاالتجاربالبشرالعديدمفالقكانيفالك
(5فياالتفاقياتكالمكاثيؽكالبركتكككالتالدكليةالصادرةبيذاالشأفكخاصةماكردفيالمادة)

 باالشخاصلعاـ االتجار كمعاقبة كقمع منع بركتكككؿ كاالطفاؿال0222مف النساء سيما
.0222المكمؿالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ

                                                           

.27/6/0227في4242منشكرفيجريدةالكقائعالعراقيةالعدد(2)
.03/4/0220في4036منشكرفيجريدةالكقائعالعراقيةالعدد (0)
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خصصنااالكؿلتعريؼجريمةفرعيفتقتضيدراسةىذاالمكضكعتقسيموعمىعميو 
الثانياالتفاقياتالدكليةفي البشربتجارإلا فيالبشربتجارإلجريمةالتعريؼ،فيماخصصنا

 .القكانيفالكطنية
 الفرع االول

 تعريف جريمة التجار بالبشر في االتفاقيات الدولية 
 ر االسترقاقبالبشر في االتفاقية الدولية الخاصة بحظتجار اوال : تعريف جريمة ال 

2)2906عرفتالمادةاالكلىمفاالتفاقيةالخاصةبالرؽلعاـ      ، حالةأك"-الرؽبأنو:(
اذكانتكمياأكبعضيا"،شخصتمارسعميوالسمطاتالناجمةعفحؽالممكية،كضعأم

/20ىذهاالتفاقيةنتاجالجيكدلجنةالرؽالمؤقتةالتيعينيامجمسعصبةاالمـالمتحدةفي
،كالتيجاءتفياالصؿلتجريـتجارةالرقيؽكمفثـحيازةالرقيؽاكالعبكدية2904حزيراف/

كعرفتا(0) ب، الرقيؽ" تجارة مصطمح" االكلىنفسيا لمادة التيينطكمأنو:_" االفعاؿ جميع
تحكيموالىرقيؽ،كجميع لمغيرعمىقصد أكالتخميعنو أكاحتيازه أسرشخصما عمييا
االفعاؿالتيينطكمعميواحتيازرقيؽمابغيةبيعوأكمبادلتوكجميعأفعاؿالتخمي،بيعانأك

قيؽتـاحتيازهعمىقصدبيعوأكمبادلتو،ككذلؾ،عمكمانأماتجارباالرقاءأكمبادلة،عفر
أ المستخدمة"،نقميـ النقؿ كسيمة كانت كقديان بركتكككؿ االتفاقية بيذه االتفاقيةالحؽ تعديؿ

2953/كانكفاالكؿ/7كبدءالنفاذفي2953/تشريفاالكؿ/03الخاصةبالرؽالمؤرخفي
(عبارةالمحكمةالدائمةلمعدؿالدكليبعبارةمحكمةالعدؿالدكلية،8ؿفيالمادة)حيثاستبد
مـالمتحدة،كفيالمادةبةاالمـبعبارةاالميفالعاـلأل(عبارةاالميفالعاـلعص7كفيالمادة)

بعبارةاالمـالمتحدة،(عبارةعصبةاال22) مـالمتحدة تفاقيةاالكلىمفاالكقدتناكلتالمادة
إل الشبييةالتكميمية كالممارسات كاالعراؼ الرقيؽ كتجارة الرؽ  بطاؿ لعاـ 2956بالرؽ

كتمؾغيرالمشمكلةبيا،كىي2906الممارساتالمشمكلةفياالتفاقيةالخاصةبالعبكديةلعاـ
دةاالكلىالقنانةبمكجبالفقرتيفأ،بمفىذهالمادة.فعرفتالفقرة)أ(مفالماسارالديفكا

أكالكضعالناجـعفارتيافمديفبتقديـ الحاؿ" -: )اسارالديف(بأنو2956مفاتفاقيةعاـ
خدماتوالشخصيةأكخدماتشخصتابعلوضمانانلديفعميو،كذلؾاذاكانتالقيمةالمنصفة

يامحددة".اماليذهالخدماتالتكفيلتصفيةىذاالديف،أكلـتكفمدةىذهالخدماتأكطبيعت
بالعرؼاك الفقرة)ب(مفنفسالمادة،فعرفت)القنانة(بانيا:"حاؿاككضعامشخصممـز

                                                           

(2) كفقا2907/اذار/9كالعمؿبمكجباحكاميافيكبداالنفاذ2906/ايمكؿ/05كقعتفيجنيؼفييـك
منيا.07الحكاـالمادة

.46د.ىانيالسبكي:مصدرسابؽ،ص(0)
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كافيقدـخدمات بافيعيشكيعمؿعمىارضشخصاخر، اكعفطريؽاالتفاؽ، القانكف،
.(2)معينةليذاالشخص،بعكضاكبالعكض،دكفافيمتمؾحريةتغييركضعو"

منتشرانضمفنظاـاالقطاع،فاإلقطاعالقفرقيقانبعدافكافعرفاناجتماعيانكعميوعد
لأل المكسعة مفغيرافيككفلمناساليعنيالمميكة عمييا االرضكما رضفقطبؿممكية

(.0)كالخركجمفممكيةسيداالقطاعيةالقاطنيففيممكيةاقطاعيةالحؽفيتغييرأكضاعيـأ

شخاص ألالبشر وفقا لبرتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بابجريمة االتجار تعريف ثانيا : 
  2222النساء واالطفال لعام وبخاصة 

ت اكؿ البركتكككؿ لتضمف عميو متفؽ دكلي باإلعريؼ الدكؿشخاصألتجار كألـز ،
افعاؿاالتجار كمساعربالبش االطراؼفياالتفاقيةبتجريـ دتيـ،كارساءقكاعدحمايةالضحايا

.(3)كفالدكليلمكافحةىذهالجريمةمعاالحتراـالكامؿلحقكقيـاالنسانيةفياطارالتعا
الثالثة          المادة في البركتكككؿ عرؼ ناحية االتجارفمف بمصطمح المقصكد منو

يتصؿبومفمفاىيـجرميةشخاصألبا الثاكما مفالمادة )أ( جاءفيالفقرة يقصداذ  لثة
:تجنيدأشخاصاكنقميـأكتنقيميـأكايكاؤىـأكاستقباليـبكاسطةشخاصألتجاربااإلبيربتع

التيديدبالقكةأكاستعمالياأكغيرذلؾمفأشكاؿالقسرأكاالختطاؼأكاالحتياؿأكالخداع
يةعطاءاكتمقيمبالغمالإاءةاستغالؿحالةاستضعاؼ،أكبأكاساءةاستعماؿالسمطةأكاس

كيشمؿاالستغالؿ،لغرضاالستغالؿأكمزايالنيؿمكافقةشخصلوسيطرةعمىشخصاخر
،كحدادنى،استغالؿدعارةالغيرأكسائراشكاؿاالستغالؿالجنسي،أكالسخرةأكالخدمة

كنصت.أكاالستعبادأكنزعاالعضاءقسران،أكاالسترقاؽ،أكالممارساتالشبييةبالرؽ،
شخاصعمىاالستغالؿألتجارباالتككفمكافقةضحيةاالاففقرة)ب(مفالمادةنفسياعمىلا

محؿاعتبارفيالحاالتالتييككفالمذككرة(مفالمادةصكدكالمبيففيالفقرةالفرعية)أالمق
عمىانواماالفقرة)ج(فقدنصت،لمبينةفيالفقرةالفرعية)أ(قداستخدـفييااممفالكسائؿا

شخاص،ألبااتجارانؤهاكاستقبالولغرضاالستغالؿيعتبرتجنيدطفؿاكنقمواكتنقيموأكايكا

                                                           

االتفاقيةالتكميميةألبطاؿالرؽكتجارةالرقيؽكاالعراؼكالممارساتالشبييةبالرؽ،اعتمدتمفقبؿمؤتمر(2)
كاال االقتصادم المجمس بقرار لالنعقاد دعي مفكضيف 02-)د628جتماعي في المؤرخ نيساف32( /

كفقاألحكاـالمادة2957/نيساف/32،تاريخبدءالنفاذ2956/ايمكؿ/7،حررتفيجنيؼفي2956/
منيا.23

الجرائـضداالنسانيةفيالقانكفالدكلي،مركزدراساتالكحدةالعربية،(0) كليـنجيبجكرجنصار:مفيـك
.275،ص0228،بيركت،2ط

دراسةفيالقانكفاالماراتيالمقارف،بحث.فتيحةمحمدقكرارم:المكاجيةالجنائيةلجرائـاالتجاربالبشرد(3)
 .052،ص42،03/0/0229القانكف،العددكمجمةالشريعةمنشكرفي
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.المادةنفسياالفقرةالفرعية)أ(مفعمىاستعماؿاممفالكسائؿالمبينةفيحتىاذالـينطك
.رشخصدكفالثامنةعشرةمفالعمامطفؿالالفقرة)د(فقدحددتالمقصكدباما

عناصرتككفجريمةةافالتعريؼالكاردبالمادةالمذككرةيتضمفثالثمماسبؽيتضح
:االتجاربالبشركىي

.افعاؿارتكابالجريمة:كىيتجنيداالشخاصاكنقميـاكتنقيميـاكايكاؤىـاكاستقباليـ -2
0-  مف ذلؾ غير اك استعماليا اك بالقكة التيديد : المستعممة اكالكسائؿ القسر اشكاؿ

عطاءإطةاكاستغالؿحالةاستضعاؼاكباالختطاؼاكاالحتياؿاكالخداعاكاستغالؿالسم
 (. اكتمقيمبالغماليةاكمزايالنيؿمكافقةشخصلوسيطرةعمىشخصاخر)الضحية

تغالؿبؿتضمفقائمةغيرحصريةالغرضمفاالستغالؿ:افالبرتكككؿلـيعرؼاالس -3
االستغالؿإب اشكاؿ سائر اك الغير دعارة استغالؿ ادنى كحد تشمؿ التي االستغالؿ شكاؿ

ؽاكاالستعباداكالجنسياكالسخرةاكالخدمةقسرااكاالسترقاؽاكالممارساتالشبييةبالر
شخاصفيالمادةاعالهليسفقطألميةاالشارةالىافالمقصكدبامفاالىك.(2)نزعاالعضاء

يظركؼمعينةافيصبحكافافالرجاؿمفالممكفف،ساءكاالطفاؿبؿيشمؿالرجاؿايضاالن
شخاص(ألكالعباراتفيتعريؼ)االتجارباكقدكردتالعديدمفالمصطمحات.تجارإلضحايال

المادة في الكارد )ا( الفقرة سمفانالثالثة )تجنيدالمذككرة التعريؼمثؿ الى تحتاج بذاتيا كىي ،
.(0)التنقيؿ،....(شخاص،نقؿاالشخاص،اال
     اآلتي:لكاردةبالتعريؼعمىالنحكامصطمحاتكالعباراتبالؼتعريأتيكفيماي 
داخؿالحدكدالكطنيةأكخارجياسكاءتـتطكيعاالشخاصيقصدبوتجنيداالشخاص:-ا

   .ربيـذلؾعفطريؽاستخداـكسائؿقسريةأكغيرقسريةبقصداالتجا
كدكدالكطنيةلمدكلةأداخؿالح،نقؿاالشخاصمفمكافالىاخر :كىكنقؿاالشخاص-ب 

.(3)عبرىا
.كثرمفمرةألاالشخاص:التنقيؿىك:النقؿتنقيؿ-ت
  .تكفيرمكافاالقامةلضحيةاالتجاربالبشرأمايكاءاالشخاص:-ث

                                                           

الصعيديف(2) عمى مكافحتيا كاستراتيجيات بالبشر االتجار جرائـ : النقبي احمد بف ابراىيـ الدكليسالـ
                  .62ص،0220االماراتالعربيةالمتحدة،دارالمتحدةلمطباعة،،2ط،يكاالقميم

    .244ص:مصدرسابؽ،د.محمديحيىمطر(0)
عادؿماجد:مكافحةجرائـاالتجاربالبشرفياالتفاقياتالدكليةكالقانكفالكطنيلدكلةاالماراتمستشار(3)

-245،ص0222،،كتابالجيكدالدكليةلمكافحةاالتجاربالبشر2ج،،بحثمنشكرالمتحدةالعربية
246.
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داخؿالحدكدالكطنيةشخاصالذيفتـترحيميـأكنقميـاستالـاالأماستقباؿاالشخاص:-ج
.(2)أكعبرىا

القسر-ح ذلؾمفأشكاؿ غير أك استعماليا أك بالقكة بصكرتيو:التيديد االكراه بيا يقصد
كا المعنكم، مفصكراالكراه بالقكةصكرة فالتيديد فعالنالماديةكالمعنكية، ستعماؿالقكة

كراه:عمؿقسرميأتيوالجانيبيدؼاحباطمقاكمةإلالمادمكيقصدباكراهإليمثؿصكرةل
حاؿمقاكمتوالضحيةأكغيرهاعتراضانعمىتنفيذالجريمة،أكتيديدالضحيةأكغيرهبشر

.(0)الرتكابالجريمة
االختطاؼ:كيتحقؽبقياـالجانيبنقؿالضحيةمفالمحؿالذميكجدفيوالىمحؿآخر-خ

اخفائوعفبيئتو،كاليشترطتحقؽاالختطاؼبكسيمةمعينة،أكافيتـخفية،كمفبقصد
غراضالعمؿأكألكاختطاؼاالطفاؿ،ساءكاحتجازىـلالستغالؿالجنسيصكرهاختطاؼالن
.(3)الخدمةالقسرية

ـعمىالكذبفاالحتياؿيقكأكالثابت،كالخديعة،االحتياؿأكالخداع:كىكاستعماؿالغش-د
تحمؿالضحيةعمىالمه أكمظاىرخارجية بأعماؿمادية فينخدعدعـ ، بصحتو االعتقاد

رةعفالجانينفسوأكعفغيرهكالفرؽأفتككفىذهاالفعاؿصاد،رادةالجانيإلكيخضع
(4).
ةقانكنيةككفىذهالسمطاساءةاستعماؿالسمطة:كردلفظالسمطةمطمقانكعميوالفرؽأفت-ذ

كمفأمثمةالسمطةالقانكنيةسمطةالكصيأكالكلي،كمفصكرالسمطةالفعمية،أكفعمية
 عمى الطبيب تمميذهسمطة عمى المعمـ يقكـ،المريضكسمطة اف الكسيمة ىذه كتقتضي

الكال قياـ مثؿ ، لمقتضياتيا خالفان باستعماليا السمطة جسدصاحب مف كمية ببيع ديف
.(5)ابنيما

 بيا-ر الضعؼيكجد مف حالة أم استغالؿ بيا كيقصد الضعؼ: حالة استغالؿ اساءة
أف لمجانيكيستكم كاالستسالـ لمخضكع فيضطر المجاؿ أمامو بحيثيضيؽ ، الضحية

كيمكفأفيككف،طفيان،اجتماعيانأكاقتصاديانيككفأشكاؿالضعؼجسديان،عقميان،عا
                                                           

.كمابعدىا08،ص0220،داركائؿلمنشر،عماف،2طالؿارفيفافالشرفات:جرائـاالتجاربالبشر،ط(2)
د(0) العقكبات قانكف شرح : حسني نجيب محمكد الخاص-. العرب-القسـ النيضة دار ية،،

.920،ص2988القاىرة،
.299فتيحةمحمدقكرارم:مصدرسابؽ،ص.د(3)
ل(4) الجنائية المكاجية مبارؾبفسميدع: إلغازماحمد لمنشر، الفكركالقانكف دار مصر،تجاربالبشر،

.92،ص0229المنصكرة،
.270،صمصدرسابؽد.خالدمصطفىفيمي:(5)
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قانكن غير ادارم كضع حاالتفي كافة ىي اخر بمعنى الشرعية غير االقامة مثؿ ي
.(2)دمبالضحيةالىقبكؿاستغاللوالضعؼالتييمكفافتؤ

،رمةفيجميعالقكانيفالعربيةجى:كىيصكرةمفصكرالقكادةالماستغالؿدعارةالغير-ز
عمىالنحكأك،غراضالفجكرأكالدعارةألاستخداـشخصأكتشغيموأكعرضوكتعني

البعضاالخر:،عاقبعميوقانكنانالمه استخداـشخصأكتشغيموأكعرضوبأنياكعرفيا
. غراضالفجكرأكالدعارة،سعيانلممقابؿالمادمأل
جركظركؼالعمؿالمناسبةكالحدألمافالشخصمفحقكقواالساسيةكاحركىيالسخرة:-س

.(0)ومفعمؿتالعمؿمقابؿمايؤدياالقصىمفساعا
تجارمفاجؿالجنسإلغالؿالمتعمقةبااالستغالؿالجنسي:كيقصدبوكافةصكراالست-ش

ال بياداك الشبيية كالممارسات الك،عارة الجرائـ كاستغالؿكبضمنيا العرض عمى اقعة
كضديةعرأرسكـكافالـكغيرىا،اكمفاجؿتنتاجالمكاداالباحيةمفصكركإلالشخص

.(3)ماؿاكممارساتاباحيةاكاع
،العمؿ2932لسنةاالتفاقيةالمتعمقةبالعمؿالجبرمأكااللزاميالخدمةقسران:عرفت-ص

مفأمشخصعنكةنتيجةالكعيدبتكقيعجزاء،كلـتهنتزعأمعمؿأكخدمةالجبرمبأنو
(مف347)المادةفيكعرفوالمشرعاالماراتي،الشخصالمعنينفسوبشأنوطكاعيةيقدـ

ارغاـالمجنيعميوعمىالعمؿبأجرأكبغيرأجرلمصمحةقانكفالعقكباتاالتحادمبأنو
.(4)التييجيزفيياالقانكفذلؾخاصةفيغيراالحكاؿ

اال-ض  لنزع الشرعية غير االزالة أك االعضاءألعضاء استئصاؿ كىي : البشرية عضاء
خصحيأكجثةمتكفيبغضالنظرعفالغرضمفالداخميةأكالخارجية،مفجسـش
أكافذلؾبغرض سكاء ، فيجسـشخصاخراستغالليا أكزرعيا العبارة،بيعيا كىذه
.يةالمشركعةالمكافقةلمقانكفجراءاتالطبإلتشيرلمتصرؼغيرالمشركعكليسل

.(5)أمشخصطبيعييخضعلإلتجاربالبشر،بحسبتعريفوفيىذهالمادة-ط
 

                                                           

.022سابؽ،ص.فتيحةمحمدقكرارم:مصدرد(2)
.249عادؿماجد:مصدرسابؽ،ص.مستشار(0)
الشناكم:(3) محمد طد. البشر، في االتجار جرائـ مكافحة ل2استراتيجية القكمي صداراتإل،الناشر:المركز

86،ص0224القانكنية،القاىرة،
.028د.فتيحةمحمدقكرارم:مصدرسابؽ،ص(4)
،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،2ط-نطاؽالمكاجيةالجنائية-تجاربالبشراحمدنظاـالمجالي:جرائـاال(5)

.255،ص0227عماف،االردف،
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 الفرع الثاني 
 تعريف جريمة االتجار بالبشر في أبرز القوانين الوطنية

 2242لسنة  22 بالعدد رقمالمالبشر في القانون العراقي بتجار ل تعريف جريمة ااوال : 
-:تجاربالبشرالعراقياالتجاربالبشربانوإل(مفقانكفا2اكال(مفالمادة)عرفتالفقرة)      

أكنقميـأكايكاؤىـأكاستقباليـ،بكاسطةالتيديدبالقكةأكاستعمالياأكغير"تجنيداشخاص
ذلؾمفأشكاؿالقسرأكاالختطاؼأكاالحتياؿأكالخداعأكاستغالؿالسمطةأكبإعطاءأك
تمقيمبالغماليةأكمزايالنيؿمكافقةشخصلوسمطةأككاليةعمىشخصاخربيدؼبيعيـ

فيأعماؿالدعارةأكاالستغالؿالجنسيأكالسخرةأكالعمؿالقسرمأكاالسترقاؽأكاستغالليـ
. " غراضالتجاربالطبيةألالمتاجرةبأعضائيـالبشريةأكأكالتسكؿأك

فعاؿمعينةككسائؿاككسائطمعينةألةالنصانوتضمفاالشارةيتضحمفمالحظ          
بشكؿمركبفبعضاالفعاؿلكحدىاالتشكؿجريمة،أكأفعاؿلتحقيؽأىداؼأكغاياتمعينةك

فعاؿىيالتجنيد،النقؿألفا،ةاخرلغيراالتجاربالبشرككسائؿبغيرأىداؼمفتشكيؿجريم
افيحددالقانكفجنسأكعمركافىذهاالفعاؿتقععمىاشخاصبدكف،،االستقباؿ،االيكاء

فىذهاالفعاؿ،ءاالشخاصؤالى تتـبكسائؿمعينةىيالتيديدبالقكة،استعماؿالقكة،أمكا 
مفاشكاؿالقسر،االختطاؼ،االحتياؿ،الخداع،استغالؿالسمطة،اعطاءأكتمقيمبالغ

كتقعىذهاالفعاؿعمىاالشخاصانفسيـأكعمىمفليـعمىىؤالءاالشخاص،ماليةأكمزايا
مكافقتال كلنيؿ السمطة أك كالية اعماؿ،يـ في االستغالؿ ، البيع ذلؾ اليدؼمف يككف كأف

اال ، القسرم العمؿ أك السخرة ، الجنسي االستغالؿ ، المتاجرةالدعارة ، التسكؿ ، سترقاؽ
داالفعاؿاالربعةبأحدالكسائؿيجبافيتـأحك،غراضالتجاربالطبيةألعضاءالبشريةألبا

.(2)ؿعناصرجريمةاالتجاربالبشرنيةالكتماالثمانيةلتحقيؽأحداالىداؼالثما
         نالحظ جانباخر سايرفىأكمف قد بالبشر االتجار لجريمة بتعريفو العراقي المشرع

 :اآلتيالمشرعالدكلي،لكنوأجرلبعضالتعديالتعمىىذاالتعريؼكىي
كردفيالتعريؼالدكلي،التعريؼبمصطمحتجنيداالشخاص...كىكاستنساخلماأبتدا -2

شخاصشريجبافيككنكاثالثةابكبحسبظاىرىذاالمصطمح؛فافضحايااالتجاربال
كتطبيقالمبداشرعيةالجرائـكالعقكبات،فافالجياتالمختصة،فاكثر،حتىيككنكاضحايا

 تستطيع ال القانكف بتطبيؽ جريمة النصعمى ىذا كافتطبيؽ اذا بالبشر عدداالتجار

                                                           

القانكنيالعراقي،ط(2) الدكليكالنظاـ االتجاربالبشربيفاالىتماـ معتزفيصؿالعباسي: القانكف2د ،مكتبة
.كمابعدىا99،ص0225بغداد،كالقضاء،
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الضحايااقؿمفثالثةامشخصاكشخصيف،ككفالمشرعذكرالضحايابصيغةالجمع،
.(2)2977لنشرلعاـكافلفظالجمعالينصرؼلممفرداكالمثنى،كىذمااكردهقانكفا

المككنة -0 االفعاؿ تعداد مف الدكلي التعريؼ في المنصكصعميو )التنقيؿ( لفظ حذؼ
كابقىعمى الفعؿلمجريمة اف كاالستقباؿفيحيف كالنقؿكااليكاء االفعاؿاالخرلالتجنيد

المحذكؼالتنقيؿلومعنىاخرغيرفعؿالنقؿالمنصكصعميوفيالنصالعراقيكالدكلي
مسؤكليةالناقميفأكاصحابكسائؿب كيكاجوانكاعانمفاالفعاؿاليستكعبيافعؿالنقؿتتعمؽ

.(0)كالحافالتكغيرىائراتكالسففالنقؿكالطا
اغفؿعبارةاستغالؿحالةاالستضعاؼالكاردةبالنصالدكليكىيتشيرالىمعنىأعمؽ -3

اكغيرذلؾ.........التي أكاستعماليا مفمعنىطرؽاالجباراالخرلكالتيديدبالقكة
بيةكىكيعجزعففمثالمفيجدكالديوبحاجةالىالرعايةالط،اشاراليياالمشرعالعراقي

.(3)سمواكالقبكؿبامتيافالدعارةتكفيرىاليـفيضطرالىبيعاعضاءج
4-  حالتيف اغفؿ بالرؽميمتيف الشبيية الممارسات ك االستعباد ىما االستغالؿ حاالت مف

مفحاالتاستغالؿالبشرالجسيمة،بالرغـمفانيماصكصعمييافيالتعريؼالدكليالمن
منيامجتمعاتنامثؿمنحالنساءكبعضالفتياتتعكيضان)دية(الىعشيرةاخرلالتيتعاني

)الفصمية(ك)زكاجالشغار(الذميعطيالرجؿفيوابنتوأكاختوالىاخرليتزكجيافي
.(4)بنتواكاختوليتزكجيابالميرمقابؿاخذ

عضاءألدكليبعبارةالمتاجرةباالنصالإبداؿعبارةنزعاالعضاءالبشريةالمستخدمةفي -5
غراضالتجاربالطبيةكيبيفمصطمحنزعاالعضاءالبشريةالىانتزاعالعضكألالبشريةأك

االتجا أما انتزاعو الغرضمف عف بغضالنظر االنساف جسـ بامف البشريةألر عضاء
مصطمحفيستكجبافيككفالغرضمفازالةالعضكالبشرملتحقيؽالربحالمادمأماف

                                                           

"ينصرؼلفظالمذكرالىالمؤنث،كالمفردالىالمثنىكالجمع،-القانكفعمى:(مف3/2نصتالمادة)(2)
كالشخصالىالشخصالطبيعيكالشخصالمعنكماينماكردذلؾفيماينشرفيالكقائعالعراقية"لماتقدـ؛

."افلفظاشخاصالينصرؼالىلفظشخص
يالتشريعالعراقيكالمقارف،رسالةماجستير،كميةغصفمناحيخيكفالحسناكم:جريمةاالتجاربالبشرف(0)

.29،ص0224القانكفكالسياسة،جامعةالبصرة،
شبكة(3) عمى منشكر مقاؿ، العراقي، القانكف في بالبشر االتجار حظر الحسيني: محمكد ابراىيـ عالء د

 بتاريخ /htpss://m.annabaa.org/Arabic/rights/4/22/0228االنترنت تاريخ الزيارة،
3/20/0202.

،منشكرعمىشبكة3القاضيرحيـحسفالعكيمي:نظرةنقديةفيقانكفاالتجاربالبشرالعراقي،مقاؿ،ص(4)
3/20/0202،تاريخالزيارةrahimaqeeli.blogspot.com 0/0/0225فياالنترنت،
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مص يستكعبيا التي تمؾ مف اكثر حاالت يستكعب البشرم االعضاء االتجارنزع طمح
.(2)عضاءالبشريةألبا

أىداؼفقطعمىخالؼماكرديةالمشرعالعراقيحددغرضالجناةفياالستغالؿفيثمان -6
قدكقعفيالنصالدكليالذمذكرىاعمىسبيؿالمثاؿالالحصر،كيبدكافالنصالعراقي

 جسيـ بخطأ االتجارعندما جريمة ارتكبت فإذا فقط صكر ثمانية في االستغالؿ حصر
استغالؿالضحيةفيغرضاليدخؿفيبالبشربكامؿاركانيااالافالجناةكانكايريدكف

المشرعالعراقيفإففعميـاليه عدجريمةاتجاربالبشركفقاناالغراضالثمانيةالتيحددىا
لمقانكف اغراضاالستغالؿ أطمؽ الذم لمنصالدكلي خالفان كضربالعراقي يحددىا كلـ

.(0)عميياأمثمةفقط
المشرعالعراقينص -7 يرد )مماثالنانلـ معاقبةك/ج(مفبركتكككؿمنعكقمع3لنصالمادة

عتبرتجنيدطفؿ"يه-:يأتيشخاصكخاصةالنساءكاالطفاؿكالذمينصعمىماألاالتجاربا
شخاص(،حتىاذالـألالولغرضاالستغالؿ)اتجارابااكنقمواكتنقيمواكايكاؤهاكاستقب

ممايعني،رةالفرعية)ا(مفىذهالمادة"ينطكعمىاستعماؿاممفالكسائؿالمبينةفيالفق
فيو التيتقععمىاالطفاؿمفالكسائؿالمنصكصعمييا الجرائـ يعنياف،استثناء كىذا

ستعماؿاراقياذاكقعتعمىاالطفاؿاالبمةاالتجاربالبشرالتتحقؽطبقانلمنصالعجري
بعدـاشتراطذلؾفياالتجار،فيحيفيتكجالمنصكصعمييافيالمادةاالكلىالكسائؿ

كالرضعكالذميتصكركقكعجريمةاالتجاربيـألبا طفاؿخصكصااالطفاؿالصغارجدا
.(3)سائؿالمذككرةفيالمادةاعالهعماؿاممفالكمفدكفالحاجةالىاست

اىـمايحسبلممشرعالعراقيعالجالجرائـالمرتكبةمفقبؿالشخصالمعنكمفيالمادة-8
(،كىذهتعدحسنةيحمدعميياالمشرعالفىناؾالكثيريفيرتكبكفجرائـبأسـالشخص9)

المعنكم.

                                                           

لجنائي،رسالةماجستير،كميةالقانكفسرلحاتـمجيدعبدالمطيؼ:االتجاربالنساءمفمنظكرالقانكفا(2)
.30،ص0223،جامعةتكريت،

،منشكراتالحمبيالحقكقيةلبناف،2زينةيكنسحسيف:جريمةاالتجاربالبشرفيالقانكفالمقارف،ط(0)
.35ص،0228

ناظـكريـالنصراهلل(3) جراءاتالجزائيةفيجرائـاالتجاربالبشر،رسالةماجستير،كميةالقانكف:االاكـر
 .                                                .20،ص0226،جامعةذمقار،
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 2242لعام  91المرقم بالعدد المصري  في القانونيمة االتجار بالبشر تعريف جر ثانيا : 
بشأفمكافحةاالتجاربالبشرلعاـ64رؼالمشرعالمصرمفيالقانكفالمرقـبالعددعى
االتجاربالبشرفيالمادةالثانيةبأنو"يعدمرتكبانلجريمةاالتجاربالبشركؿمف،(2)0222

فيذلؾالبيعأكالعرضلمبيعأكالشراءأكالكعدبيمابماطبيعيفيشخصةصكرةيتعامؿبأي
أكاالستخداـأكالنقؿأكااليكاءأكالستقباؿأكالتسميـأكالتسمـسكاءفيداخؿالبالدأكعبر
بكاسطة أك ، بيما التيديد العنؼأك أك القكة استعماؿ بكاسطة ذلؾ تـ اذا الكطنية حدكدىا

خداع،أكاستغالؿالسمطة،أكاستغالؿحالةالضعؼأكالحاجةاالختطاؼأكاالحتياؿأكال
شخصعمى مكافقة عمى الحصكؿ مقابؿ مزايا أك مالية مبالغ تمقي أك بإعطاء الكعد أك ،

االستغالؿالجنسياذاكافالتعامؿبقصد-كذلؾكمو-سيطرةعميو االتجاربشخصاخرلو
أكاالسترقاؽ،أككاستغالؿاالطفاؿفيذلؾكفيالمكادا أكالخدمةقسران الباحيةأكالسخرة

أك ، االعضاء استئصاؿ أك ، التسكؿ أك ، االستعباد بالرؽأك االنسجةالممارساتالشبيية
.(0)البشرية،أكجزءمنيا

كؿمنعكقمعكمعاقبةفالمشرعالمصرمقدسارعمىنيجبركتككالتعريؼأيتضحمف
شخاصكبخاصةالنساءكاالطفاؿ،بإيرادصكراالستغالؿعمىسبيؿالمثاؿالألاالتجاربا

جريمةاالتجاربالبشرمف خالؿتكسيعالحصر،االافالمشرعالمصرمقدكسعمفمفيـك
ستعمالومصطمحاتلـتردفيالبركتكككؿكالبيعأكالعرضلمبيعأكنطاؽفعؿالجريمة،با

ككذلؾفإفالمشرعالمصرمقدتكسعايضانفيمجاؿصكرأكالتسميـ،لشراءأكالكعدبيماا
كلـ،أضاؼايضانالتسكؿ،كاستئصاؿاالنسجةالبشريةأكجزءمنياأذاالستغالؿليذهالجريمة

طاقانمفيتكقؼعندالعضكالبشرمبؿتعمؽليصؿالىاالنسجةأكجزءمنيا،فكافأكسعن
البشرخارجحدكدبكلـيقصرالمشرعالمصرمالتجريـعمىاالتجار،(3)باقيالقكانيفالعربية

مصرفقطكلكفتغطيتولمجرائـالتيتقعفيالداخؿمثؿخدـالمنازؿكالزكاجالمبكراكالقسرم
حيثجاءفييا:".....نفسو(مفالقانكف0لمفتياتمفمكاطنيبعضالدكؿكذلؾ،فيالمادة)

الكطنية....."ككذلؾبيفالمشرعافالمتاجربويعدسكاءفيداخؿالبال داكعبرحدكدىا

                                                           

فيالجريدةالرسميةلجميكريةمصرالعربيةفي0222(لسنة64نشرقانكفمكافحةاالتجاربالبشررقـ)(2)
.9/5/0222(في28العدد)

،النافذ.0222لسنة64(مفقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالمصرمالمرقـبالعدد0المادة)(0)
أ.بفجيمةىدل:ماىيةجريمةاالتجاربالبشرفيضكءالقانكفالدكليكالقانكفالمقارفكمقارنتيابجرائـ(3)

السياسي، ،بحث،مجمةالقانكفكالعمـك الخامس،العددمشابيةليا المجمد 0229،سنة2الجزائر،
.054،ص
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اعادة اك اجنبيا كاف اف لبالده مفخالؿصندكؽتعكيضاتكاعادتو يتعيفتعكيضو ضحية
 (مفالقانكفنفسو.00المادة)كذلؾب،(2)تاىيموافكافمكاطفمصريا

فعمىنحكبشرالىصكرىذااالستغالؿ،لكمكافحةجريمةاالتجاربالقكانيفاشارت       
–عمىسبيؿالمثاؿالالحصر–قداكردصكراالستغالؿالمختمفةالمشرعالمصرمفمتبايف،

البركتكككؿالدكلي مع الهتماشيان أما اكردصكراالستغالؿالمختمفةعمى، فقد مشرعالعراقي،
ـيتفؽمعلافالمشرعالعراقيمفذلؾ،نستنتجصكرفقطيسبيؿالحصرالالمثاؿفيثمان

( المادة النساء/أ(3نص كبخاصة باألشخاص االتجار كمعاقبة كقمع منع بركتكككؿ مف
فالمشرعالدكليفيصياغتولنصىذهالمادةالخاصةبتعريؼاالتجاربالبشر،إذأكاالطفاؿ

دماأضاؼعبارة"كحدادنىقدأشارالىصكراالستغالؿعمىسبيؿالمثاؿالالحصرذلؾعن
اخرلمف صكر اضافة الكطنيحرية لممشرع يترؾ لكي " االستغالؿ كيشمؿ " عبارة بعد "

 المسمؾاالستغالؿ ىذا المصرم المشرع سمؾ كقد صكر، العراقي المشرع أكرد حيف في ،
الشرعيةفيالمسائؿالجنائيةالذمي تتسـبوجبافاالستغالؿالمتقدمةحصراناتفاقانمعمبدأ

0)صياغةالقكانيفالكطنية تعريؼجريمةالسابؽذكرىانرلافيككفكمفخالؿالتعريفات.(
نيا:بالبشرعمىااالتجار
بكاسطةيـأكبيعيـأكتنقيميـأكاستقباليـأكإيكائتجنيدالبشرأكاستخداميـأكنقميـ

ذلؾمفأشكاؿالقسرأكاالختطاؼأكاالحتياؿأكالخداعالتيديدبالقكةأكاستعمالياأكغير
أكاساءةاستعماؿالسمطةأكاساءةاستغالؿحالةاستضعاؼأكبإعطاءأكتمقيمبالغماليةأك
مزايالنيؿمكافقةشخصلوسيطرةأككاليةعمىشخصآخرأكبأمكسيمةمشركعةأكغير

كيشمؿ ، االستغالؿ لغرض)بيدؼ( أكمشركعة الغير دعارة ادنىاستغالؿ كحد االستغالؿ
سائرأشكاؿاالستغالؿالجنسيأكالسخرةأكالخدمةقسرانأكاالسترقاؽأكالممارساتالشبيية

غراضالتجاربالطبيةاكاالنسجةالبشريةاكبادأكنزعاالعضاءالبشريةاكألبالرؽأكاالستع
 البيعاكاستغالليـفيامغرضاخريجرموالقانكف.الزكاجالشرعيلمقاصراتاكالتسكؿاك

 المطمب الثالث
 إبرز الصور الجرمية لجريمة لإلتجار بالبشر 

عدالمظيرالكحيدمفمظاىراالتجاربالبشرفيالعصكرالقديمةبعدافكافالرؽيه
بالبش االتجار اشكاؿ كتنكعت ، المظاىر ىذه تعددت الحديث العصر ففي ، ،كالكسيطة ر

                                                           

،المركزالقكميلالصدارات،2د.حامدسيدمحمدحامد:اإلتجاربالبشركجريمةمنظمةعابرةلمحدكد،ط(2)
.224،ص0223القاىرة،

.36زينةيكنسحسيف:مصدرسابؽ،ص  (0)
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العمؿ في االستغالؿ في بالبشر االتجار صكر ابرز كتتمثؿ اخرل الى دكلة مف كاختمفت
كاالستغالؿالجنسيكاالستغالؿالجنسي.

المكضكعتقسيموعمىثالثةفركعنبحثفياالكؿاالستغالؿ لذلؾيقتضيبحثىذا
لال الثالثفقدخصصناه أما كفيالثانياالستغالؿفيالعمؿ، ككما.ستغالؿالطبيالجنسي،

يأتي:
 الفرع االول

 االستغالل الجنسي
ته الجنسي االستغالؿ صكر قسـ لمنعمى الجنسي االستغالؿ االكؿ كالثانيقسميف ساء

تي:االستغالؿالجنسيلألطفاؿعمىالنحكاآل
 االستغالل الجنسي لمنساء اواًل : 

،أكالحاجةالىظركفانمعينةاستغالؿضحيةتعانييقصدباالستغالؿالجنسيلمنساء:
البغاءالم أك الدعارة فياعماؿ العيشفيظركؼافضؿ، أك غيراؿ أك مباشر عمىنحك ،

غير أك استعماليا أك بالقكة التيديد بكاسطة ، االحتياؿمباشر أك القسر أكذلؾمفأشكاؿ ،
،أكمزايالنيؿكتمقيياتطاؼ،أكاستغالؿالسمطة،أكبإعطاءمبالغمالية،أالخداع،أكاالخ

ليافياعماؿالدعارة،بيدؼبيعياكاستغاللوسمطةأككاليةعمىشخصاخرمكافقةشخص
كاذاكافالقصددائمانمفاالتجار،(2)صكؿعمىفائدةماليةمفكراءذلؾ،بقصدالحأكالبغاء

ثىاكيحرضيايقكدانبالنساءاالستغالؿالجنسيالذمييدؼالىتحقيؽالربح،فالشخصالذم
الىشخصاخرمفدكفافيككفغرضوالتربح،فانوالعمىارتكابالفاحشة ،أكيقدميا

.(0)مسيالنالحداعماؿالزنايككفبذلؾمتاجرانبتمؾالمرأة،كانما
(بالسجفلمدةسبعةعمىالمجرمة)أ0بؿ/ققضتمحكمةجناياتباكتطبيقانلذلؾ

دارىاخمسةعشرةمميكفديناركعندعدـالدفعحبسيابسيطانلمدةسنةكاحدةسنكاتكغرامةمق
مفقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالمرقـ2/ثانيانبداللةالمادة6تنفذبالتعاقب،استنادانلممادة

 08بالعدد 0220لسنة المادة ،230/0كبداللة افعقكبات في القضية كتتمخصكقائع
المدان المتيمة  ( فيمدينة القبضعمييا تـ  حة   قبؿبعض مف االتفاؽمعيا بعد  )

االشخاصعمىافتقكـببيعيـاحدلالفتياتلقاءمبالغمالية)عشرةاالؼدكالر(كذلؾبيدؼ
.(3)فيدكلةاالماراتالعربيةالمتحدةاستغالؿتمؾالفتاةجنسيان

                                                           

.87محمدعميالعرياف:مصدرسابؽ،ص (2)
القاىرة،محمكد (0) القانكنية، الكتب دار بالنساء، االتجار لمكافحة الدكلية التدابير داكد: حسف السيد

.38،ص0222
)غيرمنشكر(.28/5/0226في0226/ج/642،العدد0قرارمحكمةجناياتبابؿ/ق (3)
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 ثانيا : االستغالل الجنسي لألطفال 
اال لأليعد الجنسي بأنوستغالؿ كيعرؼ بالبشر االتجار صكر مف صكرة "-:طفاؿ

اتصاؿجنسيبيفطفؿكشخصبالغمفأجؿارضاءرغباتجنسيةعنداالخيرمستخدمانالقكة
أكالسي أكالتيديدبيا االيذاءالجنسيلألطفاؿفيك:،(2)طرةعميو" ممارسةعددمف"-أما

كالطمالس البالغ بيف أكككيات كمداعبتو مالمستو خالؿ مف بالطفؿ التحرشالجنسي مثؿ فؿ
الىعالقة الجنسي االيذاء افيصؿ يمكف كما المتحرشبو مداعبة أك عمىمالمسة اجباره

.(0)جنسيةكاممةمعالطفؿاكالطفمة
بيع بشأف الطفؿ حقكؽ باتفاقية الممحؽ االختيارم البرتكككؿ مف الثانية المادة في كرد كقد

،المقصكدبعممياتبيع0222األطفاؿكاستغالؿاالطفاؿفيالبغاءكفيالمكاداالباحيةلسنة
كاستغالؿاالطفاؿكاالتي:

اكام-2 لقاءمكافأة الطفؿلغرضأنشطةجنسية استغالؿاالطفاؿفيالبغاءىكاستخداـ
شكؿاخرمفاشكاؿالعكض.

كىكتصكيرامطفؿبأمكسيمةكانتيمارسممارسةاستغالؿاالطفاؿفيالمكاداالباحية-0
ا بالمحاكاة اك إلحقيقية لمطفؿ الجنسية لألعضاء امتصكير اك صريحة جنسية شباعنشطة
   (1) الرغبةالجنسيةاساسان

 فرع الثانيال
 االستغالل في العمل

عنيا،كعبر(4)قارنةعفصكراالستغالؿفيالعمؿلقدعبرتالتشريعاتالجنائيةالم
 بالعدد المرقـ بالبشر االتجار مكافحة قانكف مف االكلى المادة في العراقي لسنة08المشرع

 فيعدةصكر،كىيالسخرة،العمؿالقسرم،االسترقاؽ،كالتسكؿ.0220
 لسخرة اوال : ا

نصتالمادةالثانيةمفاتفاقيةالعمؿالدكليةكالخاصةبالسخرةكالمكقعةفيجنيؼكقد
 ال2932عاـ تعنيبأف عمىأمشخصسخرة الخدماتالتيتفرضعنكة أك االعماؿ كافة

                                                           

.59،ص0229القاىرة،أسماءاحمدالرشيد:اإلتجاربالبشركتطكرهالتاريخي،دارالنيضةالعربية، (2)
البحيرم (0) بكر محمد أميرة ط :د. مكافحتيا، كاليات بالبشر االتجار الجديدة،2عمميات الجامعة دار ،

.326،ص0222االسكندرية،
(3)  في المتحدة لألمـ العامة الجمعية قبؿ مف البركتكككؿ ىذا العامة05/5/0222أعتمد الجمعية قرار ،

.28/2/0220هفي،كالذمبدءنفاذ063/54
(4) ( 0المادة بالعدد االتجاربالبشرالمصرمالمرقـ مفقانكفمكافحة )64 )0222لسنة كالمادة مف2، )

.0226لسنة52القانكفاالتحادماالماراتيلمكافحةاالتجاربالبشرالمرقـبالعدد
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يتطكعى كالتيلـ بأمعقاب، ،تحتالتيديد بمحضاختياره الشخصبأدائيا كقدنصتذا
 الفقرة عمىالثانية نفسيا المادة اليشمؿمف تهافاصطالحالسخرة أكخدمة فرضأمعمؿ

أمعمؿأكألداءعمؿذمصبغةعسكريةبحتة،كيةاالجباريةبمكجبقكانيفالخدمةالعسكر
يتمتعبالحكـالذاتيالكامؿخدمةتشكؿجزءانمفااللتزاماتالمدنيةالطبيعيةلممكاطنيففيبمد

أمعمؿأكخدمةتحتـعمىشخصماعمىادانةقضائية،بشرطافينفذىذاالعمؿأك،ك
.(2)امةالخدمةتحتاشراؼالسمطاتالع

الذم الحد الى الضحية مفحاالتاستغالؿ حالة ، قسران الخدمة أك السخرة كتمثؿ
حسبمايريد،كبيذابمكانمجردانلمجاني،اذيتصرؼبوالجانييمكفمعوافيككفالضحيةمه

كلىتقتربالخدمةقسرانمفمفيكـاالسترقاؽ،كتفترؽعفالعمؿالقسرمأكالجبرم،فيافاال
الىظركؼ بؿتتعداه عمىالبذؿااللزاميلمعمؿ، الفرد التقتصرفحسبعمىانكارحرية
حياتودكفامكافالتصدملذلؾ،كىكمااليتكفرفيالعمؿالقسرمأكالجبرمضمفمفيكمو

.(0)العاـ
 العمل القسري ثانيًا : 

اؿكالقضاءعميياالمرقمةعدتالمادةالثالثةمفاتفاقيةحظراسكءاشكاؿعمؿاالطف
عمؿاالطفاؿ،،العمؿالقسرمباعتبارهصكرةمفصكراسكءاشكاؿ2999لعاـ280بالعدد

االحيثنصتعمىانو كافةاشكاؿتفاقيةيشمؿتعبيراسكءاشكاؿعمؿاالطفاؿفيمفيـك
كعبكديلا ، كبيعاالطفاؿكاالتجاربيـ بالرؽ، الممارساتالشبيية ،رؽأك القنانة الديف، ة

فيذ القسرمأكاالجبارملألطفاؿالستخداميـفيالعمؿالقسرمأكاالجبارمبما لؾالتجنيد
.(3)صراعاتمسمحة
 ثالثًا : االسترقاق 

"حالةاككضع-الرؽبأنو:2906عرفتالمادةاالكلىمفاالتفاقيةالدكليةلمرؽلعاـ
طاتالمرتبطةبحؽالممكية"،فاالسترقاؽ:ىكادخاؿشخصتمارسعميواحدلاكجميعالسم

شخصفيالرؽبممارسةاممفالسمطاتالناتجةعفحؽالممكية،اكىذهالسمطاتجميعيا
.(4)كبخاصةالنساءكاالطفاؿباألشخاصمفاجؿاإلتجار

 
 

                                                           

.460مستشاراشرؼالدعدع:مصدرسابؽ،ص (2)
.99صدرسابؽ،صد.محمدعميالعرياف:م (0)
.8د.محمديحيىمطر:مصدرسابؽ،ص(3)
.47ص،مصدرسابؽىانيالسبكي:د.(4)
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 رابعًا : التسول
مفالغيرمفد  كطمبالصدقة المساءلة أك االستجداء بو: كفمقابؿأكفيكيقصد

.(2)يطمبوذلؾالغيرمقابؿتافولـ
كيجبالتركيزعمىشرطاجبارالضحيةعمىالتسكؿ،معمراعاةافالضحيةغيرقادر
فاليمكفادراجوضمف التسكؿطكاعية، كانتممارسة اذا اما عمىترؾكضعوهاالستغاللي،

بالبشر االتجار مكافحة قانكف فييا يطبؽ العمؿ(0)الحاالتالتي في االستغالؿ انماط كمف ،
)القسرم(،استعماؿاالطفاؿفيالتسكؿ،بكاسطةجماعاتتجنيارباحاطائمةمفىذاالنشاط،
كغالبانماتعمدىذهالجماعاتالىاختطاؼىؤالءاالطفاؿكاجبارىـعمىممارسةالتسكؿ،بعد

اك يدييـ احد كبتر ، بيـ احداثعاىاتمستديمة يتـ الناساف شفقة حتىيكسبكا ارجميـ،
.(3)فيتصدقكفعمييـكتزيدبالتالياالمكاؿالتييحصمكفعمييا

لذلؾقضت قكتطبيقان / جناياتبابؿ بالسجف0محكمة  ط( ( المجـر لمدةعمى
خمسةسنكاتكشيركاحدكبغرامةماليةقدرىاخمسةعشرمميكفديناراستنادانألحكاـالمادة

0220لسنة08كالنكثانيانكسابعانمفقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالمرقـبالعدد/ا6رقـ
كفيحالةعدـدفعالغرامةحبسوحبسانشديدانلمدةمفقانكفالعقكبات230/0كبداللةالمادة

بالتعاقب عفجريسنتيفتنفذ أ، ك ـ شخصافكؿمف) تجنيد لغرضمة ) فياستخداميما
لممطالبةبالتعكيضأماـالمحاكـابقصدالمتاجرة،معاالحتفاظبالمجنيعمييمأعماؿالتسكؿ
.(4)حداثبعداكتسابالقرارالدرجةالقطعيةامفاالالمدنيةككنيم

 الفرع الثالث
 االستغالل الطبي

اختمفتالتشريعاتالجنائيةالخاصةبحظراالتجاربالبشرفيالتعبيرعفىذاالنكعمف
ؿ،حيثعبرعنوالمشرعالعراقيبانوالمتاجرةباألعضاءالبشريةأكألغراضالتجارباالستغال

الطبية،اماالمشرعالمصرمفعبرعنواستئصاؿاالعضاءأكاالنسجةالبشريةاكجزءمنيا،

                                                           

الفقو (2) بيف عمييا المترتبة كاالثار االطفاؿ خطؼ جريمة العكارم: عمي الدايـ عبد بييج الفتاح عبد د.
.2224ص،0222،المركزالقكميلإلصداراتالقانكنية،2االسالميكالقانكفالكضعي،ط

.72زينةيكنسحسيف:مصدرسابؽ،ص (0)
حسنيعبدالسميعابراىيـ:المعالجةالفقييةكاالجتماعيةلإلتجاربالبشربيفالشريعةاالسالميةكالقكانيف (3)

المعارؼباإلسكندرية، منشأة بيفالشريعةاالسالميةكالقكانيفالكضعية، دراسةفقييةمقارنة الكضعية،
.243،ص0223

.)غيرمنشكر(.23/4/0202في0202/ج/502،العدد/0قرارمحكمةجناياتبابؿ/ق (4)
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،ممايتضحافلالستغالؿالطبيثالثصكر(2)كاستخدـالمشرعاالماراتيعبارةنزعاالعضاء
تتمثؿالصكرةاالكلىبنزعاالعضاءأكاالنسجةالبشرية،كالثانيةاجراءالتجاربالطبية،رئيسة

.أماالثالثةفتأخذصكرةبيعاالعضاءالبشرية
 اواًل : نزع االعضاء أو االنسجة البشرية 

ييقصدبنزعاالعضاءنقؿاالعضاءالسميمةاكمجمكعةانسجةمفالمتبرعالىالمستقبؿ
م التالفةلتقكـ االعضاءاكاالنسجة )(0)قاـ أشارتالمادة كقد اإلتجار0، مفقانكفمكافحة )

 بالعدد استئصاؿ0222لسنة64بالبشرالمصرمالمرقـ " باستعماؿعبارة الصكرة الىىذه
لسنة52(مفقانكف)2/3األعضاءاكاالنسجة،اكجزءمنيا"،كاشارتالىالمعنىذاتوالمادة)

بش0226 نزع( ... " عبارة باستعماليا المعدؿ االماراتي بالبشر االتجار جرائـ مكافحة أف
األعضاء..".

 ثانيًا : اجراء التجارب الطبية 
يقصدبالتجاربالطبيةاالعماؿالعمميةاكالفنيةالطبيةالتيتجرلدكفكجكدضركرة

.(3)ااشباعشيكةعمميةتتطمبياحالةالمريضاكخدمةالطباكاالنسانيةبؿالغرضمني
كبالرجكعالىالقكانيفالمقارنة)المصرم،االماراتي،المبناني(،نالحظافقانكفمكافحة

ىكالقانكفالكحيدالذمأشارالىىذه0220لسنة08االتجاربالبشرالعراقيالمرقـبالعدد
"...أل نصتعمى إذ االكلى مادتو في الطبي االستغالؿ صكر مف غراضالتجاربالصكرة

الطبية".
كيقعىذااالستغالؿلممرضىاكالمتطكعيفبمظاىرعديدةمنياخطؼالشخصكحجزه
فياماكفخاصةألجراءالتجاربالطبيةعميو،ككذلؾباالحتياؿاكالخداعبحجةاجراءتحاليؿ

                                                           

(مف2،كالمادة)0222(لسنة64المصرمالمرقـبالعدد)قانكفمكافحةاإلتجاربالبشر(مف0المادة) (2)
(2جرائـاإلتجاربالبشر،كالمادة)بشأفمكافحة0226(لسنة52القانكفاالتحادماالماراتيالمرقـبالعدد)

.0220(لسنة08مفقانكفمكافحةاإلتجاربالبشرالعراقيالمرقـبالعدد)
ط (0) كالسرع، القانكف بيف البشرية االعضاء كزرع نقؿ عمميات ديات: عايد الحمبي2سميرة منشكرات ،

.25،ص0224الحقكقية،بيركت،
التجربةالطبيةع (3) القانكفالمدنيكالقكانيفد.منذرالفضؿ: مىالجسـالبشرم)كمدلالحمايةالتييكفميا

القانكنية،كميةالقانكف،جامعةبغداد،المجمد ،مطبعة0ك2،العدد8الطبية(،بحثمنشكرفيمجمةالعمـك
.87معاني،بغداد،ص
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 ال كلكنو طبية تجربة الى بخضكعو عمـ المتطكععمى يككف اف أك الشخص، يعرؼلعالج
 التفاصيؿكيتـاختبارادكيةضارةعميوتؤدمالىنتائجسمبيةلككافعمىعمـبيالـيرضى

.(2)الخضكعلمتجربة
  ثالثًا : بيع االعضاء البشرية والمتاجرة بيا 

تهعدىذهالصكرةالجرميةمفابرزصكراالستغالؿالطبيكاكثرىاشيكعان،ككنياحديثة
االج بالظكاىر اكمقارنة لمعضك شراء اك بغرضبيع تتـ عممية كؿ  كتعني االخرل، رامية

االنسجةالبشرية،كىيتجارةمتطكرةبالمقارنةبتجارباالشخاص،اماالتبرعبدكفمقابؿفال
 البشرية فياالعضاء التجارة اعماؿ مف قانكف(0)يعتبر العراقيفي المشرع نصعمييا أذ ،

الذكرفيمادتواالكلىبقكليا"...المتاجرةبأعضائيـالبشرية...".بالبشرسابؽاإلتجارمكافحة
( المادة في المصرم المشرع ليا الذكر0كاشار سالؼ بالبشر اإلتجار مكافحة قانكف مف )

باستعمالوعبارة"...البيعاكالعرضلمبيع...".
قياـ  البشرية باألعضاء االتجار لجريمة القانكني بالمفيكـ جماعةكيقصد اك فرد

اجراميةمنظمةبتجميعاالشخاصدكفرضاءمنيـ،بالتحايؿاكباإلكراه،أذيتـنزعاعضاء
.(3)ىؤالءالضحاياكبيعياكبضاعةمفاجؿالحصكؿعمىارباحمالية

كمفابرزالكسائؿكاالشكاؿالتيتتـبياىذهالصكرةالجرميةمفاالستغالؿالطبيىي
تخصصةبتكفيراالعضاءالبشريةبالتعاكفمعمستشفياتخاصة،كيتـذلؾتحتقياـجماعةم

كالقياـ ، كالمجانيف كالمعاقيف كالمشرديف كاختطاؼاالطفاؿ مادية، مبالغ مقابؿ التبرع عنكاف
عمييـباإلعداـاك بقتميـثـبيعاعضاءمفاجسادىـبمبالغخياليةككذلؾسرقةجثثالمحكـك

.(4)يستمميااحدمفالشرطة،اكسرقةالجثثبعددفنيامباشرةمفالمقبرةغيرىـممفلـ
 المبحث الثاني

 تجار بالبشرل خصائص جريمة ا
يقتضيبحثىذاالمكضكعتقسيموعمىثالثةمطالبنتناكؿفيالمطمباالكؿجريمة

بالبشرباعتبارىاجريمةالثانيجريمةاالتجاركفياالتجاربالبشرباعتبارىامفالجرائـالمنظمة

                                                           

.69،ص0222د.عميعصاـغصف:الخطأالطبي،منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف، (2)
كاالجتماعية (0) القانكنية ابعادىا في نظرة بالبشر االتجار جرائـ المشيداني: جاسـ الرزاؽ عبد اكـر

.42،ص0224،المنظمةالعربيةلمتنميةاالدارية،جامعةالدكؿالعربية،القاىرة،2كاالقتصادية،ط
.203د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص(3)
.46سابؽ،صحامدسيدمحمدحامد:مصدر(4)
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جريمةضدباعتبارىاالثالثجريمةاالتجاربالبشركفيعابرةلمحدكد)ذاتالطابععبركطني(
.االنسانية

 المطمب االول
جريمة االتجار بالبشر من الجرائم المنظمة

با      بالبشر االتجار جريمة المنظمةتتسـ الجريمة احدلصكر ضمفك،(2)نيا تندرج
محكمفيك الجريمة كاتخذت االجراـ، احترفت عصابات بيا تقكـ حيث المنظمة، الجريمة رانـ

االجراميةمستيدفةتكليدلاننشاطيا،كمصدرلكمجاالن الجماعاتانشطتيا دخميا،اذتمارسىذه
بالبشر االتجار ظاىرة امتداد في ساىمتالعكلمة كقد الحركة، كسريعة ضخمة تدفقاتنقدية

.(0)ىعكلمةالجريمةالمنظمة،مماادلالكاستفحاليا
المكضكعتقسيموعمىثالثةفركعنتناكؿفياالكؿتعريؼالجريمة         يقتضيبحثىذا

كفيالثالثطبيعةالنشاطاالجراميفيالجريمة،لجريمةالمنظمةعناصراكفيالثاني،ظمةالمن
 .المنظمة

 الفرع االول
 تعريف الجريمة المنظمة

المنظمةعرى       الجريمة االكربي باالتحاد المنظمة المخدراتكالجريمة مكافحة فتمجمكعة
لمدة رتكابجرائـجسيمةاشاطاناجراميانببأنيا"جماعةمشكمةمفأكثرمفشخصيفتمارسن

ميم كيككفلكؿعضكفييا غيرمحددة أكلمدة االجراطكيمة فيإطارالتنظيـ مي،ةمحددة
،ارتكابيالمجريمةالعنؼكالتيديدلحصكؿعمىالسطكةاكتحقيؽاالرباحكتستخدـفياكتيدؼ

.(3)القتصاديةكالييئاتالقضائية"كالتأثيرعمىاالكساطالسياسيةكاالعالميةكا
مةبانياتعتمدالجريمةالمنظ(االنتربكؿ)ؼالمؤتمراالكؿلمشرطةالدكليةكذلؾعرن

ما:فىعمىعنصريفرئيسي
                                                           

االمنية،مركز (2) د.عبدالفتاحالصيفي:الجريمةالمنظمةكاالنماطكاالتجاىات،اكاديميةنايؼالعربيةلمعمـك
.225،ص2999البحكثكالدراسات،الرياض،

.25أسماءاحمدالرشيد:مصدرسابؽ،ص(0)
ص،0222ارالنيضةالعربية،القاىرة،دشريؼسيدكامؿ:الجريمةالمنظمة،الطبعةاالكلى،د (3)

54.
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تتشكؿىذهالعصاباتمفعناصرعنقكديةكىيكميةتضطمعفيارتكابجرائـمنظمةبقصد-ا
البشرية االعضاء كتجارة المخدرات كتيريب السالح تيريب جرائـ مثؿ مالية مكاسب تحقيؽ

كالدعارةالدكلية.
لنفسيابصكرةتعتمدىذهالجماعاتعمىتحقيؽاالكتفاءالذاتيمفتكفيرالسمعكالخدمات-ب

.(2)مفتحقيؽنفكذسياسيكاقتصادمتمكنيا
الضبط حدكد خارج العمؿ عف تبحث مجمكعة : بأنيا القانكف فقياء بعض عرفيا كما
االجتماعي،كىذاالمجتمعيضـالعديدمفالمجرميفالذيفيعممكفمعانفيىياكؿتنظيميةمعقدة

،كعرفيااخركف(0)لتيتطبقياالحككمةالشرعيةكيخضعكفلقكاعدكقكانيفصارمةاشدمفتمؾا
احداالنظمةغيرالمشركعةالتييمارسيااعضاءجماعةاجراميةعمىمستكلعاؿمفبانيا:

،بيدؼالحصكؿتكابنشاطغيرمشركعكتنفيذخططوالتنظيـكاالنضباط،تقكـبالتخطيطالر
مادمكمكاسباقتصاديةكترتكبفي اكعائد سبيؿذلؾاعماالتتصؼبالتيديدعمىربحيا

 .(3)راعاالخريفكفرضاالرادةبالشكاالبتزازكالعنؼمفاجؿاخض
بعضالفقي         عرفيا فقد المنظمة االجرامية ليااءكبخصكصالجماعة مجمكعة : بانيا

تشمؿارتكابالجرائـ معينة كقكاعد كاجراءاتمعينة معينة ،اطارعاـككظائؼمعينةكالئحة
.(4)ريةكاالعدادلمجرائـالمختمفةككافةالتدابيركاالعماؿالتحضي

       )عرىكما االكلىمفقانكفمكافحةاالتجار2ؼالمشرعالمصرمفيالفقرة (مفالمادة
الجماعةالمؤلفةكفؽ الجماعةاالجراميةالمنظمةبانيا:0222لسنة64بالبشرالمصرمرقـ
ةاشخاصعمىاالقؿلمعمؿبصفةمستمرةاكلمدةمفالزمفبيدؼارتكابتنظيـمعيفمفثالث

اجؿ كذلؾمف غيرىا، مع اك كحدىا بالبشر االتجار جرائـ بينيا مف اكثر اك محددة جريمة
معنكية اك مادية منفعة عمى مباشر عير اك مباشر بشكؿ المتحدةكعرى،الحصكؿ االمـ فت

مجمكعةكبيرةنسبيامفالعصاباتاالجراميةترتكبمختمؼ :لجماعةاالجراميةالمنظمةبانياا
                                                           

 (1)  C . Fijnaut , J . Goethals ,T. Peters : International Organized and Crime , Kluwer , 

1995,p.5. 
(2) Tom Obkata ,Trafficking of Human Beings from a Human Rights  Perspective ; 

Towards aH olistic  Approach, Leiden.0226,p,37.         
.55ص،0222نسريفعبدالحميدنبيو:الجريمةالمنظمةعبرالكطنية،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،(3)
  .92د.خالدمصطفىفيمي:مصدرسابؽ،ص(4)
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الرقابة ضد لمحماية نظاما لنفسيا كتخمؽ مكاسب اك ارباح تحقيؽ بغرض الجرائـ انكاع
.(2)االجتماعيةبالكسائؿغيرالمشركعةكالعنؼكالتخكيؼكاالرىاب

عبرإ          المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية تهالف لـ الجريمةكطنية عرؼ
إ(0)المنظمة عرفت، حيث المنظمة بالجريمة الصمة ذات التعاريؼ مف عدد عرفت انيا ال

جماعةذاتىيكؿتنظيميمؤلفةمفثالثة :جماعةاجراميةمنظمة(بأنياالمقصكدبتعبير)
بكاحدأكأكثراشخاصأكاكثر،مكجكدةلفترةمفالزمفكتعمؿبصكرةمتظافرةبيدؼارتكا

ليذهاالتفاقية،مفأجؿالحصكؿبشكؿمباشرأكمفالجرائـالخطيرةأكاالفعاؿالمجرمةكفقان
.(3)ةماليةأكمنفعةماديةاخرلعمىمنفعغيرمباشر

الجم ( بانياكعرفتاالتفاقية ذاتىيكؿتنظيمي( جماعةغيرمشكمةعشكائيا:اعة
افيككفرملجـرلغرضاالرتكابالفك عضائياادكارمحددةرسميا،اكتستمرألما،كاليمـز

.(4)،اكافتككفذاتىيكؿتنظيميعضكيتيـفييا
ا االتفاقية بانياكعرفت خطيرة( )جريمة تعبير يهيضا جرمان يمثؿ عميوسمكؾ عاقب

راالشارةالىكتجد،(5)عفاربعسنكاتأكبعقكبةأشدبالحرمافالتاـمفالحريةلمدةالتقؿ
العالقةالكثيقةبيفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةكبرتكككؿمنع

االتجار افشخاصباألكقمعكمعاقبة اذ المذككرة، النساءكاالطفاؿالمكمؿلالتفاقية كبخاصة
،كمفمذككرة،ىذامفجانبىذاالبرتكككؿيكمؿاالتفاقيةكماانويجبتفسيرهكفقالالتفاقيةال

.(6)عتبرجرائـمقررةكفقالالتفاقيةفالجرائـالمقررةكفقالمبركتكككؿتهإجانباخرف

                                                           

(1) Guy Stessens : Money Laundering A New International Law Enforcement Model, 

Cambridge University Press, , England, 0222,P.6. 
عمىسبيؿالمثاؿالجريمة(0) كمنيا المنظمة الباحثكفبدالعفالجريمة ىناؾمصطمحاتاخرليستخدميا

االحترافيةكالجريمةالمخططةكالجريمةالمتقنةكالنقاباتاالجراميةكالتنظيماتاالجرامية...الخ،ينظرد.
2ريمةالمنظمةكاساليبمكاجيتيافيالكطفالعربي،طالج:عميعبدالرزاؽجمبي ،اكاديميةنايؼلمعمـك

 .52،ص0227االمنية،مركزالدراساتكالبحكث،الرياض،
.0222لعاـ/أ(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنية0المادة)(3)
. كر/ج(مفاالتفاقيةالسابقةالذ0المادة)(4)
/ب(مفاالتفاقيةنفسيا.0المادة)(5)
(6)( الفقرة )2نصت المادة با2( االتجار كمعاقبة كقمع منع برتكككؿ مف النساءأل( كبخاصة شخاص،

"-عمىانو:0222كاالطفاؿالمكمؿالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ
ىذاالبركتكككؿيكمؿاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالحدكدالكطنيةكيككفتفسيره-2

اختالؼالحاؿ،يقتضوتنطبؽاحكاـاالتفاقيةعمىىذاالبركتكككؿ،معمراعاةما-0مقترنانباالتفاقية.
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شخاص،كبخاصةالنساءألكؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجاربا(مفبركتكك4ككفقالممادة)        
المنظمةعبرا لمكافحةالجريمة المكمؿالتفاقيةاالمـ البرتكككؿكاالطفاؿ، يطبؽىذا لكطنية،

االتجار جرائـ عمى الكطنيحصرا عبر الطابع ذات البشر كتككفضفي جماعة، فييا العة
 .(2)اجراميةمنظمة

فجريمةاالتجاربالبشركفقانلمفيكـالبركتكككؿاالمميالخاصبمنعكقمعكمعاقبة          كا 
بالبشر االتجار تتمثؿ كاالطفاؿ النساء بتجنيدكبخاصة منظمة إجرامية جماعة قياـ في

بالتحايؿأكباإلكراهمف"دكؿالمنشأ"تمييدانلنقميـعبرحدكد االشخاصدكفرضاءمنيـ،
"دكلةالعبكر"كصكالنالىدكلةثالثةىي"دكلةالمقصد"التييتـفييااستغالؿىؤالءالضحايا

 الجنسي االستغالؿ أشكاؿ سائر أك الدعارة أكفي كاالسترقاؽ  قسران الخدمة أك كالسخرة ،
بالرؽأكاالستعباد،كنزعاالعضاءم فأجؿالحصكؿعمىأرباحمالية"الممارساتالشبيية

(0) عامميف، عمى بالبشر االتجار ماىية عمىتحديد البركتكككؿ في التعريؼالكارد ركز كقد
:اساسييف

يدربالبشراذتتـمفخالؿجماعاتإجراميةتقكـبتجناالكؿ:الطبيعةالتنظيميةلجريمةاالتجا
كالثاني:العامؿالدكلي)عبرالحدكد(كتباشرىذهالتجارة ؿ،االشخاصكنقميـعبرحدكدالدك

مفخالؿعبكرأكثرمفدكلة)المنشأ_العبكر_المقصد(بيدؼاستغالؿىؤالءاالشخاص
الستغالؿالجنسي،كالسخرةأكالخدمةقسرانكاالسترقاؽفيجرائـالدعارةأكغيرىامفأشكاؿا

ككذلؾفافالتعريؼيشير،مفأجؿالحصكؿعمىأرباحماليةكغيرذلؾمفصكراالستغالؿ

                                                                                                                                                                      

لممادة)تعتبراالفعاؿالمجرمةكفق-3ماالينصفيوعمىخالؼذلؾ. البركتكككؿافعاالن5ان (مفىذا
. " مجرمةكفقانلالتفاقية

)ن(2) االتجاربا4صتالمادة النساءكاالطفاؿالمكمؿأل(مفبركتكككؿمنعكقمعكمعاقبة شخاصبخاصة
 لعاـ الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ :0222التفاقية انو ىذا-عمى ينطبؽ "

)البر لممادة كفقان المجرمة االفعاؿ منع عمى ، خالؼذلؾ ينصعميو ما باستثناء ىذا5كتكككؿ مف )
ذاتطابعغيركطنيكتككف تككفتمؾالجرائـ حيثما ، مرتكبييا كمالحقة كالتحرمعنيا البركتكككؿ،

." ضالعةفيياجماعةاجراميةمنظمةككذلؾعمىحمايةضحاياتمؾالجرائـ
يحي(0) المكقعد االنترنت شبكة عمى منشكر ، بالبشر االتجار مكافحة قانكف عمى تعقيبة : البنا احمد ى

23/2/0202تاريخالزيارة  www.islamtoday.net االلكتركني



 الفصؿاالكؿ....................................................ماىيةجريمةاالتجاربالبشر

33

مدلخطكرةالعصاباتاالجراميةالتيتمارسىذاالنكعمفاالجراـفيعديدمفالدكؿ،الى
    .(2)مفأجؿالتربحكجنيالثركاتاستغالؿالبشراالمرالذميجعمياترتكبىذهالجرائـفي

بيفجريمةاالتجاربالبشركالجريمة     امابخصكصمكقؼالفقوحكؿطبيعةالعالقةما
الجنائيا الفقو فافغالبية نظرالمنظمة المنظمة الجرائـ بالبشرضمف االتجار يجعؿجريمة ،

جاربالبشركعمؿكمينةتيدؼمفكرائياتكليدتدفقاتتإلالعصاباتاالجراميةالمنظمةبالقياـ
.(0)سائطمختمفة،تقميديةكمبتدعةماليةضخمةكسريعةالحركةتقبؿالتنقؿعبرك
االتية:كتككفالجريمةمنظمةاذاتكافرتفيياالشركط

،كافافيككفكليدتخطيطدقيؽكمتأني : بالنسبة لمسموك االجرامي المكون لمجريمة:اوال

يككفعمىدرجةمفالتعقيدكالتشعب،كافيككفتنفيذهقدتـعمىنطاؽكاسع،كافتنطكم
كافيككفمفشأنويتنفيذالجرائـالعادية،فىنكعمفالحيمةتتجاكزالمألكؼكسيمةتنفيذهعم

  . اقتصاديانكافأكاجتماعيانأكسياسيانانعامانتكليدخطر
افتككفجماعةيتجاكزعددىاالمألكؼعادةفيالمساىمةالجنائية،: جناةبالنسبة لم:ثانيا

مفيككنكاعمىدرجةمفالتنظيـكذكافيككفمفبينيـمفاتخذاالجراـحرفةيتكسبمنيا،كا
.(3)الجريمةأكالجرائـمحؿالتنظيـمقدرةعمىالتخطيط،كافتتالقىارادتيـعمىالتداخؿفي

المشرع االجراميةأما كالجماعة المنظمة، لمجريمة تعريؼ كضع أغفؿ فقد العراقي
.0220لسنة08المنظمة،فيقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالعراقيالمرقـبالعدد

 الفرع الثاني
 عناصر الجريمة المنظمة

المنظ الجريمة عناصربناء اربعة عمى عمكما يعتمد مة ىي، ، االعضاء ،كعدد التنظيـ
  -سنبيفذلؾتباعا:تدرج،ك،كاخيراالبناءاليرميالم تخطيطالك


                                                           

03دمحمدالشناكم:مصدرالسابؽ،ص(2)
با(0) االتجار جرائـ : الشيخمي القادر عبد كعقكألد. البشرية كالقكانيفشخاصكاالعضاء الشريعة في باتيا

      .272،ص0229منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،لبناف،،2العربيةكالقانكفالدكلي،ط
د.احمدالنكالكم:اتجاىاتالجريمةالمنظمةكاسساستشرافيا،كتابالجريمةالمنظمةالتعريؼكاالنماط(3)

ا .09،ص2999المنية،مركزالبحكثكالدراسات،الرياض،كاالتجاىات،اكاديميةنايؼالعربيةلمعمـك
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  االعضاء داوال : عد
االجرامية  الجماعة تكصؼ االشخاصلكي مف معينا عددا بعضالقكانيف اشترطت

المصرم القانكف مثؿ منظمة، انيا بالبشرعمى االتجار لجريمة المالمرتكبة رقـ (64)بالعدد
بشافاال0222لسنة كقانكفالعقكباتااليطالي،كتعريؼاالتحاداالكربي، إذتجاربالبشر،
صؼبانياجماعةاجراميةافتككفالجماعةمككنةمفثالثةاشخاصاكاكثرلكيتكتاشترط
عةمفالقكانيفلـتشترطعددمفالجناةلكيتكصؼالجماانفيحيفافىناؾعدد،(2)منظمة

(08)بالعددرقـالمالقانكفالعراقيلمكافحةاالتجاربالبشرالياة،مثاالجراميةعمىانيامنظم
 كقا،0220لسنة لعاـ الفرنسي العقكبات لمكافحة(0)2990نكف المتحدة االمـ اتفاقية اما ،

الجريمةالمنظمةأشترطتافتككفالعصابةمؤلفةمفثالثةأشخاصاكاكثر،بصرؼالنظر
/ا(منيا.0دة)عفمكضكعالجريمة،فيالما

  ثانيا : التنظيم
تنظيـالسمكؾالجرميمفاىـخصائصالجريمةالمنظمة،كافاعضاءالمنظمةيعهد 

اليةبؿالبدمفنظاـيكضح،ريمةبشكؿعشكائياكبشكؿمنفرداالجراميةاليرتكبكفالج
 ببعض بعضيـ عالقتيـ كتحديد االعضاء بيف االدكار كتقسيـ بالمنظمةكعالقالعمؿ تيـ

كاليكجدمعيارمحددلبيافدرجةالتنظيـالمطمكبتكافرهفيالمنظمةاالجرامية،،االجراميةككؿ
تككفمنظمةاجراميةبسيطةعميو كعمىدرجةعاليةمفالتنظيـفقد تككفمنظمةمعقدة كقد

لجماعةالمنظمةلذلؾتتميزا،االعضاءكفؽترتيبىرميدقيؽكتككفاالدكارفييامكزعةبيف
.(3)مفانماطظاىرةاالجراـالمنظـفيجريمةاالتجاربالبشربتكزيعالعمؿبيفاعضائياكىك

  ثالثا :  التخطيط
المجاالت        في خبرة كليـ المجرميف، مف مجمكعة مف المنظمة الجريمة تشكؿ عادة

كاالقت يستعينكالقانكنية قد اك كاالجتماعية كاصادية الحاسكببخبراء مجاؿ في متخصصيف
متكاممة لخطة نتيجة المنظمة الجريمة فتاتي ، كاالسمحة كالماؿ كالحساباتكاليندسة كاالدارة

الحمقةاالخرلالحمقات،بحيث كاسمكبالعمؿداخؿعصاباتالجريمة،تكمؿكؿحمقةفييا
احد،بؿعمىعمؿالمنظمةيعتمدبالدرجةاالساسعمىالتخطيطبحيثالتعتمدعمىشخصك

عمىتقسيـاالدكاربدءا .(4)مفاالعدادكصكالالىالتنفيذجماعييقـك


                                                           

73د.شريؼسيدكامؿ:مصدرسابؽ،ص(2)
72،ص0222،د.طارؽسركر:الجماعةاالجراميةالمنظمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة(0)
.36ص،0222،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،االردف،2د.ككركيسيكسؼداكد:الجريمةالمنظمة،ط(3)
.42ص،0220،مطبعةراسالخيمةالكطنية،2عزيزةعميعبدالعزيزجمعدار:الجرائـالمنظمة،ط(4)
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  رابعا : البناء اليرمي المتدرج
المنظمات  اغمب تميز التي الميمة الخصائص مف اليرمي التنظيمي الييكؿ يعد

جراميةمتمبسيفاالجرامية،كىكمايجعؿمفاالستحالةضبطزعماءكقادةىذهالمنظماتاال
اجراميةيةانشطةأكايضامفالصعباثباتارتباطيـببارتكابجرائـاالتجاربالبشرالمنظمة،

كفضالعفذلؾفالقدرةعمىاستبداؿالقيادةالعميا،كالقكاعدالقاسيةالمتبعةفيتعييف،اخرل
بالكفاءة، متميز ىيكؿ عمى لمحفاظ ضركرياف عنصراف ، الجدد الجماعاتاالعضاء كىيكؿ

فيناؾ التيتنحدرمنيا، الثقافية كالبيئة كطبيعتيا المنظمةيختمؼباختالؼنشاطيا االجرامية
تشبو ذلؾ في ىرميكىي تسمسؿ ليا يككف العائالتكالتي مف عدد مف المؤلفة الجماعات

اف دكف اجرامية سكابؽ لدييـ ممف مجرميف تضـ تنظيماتاجرامية كىناؾ يككفالنقابات،
الصينية()االساسالعائميضركريا الركسية،المافيا اليابانية،المافيا الصقمية،كالياككزا ،المافيا

كيككف االساسكىناؾجماعاتتقكـعمىاساسعرقي، عمىىذا كليذا ، (2)االنتسابفييا
ميفالىالتنظيـالبناءمجمكعةقكاعدعرفيةذاتاثرحاسـفيتنظيـالعالقاتبيفاالفرادالمنظ

مف كالتمسؾبيا يكفراحتراميا لما العالقاتكالقكاعدنظرا المصمحةفيتقكيةىذه كتساىـ ،
.(0)قكيةكمكانةعاليةكثراءفاحشسمطة

 الفرع الثالث
 االجرامي في الجريمة المنظمة طبيعة النشاط

االحتراؼىياصرعمكماترتبططبيعةالنشاطاالجراميفيالجريمةالمنظمةبثالثةعن
،كسنبيفذلؾتباعان:العنؼاكالتيديدبوكاالستمراريةك

  اوال : االحتراف
االحتراؼشرط  انيعد الجرائـ ككفىذه ، المنظمة ىيمفالجرائـمفشركطالجريمة

،كالغرضمنياالكسبالمادمكفيياأنتياكالحقكؽاالنساففيالغالبذاتطبيعةماليةالخفيةك
الىالس المتطمعكف يبمغو ىدؼال كىذا فيكقتقصير، الكفير الربح تحقيؽ الذميكفؿ ريع

فييا يقع كبالتالي ، االفراد جميع كيحسنيا المنافسة تجد المشركعية الف ، المشركع الكسب
التنافسكيقؿالربح،امافياطارالجريمةالمنظمةفافمفاليسيرعمىالمخططيفكالقائميف

افي اىدافيـدكبيا مبالناساليقبؿالمخاطرةفيمجاؿغفمنافسةاكمزاحمة،الفابمغكا

                                                           

(1) P.A.Lupsha,Vers une analyse du Crime organize,R.I.P.C.,1983,P.133. 
الشرط(0) الفكر مجمة المنظمة، لمجريمة كالقانكنية العممية الجكانب زيد: ابراىيـ العربيةي،محمد االمارات

.245،ص2998الشارقة،المجمدالسابع،العدداالكؿ،المتحدة،
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ربالبشرفيناؾاشخاصمتخصصيفجاالقيةكاجتماعيةكفيجريمةاالتالكسب،العتباراتاخ
فيارتكابجرائـمعينةمثؿخطؼاالطفاؿاكالقكادةاكمتخصصفي

.(2)تالجريمةالمنظمةلتيتمارسياعصاباالبغاءكغيرىامفالجرائـالمختمفةا
  ثانيا : االستمرارية

كيقصدباالستمراريةامتدادحياةالمنظمةبغضالنظرعفانتياءحياةاكعضكيةام 
فردفييا،كحتىالرؤساءالذيفيمكتكفاكيسجنكفيتـاستبداليـبجدد،بينماتستمرالمنظمةفي

مارسةاعماليامشركعة،كيرلالبعضافاستمرارالمنظمةفيمنشاطيالتحقيؽاىدافياغيرال
.(0)عناصرمجمكعةالجريمةالمنظمةىدافيايمثؿاحدأكارتباطافرادىاب

  ثالثا :استخدام العنف او التيديد بو
ريفاحداالساليبالرئيسيةفيعمؿعصاباتالجريمةخالتركيعكالتخكيؼكارىاباال 

ـالعنؼاكالتيديدباستخدامواحدمظاىرالردعكالسيطرةكالتحكـ،كيصؿالمنظمة،كاستخدا
قياـ اسمكبلضمافعدـ اكخطؼاالشخاصكىك الىالقتؿ العنؼفياغمباالحكاؿ ىذا

بالغعفإلالتنظيـلفيقكمكابا ءايااكاعضاحذاجراءات،كافالضالسمطاتالمختصةباتخا
كيعت ، كمرتكبييا االجرائـ افلخكؼكاالرىابالمككفالرئيسبر يمكفلمجريمة الذمبكاسطتو

.(3)سيراجراءاتالعدالةالجنائيةتحافظعمىمكانتياكسطكتيا،كافتعرقؿ
فالجريمةالمنظمةتقكـعمىمجمكعةمفاالشخاصيمتمككفالقدرةأخالصةماتقدـ        

وانكاعالنشاطاالجراميالىالمجاالتالتيتحقؽعمىالقيادةكالتنظيـكالتخطيطكالتنفيذكتكجي
ليـاىدافيـغيرالمشركعة،كيشكؿتنظيـىذهالمجمكعةمفاالشخاصشكالىرميايمارس
فيوالرئيسسمطاتمطمقةكغالبانمايككفبعيدانعفاالخطاركيكجوأكامرهعفطريؽقيادات

أسرا عمى تامة بمحافظة ككتماف سرية في طائمةمتسمسمة تحت بيا البكح كعدـ العصابة ر
متجردكفمفكؿإحساساك العصاباتأنيـ ىذه لدلأفراد الغالبة كالسمة الجسدية التصفية

ىذاكبمغتىذهالمنظماتمفاالجراـقكةليا،خالؽكىـيتحدكفكؿنظاـكقانكفضميرأكأ
بعضالكزراءأـال،بؿكتؤثربأسشديدبؿإنياتؤثرفيالحككمات،نفسياسكاءفيترشيح

طريؽ عف لمدكؿ الداخمية القكانيف الدكؿفي داخؿ بعضالقكانيف نضعتعديؿ اف كيمكف .
التعريؼالتاليلمجريمةالمنظمة:
                                                           

.547،صمصدرسابؽد.اميرةمحمدبكرالبحيرم:(2)
د.عبدالكريـدركيش:الجريمةالمنظمةعبرالحدكدالكطنيةكالقارات،مجمةاالمفكالقانكف،كميةالشرطة،(0)

.82،ص2995دبي،،ثانيالسنةالثالثة،العددال
د.احمدابراىيـمصطفىسميماف:االرىابكالجريمةالمنظمةالتجريـكسبؿالمكاجية،بالطبعة،تكزيع(3)

                                    .203،ص0226دارالطالئعالقاىرة،
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.رابطةمنظماتمنظمةتنظيماعاليانتقكـبأنشطةغيرمشركعةبيدؼتحقيؽالربح
الجريمةالمنظمةمفخالؿأخفائياكصعكبةادانةكنكدافنبيفافجريمةاإلتجاربالبشرتدعـ

عصاباتيافيالدكؿالتيلـتجرمياكفقانلقانكنياالداخمي،كماتساىـاالرباحالناتجةعفجريمة
اإلتجاربالبشربنشاطاتأجراميةاخرللمجريمةالمنظمة،كالمخدراتكغيرىا.

 المطمب الثاني
 لمحدود جريمة االتجار بالبشر جريمة عابرة 

اتكاالكطاففييتنتقؿمفدكلةمقارعابرةلجريمةاالتجاربالبشربحسبطبيعتيافيي         
اكتتعدلاثارىاالدكلةالكاحدة،كىيكلةكاحدةاكتشمؿاكثرمفدكلةخرلكالتككففيدأل

التخطيطلياتحمؿفيطياتياعنصراغيركطني)اجنبي(يتمثؿفيككفالجريمةقدتـاالعدادك
فيدكلةكالضحاياكالشيكدمفدكلةاخرلكالسمكؾاالجراميفيدكلةكنتائجوفيدكلةاجنبية

،كتجدر(2)يمتواخرلاكافالجانيقدىربالىدكلةاخرلغيرالدكلةالتيارتكببياجر
كطنيةلذاالبداالشارةالىافالجريمةالمنظمةالتيترتكبفياقميـدكلةكاحدةالتعتبرعبر

.(0)كطنيةالدكدالدكلةحتىتككفعبرمفعبكرىاح
فركعنتناكؿفياالكؿتعريؼالجريمة الىثالثة المكضكعتقسيمو يقتضيبحثىذا

جريمةالمنظمةالعابرةلمحدكد)ذاتالطابععبرالكطني(كفقاالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةال
كفي ، الكطنية عبر كفقاالثاني الكطني( عبر الطابع )ذات لمحدكد العابرة الجريمة تعريؼ

كدكرفساد الكطني( ذاتالطابععبر ( لمحدكد العابرة كفيالثالثالجريمة لمقكانيفالكطنية،
.السمطةفييا

 الفرع االول
االمم المتحدة تعريف الجريمة العابرة لمحدود ) ذات الطابع عبر الوطني ( وفقا التفاقية 

 2222لعام  ةعبر الوطني افحة الجريمة المنظمةمكل
تعريفا0222تضمنتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ

ال ( لمفيـك لمحدكدمحددا افالكطنيةعابر حيثنصتعمى عبريكك"-:( طابع ذا الجـر ف
كطنيإذا ، كاحدة كبيرمفارتكبفيداكارتكبفيأكثرمفدكلة كلكفجانبان كاحدة كلة

ارتكبفيدكلةاكاإلعدادأكالتخطيطلوأكتكجييوأكاإلشراؼعميوجرلفيدكلةاخرل،
كاحدةكلكفضمعتفيارتكابوجماعةإجراميةمنظمةتمارسأنشطةإجراميةفيأكثرمفدكلة

                                                           

(2) : محمد ىاشـ اليادم عبد كاد االسالمي الفقو بيف بالبشر طاإلتجار الكضعي، الفكر2لقانكف دار ،
.79،ص0225الجامعي،االسكندرية،

.64،صمصدرسابؽنسريفعبدالحميدنبيو:(0)
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كقدحرصتاالتفاقية، (2)"اخرلكاحدة،ارتكبفيدكلةكاحدة،كلكفلوآثارانشديدةفيدكلة
مفانومنيا،عمىتجريـالمشاركةفيعصاباتاالجراـالمنظـحسبماكردبالمادةالخامسة

رتكابنشاطيجبعمىالدكؿاالعضاءتجريـالسمكؾالعمدمباالستقالؿعفاالشتراؾفيو،اكا
فعمىعدةصكر:اجرامياخركالذميكك

 :الصورة االولى
فاؽمعشخصاكمجمكعةاشخاصعمىارتكابجريمةخطيرةلغرضلوارتباطالتا

اكمعنكيةببثالرعب،مباشراكغيرمباشرلمحصكؿعمىمنفعةماليةاكمنفعةماديةاخرل
المشاركيفيساعدكينطكمكالخكؼ احد بو عمىفعؿيقـك يكجبالقانكفالكطنيذلؾ، حيثما

  .يوعصابةاجراميةمنظمةعمىتنفيذاالتفاؽاكتضمعف
 :الصورة الثانية

قياـالشخصعفعمـبيدؼعصابةاجراميةمنظمةكافعاليااالجراميةاكبعزمياعمى
ارتكاب في فعاؿ بدكر المعنية الجرائـ ، المنظمة االجرامية لمجماعة االجرامية اكاالنشطة

شاركتوستسيـفيالكصكؿكتحقيؽانشطةاخرلترتكبياالجماعةاالجرامية،مععمموبافم
اليدؼاالجراميالمبيفاعاله،تنظيـارتكابجريمةجسيمةتقكـبياجماعةاجراميةمنظمة،
اكاالمربارتكابتمؾالجريمةاكالتحريضاكالمساعدةعمىتسييؿاكاسداءالمشكرةبشاف

.(0)ارتكابيا
جراـالمنظـنصتاالتفاقيةعمىافتتخذكؿامابخصكصالمسؤكليةالجنائيةعفاال        

الجرائـ في يشترككف الذيف االشخاصاالعتبارية مسؤكلية لتحديد الضركرية االجراءات دكلة
ال مكادالخطيرةالمرتكبةمفقبؿجماعةاالجراـالمنظـكفيالجرائـاالخرلالتينصتعمييا

دكف،اكمدنيةاكاداريةالمسؤكليةجنائيةكيمكفافتككفىذه،(مفاالتفاقية5،6،8،03)
كعدـالمساسبالمبادئ،لطبيعيكفالذيفارتكبكاالجرائـاشخاصألعرضلممسؤكليةالجنائيةلالت

.(3)يفالدكؿاالعضاءفياالتفاقيةالقانكنيةالنافذةفيقكان
 الفرع الثاني

 وفقا لمقوانين الوطنية ر الوطني(تعريف الجريمة العابرة لمحدود )ذات الطابع عب 
كيقصدبالجريمةذاتالطابععبرالكطني:أيةجريمةارتكبتفيأكثرمفدكلة،أك        

ارتكبتفيدكلةكاحدةكتـاالعدادأكالتخطيطلياأكالتكجيوأكاالشراؼعميياأكتمكيميافي

                                                           

.0222(مفأتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ3(مفالمادة)0الفقرة)(2)
.66مصدرسابؽ،صد.محمكدشريؼبسيكني:(0)
.67لمصدراعاله،صا(3)
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اعةإجراميةمنظمةتمارسكبتفيدكلةكاحدةعفطريؽجمدكلةاخرلأكبكاسطتيا،أكارته
.(2)ةككانتلياآثارفيدكلةاخرلأنشطةإجراميةفيأكثرمفدكلة،أكارتكبتفيدكلةكاحد

مكافحةاالتجارقانكف(مف2المادة)عمانيالجريمةعبرالكطنيةفيؼالمشرعالهكعرى         
رتكبفيأكثرمفدكلةيمةالتيتهالجر:بأنيا0228لسنة206بالبشرالعمانيالمرقـبالعدد

أكارتكبتفيدكلةكاحدةكلكفتـاالعدادكالتخطيطكالتكجيوكاالشراؼعمييامفدكلةاخرل،
كبتفيدكلةكاحدةكلكفعفطريؽجماعةاجراميةمنظمةتمارسأنشطةاجراميةفيأكارته

كعرفياالمشرع.االىدكلةاخرللكفامتدتآثارىأكثرمفدكلة،أكارتكبتفيدكلةكاحدةك
اال مف الثالثة( ( المادة في ردني بالبشر االتجار منع قانكف االردني 9رقـ ،0229لسنة

الجريمةذاتالطابععبركطنيبأنياالتيتتـفيأممفالحاالتالتالية:اذاارتكبتفيأكثر
كالتخطيطلياأكاالشراؼعمييافيمفدكلة،اذاارتكبتفيدكلةكتـالتحضيرأكاالعدادأ

دكلةاخرل،اذاارتكبتفيأمدكلةعفطريؽجماعةاجراميةمنظمةتمارسأنشطةاجرامية
  .فيأكثرمفدكلة،اذاارتكبفيدكلةكامتدتآثارىاالىدكلةاخرل

        ( إفع0222(مفقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالسكرملعاـ6كنصتالمادة مى"
جرل أك ، دكلة مف أكثر في ارتكابيا تـ إذا دكلي ذاتطابع تككف بالبشر االتجار جريمة
أكاإلشراؼعمييافيدكلةكارتكبتفيدكلةاخرل،أك أكتكجيييا اإلعدادأكالتخطيطليا
كارتكبتفيدكلةكاشتركتفيارتكابياجماعةإجراميةتمارسأنشطتيافيأكثرمفدكلة،أ

.ارتكبتفيدكلةكلياآثارفيدكلةاخرل،أكارتكبياأشخاصمفجنسياتمختمفة
فيقانكفمكافحة  الكطنية، عبر لمجريمة تعريفان يضع العراقيلـ المشرع كنالحظأف

،أسكةبأغمبالقكانيفالمقارنة.0220لسنة08االتجاربالبشرالعراقيالمرقـبالعدد
العربيةفإفمعاييراعتبارالجريمةذاتطابعدكلييتمثؿفيكقكعأكككفقانلمقكانيف   

تحقؽالركفالمادملمجريمةفيأكثرمفدكلة،كىكاالمرالغالبأميتحقؽالفعؿالمككف
لمسمكؾاالجراميبكامموأكجزءمنوداخؿدكلةكتحقؽباقياالفعاؿالمككنةلمسمكؾاالجرامي

(مف2/0فيالمادة)كقدكضحالمشرعالمصرم،راميةداخؿدكلةاخرلنتيجةاالجأكتحقؽال
الحالةالثانيةباعتبارالجريمةذاتطابعدكلي،كىيأفيتـاالعداداكقانكفاالتجاربالبشر

اخرل دكلة في كتنفيذىا دكلة في كاالشراؼعمييا لمجريمة التكجيو اك المشرع ،التخطيط أما
شارةالىحاالتاخرلتتمثؿفيإلليباتحديدالجريمةذاتالطابعالدكالسكرمفقدتكسعفي

ارتكابالجريمةفيدكلةعفطريؽجماعةإجراميةتباشرنشاطيافيدكؿمتعددة،أكامتداد
                                                           

.0222لعاـ64بالعددرقـالم(مفقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالمصرم2/0المادة)(2)
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 ارتكابالجريمة أك اخرل، الىدكلة الجريمة التيارتكبتفييا مفالدكلة بيفآثارالجريمة
.(2)مختمفةأشخاصيحممكفجنسيات

كعمىالرغـمفعدـكجكدتعريؼمانعجامعلمجريمةعبرالكطنيةلحداالف،االاف        
ىناؾاتفاقاعاماعمىافالعناصراالساسيةاكالسماتالميمةليذاالشكؿمفاشكاؿاالنشطة

مع-عريفياسابقاكماتـت-الجماعيةاالجراميةمماثمةلتمؾالخاصةبالجريمةالمنظمةالمحمية
اخرل،دكؿاالختالؼفياالتي:االنشطةعبرالكطنيةكالركابطمعالجماعاتالمشابيةفي

الحجـاالضخـلممنظمةنفسيا،الحجـاالكبرلمنشاطاالجرامي،ارباحياالفاحشة)المستكل
.(0)ارسةنشاطاتيانفكذفيطريقةممالعاليمفالربح(،ضخامةراسالماؿالمتاح،القكةكال
 الفر ع الثالث

 ر الوطني( ودور فساد السمطة فيياالجريمة العابرة لمحدود )عب
فيدكلة-اكثرمفدكلة.بفي-الجريمةعابرةلمحدكدالكطنيةاذاارتكبت:اتهعد        
لةاكدكؿككافاالعداداكالتخطيطليااكتكجيييااكتمكيميااكاالشراؼعمييافيدككاحدة
اخرل.

فدكلةكاحدة.ميةمنظمةتمارسانشطةاجراميةفياكثرمافيدكلةكاحدةمفجماعةاجر-ج
.(3)ثارشديدةفيدكلةاكدكؿاخرلكترتبتعميياافيدكلةكاحدة-د

ب الكطنية عبر اثارىاإفالجريمة اك ارتكابيا اك التيتمسبدايتيا الجريمة يجازىي:
. كغيرالمباشرةاكثرمفدكلةكاحدةالمباشرةا
ىيسمسمةمف         كانما بفعؿاجراميكاحد، االتجاربالبشرالتككفمتجسدة افجريمة

ستمربعممياتنقؿالشخصالمعنياالفعاؿاالجرامية،فييتبداباختطاؼشخصاكتجنيدهكت
تضمفاكراهالضحيةعمىتسخيرهفيدخالوالىبمداخر،كمفثـتبدامرحمةاالستغالؿالتيتإب

عممياتالجنساكالعمؿاكغيرذلؾمفاشكاؿاالستغالؿ،كمفثـقديقكـالجانيالمتمثؿ
معيفاكمنظمةاجرامية عائداتالمنظمات بغسؿ-كعمىحسبحجـجريمةاالتجار–بمجـر
مميار752سنكيانيبمغقدرهكافالجريمةالمنظمةتحقؽربحان،  االجراميةمفالجرائـالمنظمة

 .(4)دكالر
                                                           

 .32دمحمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص(2)
(2) Hagan .F, The Organized Crime Continuum : a Further Specificaton of a New 

Conceptual Mode, Criminal Gustice Review,2983,P.50.. 
.572،صمصدرسابؽاشرؼالدعدع:مستشار(3)
.45نسريفعبدالحميدنبيو:مصدرسابؽ،ص (4)
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اث         المختمفة مفاالفعاؿاالجرامية يرتكبكفعددا فيالعادة لجريمةفالجناة ارتكابيـ ناء
با السمسألاالتجار ىذه كتككف المشخاص، في االفعاؿ مف االتجارة بعمميات مرتبطة غالب

جرائـالمخدراتاكتيريباالسمحة،كقدشخاصلتسخيرىـفيألشخاص،مثؿاالتجارباألبا
كغسؿاالمكاؿكالتيربمفالضرائب االتجاربالبشر، لحمايةعممية ترتكباالفعاؿاالجرامية

المشركع غير العائدات لحماية اساسية عممية تعد االتجارالتي انشطة مف المتحصمة ة
دةدكليااكصجريمةممتخاشألفجريمةاالتجاربافافمعظـاالحيافتكك،كمفثـشخاصألبا

.(2)ذاتطابععبركطني
أقبح يضمو، فيما يضـ كأبشعيا، الجرائـ انكاع بمختمؼ الحافؿ االرىابية المنظمات كسجؿ
مف كأخكاتيا فممارسات"داعش" بحؽاالنسانية، الجرائـ مف كالمزيد بالبشر. ممارساتاإلتجار

صطمحاتكتسمياتلسمككياتمفالمفترضأفتككفالمنظماتاالرىابية،أعادتالىالتداكؿم
.(0)انقرضتكلـيعدلياكجكدفيقامكسالعالقاتاالنسانيةؾ"نكاحالجياد"

كقدكانتجماعاتالجريمةالمنظمةتبسطنفكذىاعمىمناطؽمعينةكالتسمحلغيرىا       
بعممياتاالتج قياميا عند مفاالعماؿمفعصاباتأكمنظماتبمنافستيا اربالبشركغيرىا

الع المكظفيف بإفساد ذلؾ كتنفذ ، باالجرامية الترغيبأك بالترىيبأك العنؼامكمييف ستخداـ
لتخكيؼمفيحاكؿالكقكؼفيطريقيا،كعادةماتدرؾالمنظمةاالجراميةمدلنفكذىاكقكتيا

تصكررؤيةىذهالجماعاتكىيمفالمكفيمكاجيةالجيكدغيرالفعالةالراميةالىمكافحتيا
ىيالحككمةذاتيافيبعضتتجاكزحدكدىابشؿسمطةالحككمةليسىذافحسببؿقدتصبح

(3)الدكؿ مف انو المنظمة الجريمة ارتأتعصابات الراىف الكقت كفي . العمؿاالفضؿ ليا
محميةأكدكلية،عكضانعفالتنا مفمنظماتاجرامية، فسمعبعضيابالتعاكفمعغيرىا

كمفىذهالمنظماتالمنظمةعبرالكطنيةكمنظماتيا،الىالزيادةفيالجرائـمماادلالبعض
مافياالصقميةكىيكاحدةمفالمنظماتالمكجكدةفيأمريكاالتيكافلياركابطمعالمنظمات

.(4)االيرلنديةااليابانيةكالمافيااالجراميةفيايطاليا،مثؿعصابةالكامكراكمعالياككز
عبر الجرائـ كظيكر الدكلي الصعيد عمى االجرامية المنظمات بيف التعاكف كنتيجة
 الكطنية،تعاكنتالككاالتكالمنظماتالدكليةمفأجؿالعمؿعمىعقداتفاقاتدكليةكسف
ك الكطنية عبر كالجرائـ االجرامية التنظيمات ىذه لمحاربة تنفيذىا يتـ داخمية يمثؿتشريعات

                                                           

 .كمابعدىا96سماءاحمدالرشيد:مصدرسابؽ،صأ(2)
جافدارؾأبيياغي:داعشاكبرالمسؤكليفعفتناميظاىرةاالتجاربالبشرفيالعالـ،مقالة،منشكرة (0)

6/22/0202تاريخالزيارة   https://www.lebarmy.govقعاأللكتركنيعمىالمك
.98أسماءاحمدالرشيد:مصدرسابؽ،ص (3)
.04،05د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص (4)

https://www.lebarmy.gov/
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يغشخاصفيدكؿعدة،كينبألتجارباالفسادفيبعضالمؤسساتالحككميةعائقالمكافحةاال
عمىالدكؿالتيتكاجوىذاالنكعمفالفسادافتطكراساليبفعالةتستطيعمفخالليامعالجة

بحيثتستطيعافتقضيمفا فيياخلمشكمة، المكجكد عمىالفساد كتعززمكافحةالليا اكال،
باا اجراءألالتجار البمداف: بعض في تطبيقيا تـ التي الممارسات ىذه كمف ثانيا، شخاص

فحكصعمى اجراء ذلؾ في بما القانكف تطبيؽ عف المسؤكليف لممكظفيف نفسية فحكصات
كاجراءفحكصعشكائية كالسمكؾ، بحسفالسيرة كتكفرشيادة االستقراركالشخصيةكاالخالؽ،

االعالفعفخطكطاتصاؿساخنةءفحصلممتمكاتالمكظفيف،كايضامتعمقةبالصدؽ،كاجرا
منحالمكظفيفركاتبإلل المتصؿعفامفساد، دكفالتعرؼعفاسـ بالغيمكفاستخداميا
ادائيـم لتحسيف حكافز كتقديـ يتقجزية كجعميـ خبراتيـ لتطكير تدريبية كرشات كعمؿ نكف،

.(2)عمميـ،كغيرىامفاالساليب
بفجريمةاالتجارأكنعتقد         البشريمكفأفتقكـبياجماعاتإجراميةمحمية،كماتقـك

بياجماعاتإجراميةدكلية،االإفالطابعالدكليالينفيإمكافكقكعمثؿىذهالجرائـعمى
اتجيتالىالتمييزبيف،(0)النطاؽالمحمي،لذلؾنرلبعضالتشريعاتالعربيةكمنياالعراؽ

البشرالتيتتـفيالنطاؽالمحميكجرائـاالتجارفيالبشرذاتالطابعالدكليبجرائـاالتجار
. مفخالؿتشديدالعقابعمىالجريمةذاتالطابعالدكلي

الزمتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةفيالمادة) (منيا22كما
ي ما األطراؼإلتخاذ مسؤكليةالدكؿ إلرساء القانكنية نظميا مع يتفؽ كبما أجراءات مف مـز

الييئاتاالعتباريةعفالمشاركةفيالجرائـالخطيرة،المرنكبةمفقبؿجماعةإجراميةمنظمة،
مفىذهاالتفاقية،كيجكزافتككفمسؤكلية03ك8ك6ك5كاألفعاؿالمجرمةكفقانلممكاد

ةاكمدنيةاكاداريةرىنانلممبادئالقانكنيةلمدكلةالطرؼ،عمىافالالييئاتاالعتباريةجنائي
تخؿىذهالمسؤكليةبالمسؤكليةالجنائيةلالشخاصالطبيعييفالذيفارتكبكاالجرائـ،كتكفؿكؿ
، المادة ليذه كفقان المسؤكلية عمييـ تمقى الذيف االشخاصاالعتبارييف اخضاع طرؼ دكلة

اكغيرجنائيةفعالةكرادعةبمافيذلؾالجزاءاتالنقدية.لجزاءاتجنائية
 

                                                           

متحدة،بالطبعة،دارالكتابالقانكني،قانكفمكافحةاالتجاربالبشركاتفاقيةاالمـالابراىيـسيداحمد:(2)
.52ص،0229القاىرة،

عمى"يعاقببالسجف0220لسنة08(مفقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالعراقيرقـ6نصتالمادة)(0)
(خمسة05222222(خمسةعشرمميكفديناركالتزيدعمى)25222222المؤبدكبغرامةالتقؿعف)

ثالثا:-اركؿمفارتكبجريمةاالتجاربالبشراذاكقعتفياحدالظركؼاالتية:كعشريفمميكفدين
 .اذاكانتالجريمةمرتكبةمفجماعةاجراميةمنظمةاككانتذاتطابعدكلي
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 المطمب الثالث
 جريمة االتجار بالبشر جريمة ضد االنسانية

كقدجاءتاالديافالسماكية،فيحقكقيـككرامتيـاالنسانيةكفالناسيكلدكفمتساك         
المكاثي كتعاقبت ، االنساف ادمية كتحفظ المساكاة ىذه حلتؤكد التي الدكلية بالنصكصؽ فمت

المكاردئكالمباد ناحية المجتمعاتمف تمايز كاف ككفمتحمايتيا االنساف بينتحقكؽ التي
كانتياكات ، االنسانية العالقات في خمال رتب كاالجتماعية السياسية كالظركؼ االقتصادية

ة،لفياسكاؽالنخاسلحقكؽاالنسافالىحداصبحفيواالنسافعبارةعفسمعةيباعكيشتر
كبعدجيكددكليةكبيرةتـالغاءنظاـالرؽالتقميدملكفىذاالكجوالقبيحمفالعالقاتاالنسانية

نماطجديدةمفاالستغالؿألختمفة،حيثاصبحاالنسافمحالظيرمجددابصكركاشكاؿم
الذمباتاىدرتقيمتوكاىانةكامتحقتكرامتوكادميتوكعرفتباصطالح)االتجا ربالبشر(

.(2)نيةتشيدىاالمجتمعاتالمعاصرةحقيقةاجتماعيةكاقتصاديةكانسا
فركعنتناكؿفياالكؿتعريؼالجرائـ المكضكعتقسيموعمىثالثة يقتضيبحثىذا

المحاكـالجنائيةالدكليةكالكطنية،كفيكأنظمةضداالنسانيةفيالفقوالجنائيالدكليكمكاثيؽ
تعريؼالجرائـضداالنسانيةفيالنظاـاالساسيلممحكمةالجنائيةالدكليةالدائمة،كفيالثاني

الثالثمدلاختصاصالمحكمةالجنائيةالدكليةبالمعاقبةعمىجريمةاالتجاربالبشربكصفيا
جريمةضداالنسانية.

 الفرع االول
المحاكم الجنائية وأنظمة يق تعريف الجرائم ضد االنسانية في الفقو الجنائي الدولي ومواث

 الدولية والوطنية
افرادعرؼالفقوالجنائيالدكليالجرائـضداالنسانيةبانيا: تمؾالجرائـالتييرتكبيا

مفدكلةماضدافراداخريفمفدكلتيـاكمفغيردكلتيـ،كبشكؿكضمفخطةلالضطياد
 المتعمد االضرار بقصد اخريفكالتمييزفيالمعاممة مع كذلؾبمشاركة الطرؼاالخر، ضد

القتراؼىذهالجرائـضدمدنييفيختمفكفعنيـمفحيثاالنتماءالفكرماكالدينياكالعرقياك
.(0)يةاسباباخرلمفاالختالؼألالكطنياكاالجتماعياك

عتبردكلةجريمةدكليةمفجرائـالقانكفالعاـالتيبمقتضاىاتكعرفيااخركفبانيا:
اضرتبسببالجنساكالتعصبلمكطفاك مجرمةاذا بحياةشخصاكألما سبابدينية،

                                                           

 .274د.فتيحةمحمدقكرارم:مصدرسابؽ،ص(2)
.29،ص:مصدرسابؽكليـنجيبجكرجنصار(0)
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ارتكابيـ فيحالة تجاكزتاضرارىا اذا اك بحقكقيـ، اك بحريتيـ اك اشخاصابرياء مجمكعة
تفقدتناكلالخاصةالدكليةمكاثيؽالمحاكـالجنائيةاما،(2)جريمةماالعقكبةالمنصكصعمييا

لمحاكمةكبارمجرمي/ج(مفميثاؽنكرمبكرغ6المادة)اذعرفت،مفيكـالجرائـضداالنسانية
 لعاـ األكركبي المحكر في بانيا:2945الحرب االنسانية ضد االبادة،القتؿالجرائـ العمد،

مدنييف،نسانيةاالخرلالمرتكبةضدايةمجمكعةمفالسكافاللالإسترقاؽ،االبعاد،كاالفعاؿااال
ممفالجرائـألسبابسياسية،عرقيةاكدينيةتنفيذاألاالضطياداتقبؿالحرباكاثنائيا،اك

لمقانكف الجرائـ،سكاءكانتتشكؿانتياكا بيذه التيتدخؿفياختصاصالمحكمةاكارتباطا
.(0)الكطنيلمدكلةالتيارتكبتفييااـالتشكؿذلؾ

)محكمةجرائـالحرببطككيك(عاـمبكرغ،فقدعرؼميثاؽطككيككعمىغرارميثاؽنكر
/ج(حيثجاءفييا:5الجرائـضداالنسانيةفيالمادة)،2946

نسانيةاالخرلالمرتكبةالالاقاؽ،االبعاد،كاالفعاؿانياتعنيالقتؿالعمد،االبادة،االستر
مجريمةتدخؿفيألةاكعرقيةتنفيذاسبابسياسيألقبؿالحرباكاثنائيا،اكاالضطيادات

لمقانكف تشكؿانتياكا الجرائـ سكاءكانتىذه الجريمة، اكباالرتباطبيذه اختصاصالمحكمة
القكادالداخميلمدكلةالتيارتك اـلـتشكؿذلؾ. كالمحرضكفكالمساىمكفكالمنظمكفبتفييا

م ام الرتكاب مؤامرة اك عامة خطة تنفيذ اك صياغة يعتبركففي سكؼ السابقة الجرائـ ف
.(3)امشخصتنفيذالمثؿىذهالخطةارتكبتمفليفجنائياعفكؿاالفعاؿالتيكسؤم

الجرائـضد،2993لعاـكقدعرؼنظاـالمحكمةالجنائيةالدكليةليكغسالفياالسابقة
ي:مايمىيحيثكردفيياالجرائـضداالنسانية(الخامسة)االنسانيةبمادتو

سكاء ترتكبفيالنزاعاتالمسمحة، عندما االشخاصالمسؤكليفعفالجرائـ مقاضاة
القتؿ،ضداممجمكعةمفالسكافالمدنييفكانتذاتطبيعةدكليةاكداخمية،كتككفمكجية

                                                           

(2) السياسية،:ليمىعصماني كالعمـك الحقكؽ، كمية دكتكراه، رسالة الدكلية، الجرائـ لقمع الدكلي التعاكف
.43،ص0220جامعةكىراف،

.225،ص0222،منشكراتالحمبيالحقكقية،2القانكفالدكليالجنائي،ط:د.عبدالقادرالقيكجي(0)
،ص0226تالحمبيالحقكقية،بيركت،،منشكرا2:الجرائـضداالنسانية،طد.سكسفتمرخافبكة(3)

54.
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سبابسياسية،ألاالضطياد،االغتصاب،التعذيب،السجف،االبعاد،االسترقاؽ،االبادة،العمد
.(2)نسانيةاالخرللالإاالفعاؿا،دينيةعرقيةاك

(منو3فيالمادة)بيففقد،2994لعاـحكمةالجنائيةالدكليةفيركانداامانظاـالم
 االنسانية ضد االختصاصبمقاضاةأنوهالجرائـ ركاندا في الدكلية الجنائية لممحكمة سيككف

جزءمفىجكـكاسعالنطاؽاكمنيجياالشخاصالمسؤكليفعفالجرائـالتاليةعندماترتكبك
سبابقكمية،سياسية،اثنية،عرقية،اكدينية:ألضدايةمجمكعةمفالسكافالمدنييف

سبابسياسية،ألاالضطياد،االغتصاب،التعذيب،السجف،االبعاد،االسترقاؽ،االبادة، القتؿ 
.(0)االفعاؿاالانسانيةاالخرل،عرقية،دينية

محكمة تعريؼ ، االنسانية ضد لمجرائـ الكطني القضاء اكردىا التي التعريفات كمف
بمناسبةمحاكمة)كالكسباربي(اذعرفتالمحكمة2985استئناؼمدينةليكفالفرنسيةسنة

اعماؿغيرانسانيةكاضطياداتتمتباسـالدكؿ،تمارسىيمنةالجرائـضداالنسانيةبانيا:
ارتكابيابشكؿمنيجي،ليسفقطضداشخاصبسببانتمائيـالعرقياكالدينيايدلكجية،كتـ

سياسييفميماكانتشكؿمعارضتيـ .(3)كانماضدخصـك
االكلى فيالمادة االنسانية ضد المرتكبة الحربكالجرائـ جرائـ تقادـ عدـ اتفاقية عرفتيا كما

ة،سكاءفيزمفالحرباكفيزمفالسمـ"الجرائـالمرتكبةضداالنساني-الفقرة)ب(منيا:
 في الصادر الدكلية العسكرية نكرمبرغ لمحكمة االساسي النظاـ في تعريفيا /اب/8كالكارد

،كالطردباالعتداءالمسمحاك2946،كالكاردتأكيدىافيقرارمالجمعيةالعامةلعاـ2945
عفسياسةالقصؿالعنصرم،كجريمةاالبادةكالناجمةلإلنسانيةاالحتالؿ،كاالفعاؿالمنافية
بشأفمنعجريمةاالبادةالجماعيةكالمعاقبةعمييا2948عاـاتفاقيةالجماعيةالكاردتعريفيافي

.(4)،حتىلككانتاالفعاؿالمذككرةالتشكؿاخالالنبالقانكفالداخميلمبمدالذمارتكبتفيو"

                                                           

حمكدة(2) سعيد الجامعي،:منتصر الفكر دار الدكلية، لمجريمة العامة النظرية الدكلية الجنائية المحكمة
.56،ص0229االسكندرية،

62د.سكسفتمرخافبكة،مصدرسابؽ،ص(0)
حميد(3) احمد الحميد عبد : القانكف في االنساف حقكؽ طحماية الجنائي، الحقكقية2الدكلي زيف مكتبة ،

.63،ص0226كاالدبية،بيركت،لبناف،
(4)  المتحدة العامةلالمـ بمكجبقرارالجمعية د0392اعتمدتكعرضتلمتكقيعكالتصديؽكاالنضماـ (-

المؤرخفي03 )06 الثاني/ 2968/تشريف : النفاذ بدء تاريخ ،22 الثاني/ كفق2972/تشريف ان،
منيا.8الحكاـالمادة
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/ب(2الحربكالجرائـالمرتكبةضداالنسانيةفيالمادة)كعرفتاتفاقيةعدـتقادـجرائـ
ئـالتاليةبصرؼعفكقت"اليسرمامتقادـعمىالجرا-منيا،الجرائـضداالنسانيةبأنيا:

:ارتكابيا
الجرائـالمرتكبةضداالنسانية،سكاءفيزمفالحرباكفيزمفالسمـ،كالكاردتعريفيا-ب

كالكاردتأكيدىا2945اب8محكمةنكرمبرغالعسكريةالدكليةالصادرفيفيالنظاـاالساسيل
(المؤرخفي2-)د95ك2946شباط23(المؤرخفي2-)د3فيقرارمالجمعيةالعامة

.كالطردباالعتداءالمسمحاكاالحتالؿ،كاالفعاؿالمنافيةلالنسانية2946كانكفاالكؿ22
الفصؿ عفسياسة فياتفاقيةعاـكالناجمة تعريفيا الكارد الجماعية االبادة العنصرمكجريمة

ال2948 كانتاالفعاؿالمذككرة حتىلك عمييا كالمعاقبة الجماعية االبادة بشأفمنعجريمة
.(2)تشكؿاخالالنفيالقانكفالداخميلمبمدالذمارتكبتفيو
 الفرع الثاني

 ام االساس لممحكمة الجنائية الدوليةتعريف الجرائم ضد االنسانية في النظ
عرفتالجرائـضد،2998ةالجنائيةالدكليةلعاـعندماصدرالنظاـاالساسيلممحكم

أمفعؿمفاالفعاؿالتاليةمتىارتكبفيإطارىجكـ:يامنيابأن(7/2)االنسانيةفيالمادة
كاسعالنطاؽأكمنيجيمكجوضدأممجمكعةمفالسكاف كقد.المدنييفكعمىعمـباليجـك

:(0)ىياالفعاؿالتيترقىالىحدالجرائـضداالنسانيةكالمادةحددت
العمدا لقتؿ كالطعاـ،االبادة، الماء الحرمافمف بينيا مف قاسية معيشية فرضاحكاؿ تعمد

ما،كيشمؿذلؾممارسةسمطةالممكيةعمىشخصءبقصدإىالؾالسكاف،االستعباد،كالدكا
إجبارالسكافعمىالترحيؿأكالنقؿالقسرملمسكاف،االتجاربالبشرخاصةالنساءكاالطفاؿ،

كالنقؿ الكطنية الحدكد الترحيؿعبكر كيشمؿ دكفسببقانكني، فييا يعيشكف منطقة مغادرة
 الصاـر الحرماف ذلؾمفكسائؿ السجفأكغير ، الكطنية الحدكد الحريةالقسرمداخؿ مف

تعمدالتسببفيإنزاؿاالالـأكمعاناةبدنيةينتيؾالقانكفالدكلي،التعذيب،البدنيةعمىنحك
الجنسي االغتصابكاالستعباد ، المتيـ االشخاصالمحتجزيفأكتحتسيطرة أكعقميةضد

كالع الدعارة ممارسة أشكاكاالجبارعؿ مف أمشكؿ القسرمأك القسرمكالتعقيـ العنؼمؿ ؿ
                                                           

30-)د0392اعتمدتكعرضتلمتكقيعكالتصديؽكاالنضماـبمكجبقرارالجمعيةالعامةلالمـالمتحدة (2)
.8كفقانالحكاـالمادة2972تشريفالثاني22كتاريخبدءالنفاذ2968تشريفالثاني06(المؤرخفي

.229منتصرسعيدحمكدة:مصدرسابؽ،ص (0)
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الجنسيذاتالخطكرةالمماثمةكغيرهمفاشكاؿالعنؼالجنسي،االضطيادكىكحرمافجماعة
حاالت الدكلي، لمقانكف انتياؾ يشكؿ بما االساسية حقكقيـ مف متعمدان حرمانان السكاف مف
كاالختفاءالقسرم:القبضعمىأشخاصأكاحتجازىـأكاختطفاىـعمىيدالدكلةأكجماعةأ

االشخاصمف ىؤالء بحرماف االقرار رفضيا ثـ برضاىا أك منيا بإذف أك سياسية منظمة
حريتيـ،اكاعطاءمعمكماتعفمصيرىـبيدؼحرمانيـمفالحمايةالقانكنيةلفترةطكيمةمف
الزمف،جريمةالفصؿالعنصرم:االعماؿالالإنسانيةالتيترتكبفيسياؽنظاـمؤسسيقائـ

القم االعماؿعمى ، الجماعات مف غيرىا عف معينة عنصرية جماعة كتغميب المنظـ ع
.(2)الالإنسانيةذاتالخطكرةالمماثمةلمجرائـاالخرلضداالنسانية

 الفرع الثالث
مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لممعاقبة عمى جرائم االتجار بالبشر بوصفيا جريمة 

 ضد االنسانية  
الجرائـته أحالمعد االنسانية ضد عمىرتكبة كابشعيا الدكلية الجرائـ أنكاع أخطر د

كع الدكلي كجرىمالمجتمع حرمتيا لذلؾ ، البشرم الجنسي كالصككؾى السماكية الشرائع متيا
.(0)كالمكاثيؽالدكليةذاتالصمة

لم التعاريؼ مف العديد كضعكا قد الدكلي القانكف فقياء ىاف كمف الدكلية ذهجريمة
خاصةيككفمفشأنيااحداثاضطرابفياالمفالجسامةالنيا:تمؾاالفعاؿذاتالتعاريؼإ

اخربأنيا:كؿمخالفةلمقانكفالدكليتقعاضرار(3)كالنظاـالعاـلمجماعةالدكلية ،كعرفيا
ؿأكبترؾباألفرادأكالمجتمعالدكليسكاءكافيحضرىاالقانكفالكطنيأكيقرىاكالتيتقعبفع

.(4)منفردمحتفظبحريتوفياالختياراضرارباألفرادكالمجتمعالدكلي

                                                           

الحمايةالدكليةلحؽاالنساففيالسالمةالجسديةمقارنةبيافيظؿاحكاـالشريعة:د.حسفسعدسند(2)
.632،ص0224،دارالنيضةالعربية،القاىرة،0االسالميةكمدلىذهالحمايةفيمصر،ط

الدكليةكقراراتاالمـالمتحدة،د.احمدرفعت:االرىابالدكليفيضكءاحكاـالقانكفالدكليكاالتفاقيات (0)
.244،ص2999دارالنيضةالعربية،القاىرة،

.095،ص2966محيالديفعكض:دراساتفيالقانكفالدكليالجنائي،دارالفكرالعربي،القاىرة، (3)
الدكليةكاالرىابالدكلي،ط (4) المنظمة الجريمة القكميلإلصداراتال2يكسؼحسفيكسؼ: قانكنية،،

.6،ص0222القاىرة،
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رتكبفيزمفالحربكزمفالسمـ،فخالؿالحربالعالميةالثانيةقاـكالجرائـالدكليةته
ككسيمةمفكسائؿ التييحتمكىا فياالقاليـ استعماليا المخدراتكاساءة اليابانيكفبنشرتجارة

.(2)االعداءتدمير
الجرائـضداالنسانيةافعاؿالتسقطعفمرتكبيياميماطاؿالزمفالحتكائياعمىفىإ

االنسافمف :حاالتاالختفاءتمسالكرامةاالنسانيةكحريةكالالجرائـالتيتحـر التيابرزىا
عمىمما الجنسيكاالرغاـ الالقسرمكاالغتصابكاالستعباد كالتعقيـ الدعارة مؿقسرمكالعرسة

القسرمأكأمشكؿمفأشكاؿالعنؼالجنسيذاتالخطكرةالمماثمة،كىياالفعاؿالتيتشكؿ
كمعاقبة كقمع منع بركتكككؿ في خاصة كبصفة دكلية بمكاثيؽ كالمحددة بالبشر اتجار جرائـ

.(0)االتجارباألشخاصكبخاصةالنساءكاالطفاؿكالذمأشرنااليوسمفانبالتفصيؿ
الأ ما لعقكبة االنسانيةالمقررة نمجرائـضد صتفقد )عمييا مفالنظاـ77/2المادة )

 ككمايأتي:اصميةكاخرلتكميميةنكعيفعقكباتعمىكىياالساسيلممحكمةالجنائيةالدكلية
 : اوال : العقوبات االصمية

. عاما32مدةالتتجاكز:السجف -2
هالعقكبةمبررةبالخطكرةالبالغةلمجريمةكبالظركؼالخاصةحيثماتككفىذ.:السجفالمؤبد -0

لمشخصالمداف.
  : ثانيا : العقوبات التكميمية 
االنسانية -2 ضد الجرائـ مف بجريمة يداف مف عمى مالية القكاعدفرضغرامة بمكجب

.االجرائيةكقكاعداالثبات
ئةعنيابشكؿمباشراكغيرمباشرالمصادرةلكؿالعائداتمفالجريمة،كاالصكؿالناش -0

.(3)بشرطااليمسذلؾبحقكؽالغيرحسفالنية

                                                           

محمدمنصكرالصاكم:احكاـالقانكفالدكليالمتعمقةبمكافحةالجرائـذاتالطبيعةالدكلية،دارالكتب (2)
.28،ص0227القانكنية،مصر،

.367ىانيالسبكي:مصدرسابؽ.ص(0)
.202،صد.منتصرسعيدحمكدة:مصدرسابؽلممزيدبنظر(3)
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(22)بالعددرقـالم/اكال(مفقانكفالمحكمةالجنائيةالعراقيةالعميا20كنصتالمادة)       
فاالفعاؿالمدرجةمانيأغراضىذاالقانكف،ألالجرائـضداالنسانيةتعنيعمى0225لسنة
متىفيا مفرهأدناه مجمكعة اية ضد منيجيمكجو اك النطاؽ كاسع ىجكـ تكبتفياطار

:السكاف كافاكالنقؿالقتؿالعمدكاالبادة،االسترقاؽ،ابعادالسالمدنييفكعفعمـبيذااليجـك
الس يخالؼالقكاعد فاكالحرمافالشديدعمىامنحكاخرمفالحريةجالقسرملمسكاف، بما

لمقانكفالدكلي،التعذيب،االغتصاب،االستعبادالجنسي،االكراهعمىالبغاء،الحمؿاالساسية
الخطكرة،القسرم، مف الدرجة ىذه مثؿ عمى الجنسي العنؼ اشكاؿ مف اخر شكؿ ام اك

سبابسياسيةاكقكميةاكاثنيةاكألاضطيادامجماعةمحددةاكمجمكعةمحددةمفالسكاف
سباباخرلاليجيزىاالقانكفالدكليذلؾفيمايتصؿألمتعمقةبنكعالجنساكثقافيةاكدينيةاك

االخفاء الخطكرة، مف الدرجة ىذه مثؿ العنؼالجنسيعمى اشكاؿ مف اليو مشار بامفعؿ
ل ألالقسرم االفعاؿ فياالالشخاص، تتسببعمدا التي المماثؿ الطابع ذات االخرل نسانية

."خطيريمحؽبالجسـاكبالصحةالعقميةاكالبدنيةمعاناةشديدةاكفياذل
معمراعاةاحكاـ-ثالثا:"....-:تعمىفقدنصنفسوقانكفال(مف04المادة)اما

بالجرائـ العقكباتالخاصة الجناياتتحديد تتكلىمحكمة المادة مفىذه كخامسا البنديفرابعا
ف.انكمفىذاالق23ك20ك22المكادالمنصكصعمييافي

:-بعا:را اذا العقكبات قانكف في المنصكصعمييا بالعقكبات الشخصالمداف -ا-يعاقب
القتؿاكاالغتصاببمكجبقانكفالعقكبات.ب اكساىـفيارتكاب-ارتكبجرائـ

.جرائـالقتؿاكاالغتصاب
.مفىذا..20عندتحديدالمحكمةعقكبةامجريمةمنصكصعمييافيالمكاد...ك-خامسا:

خذبنظراالعتبارأفافالمحكمةت،امايماثميافيالقانكفالعراقيالقانكفالتياليكجدلي
بالسكابؽ استرشادا لممداف الشخصية كالظركؼ الجريمة خطكرة مثؿ معينة عكامؿ

.الجنائيةالدكليةفيىذاالمجاؿالقضائيةكعقكباتالمحاكـ
ب-سادسا: تامر اف الجنايات متحصمةلمحكمة عائدات اك ممتمكات اك اصكؿ ام مصادرة

.طراؼالثالثةالحسنةالنيةألمباشرةاكبصكرةغيرمباشرةمفجريمةدكفاالضراربا
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لمحكمةالجناياتمصادرةاممادةاكبضاعةيحرمياالقانكفبصرؼالنظرعمااذا-سابعا:
انقضت اغمقتاك الدعكلقد اك مسببقانكألكانتالقضية المادةإلنيكفقا حكاـ

.(2)مفقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائية"327
الخصائص مف االنساف: أفمحميا بالبشر األتجار الخصائصاألخرللجريمة كمف
الميمةلجريمةاالتجاربالبشرافالسمعةمحؿاالتجارىـالبشرانفسيـكليستمقصكرةعمى

ال تشمؿ بؿ ، معيف اسـ اك معينة كاالطفاؿجنسية النساء كىـ البشر مف فئاتالمستضعفة
.(0)ككذلؾالرجاؿكفيمختمؼاالعماركمفجميعالجنسيات

االقتصادية الظركؼ دفعتيـ الذيف االشخاص مف الضحايا ىؤالء يككف ما كغالبان
مفكاالجتماعيةكالفكريةكالسياسيةلمكقكعفيبراثفعصاباتاالتجاربالبشر،كبالتالييخرج

كاالمكاؿاكالحيكاناتنطاؽىذهالجرائـصكرالتعامؿالتييككفمحمياامشيءغيراالنساف
.(3)أكغيرىا

ركنيا الى بالنظر تنقسـ : كالجرائـ العمدية الجرائـ مف انيا ايضاى خصائصيا كمف
يشترط حينما عمدية الجريمة فتككف ، عمدية غير كجرائـ عمدية المشرعالمعنكمالىجرائـ

لقيامياتكافرالقصدالجنائي،كيتكافرىذااالخيراذاارادالجانيالسمكؾكالنتيجةالمترتبةعميو
.(4)كاحاطعمموبالعناصراالخرلالداخمةفيالتككيفالقانكنيلمكاقعةاالجرامية

عف بالبشر االتجار اشخاصلجريمة مجمكعة ارتكابشخصاك المعقكؿ غير كمف
ا كااليكاءطريؽ كالنقؿ التجنيد مثؿ لمجريمة المحققة االفعاؿ طبيعة الف ، االىماؿ أك لخطأ

كاالستقباؿتتـبكاسطةالقكةاكالتيديدبياكالخطؼكاالحتياؿ،كافجميعىذهاالفعاؿيتكفر
فيياالقصدالجرميأكالتعمد،لككفافعاؿالتيديدبالقكةاكاالحتياؿاكالخطؼىيفياالصؿ

                                                           

منشكرفيجريدةالكقائع،0225(لسنة22تشكمتالمحكمةالجنائيةالعراقيةالعميابمكجبالقانكفرقـ)(2)
.28/22/0225في4226العددالعراقية

.83د.عبداليادمىاشـمحمد:مصدرسابؽ،ص (0)
.02د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص (3)
،بالطبعة،سالمةلمنشركالتكزيع،مصر،3المة:قانكفالعقكباتالقسـالعاـ،جد.مأمكفمحمدس (4)

.235،ص0228
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جرائـمستقمةكىيمفالجرائـالعمدية،ممايساعدعمىالقكؿافجريمةاالتجاربالبشرىي
جريمةعمديةبمعنىافطبيعةاالفعاؿكالكسائؿالمككنةلمجريمةاليمكفتصكرىااالبصكرة

 .(2)عمدية
 المبحث الثالث

 من جرائم ياشابيالبشر عما يبتمييز جريمة االتجار 
جريمتافمفالجرائـ-مثالن-بؽجريمتاففيكهؿعناصرىا،كحتىلككجدتقدالتتطا

يختمفاففي الكاقعةعمىاألشخاصاكعمىاألمكاؿتتشابياففيبعضخصائصيا،كلكنيما
غيرىا،أمأفلكؿجريمةأركافكأكصاؼخاصةبياتمييزىاعفغيرىامفالجرائـ.

التمييزثالثةمطالب،نبحثفياالكؿعمىيقتضيبحثىذاالمكضكعتقسيموعميو
كفيالثانيالتمييزبيفجريمةاالتجارببيفجريمةاالتجار البشركجريمةتيريبالمياجريف،

عضاءالبشرية،اماالمطمبالثالثفقدخصصناهلبحثالتمييزبيفألالبشركجريمةاالتجارباب
.البشركجريمةالخطؼبجريمةاالتجار

 المطمب االول
 البشر عن جريمة تيريب المياجرينبتمييز جريمة االتجار 

يخمط        ألنوقد مفاالىميةبمكافالتمييزبيفاالتجاربالبشركتيريبالمياجريف،نظران
.(0)البعضبينيما،كخصكصاناذاكافتيريبالمياجريفمقترنانباإلتجاربالبشر

يكثيرضعالتيريب،كمرجعىذاانوفتجارككإلكقديصعبعممياالتمييزبيفكضعا
اإل تجارباألشخاصفيالبدءمياجريفمهيربيف،كمفجانباخر،مفالحاالتيككفضحايا

تثيربعضالحاالتإشكالياتكبيرةعندتكييفيا،ىؿىيحالةتيريبمياجريفاـحالةاتجار
ال تطبيؽ في صعكبة التكييؼ في الصعكبة عمى يترتب مما لحمايةبالبشر، المقررة قكاعد

كنظرانلمتقاربالشديدبيفجريمةاالتجاربالبشركجريمة،(3)الضحايافيجرائـاالتجاربالبشر

                                                           

عمر:جريمةاإلتجاربالبشر،دارالكتبالقانكنية،مصر، (2) .73،ص0222د.دىاـاكـر
تفاقياتالدكلية،اطركحةاحمدعبدالقادرخمؼمحمكد:تعريؼجريمةاالتجاربالبشرفيالمعاىداتكاال(0)

.64،ص0223دكتكراه،جامعةالنيريف،كميةالحقكؽ،بغداد،
 .93د.اشرؼالدعدع:مصدرسابؽ،ص (3)
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المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ فافالمشرعالدكليالحؽاتفاقية تيريبالمياجريف،
ؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجار،بركتكككالفمكمالفلياكىما،بركتككك0222عبرالكطنيةلعاـ

تيريبالمياجريفعفطريؽالبر كبركتكككؿمكافحة النساءكاالطفاؿ، كبخاصة باألشخاص،
.(2)كالبحركالجك

كعرؼالبرتكككؿالمكمؿالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنية
البحركالجك،جريمةتيريببركتيريبالمياجريفعفطريؽالكالخاصبمكافحة0222لعاـ

تدبيرالدخكؿغيرالمشركعلشخصماالىدكلةليسذلؾالشخصمفرعاياىاالمياجريفبانيا
نفعة،بصكرةمباشرةاكغيرمباشرةعمىم،كذلؾمفأجؿالحصكؿفيياأكالمقيميفالدائميف

بالشركطكالدخكؿغيرالمشركعىكعبكراماليةاكمنفعةماديةأخرل، لحدكددكفالتقييد
ففعؿالتيريب،ككفقانلمبركتكككؿالمذككرفأ(0)الالزمةلمدخكؿالمشركعالىالدكلةالمستقبمة

،كافيككفىذاالدخكؿالدخكؿغيرالمشركعلشخصماتدبير )الدخكؿغيرالمشركع(يتطمب
أكمفالمقيميفالدائ ،عمىافيككفميففيياالىدكلةطرؼليسذلؾالشخصمفرعاياىا

.(3)مفاجؿالحصكؿعمىمنفعةماليةمباشرةأكمنفعةماديةاخرلذلؾ
بينمايقصدباإلتجاربالبشرتجنيداالشخاصأكنقميـأكتنقيميـأكايكاؤىـأكاستقباليـ

ؿأكبكاسطةالتيديدبالقكةأكاستعمالياأكغيرذلؾمفأشكاؿالقسرأكاالختطاؼأكاالحتيا
الخداعأكاستغالؿالسمطةأكاستغالؿحالةاستضعاؼأكبإعطاءأكتمقيمبالغماليةأكمزايا

                                                           

.62د.ىانيالسبكي:مصدرسابؽ،ص (2)
عتمدكعرضلمتكقيعب(مفبركتكككؿتيريبالمياجريفعفطريؽالبركالبحركالجك،أ-/ا3المادة)(0)

،0222تشريفالثاني/نكفمبر25في05مـالمتحدةألتصديؽكاالنضماـبمكجبقرارالجمعيةالعامةلكال
  مف نقالن اشرؼالدعدع االماراتالعربية:المستشار بدكلة بالبشر االتجار مفجرائـ مرتكزاتالكقاية

الىاتفاقيةاالمـالمتحدةانضـالعراؽك.303،ص0220،مطابعالشرطة،القاىرة،2المتحدة،ط
.0227لسنة02لمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةكالبرتكككليفالممحقيفبيا.بمكجبالقانكفرقـ

.عمىالرغـمفافبرتكككؿتيريبالمياجريف27/6/0227في4242المنشكربالكقائعالعراقية،العدد
( فيالمادة فيالمادة الـز بتنظيـجريمةتيريبالمياجريف(6/2المذككرقد منوكؿدكلةطرؼبالقياـ

لحداالف،نأمؿمنوتشريعانمناسبانليذهالجريمةالبشعةضمفتشريعاتيااالافالمشرعالعراقيلـينظميا
حقان.

 .49ص،0220،داركائؿلمنشركالتكزيع،عماف،االردف،2ط،المتاجرةباالشخاصىراءثامرسمماف:ز(3)
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كيشمؿاالستغالؿكحد عمىشخصاخرلغرضاالستغالؿ، سيطرة لنيؿمكافقةشخصلو
ادنىاستغالؿدعارةالغيرأكسائرأشكاؿاالستغالؿالجنسيأكالسخرةأكالخدمةقسران،أك

سترقاؽأكالممارساتالشبييةبالرؽأكاالستعبادأكنزعاالعضاء.اال
يتمثؿفيتدبيرالدخكؿ المذككريفافتيريبالمياجريفجكىره يتضحمفالتعريفيف
غيرالمشركعلشخصالىدكلةاخرل،أماجكىراالتجاربالبشرفيكاستغالؿ)انساف(مف

،كمفناحيةثانيةفتيريبالمياجريف،اليحكؿستغالؿكؿعمىمنفعةنظيرىذااالأجؿالحص
الميربلشخصطالباليجرةالىسمعة،أمااالتجاربالبشرفمرتكبالجريمةيحكؿالضحية

.(2)الىسمعةيستفيدمفاستغاللياىيذاتيافيصكرةمفصكراالتجارالمعركفة
تسييؿدخكؿاال الىدكلةأكالمركرمفكالجديربالذكرافمجرد شخاصمفدكلة

بطريقةغيرقانكنيةاليعدجريمةاتجاربالبشررغـمكافقةالميربيفعمىالقياـبذلؾ خالليا
النشاط،بينمااليتضمفاالتجاربالبشرمكافقةالضحاياأكاذاتـالحصكؿعمىمكافقتيـفي

كالمخادع المؤذية الميربيف تصرفات فإف ، ،البداية المكافقة تمؾ إلغاء الى تؤدم كالقسرية ة
كغالبانمايجيؿضحايااالتجاربالبشرانيـسيجبركفعمىالعمؿفيالبغاءأكسيستغمكففي

غير كلذلؾمفالممكفافيتحكؿتيريبالمياجريفمفىجرة ، ليدخؿأعماؿميينة شرعية
تجاربالبشرعفتيريبيـذميميزاإل،كالعنصرالرئيسيالتجاربالبشرضمفمفيكـجريمةاإل

القكة أكاالكراهاضافةالىافاالتجاربالبشرقديحدثداخؿحدكدالدكلةأك،ىكالخداع،
.(0)خارجيا
عمىالرغـمفافالضمكعبتيريبالمياجريفيجرمفيكثيرمفاالحياففيظركؼك

،االتجاربالبشرضحاياأمامىالتيريب،ميينةأكخطرة،فإنوينطكمعمىمكافقةالمياجريفع
المتيـفإن أفعاؿ جراء مف ليا معنى أم فقدت مكافقتيـ اف أك يكافقكا استخداـجريفالـ في

                                                           

(2)  حسيف: محمد فايز الجامعية،د. المطبكعات دار بالبشر، االتجار كمكافحة االنساف حقكؽ فمسفة
.288،ص0227االسكندرية،

.245د.خالدمصطفىفيمي:مصدرسابؽ،ص (0)
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ًقبميـكلذاففيمجاؿاالتجاربالبشراليعتدبمكافقةكسائؿالقسركاالحتياؿكالخداعكاالختطاؼ
.(2)الضحية

نتيجةلمكسائؿالقسريةلكتكافرتمكافقةضحاياكحتى االتجاربالبشر،فاليعتدبيا
 الجناة المياجرالىشبكاتإذف،(0)التييستخدميا بطمبمف تتـ تيريبالمياجريف فعممية

فيحالةاالتجاربالبشر تيريبدكفاستعماؿالحيمةأكأمكسيمةمفالكسائؿالقسرية،أما
كالكسائؿالقسريةاالخرللحمؿالضحيةعمىالسفرفيتـاستعماؿكؿطرؽالخداعكالتضميؿ

.(3)بغرضاستغاللو
كماافتيريبالمياجريفاليتكافرفيوىدؼاستغالؿالميربلممياجرحيثافىدؼ
الميربىكحصكلوعمىمقابؿالتيريبمفطالباليجرةفقط،أمااالتجاربالبشرفإنوينطكم

نوفيتيريبالمياجريفالمميزلإلتجاربالبشر،حيثأنصرعمىعنصراالستغالؿكىكالع
تنتييالعالقةبيفالميربكالمياجربمجردعبكرالمياجرحدكدالبمدالمقصكد،كعادةمايأخذ
الميرباالجرةمقدمانأكعندالكصكؿ،فالتتكافرنيةلدلالميربفياستغالؿالمياجربعد

كمعمىاالستثمارفياستغالؿالضحايابطريقةمامفأجؿالكصكؿ،أمااالتجاربالبشرفينط
.(4)الحصكؿعمىالماؿ

تتسـجريمةتيريبالمياجريفبطابععبرالكطنيحيثينطكمالتيريبعمىانتقاؿك
الشخصبصكرةغيرمشركعةالىاقميـدكلةاخرلأماجريمةاالتجاربالبشرفميسبالضركرة

دكلةاخرلفقدتحدثفياقميـالدكلةكيتـاستغالؿالضحاياكاالتجارافتتـبالعبكرالىاقميـ
،فتيريبالمياجريفيجبافيتضمفعبكرالحدكد،ككنويتسـبحكـتعريفوبيـفيبمدانيـ

                                                           

"-:/ب(مفبركتكككؿمنعكمعاقبةاالتجارباألشخاصكبخاصةالنساءكاالطفاؿعمى3نصتالمادة) (2)
التككفمكافقةضحيةاالتجارباألشخاصعمىاالستغالؿالمقصكدالمبينةفيالفقرةالفرعية)أ(مفىذه
المادةمحؿاعتبارلمحاالتالتييككفقداستخدـفيياأممفالكسائؿالمبينةفيالفقرةالفرعية)أ(كقد

أخذتالتشريعاتالداخميةبيذاالحكـ.
.52مماف:مصدرسابؽ،صزىراءثامرس (0)

(3) Davidkyierek , Slosk Human smuggling Comparatives United states , America 

,2011 , p12 .   
(4)   Toolkit to Combar Trafficking in Persons, Global Program                                                   

against Traffickinin Human Beings, UNITED NATIONS, Newyork ,2006,p17. 
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،كيترتبعمىماسبؽنتيجةىامةكىيافشرعيةأكعدـشرعيةعبكر(2)بطابععبركطني
بشرالأىميةليا،كىذاطبيعيككفعبكرالحدكدليسركنانمككنانالحدكدفياالتجارالدكليبال

منظمة إجرامية بالبشركضمكعجماعة فالطابععبرالكطنيلإلتجار االتجاربالبشر، لجريمة
،كىذاماأكدتو(0)ليساعامميفالزميفلقياـجريمةاالتجاربالبشربمقتضىالقانكفالداخمي

،0222الجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـاالمـالمتحدةلمكافحةقية(مفاتفا34/0المادة)
كلكفيعدالطابععبرالكطنيكارتكابالجريمةمفجماعةاجراميةمنظمةمفالظركؼالمشددة

.(3)لمعقكبة،كقدنصتعمىذلؾجميعالقكانيفالكطنيةالمتعمقةبمكافحةاالتجاربالبشر
كالدكليةعاقبعمهافالجريمتك الكطنية فيالقكانيف المنظمةكيعداف ،مييما الجرائـ مف

البعضيرتبطببعضيماك،تتـمفمساىمةجنائيةبيفعددمفاالطراؼككالىما،عبرالكطنية
تشكؿأحدأشكاؿاليجرةك،ثـتتبعياجريمةاالتجاربالبشرحيثتقعجريمةتيريبالمياجريف

.(4)القسرية
السياسيامتتشابوفييك مثؿالفقركالبطالةكالفساد االسبابكالعكامؿكالدكافعالتيتؤدمالييا

.(5)كفييماييدؼالجناةالىالربحالمالي،كاالجتماعيكالحركبكالنزاعاتالمسمحة
كحمايةييالمحافظةعمىاستقرارالمجتمعفييمافالمصالحالقانكنيةالمرادحمايتياكاما

.(6)االستغالؿحفظكرامتيـالبشريةمفرياتاالفرادكح
الذيفيتـتيريبيـاليحؽليـالحصكؿعمىاقامةفيالبمدافالتيىربكااليياكيتـكاالشخاص

ماضحايااالتجاربالبشرفيحؽليـالحصكؿعمىاالقامةفيأاعادتيـالىبمدانيـاالصمية،
.(2)البمدافاالخرل

                                                           

االمنية،الرياض2د.خالدبفسميـحربي:ضحاياالتيريبالبشرممفاالطفاؿ،ط(2) ،جامعةنايؼلمعمـك
.55،ص0222،

المعنيبالمخدراتكالجريمة/(0) المتحدة، التقريرالعالميعفاالتجارباألشخاص،صادرعفمكتباالمـ
.07،ص0229،شباط

.292د.فايزمحمدحسيف:مصدرسابؽ،ص (3)
 .264د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص(4)
.65غازماحمدمبارؾبفسميدع:المصدرالسابؽ،ص(5)
  .86ص0223دارالكتبالقانكنية،مصر،،جريمةتيريبالمياجريفد.محمدصباحسعيد:(6)
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جريمةاالتجاربالبشرمفبيعالضحيةكاستغاللوفيأعماؿتتأتىاالرباحالماليةمفك
بينما المقصد بدكلة ، أكالخدمةقسران أكالسخرة فياالستغالؿالجنسيأكالدعارة دنيئةكما

اجرقبؿتتأتىارباحمرتكبيجريمةاليجرةغيرالشرعيةمفاالمكاؿالتييتقاضكنيامفالمي
فيجريمةتيريباالشخاصيعدالمياجرشريكانلمقائـفيالتيريبك.(0)إتماـالجريمةأكبعدىا

 الجنائية فيككفمحاللممسؤكلية معينة،، لدكلة المشركع الدخكؿغير في،لتكفرقصد أما
جريمةاالتجاربالبشرفالضحيةاليعدشريكانلمجانيكقداتفقتالتشريعاتالكطنيةعمىمبدأ

قبالقانكفالدكليكالكطنيعمىجريمةاالتجاربالبشرباعتبارىا،كيعاعدـمسؤكليةالضحية
.(3)جناية،فيحيفتعدجريمةتيريبالمياجريفجنحة

ك المعتدلعمييا تيريبالمياجريفالمصمحة المقصكدةفيجريمة الدكلة ىيمصمحة
حةالمعتدلالتييتـعبكرحدكدىابطريقةغيرمشركعة،أماجريمةاالتجاربالبشرفالمصم

عميياىيمصمحةفرديةتتعمؽبالحقكؽاالنسانيةلممجنيعميوفضالنعفتكفرالمصمحةالعامة
،كيترتبعمىاختالؼطبيعةالمصمحةالمعتدلعميياانو،يتمتعكىياالمفاالجتماعيككؿ

ال كالرعاية القانكنية كالمساعدة الحقكؽ مف بمجمكعة بالبشر االتجار جريمة صحيةضحية
.(4)كاالجتماعيةكاالقامةالمؤقتةكالعمـباإلجراءات،أماالمياجرفاليتمتعبيذهالحقكؽ

          يأخذ الذم التيريب مف تبدأ عديدة أشكاؿ المياجريف تيريب التقميدمكيأخذ الشكؿ
،أكالمتطكرةالبدائيةالمتمثؿفيالتيريبعبرالطرؽالبريةكالبحريةسكاءباستخداـكسائؿالنقؿ

 انتياء أككبذلؾ السفر جكازات تزكير في الحاؿ ىك كما التزكير عمى يعتمد الذم الشكؿ
،كقديتحكؿتيريبالمياجريف(5)تأشيراتالدخكؿكالذمغالبانمايستخدـكسائؿالنقؿالجكية

ـتيريبيـ،كعندالىاتجاربالبشركذلؾيحدثعندماتدفعمجمكعةافرادأكفردكاحدامكاالنليت

                                                                                                                                                                      

(1) Sheldon Zhang ,Smmuggling and Traffking  human, United States .Amrica 

2007,p14 

 .94مستشار.اشرؼالدعدع:مصدرسابؽ،صال(0)
.65غازماحمدبفسميدع:مصدرسابؽ،ص(3)
.65احمدعبدالقادرخمؼمحمكد:مصدرسابؽ،ص(4)
05د.خالدبفسميـالحربي:مصدرسابؽ،ص(5)
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كصكليـالىدكلةالمقصديجدكفانفسيـكاقعيفتحتديفثقيؿغيرالذمدفعكهمسبقانكانيـ
الديفكفيبعضاالحيافقديعمؿال ىذا تمؾالدكلةحتىيسددكا بمغادرة احراران ميربكفليسكا

كؽالعمؿبالعماؿضمفحمقةأكشبكةأكعصابةكاحدةكذلؾلتزكيدسكالمتاجركفبالبشرمعان
تتبيفالعالقةالكطيدةبيفاليجرةغير،كرىـ،أكتدفعليـاجكرزىيدةدكفدفعاج كمفىنا

.(2)شرعيةكتيريبالبشركاالتجاربيـال
  لكيالحظاف مستقؿ تشريع كضع تفترض، الجيدة التشريعية بالبشرإلالسياسة تجار

المياجر تيريب لمكافحة مستقؿ تشريع بالبشرككذلؾ االتجار مف كؿ معالجة بمعنى ، يف
فمفاالىميةبمكافانوكضعقكانيفلمكافحةاالتجار،كتيريبالمياجريففيتشريعيفمختمفيف

بالبشركتيريبالمياجريف،فينبغياظيارالتفرقةبيفاالتجاربالبشركتيريبالمياجريف.
مةتكردتعريفيفمنفصميفلجريمةاالتجارفالبركتكككالتالمكممةالتفاقيةالجريمةالمنظ

كيعكدذلؾ،ترداففيصكيفمختمفيفيفالجريمتفىا تيريبالمياجريف،كشخاصكجريمةألبا
مفالمستقرعميوكجكدنوفإكمفجانباخر،،الىاكجواالختالؼالميمةجدانبيفالجريمتيف

ريمةاالتجاربالبشرعفالقكاعدالتيالمنظمةلمركزالمجنيعميوفيجداختالؼبيفالقكاع
تيريبالمياجريف القانكنيلممياجرفيجريمة المركز افاالتجار،تنظـ كمفجانبثالث،

غيرقانكنييقكـفيبعضالحاالتعمىاالستثمارالرأسماليلتدفقاتمشخاصعمؿتجارألبا
.(0)اليجرةالدكلية

كاحديتضمفمكافحةتيريبالمياجريفكاالتجارىناؾبعضالدكؿقدكضعتتشريع       
كال الجزائرم المشرع مثؿ االفضؿبالبشر، مف انو اال الككيتي، منفصؿمشرع تشريع كضع

كمردذلؾىكانومفناحية،ريعاخرلمكافحةتيريبالمياجريفلمكافحةاالتجاربالبشر،كتش
ؽضحيةاالتجاربالبشرعفحقكؽرل،ككذلؾاختالؼحقكخاختالؼاركافكؿجريمةعفاال

.المياجرالميرب،كمفناحيةثالثة،اختالؼفمسفةالعقابفيكؿجريمةعفاالخرل

                                                           

ؼالديفكردة:مكافحةتيريبالمياجريففيالقانكفالجزائرم،مجمةاالجتيادالقضائي،جامعةد.شر  (2)
 .84،ص8،0224محمدخيضرة،بسكرة،الجزائر،العدد

.05صمصدرسابؽ،،التقريرالعالمي (0)
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سبؽ ليسمعنىما جريمةكلكف ك تيريبالمياجريف بيفجريمة تاـ انفصاؿ كجكد
جار،كقدتـ،كينقمبالتيريبالىاترتجاإليقترفالتيريببااالحيافأغمبتجاربالبشر،كفياال

بعمميات تقـك التي ذاتيا ىي التيريب مجاؿ في تعمؿ التي االجرامية العصابات اف رصد
.(2)االتجاربالبشرأكعمىصالتكثيقةبيا

 المطمب الثاني
 جريمة االتجار باألعضاء البشريةعن تجار بالبشر تمييز جريمة ال 

بالبشركمكضكعاالتجاربا مكضكعاإلتجار يتشابو فيقد االانو ، البشرية ألعضاء
كال اف مف بالرغـ ، البشرية باألعضاء كاإلتجار بالبشر اإلتجار اختالؼبيف يكجد الحقيقة
المكضكعيفلومساسبجسـاالنسافككرامتو،اذافاإلتجاربالبشرمحموالشخصالمتاجربو

العمؿالقسرمكقديككفلالستغالؿفيأمصكرةمفصكراالستغالؿ،كاالستغالؿالجنسيأك
 فعؿاإلتجارلغرضنزععضكمفالشخصالمتاجربو،أمااإلتجارباألعضاءالبشريةفيقـك

،كقدأصبحت(0)عمىفكرةشراءأكبيعاالعضاءبخالؼصكرنقؿاالعضاءألغراضطبية
ظؿزيادةالطمبىذهالفكرةتجارةرائجةلمجريمةالمنظمةلماتدرهعمييامفأرباحكخاصةفي

عمىاالعضاءالبشريةكقمةالمتبرعيف،حسبتقاريرمنظمةالصحةالعالمية،مماأكجدسكقان
الفقراءكالمستضعفيفعمنانكخفية ،مماأدلالىتحكؿجسـ(3)لألعضاءالبشريةيستغؿفييا
 بشرية غيار الىقطع كأعضاءه الىسمعة كيختمؼاالتجا(4)االنسافكجسده باألعضاء، ر

البشريةعفاالتجاربالبشرفيافاالتجارباألعضاءالبشريةيتـعفطريؽالبيعكالشراءكما
نظـ كقد بالبشر، االتجار صكر أحد ىك البشرية باألعضاء االتجار يعتبر اذ لمعضك ذكرنا

بالبشرـبشأفمكافحةاالتجار0222لسنة64المشرعالمصرمذلؾفيالقانكفالمرقـبالعدد
البشرية األعضاء عفنقؿكزراعة البشرية يختمؼاالتجارباألعضاء كما ، الثانية فيمادتو
فمكضكعزرعكنقؿاألعضاءالبشريةأكسعنطاقانمفاالتجارباألعضاءالبشرية،كلتعمؽذلؾ

                                                           

.296مصدرسابؽ،ص:د.فايزمحمدحسيف(2)
.44بؽ،صاحمدنظاـالمجالي:مصدرسا (0)
كمابعدىا.233طالؿارفيفافالشرفات:مصدرسابؽ،ص (3)
.224المصدرنفسو،ص (4)
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 رقـ القانكف المصرم المشرع أصدر فقد االنساف 5بكرامة نقؿ0222لسنة الخاصبتنظيـ
العضاءالبشريةلصكفكرامةالمصرييفكتجنبيـاالستغالؿكالمحافظةعمىسالمةأجساميـا

عف ناجمة جسيمة أخطارصحية المتبرعكالمريضمف يحمي ثـ كمف جثثمكتاىـ كحرمة
إجراءجراحاتفيالخفاءكفيظركؼطبيةرديئةالتتالءـمعمايتطمبواجراءىذهالجراحات

.(2)بشريةكامكاناتماديةالدقيقةمفخبرات
مرتكبييا كتختمؼجريمةاالتجارباألعضاءالبشريةعفجريمةاالتجاربالبشرفيإفى
االطباءكالعامميففي االكىـ بيـ الناسثقتيـ الىالكسطاءيشتمؿعمىطائفةتضع اضافة

في اجرامية منظمة بالبشر االتجار تمارسجريمة فيما ، الصحية المافياالرعاية الغالبمثؿ
،كتجارةاالعضاءالبشريةمثميامثؿاالتجاربالبشر،ليامناطؽاستيرادكىيالدكؿ(0)كغيرىا

الغنيةالمتطكرةعمميانكطبيان،كالتيتستخدـاالعضاءالبشريةكذلؾفياالبحاثالعمميةكاختيار
كىي كمناطؽتصدير عنيا، الناتجة الطبية النتائج تعانيمفمدلصحة التي الفقيرة الدكؿ

مشكالتاقتصاديةكسياسيةكاجتماعية،كمفالجديربالذكرافاسعاراالعضاءالبشريةتتحدد
،كجريمةاالتجارباألعضاء(3)كأمسمعةاخرلحسبقكةالسكؽ،أمحسبالعرضكالطمب

مفصكرالنشاطاالجراميلسمكؾاالتجاربالبشرإذ تعدصكرة اساسيانالبشرية تمثؿانتياكان
،كيالحظافأغمبالقكانيفتناكلتمسألةبيعاألعضاءأكاالنسجةالبشرية(4)لحقكؽاالنساف

المرقـكمنعاالتجاربيابرؤلمختمفة،ففيالعراؽعرؼقانكفعممياتزرعاألعضاءالبشرية
"كؿ-ضكالبشرمبأنو:/خامسان(منوالتيالع2فيالمادة)0226(لسنة22بالعدد)

( المادة االنسافالحيأكالميت"،اما منونصتعمىحظربيعالعضكأك9جزءمفجسـ )
النسيجالبشرمأكشراؤهأكاالتجاربوبأمكسيمةكانتكتعدجريمةاالتجارباألعضاءالبشرية

.(5)لممجنيعميوجريمةاتجاربالبشرتستكجبالمسؤكلية

                                                           

كمابعدىا.92د.عبداليادمىاشـمحمد:مصدرسابؽ،ص (2)
.70اسماءاحمدالرشيد:مصدرسابؽ،ص (0)
الخفيكاالقتص (3) االقتصاد بيف بالبشر االتجار : سكزمعدليناشد طد. الرسمي، المطبكعات2اد دار ،

.55،ص0224الجامعية،االسكندرية،
.46د.حامدسيدمحمدحامد:مصدرسابؽ،ص (4)
.26/5/0226في4425منشكرفيجريدةالكقائعالعراقية،العدد (5)
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ي فال مصر بيعكفي يحظر قانكف بالبشر االتجار مكافحة قانكف إصدار قبؿ كجد
االعضاءكاالتجاربياصراحة،عداقانكفاعادةتنظيـبنؾالعيكفكنقؿالقرنيةالمرقـبالعدد

كالذمجاءتعباراتوقاطعةالداللةعمىضركرةافيككفالتنازؿعمىالعيف2960لسنة223
،كأصدرالمشرعنفسوفيما(2)ستعماؿالمشرعلفظالكصيةكالتبرعمجانانكدكفمقابؿمادم،كا

 القانكفالمرقـ 5بعد كاالكثرشمكلية0222لسنة القانكفمفالقكانيفالحديثة ىذا يعد اذ ،
لتنظيـزراعةاألعضاءالبشرية،كبمكجبوتـمنعاجراءأمعممياتاالكفقانلماجاءفيو،فقد

ىمنو،عدـجكازاجراءأمعمميةزرعاالعضاءأكاجزاءىاأكاالنسجةبنقؿجاءبالمادةاالكل
أمعضكأكنسيجمفجسـانسافحيأكمفجسدانسافميتبقصدزرعوفيجسـانساف

.(0)اخرإالطبقانألحكاـىذاالقانكفكالئحتوالتنفيذيةكالقراراتالمنفذةلو
بيععضكمفأعضاءالجسـباطالنألنومخالؼلمنظاـكعدالمشرعالفرنسيأماتفاؽيتضمف

.(3)العاـكاآلداب،االانوأجازمنحالعضكبدافعالحبباعتبارالحبأسمىالقيـاالنسانية
يحظر اذ جسمو في القانكني التصرؼ حرية يممؾ ال االنساف اف االنكميزم المشرع كيرل

ياة،االانوأجازلإلنسافأفيحددطريقةالدففالتصرؼببيعجثةالشخصأكالعضكأثناءالح
في أمالن الكفاة بعد افيطمبتجميدىا الىمركزعمميكلو بيا الكصية أك الجثة تشريح أك

الخالؽ(4)العثكرعمىالعالجلممرضالذمماتبسببوكذلؾمفأجؿفائدةالمجتمع ،اذكـر
لككففحفظلومفالحقكؽكالمصالحمايكفؿلوعزكجؿاالنساففجعمواعمىماخمؽفيىذاا

االسالمية الشريعة كفمتيا الحقكؽ كىذه ، المخمكقات سائر عمى سيادتو لو كيحقؽ ، كرامتو

                                                           

2995،القاىرة،د.احمدشكقيعمرابكخطكة:القانكفالجنائيكالطبالحديث،دارالنيضةالعربية (2)
.62،ص

االتجاربالبشر،ط (0) فيضكءمكافحة االعضاءالبشرية نقؿكزراعة السميع: عبد السيد اسامة ،2د.
.42،ص0225شركةناسلمطباعة،القاىرة،

ى(مفقانكفالعقكباتالفرنسيالجديد،الجزءالخاصباالعتداءعم9-4-005(الى)2-4-005المكاد) (3)
الكرامةاالنسانية.

فكزيةىامؿ:الحمايةالجنائيةلألعضاءالبشريةفيظؿالقانكف،رسالةماجستيرمقدمةالىكمية نقالعف(4)
السياسيةفيجامعةالحاجلخيضر،باتنة،الجزائر، .242-242،ص0220الحقكؽكالعمـك
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السمحاءكالقكانيفالكضعية،كمفىذهالحقكؽحؽاالنساففيالحياةكحقوفيسالمةجسمو
.(2)عيشفيأمفكأمافكفيسالمةعرضوالكجسده،كحقوفيالكرامةاالنسانيةكحقوايضانفي

كجريمةاالتجاربالبشرتعدنكعانمفالعبكديةالحديثة،كىيفيكاقعاالمرجريمةضد
االنسافذاتوكامتيافلكرامتوكإلنسانيتوبصكرةتفكؽككنياضدالدكلةكالمجتمع.
 بيا تقكـ اذ ، المنظمة الجريمة مفيكـ ضمف الجريمة ىذه عصاباتامتينتكتدخؿ

الذم كأجرىا دخميا كمصدر ، تمارسو الذم نشاطيا كمجاؿ محكر الجريمة كجعمت االجراـ
تتقاضاهفيذهالعصاباتتمارسأنشطتيااالجراميةكعمؿككظيفةكمينة،تيدؼمفكرائياالى
،الحصكؿعمىتدفقاتنقديةضخمةكسريعةالحركةتقبؿالتنقؿعبركسائطمتعددةكمختمفة

كيمثؿ ، كاالخالؽ كالعرؼ لمقانكف مخالفان النياية في كاف كاف مهبتدع كاخر تقميدم بعضيا
بالمخدرات االتجار جريمة بعد المنظمة الجريمة مصدرىا لمربح تجارة ثالث بالبشر االتجار
خاصة ذاتطبيعة الجريمة كىذه ، بالييفالدكالراتسنكيان مفخالليا يحصد اذ ، كاالسمحة

الشديدباع مفالبشريعانكفالفقر خاصة ىيفئة كمتجددة متحركة سمعة تبارافمكضكعيا
كاالطفاؿ، بالنساء المتمثمة الضعيفة مفالطبقة االمافاالجتماعيكأكثريتيـ كانعداـ كالبطالة

الجريمةآثاراقتصاديةكاجتماعيةكاخالقيةمدمرة السمعةيتعدل(0)كمفثـليذه ،كسكؽىذه
دكداالقميميةلمدكؿ،فييبمثابةتجارةعبرالدكؿ،فيناؾدكؿعارضةليذهالسمعة،أمالح

كاقتصادية كتعانيمفمشكالتاجتماعية ، )اقتصاديان( فقيرة دكؿ كىيعادةن المصدرة الدكؿ
كاخالقيةمختمفةعبرالمشكمةاالـكىيمشكمةالفقر،كدكؿمستكردة،فييغالبانماتككفدكؿ

تعانيايضانمفغن االانيا كتتمتعبقدرعاليمفالرفاىيةكالرخاءاالقتصادم، اقتصاديان ية
التخمؼاالخالقيكضعؼالكازعالدينيكىذهالدكؿتعتبرارضانصالحةلجذبىؤالءالضحايا
نظرانلماتقدمومفكعكدتتمثؿفيتكفيرفرصعمؿكتييئةحياةافضؿكتحقيؽدخكؿمرتفعة

كغالبانماتككفىذهالكعكدكاذبة،كعمىالرغـمفاالتجاركاةبالعمالةالكطنية....الخ.كمسا

                                                           

.7د.عبداليادمىاشـمحمد:مصدرسابؽ،ص (2)
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 بالبشرييعدجريمةدكليةتمثؿانتياكانلحقكؽاالنساف،فإنياتتنامىبشكؿسريعكمذىؿفيافو
.(2)كاحد

كالشر البيع أعماؿ بيا فيقصد ، البشرية باألعضاء االتجار جريمة لألعضاءأما اء
 سنة االكركبي االتحاد مجمس كاعتبر كالكمى، كالدـ كالجمد كاألنسجة ، اف0223البشرية

 قبيؿ مف يعد البشرية باألعضاء لحقكؽاالتجار اساسيان انتياكان يمثؿ ألنو بالبشر االتجار
السكفيتيالسا كالصيفكاالتحاد كاليند فيبمدافكبيرة الظاىرة ففياالنسافكتنتشرىذه بؽ،

الصيفيتـبيعأعضاءالمسجكنيفالمحككـعمييـباإلعداـلمفيحتاجالييابأسعارمحدكدة،
كيأتيالمرضىالىالصيفمفماليزياكاندكنيسياكسنغافكرة،كمفثـبدأالصينيكفالفقراءفي

مفانسافعرضاعضائيـالبشريةلمبيعمفخالؿشبكةاالنترنت،مثاؿذلؾاعالفبيعكمية
حيأكقرنيةلمعيفمفشخصذمصحةجيدةككذلؾالحاؿبالنسبةلميندحيثساعدانتشار
يصؿ قد مفالعيش، ليتمكنكا الفقركانخفاضمستكياتالمعيشةعمىبيعاألفرادألعضائيـ

االمرالىقياـعصاباتالجريمةالمنظمةبقتؿالضحايامفأجؿبيعاعضائيـكالتربحمنيا.
الجمدك في االتجار عممية فينمك الطبكالجراحة العمميفيمجاؿ التقدـ ساىـ قد

كالعظاـ،الدـ،األعضاء،االنسجة،المخكغيرىامفالصفاتالكراثيةاالخرل،حيثيصبح
.(0)كالسمعةالتيتحقؽىدفواالساسيىذاالعضكبالنسبةلممشترمكالبائعىذهالفرصةاالخيرةأ

ةنظراقتصاديةفإفجريمةاالتجارباألعضاءالبشريةاليدؼمنياىكتحقيؽكمفكجي
الربحكماىكالحاؿفيأمتجارةاخرلفياالنظمةالرأسماليةالحديثة،كليسىدفياالصحةأك
كالعكلمةفي الناسالمحتاجيفليذهاالعضاء،كساىمتفكرةحريةالتجارة الحفاظعمىحياة

ذهالظاىرةعمىنحككاسع،كتظيرخطكرةىذهالتجارةعندماتتـبصكرةجريمةزيادةانتشارى
،أمسرقةاألعضاءالبشريةفيبعضالمستشفياتفيغيابالرقابةالصحية،كيحدثذلؾ
بمكافقةناقؿالعضكتحتضغطالحاجةكالفقرفقديقكـببيعاعضائوبمقابؿزىيدممايعرض

ةعمىالعمؿكلذلؾفييتعدمفقبيؿاالتجاربالبشربحثانعفمصدرحياتولمخطركعدـالقدر

                                                           

كمابعدىا.20المصدرنفسو:ص (2)
كمابعدىا.3د.فايزمحمدحسيف:مصدرسابؽ،ص (0)
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لمدخؿلمبائعكالربحبالنسبةلمكسيطأمابالنسبةلممشترماالخيرفعادةمايككفاليدؼمنياىك
البقاءعمىقيدالحياةأكالعالجكيفضؿالعديدمفالمستثمريفالذيفيبحثكفعفالربحالسريع

تبارىاارخصالسبؿلتحقيؽىذااليدؼ،كيتـذلؾسكاءباإلتجاربالبشرأكىذهالتجارةباع
.(2)االتجارباألعضاءالبشرية

 المطمب الثالث
 البشر عن جريمة الخطفباالتجار تمييز جريمة 

االانياقدالتتطابؽفيجميععمىاختالفيافيبعضخصائصياالجرائـقدتتشابو
كافعم فمك ، عمىاالشخاصأكعمىعناصرىا الكاقعة المثاؿجريمتافمفالجرائـ ىسبيؿ

االمكاؿتتشابياففيبعضالخصائص،االانيمايختمفاففيغيرىاأمبمعنىافلكؿجريمة
أكصاؼخاصةبياتميزىاعفغيرىا.أركافك

االتجار جريمة فإف ، الخطؼ كجريمة بالبشر االتجار جريمة بيف التمييز كبصدد
بالبشرتمتازبككنياجريمةعابرةلمحدكدكتعدثالثتجارةاجراميةفيالعالـبعدتجارةالمخدرات

.(0)كاالسمحةكتقؼكرائياعصاباتاجراميةمنظمة
كلذلؾاىتـبياالمجتمعالدكلياىتمامانكبيرانلماتشكمومفخطرعمىذلؾالمجتمع

ك ، لإلنساف االليي لمتكريـ عقدتاالتفاقياتكتحدمسافر عمييا كالقضاء محاربتيا أجؿ مف
كالبركتكككالتالدكليةكتـمطالبةالدكؿالمنظمةليذهاالتفاقياتبإصدارتشريعاتكطنيةلنفس

 .(3)الغرض
كخطػؼخطفػااماماخػذالشػيبسػرعة،–الخطؼفيالمغةالعربيػةيعنػياالسػتالبك

بػػػػػػػػػػػوكاختطػػػػػػػػػػػؼالشػػػػػػػػػػػيطافالسػػػػػػػػػػػمعكخطػػػػػػػػػػػؼالبػػػػػػػػػػػرؽالبصػػػػػػػػػػػرامذىػػػػػػػػػػػب،(4)مػػػػػػػػػػػرسػػػػػػػػػػػريعا

                                                           

كمابعدىا،ككذلؾد.سكزمعدليناشد:مصدر532د.اميرةمحمدبكرالبحيرم:مصدرسابؽ،ص (2)
كمابعدىا.53سابؽ،ص

.02مجالي:مصدرسابؽ،صأحمدنظاـال (0)
.274-273د.فتيحةمحمدقكرارم:مصدرسابؽ،ص (3)
،0،ط2د.ابراىيـمصطفىكاحمدالزياتكحامدعبدالقادركمحمدعمييالنجار:المعجـالكسيط،ج (4)

.044،ص2970دارالمكتبةاالسالميةلمطباعةكالنشركالتكزيع،تركيا،
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،يعنػييػذىببيػاكيسػتمبيامػػف(0)،كفػيالقػرافالكػريـ"يكػادالبػرؽيخطػػؼابصػارىـ"(2)اسػترقو
 .(3)شدةضيائوكنكرشعاعو

الشيبسرعةكاستالب اخذ : الخاطؼعمىالشخصالكثير(4)فالخطؼ كلذلؾاطمؽاسـ ،
.(5)ارؽاكالمختمسالخطؼفيقاؿ"لصخطاؼ"ككثيرالخطؼىكالس

ع          بانياكقد الخطؼ جريمة بعضالفقو باأل:رؼ كالسريع المفاجئ اكالتصرؼ خذ
الىقكةماديةاكمعنكيةظاىرةاكمستترة يمكفافيككفمحؿكاستنادا كعرؼ،(6)السمبلما

بانيا الجريمة السيطرةإبانتزاعالشيالمادماكالمعنكممفمكانوكابعاده:اخركفىذه تماـ
.(7)عميو

رغـامشخصبالقكةاكاغرائوبامأ"كؿمف-عرؼالمشرعالسكدانيالخطؼبانو:ك        
.(8)طريقةبطرؽالخداععمىافيغادرمكانة"

الجنائيالعراقي         المشرع اقتصرفاما العقكباتاذ قانكف الخطؼفي يعرؼجريمة مـ
الجريمةعمىذكرالعقكباتال ليذه ،كيظيرانوترؾاالمرلمسمطةالتقديريةلمقاضي(9)مقررة

التكييؼالقانكنيلمفعؿ المختصالذميطبؽالقانكفعمىالكقائعالمعركضةاماموفيتحديد
ب مستعينا الجنائيآالمرتكب القانكف مجاؿ في الفقياء راء بيذا، التمييز محكمة اصدرتو كما

                                                           

.23،ص0223،دارالحديث،القاىرة،3ركزابادم:القامكسالمحيط،جمجدالديفالفي (2)
(.02قرةاإلية)بسكرةال (0)
ج (3) الفكر، دار القراف، فيتأكيؿ البياف جامع تفسير الطبرم: بفجرير محمد 2ابيجعفر ،2948،

.258ص
،السكداف،بالاحمدعمياالماـ:القرافالكريـكبحاشيةمفاتحفيـالقراف،دار (4) مصحؼافريقيا،الخرطـك

.446سنةطبع،ص
.044المعجـالكسيط:مرجعسابؽ،ص (5)
العالي(6) الىالمعيد مقدـ بحث، التكييؼالقانكنيكالشرعيلجرائـخطؼالطائرات،  السرام: مقبؿاحمد

.23،ص2993لضباطالشرطةفياليمف،
جري(7) المرىبي: صالح احمد الكلي العقابيةعبد السياسة كدكر اليمني القانكف االشخاصفي اختطاؼ مة

.42،ص2998كاالجراءاتاالمنيةفيمكافحتيا،بحث،مقدـمفقبؿضباطالشرطةاليمنيةلسنة
.2992لعاـالسكدانيالجنائيقانكف(3(المادة)3الفقرة)(8)
ؿ.(المعد2969(لسنة)222)بالعددرقـالمقانكفالعقكباتالعراقي(مف407-400)المكاد(9)
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فقدجاءبقر ، اف:الصدد القانكنيىكانتزاعالمجنيعميومف-ارليا الخطؼفيمؤداه "
ياكافىذاالمكقعالمتكاجدفيوبمالحريتوالىمكافلـيكفراضيابكجكدهفيو،أمكقعوالطبيعي

.(2)فيو"ئرادتوامشألكبتعبيراخركافقدحصؿنقموالىىذاالمكافقسراكمفغيرافيككف
ال ىناؾفاصؿدقيؽبيفالخطؼكيبدكاف .(0)غالبفيالقكانيفالجنائيةالعربيةكىكاالتجاه

مستقمة بالبشر)كجريمة االتجار الرتكابجريمة الخطؼككسيمة كبيف اظيار،( يمكف عميو
االجراميالذم السمكؾمفخالؿبعضاكجوالتمييزبيفجريمةاالتجاربالبشركجريمةالخطؼ

ايجابيكيتمثؿبارتكابفعؿكجريمة،المفيىكاساسالركفالماد يظيربمظيريفاحدىما
جريمة كفي المشرع، بو امر بفعؿ القياـ عف باالمتناع يتمثؿ سمبي كالثاني المشرع، جرمو
الخطؼفافالسمكؾاليظيراالبمظيرايجابي،امبقياـالفاعؿبارتكابفعؿالخطؼ،كىذه

ا الترؾ بفعؿ تتحقؽ ال جريمةالجريمة في المادم كالركف السمبي، بالمظير ام االمتناع، ك
كقطعصمتوباىموكمحيطو،الخطؼيتحقؽبقياـالجانيبانتزاعالمجنيعميوكابعادهعفبيئتو

.(3)الذميعيشفيوكينتمياليوكحجزهفيمكافاخراليرغبالبقاءفيو
 اف يتضح بالبشر االتجار لتعريؼجريمة دراستنا كالتجنيدكمف كالتنقيؿ النقؿ أفعاؿ

ليست الخطؼكالخطؼىنا كسيمة بينيا مف كسائؿ عدة ترتكببكاسطة كااليكاء كاالستقباؿ
جريمةمستقمةاالصؿانماىككسيمةتسخرالرتكابجريمةاخرلكىيجريمةاالتجاربالبشر،

لىمكافاليرغببالبقاءكىذايعنيافانتزاعالمخطكؼمفالمكافالذميتكاجدفيوبرغبتوا
                                                           

(2) 24/8/2983في83-80/جنايات2482القراررقـ العدلية االحكاـ منشكرفيمجمة العددالعراقية، ،
 .96-95،ص2983الرابع،

جنا(0) بقرارىا النقضالسكرية محكمة عرفتو 92كقد 62ؽ انتزاع22/0/2992في عف عبارة بانو:"
كماعرفتومحكمةالنقض. "كجكدهكنقموعفالمكافالذماخذمنوالىمكافاخرالمخطكؼمفمحؿ

ؽ:بانويتركبمففعميفاساسيف46لعاـ2343،الطعف302،رقـ6/6/2909المصريةبقرارىانقض
مفبيئتوبقصدنقموالىمحؿاخركاخفائوفيوعمفليـحؽالمحافظةاكال:انتزاعالمخطكؼ-ىما:
القصدعمى ليذا تحقيقا فيو كاحتجازه المحؿ ذلؾ الى نقمو : ثانيا المشرع.شخصو. نصعميو كايضا

(جزاءبقكلو:"كذلؾبحمموعمىاالنتقاؿمفالمكافالذميقيـفيوعادة278الجنائيالككيتيفيالمادة)
 . "الىمكافاخريحجزهفيو

سكندرية،إل،الناشر:منشاةالمعارؼبا3كفالعقكبات،طد.حسفصادؽالمرصفاكم:المرصفاكمفيقان(3)
.2227،ص0222
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فيوبقصداخفائومفذكيو،يعدالعنصرالمشترؾمفالعناصرالمككنةلمركفالمادملجريمتي
االتجاربالبشركالخطؼ.

أتـالجانيالفعؿىؿيسأؿعفجريمةاتجاربالبشراـعف اذا كيثارتساؤؿميـمفادهفيما
.جريمةخطؼ؟

ناصرالمككنةلمركفالمادملجريمةاالتجاربالبشرفإفكلككفالخطؼيندرجضمفالع
االجابةتكمففياستخالصالغرضالذميستيدفوالجانيمفارتكابفعؿالخطؼ،فإذاكاف
جاءفيالمكاثيؽكالتشريعاتالدكليةالخاصة الغرضمفالخطؼاستغالؿالمجنيعميوكما

ربالبشر،كأمااذالـيكفكذلؾسنككفأماـجريمةباإلتجاربالبشرفإننانككفأماـجريمةاتجا
خطؼ.

كفيالعراؽعالجالمشرعجريمةاالتجاربالبشربتشريعكطنيخاصبمكجبالقانكف
بالعدد عالججريمةالخطؼكفقان0220لسنة08المرقـ فيما قانكفمكافحةاالتجاربالبشر،

.(2)(منو407-400المعدؿفيالمكاد)2969لسنة222لقانكفالعقكباتالمرقـبالعدد
عمى االعتداء أك الكسب عمى لغرضالحصكؿ الخطؼ عد العراقي المشرع اف اذ

 الخطؼ جريمة لعقكبة مشددان ظرفان عميو (0)عرضالمجني مفيـك الى يرقى ال انو اال ،
بالرؽكالعمؿالقسرمكنز كاالستغالؿلغرضاالسترقاؽكالممارساتالشبيية ، افعاالعضاء

الحصكؿعمىالكسباليستغرؽاالستغالؿفيالعمؿالقسرمأكالممارساتالشبييةبالرؽأك
مف كأشمؿ أكسع بالبشر باإلتجار الخاصة كالتشريعات المكاثيؽ صياغة ككف االعضاء نزع
عمىالقياـ المجنيعميو المشرعالعراقيالفاجبار غرضالحصكؿعمىالكسبالذمذكره

                                                           

مصدرسابؽ،ص (2) عمر: أكـر دىاـ جرائـ78د. كذلؾينظرطالؿارفيفافالشرفات: ، بعدىا كما
.36،ص0220،عماف،2االتجاربالبشر،ط

(0)  بالع400نصتالمادة مفقانكفالعقكباتالعراقيالمرقـ 222دد مف-المعدؿعمى:2969لسنة "
خطؼبنفسوأكبكاسطةغيرهبغيرإكراهأكحيمةحدثانلـيتـالثامنةعشرةمفالعمريعاقببالسجفمدةال
تزيدعمىخمسعشرةسنةاذاكافالمخطكؼانثىأكبالسجفمدةالتزيدعمىعشرسنيفاذاكافذكران

(402أكالحيمةأكتكافرتفيوأحدظركؼالتشديدالمبينةفيالمادة)كاذاكقعالخطؼبطريؽاالكراه
تككفالعقكبةالسجفاذاكافالمخطكؼانثىكالسجفمدةالتزيدعفخمسعشرةسنةاذاكافذكران"،

كمابعدىا.232،ص0223كذلؾينظرأحمدعبدالقادرخمؼمحمكد:مصدرسابؽ
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بالعمؿالقسرمأكتسخيرهفيالعمؿأكنزعأعضائوجاءفيتمؾالمكاثيؽكالتشريعاتبشكؿ
مطمؽكبالتاليقديجبرالجانيشخصانمعينانعمىعمؿقسرمليسبيدؼالحصكؿعمىمنفعة
ماديةمفكراءىذاالعمؿ،بؿقدييدؼالىاىانةالمجنيعميوكالحطمفكرامتو،كماقدال

الجانيمفنزععضكمفأعضاءالمجنيعميوبيعذلؾالعضككالحصكؿعمىالماؿبؿييدؼ
ما لغرضمداكاة المجنيعميو جسـ أعضاء مف عمىعضك االستيالء بقصد ذلؾ يفعؿ قد
يعانيومفمرض،كفيمايخصاالعتداءعمىعرضالمجنيعميوفإفنطاقوأضيؽمفمفيكـ

في المذككر الجنسي افاالستغالؿ اذ ، بالبشر باإلتجار التشريعاتذاتالصمة أك المكاثيؽ
االستغالؿالجنسيقديشمؿاستغالؿالمجنيعميوفيالدعارةأكالبغاءلغرضالحصكؿعمى
فيالتجسس الجانيامرأة استخداـ يشمؿاالستغالؿالجنسيايضان كقد الماؿمفكراءذلؾ،

.(2)ألغراضسياسية
الجنائيالجرائـمفحيثتكافرالقصدالىجرائـذاتقصدعاـ،كجرائـالفقوكيقسـ

ذاتقصدخاص،كيقصدبالقصدالعاـ:اتجاهارادةالجانينحكتحقيؽكاقعةاجراميةمعالعمـ
.(0)بكافةعناصرىاالقانكنيةدكفسعيالىتحقيؽغايةمحددة،اكباعثخاص

نصرمالقصدالعاـكىماالعمـكاالرادةالمنصرفيفكالقصدالجنائيالخاص:يتضمفع
الىارتكابالجريمة،ثـيضاؼالييماالغايةاكالباعث،كاليعتبرالقصدالخاصعنصرافي

بنصخاص اال (3)التجريـ القصد، لقياميا يكفي ال بالبشر االتجار جريمة العرضاف مع
ىجانبالقصدالعاـ،كالقصدالخاصفيالجرميالعاـفقطبؿتحتاجالىالقصدالخاصال

لجريمة المعنكم الركف فأما ، لغرضاالستغالؿ ارتكابيا اشتراط ىك بالبشر االتجار جريمة
الخطؼفاليتطمبتكافرالقصدالخاصالىجانبالقصدالعاـ،بؿيكفيتكافرالقصدالعاـ

.(4)لىمكافاخركعمموبذلؾالمتمثؿبانصراؼنيةالجانيالىانتزاعالمخطكؼكنقموا

                                                           

عمر: (2) .82مصدرسابؽ،صد.دىاـاكـر
. 580،ص2989د.محمكدنجيبحسني:شرحقانكفالعقكباتالقسـالعاـ،دارالنيضةالعربية،(0)
(3) العربية، دارالنيضة لقانكفالعقكبات، العامة احمدشكقيعمرابكخطكة:شرحاالحكاـ ،0227د.

326ص
لبشريةفيالتشريعالجزائرمكاالتفاقياتالدكلية،رسالةطالبخيرة:جرائـاالتجارباألشخاصكاالعضاءا (4)

السياسية،قسـالحقكؽفيجامعةأبكبكربالقايد،الجزائر، ماجستيرمقدمةالىكميةالحقكؽكالعمـك
كمابعدىا.60،ص0228
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أمامفحيثالمصمحةالمحميةفإفجريمةالخطؼتصنؼعادةضمفالجرائـالكاقعةو
عمىاالشخاصكبالتحديدالجرائـالماسةبحريةاالنسافأمافالمصمحةالجديرةبالحمايةمف

ال فإف بالبشر االتجار جريمة أما ، االنساف حرية حماية ىي الخطؼ التيتجريـ مصمحة
تستكجبحمايتيامفتجريـفعؿاالتجاربالبشرىيمصمحةاالنساففيحمايةحريتوككرامتو

0225العراقيلسنةعمماافالدستكر،(2)كصحتو،ككذلؾمصمحةالمجتمعمفاستقراراالمف
( المادة في الحرية حماية كفؿ 37قد منو )(0)( المادة فاف ككذلؾ اصك90، قانكف مف ؿ(
( رقـ العراقي الجزائية 03المحاكمات لسنة )2972: انو نصتعمى  يجكز-المعدؿ "ال

القبضعمىامشخصاكتكقيفواالبمقتضىامرصادرمفقاضياكمحكمةمختصةاكفي
.(3)االحكاؿالتييجيزفيياالقانكفذلؾ"

اةاالنساففاليمكفافافمحؿجريمةالخطؼىكاالنسافالحي،امابعدخركجالركحككفك
افك،(4)نياستككفقدكقعتعمىجثةكتعدجريمةانتياؾلحرمةجثةميتإلتقعىذهالجريمة

الحدثكاالنثى العقكباتالعراقيىك الخطؼفيقانكف االتجار(5)محؿجريمة جريمة اما ،
.بالبشرفمفالممكفافتقععمىاالنسافالحيكالميت

"لدلالتدقيؽ-قضاءالعراقيبيذاالشأفقرارلمحكمةالتمييزجاءفيو:كمفتطبيقاتال
كالمداكلةمفلدفالييئةالعامةلمحكمةالتمييزفقدتبيفمفسيرالتحقيؽكالمحاكمةكماأظيرتو
كقائعالدعكةكأدلتياافالمتيميف)ز(ك)ع(ك)س(قدشكمكاعصابةلخطؼالفتياتكالسمسرة

المجنيعمييا)أ(عمييففيدار المتيـاالكؿكالمتيمةالثالثةبالبكريةفيبغداد،فقدخطفكا
 اليكسفية في ذكييا دار مف خركجيا إلاثناء في لشقيقيا الخبز بتيديد02/4/2994يصاؿ

                                                           

عمر:مصدرسابؽ،ص (2) كمابعدىا.82د.دىاـاكـر
(0)( دستك37نصتالمادة مف ) لعاـ العراؽ جميكرية :0225ر يمي ما اكال-عمى االنساف-ا-" حرية

.. -ككرامتومصكنة.ب
مكتبة(3) منقحة، جديدة طبعة العقكبات، قانكف الخاصمف القسـ شرحاحكاـ الحيدرم: ابراىيـ جماؿ د.

.466،ص0220السنيكرم،بيركت،
،داركمكتبةالحامد2مكافحةاالرىابكالعقكبات،طجريمةالخطؼفيقانكفد.كماؿعبداهللمحمد:(4)

.45ص،0220،لمنشركالتكزيع،عماف
"مفخطؼبنفسواكبكاسطةغيرهبغيراكراهاكحيمةحدثالـيتـالثامنة-عمى:(400المادة)نصتفقد(5)

ىاكبالسجفمدةعشرةمفالعمريعاقببالسجفمدةالتزيدعمىخمسعشرةسنةاذاكافالمخطكؼانث
".....التزيدعمىعشرةسنيفاذاكافذكرا
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ك بالبكرية الىالدار بكارتياالسالحكأكصمكىا المتيميفبإزالة أحد قاـ الجنس،  كمارسمعيا
كألتقتبالفتاة)ع(كظيرانيااختطفت،تراؾكغيرىـمقابؿمبالغكبيرةنييفكاالزبائفمفاالرد

دار في كثيركف رجاؿ الجنس معيا كمارس بكارتيا بإزالة أحدىـ كقاـ نفسيا العصابة مف
المتيميف،كثبتافالمتيـ)ع(كافيترددعمىدارالمتيميفكىكالذمكافيقكدالسيارةالتي

تيفكاعترؼالمتيماف)ز(ك)س(بالسمسرةفيدارىماكاعترؼالمتيـ)ع(عمىاختطفتالفتا
بخطؼاليعالقتوبيماكيترددعمىدارىما،كثبتبأنوكاف فتياتلتسييؿعمميةالسمسرةقـك

مفقانكفماعميي الثالثة المادة حكـ يطكييا جريمة فإففعميـ المتيميفالمذككريف، فيدار
 البغاء )مكافحة 8رقـ لسنة )2988 بقرار جنايات228/2994المعدؿ محكمة جرمتو كقد

المرقمةلبالدعك32/7/2996مفقانكفالعقكباتبتاريخ47الكرخكفؽماتقدـبداللةالمادة
لفالتثريبعمييافيذلؾكىيقدطبقتالقانكفتطبيقانسميمانعمىكقائعالدعك96/ج/642

 تصديؽ فقرر ، مفكأدلتيا كاحد كؿ بيا المحككـ االعداـ عقكبة بشأف أما ، التجريـ قرار
تنفيذىا كدكافع كظركؼارتكابيا الجريمة خطكرة مع كمتكازنة جاءتمتناسبة فإنيا المجرميف
كلتنكرىـلممبادئاالنسانيةكالخمقيةكاتصافيـبالخسةكالدناءةكاخالليـبأمفالمجتمعكسالمتو

لفاسدةقررتصديقياكتصديؽبقيةالقراراتالفرعيةكصدرالقرارباالتفاؽكالجتثاثىذهالبؤرا
.(2)ـ(20/8/2997قالمكافؽ2428الثاني/ع/ربي22في

 

                                                           

:،اكردهد.براءمنذركماؿعبدالمطيؼ23/8/2997في2997/ىيئةعامة/0قرارمحكمةالتمييزرقـ(2)
 .57،ص0229ةفيالتشريعاتالعراقية،دارابفاالثير،المكصؿ،أجكانبمفالحمايةالقانكنيةلممر



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفصم انثاويا
مىاجهت يف املستخذمت  تانذونيانىسائم 

 انبشربجرميت االجتار 
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 لفصل الثانيا
 البشربجريمة االتجار مواجية في خدمة المست ةالدوليالوسائل 

لمعديد حقيقيان افجريمةاالتجاربالبشراصبحتتمثؿمشكمةدكليةكتحديان يبدكجميان

مفدكؿالعالـالتيتزايدتقناعاتيابأفمكاجيةىذهالجريمةلفتككفمفخالؿتطكيراالليات

االمريتطمبايضانتكثيؼالجيكدالتشريعيةكالقضائيةعمىالمستكلالكطنيفحسب،بؿاف

لمتعاكففيمابينيافيالمجاليفاالمنيكالقضائي.

كلككفحركةاالتجاربالبشرتجرمفيغالبيةاالحيافعبرمحيطدكلياصبحمفالضركرماف

يتميز ، متكامؿ منيج اطار في دكلي محيط في الجريمة ىذه بمكاجية الرامية الجيكد تتـ

كالش مفبالتنظيـ كمتناسقة كاممة منظكمة خالؿ مف اال يككف لف كذلؾ ، كاالستمرارية مكؿ

اعضاء بيف فعاؿ تعاكف قياـ تكفؿ التي كالثنائية الجماعية كاالجراءات كالترتيبات االتفاقيات

المجتمعالدكليفيمختمؼمراحؿالتحرياتكالتحقيقاتكالمحاكماتالجزائية،كحتىفيمرحمة

القضائيةالصادرةبحؽالجناة،بؿكحتىبشأفالعائداتاالجراميةالمتحصمةمفتنفيذاالحكاـ

خالؿ مف باالشخاص االتجار لمكافحة الدكلي التشريعي التجريـ لتناكؿ كنظران ، الجريمة

االتفاقياتكالمكاثيؽكالبركتكككالتالدكليةكالتييأتيفيمقدمتيااتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحة

،كبركتكككؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجارباالشخاصالممحؽبيا،0222مةالمنظمةلعاـالجري

كاالمنية القضائية االجيزة بيف المستخدمة الدكلية الجيكد لدراسة الفصؿ نخصصىذا عميو

 المختصةبمكافحةاالتجارباالشخاصفيالدكؿالمعينة)دكؿالمصدركالعبكركالمقصد(.

بحثىذاالمكضكعتقسيموعمىثالثةمباحثنتناكؿفياالكؿالكسائؿعميويقتضي

الدكلية الكسائؿ الثاني كفي بالبشر، االتجار جريمة مكاجية في المستخدمة القضائية الدكلية

كفيالثالثدكرالمنظماتالدكليةفيالقانكنيةالمستخدمةفيمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر،

ربالبشر.مكاجيةجريمةاالتجا
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 االول المبحث 
 البشرباالتجار مواجية جريمة في  الوسائل  الدولية القضائية المستخدمة 

االتفاقيةتهمثؿ لعاـ الكطنية عبر المنظمة الجريمة بمكافحة الخاصة ،0222الدكلية
اركبركتكككؿمنعكقمعكمعاقبةاإلتجارباألشخاصالمكمؿليا،مصدرانلمكافحةجرائـاإلتج

بالبشر،السيمااذاتمتالجريمةمفخالؿالعصاباتكالتنظيماتاإلجراميةكعمىنحكيحدىمف
 أعماؿاالستغالؿكاالسترقاؽالذميدخؿفيمفاىيـاإلتجاربالبشر.

عمى المكضكعتقسيمو يقتضيبحثىذا مطالبنبحثعميو الكاليةفيثالثة االكؿ
 .تسميـالمجرميفالثالثنظاـكفيالقضائية،القضائية،كفيالثانياالنابة

 المطمب االول 
 الوالية القضائية في مواجية جريمة االتجار بالبشر

الكالية ارساء االكؿ في نتناكؿ فرعيف عمى تقسيمو المكضكع ىذا بحث يقتضي
الثانيتنسيؽالكاليةالقضائية.القضائية،كفي

 الفرع االول
 ارساء الوالية القضائية

الدكؿ0222اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـمتالز
كاليتي سرياف بتأكيد تعنى اف المجرمااالطراؼ االفعاؿ جميع في التحقيؽ بشأف ةالقضائية

انوالبداكالنمفتأكيد،كيبدك(2)ىذهاالتفاقيةكمالحقتياقضائيانكالمعاقبةعمييابمقتضىمكاد

                                                           

يا(من25دة)نصتالما(2) مفتدابيرلتأكيدسريافتتخذكؿدكلةطرؼيجبعمىعمىانو" قديمـز ما
( المكاد بمقتضى المجرمة االفعاؿ عمى القضائية الحاالت5،6،8،03كاليتيا في االتفاقية ىذه مف )

ع ة:التالي فياقميـتمؾالدكلةالطرؼ،أكعندمايرتكبالجـر مىمتفسفينةكذلؾعندمايرتكبالجـر
بمكجبقكانيفتمؾالدكلةكقتارتكابالجـر مسجمة الطرؼأكطائرة تمؾالدكلة اجازتترفععمـ كما

القبيؿكذلؾعندما مفىذا عمىأمجـر القضائية سريافكاليتيا ايضان الطرؼافتؤكد لمدكلة االتفاقية
ضدأحدمكاطنيتمؾالدكلةالطرؼ،اكعندماير أحدمكاطنيتمؾالدكلةالطرؼيرتكبالجـر تكبالجـر

، الجـر يككف عندما أك اقميميا، في المعتاد اقامتو مكاف يكجد الجنسية شخصعديـ مف2أك كاحدان ،
(مفاالتفاقيةالمذككرة،كيهرتكبخارجاقميميابيدؼارتكاب5(مفالمادة)2االفعاؿالمجرمةكفقانلمفقرة)
اقميميا داخؿ خطيرة ،جريمة ،0 لمفقرة كفقان المجرمة االفعاؿ مف كاحدان 0)ب(،2، المادة مف مف6،

كفقانلمفقرة =،2’،أك)ب(0،أك،2)أ(،2االتفاقيةأنفاى،كيهرتكبخارجاقميميابيدؼارتكابفعؿمجـر



 الكسائؿالدكليةالمستخدمةفيمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر............الفصؿالثاني........

70

 الكالية نطاؽ ضمف المرتكبة االجرامية االفعاؿ جميع عمى القضائية الكالية القضائيةسرياف
المعني لمبمد بماالقميمية ،، كطائراتو البحرية سفنو ذلؾ في مبدا " يسمى ما الكاليةكىذا أ
،" االقميمية التشترطفيالقضائية كلكنيا ايضان تشجع المنظمة الجريمة ىذاغيرافاتفاقية

اساسخارجالنطاؽاالقميمي.الصدد،عمىتأكيدالكاليةالقضائيةعمى
المقدرةالقانكنيةلدلحككمةماعمىيةخارجالنطاؽاالقميميكيقصدبالكاليةالقضائ

التشريعاتالكطنيةلدكلةماكاذاماكانتعمىنطاؽيتجاكزحدكدىاالعادية،ممارسةسمطتيا
 رعاياىتمنع االفعاؿتسميـ عمى القضائية الكالية سرياف تأكيد ذاؾ عند ايضان يجب فإنو ا

اكلئ التييرتكبيا فيأممكاففيالعالـ،االجرامية يتيحالمجاؿلؾالرعايا لمكفاءمما مدكلة
كمفميميـعندطمبذلؾبسببجنسيتيـ،،بمالحقةالجناةالذيفاليمكفتسبالتزامياالتعاىدم
فيياالممكفممارس التييككف القضايا خارجالنطاؽاالقميميبحيثتشمؿ القضائية الكالية ة

أماضحاياكأماجناة،رعا كالكاليةالقضائيةالمؤكدسريانياعمىاالفعاؿاالجراميةيادكلةما
 انما الدكلة غيرالتيترتكببحؽرعايا ، السمبية الشخصية القانكنيبشأف الىالمبدأ تستند

الفاعم ، أمالمجنيعميو التية االجرامية عمىاالفعاؿ سريانيا المؤكد القضائية الكالية كأما
.(2)،أمالجانيرعاياالدكلةفتستندالىمبدأالشخصيةالفاعمةيرتكبيا

االجراءات مف حيثاكردتالعديد القضائية، المساعدة مكضكع فصمتاالتفاقية كقد
جراءاتالمساعدةكالتعاكفالقضائياذحثتالدكؿاالطراؼعمىالقانكنيةكاتخذتالعديدمفا

فيالتحقيقاتكالمالحقاتكاالجراءات المتبادلة القانكنية اكبرقدرمفالمساعدة السعيلتقديـ
حثتالدكؿاالطراؼعمىتقديـ االتفاقية،كما يتصؿبالجرائـالمذككرةفيىذه القضائيةفيما

الم القانكنية كمعاىداتياالمساعدة الطمب، الطرؼمتمقية الدكلة قكانيف بمقتضى بالكامؿ تبادلة
                                                                                                                                                                      

مف(مفىذهاالتفاقيةداخؿاقميميا.كماالزمتاالتفاقيةالدكؿاالطراؼاتخا6المادة)مف= ذماقديمـز
 المزعـك الجاني يككف عندما االتفاقية، بيذه المشمكلة عمىالجرائـ القضائية سريافكاليتيا لتأكيد تدابير

بتسميـذلؾالشخصبحجةكحيدةىيككنوأحد،رعاياىا،كماتعتمدايضانكؿ مكجكدانفياقميمياكالتقـك
مفتدابيرلتأكيدسرياف كاليتياالقضائيةعمىالجرائـالمشمكلةبيذهاالتفاقيةعندمادكلةطرؼماقديمـز

ابمغتالدكلةالطرؼالتيتمارسكاليتيا بتسميمو،كاذا كالتقـك مكجكدانفياقميميا يككفالجانيالمزعـك
مفىذهالمادة،أكعممتبطريقةاخرل،افدكلةكاحدةأكاكثرمف0أك2القضائيةبمقتضىالمادة

بمالحقةقضائيةأكتتخذاجراءاىقضائيانبشأفالسمكؾذاتو،تتشاكرالدك ؿاالطراؼتجرمتحقيقانأكتقـك
السمطاتالمختصةفيالدكؿاالطراؼفيمابينيا،حسباالقتضاء،بيدؼتنسيؽماتتخذهمفتدابير،

ممارسةأمكاليةقضائيةجنائيةكدكفالمساسبقكاعدالقانكفالدكليالعاـ،التحكؿىذهاالتفاقيةدكف
تؤكدالدكلةالطرؼسريانياكفقانلقانكنياالداخمي".

.90التقريرالعالمي:مصدرسابؽ،ص(2)
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القضائية كاالجراءات كالمالحقات بالتحقيقات يتصؿ فيما الصمة، ذات كترتيباتيا كاتفاقاتيا
(مفىذه22المتعمقةبالجرائـالتييجكزتحميؿىيئةاعتباريةالمسؤكليةعنيابمقتضىالمادة)

دكلةالطالبة،كنصتعمىاجازةالعديدمفتمؾاالجراءاتنذكرمنيا:الحصكؿاالتفاقيةفيال
عمىادلةاكاقكاؿمفاالشخاص،تبميغالمستنداتالقضائية،تنفيذعممياتالتفتيشكالضبط
االشخاص مثكؿ تيسير ،"... الصمة ذات كالسجالت المستندات " أصكؿ تقديـ ، كالتجميد

ؼالطالبة،امنكعاخرمفالمساعدةاليتعارضمعالقانكفالداخميطكاعيةفيالدكلةالطر
،كمااجازتلمسمطاتالمختصةلمدكلةالطرؼ،دكفالمساس(2)لمدكلةالطرؼمتمقيةالطمب

الى افتحيؿمعمكماتمتعمقةبمسائؿجنائية مسبقا، الداخمي،كدكفافتتمقىطمبا بقانكنيا
خرلحيثماترلافىذهالمعمكماتيمكفافتساعدتمؾالسمطةسمطةمختصةفيدكلةطرؼا

قدتفضيالىقياـالدكلة بنجاحاكانيا عمىالقياـبالتحرياتكاالجراءاتالجنائيةاكاتماميا
الطرؼاالخرلبصكغطمبعمالبيذهاالتفاقية،كمااليجكزلمدكؿاالطراؼافترفضتقديـ

ةبدعكلالسريةالمصرفيةكاليجكزلمدكؿاالطراؼافترفضتقديـالمساعدةالقانكنيةالمتبادل
الطمب متمقية لمدكلة يجكز انو اال التجريـ، ازدكاجية انتفاء بحجة المتبادلة القانكنية المساعدة
عندماترلذلؾمناسبان،افتقدـمساعدةبالقدرالذمتقررهحسبتقديرىابغضالنظرعمااذا

كمااجازت،(0)جرمانبمقتضىالقانكفالداخميلمدكلةالطرؼمتمقيةالطمبكافالسمكؾيمثؿ
االتفاقيةنقؿأمشخصمحتجزأكيقضيعقكبتوفياقميـدكلةطرؼكمطمكبكجكدهفي
دكلةطرؼاخرلألغراضالتعرؼأكاالدالءبشيادةأكتقديـمساعدةاخرلفيالحصكؿعمى

اتأكاجراءاتقضائيةتتعمؽبجرائـمشمكلةبيذهاالتفاقيةاذاأدلةمفأجؿتحقيقاتأكمالحق
:اآلتييفالشرطيفاستكفى

مكافقةذلؾالشخصطكعانكعفعمـ،ب_كاتفاؽالسمطاتالمختصةفيالدكلتيف-أ
كيككفلمدكلةالطرؼالتيالطرفيف،رىنانبماتراهىاتافالدكلتافالطرفافمناسبانمفشركط،

يياالشخصسمطةابقاءهقيداالحتجازكعميياااللتزاـبذلؾ،كتنفذالدكلةالطرؼالتيينقؿال
ينقؿاليياالشخصدكفابطاءالتزاميابإعادتوالىعيدةالدكلةالطرؼالتينقؿمنياكفقانلما
الشخصافتطالبالدكلةالطرؼ يتفؽعميومسبقان،كاليجكزلمدكلةالطرؼالتيينقؿالييا

اجراءاتتسميـمفأجؿاعادةذلؾالشخص،كتهحتسبالمدةالتييقضيياءالتينقؿمنياببد
الشخصالمنقكؿقيداالحتجازفيالدكلةالتينقؿمنياضمفمدةالعقكبةالمفركضةعميوفي

                                                           

،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف،االردف،2د.جيادمحمدالبريزات:الجريمةالمنظمةدراسةتحميمية،ظ (2)
.298،ص0228

.003حامد:مصدرسابؽ،صد.حامدسيدمحمد(0)
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 الييا الطرؼالتينقؿ تعييف،(2)الدكلة االتفاقية يقتضيعمىالدكؿاالطراؼفيىذه كما
سم كتقـك المتبادلة القانكنية بتمقيطمباتالمساعدة كمخكلة تككفمسؤكلة مختصة مركزية طة

الطرؼ لمدكلة كاف كحيثما ، لتنفيذىا السمطاتالمختصة الى احالتيا الطمباتأك تمؾ بتنفيذ
منطقةخاصةأكاقميـخاصذكنظاـمستقؿلممساعدةالقانكنيةالمتبادلة،جازلياافتعيف

تكفؿسمطة اذ ، بذلؾاالقميـ أك المنطقة بتمؾ يتعمؽ فيما ذاتيا المياـ تتكلى منفردة مركزية
السمطاتالمركزيةسرعةكسالمةتنفيذالطمباتالمتمقاةأكاحالتيااذيجبعمىالدكؿاالطراؼ

دكلةاخطاراالميفالعاـلألمـالمتحدةباسـالسمطةالمركزيةالمعينةليذاالغرضكقتقياـكؿ
كتكجو ، الييا االنضماـ أك اقرارىا أك قبكليا أك اعاله االتفاقية طرؼبإيداعصؾتصديقيا
طمباتالمساعدةالقانكنيةالمتبادلةكاممراسالتتتعمؽبياالىالسمطاتالمركزيةالتيتعينيا

يىكيةالسمطةالدكؿاالطراؼ،أمابالنسبةلممعمكماتالتييتضمنياطمبالمساعدةالقانكنيةفي
بو يتعمؽ الذم القضائي االجراء أك التحقيؽ أك المالحقة كطبيعة كمكضكع ، الطمب مقدمة
لمكقائعذاتالصمة الطمبكاسـككظائؼالسمطةالتيتتكلىالتحقيؽأكالمالحقة،كممخصان

فضالن ، قضائية مستندات لغرضتبميغ المقدمة بالطمبات يتعمؽ ما باستثناء عفبالمكضكع
الكصؼالكاضحلممساعدةالممتمسةكتفاصيؿأماجراءمعيفتكدالدكلةالطرؼالطالبةاتباعو
،كىكيةأمشخصمعنيكمكانوكجنسيتوحيثماأمكفذلؾ،كالغرضالذمتمتمسمفأجمو

.(0)االدلةأكالمعمكماتأكالتدابير
ؿاالعضاءعمىابراـاتفاقياتامابخصكصالتحقيقاتالمشتركةفقدحثتاالتفاقيةالدك

اكترتيباتثنائيةاكمتعددةاالطراؼتسمحلمسمطاتالمختصةانشاءىيئةتحقيؽمشتركةفيما
يتعمؽبالمسائؿالتيىيمكضعتحقيقاتاكمالحقاتاكاجراءاتقضائيةفيدكلةاكاكثر،

حقيقاتالمشتركةباالتفاؽفيكؿكفيحاؿعدـكجكداتفاقاتاكترتيباتكيذه،يسمحالقياـبالت
حالةعمىحدة،كتكفؿالدكؿاالعضاءالمعنيةاالحتراـالتاـلسيادةالدكلةالطرؼالتيسيجرم

ذلؾالتحقيؽداخؿاقميميا،كفيالكاقعىناؾثالثةانكاعتحقيقيةذاتارتباطكىي:
كيستخد مفالضحية، اليومبادرة التحقيؽالتفاعميكتقكد يتمقىاكال: التحقيؽالتفاعميعندما ـ

ىذه التدخؿكفيمثؿ الى ممحة ىناؾحاجة نشاطإجراميكتككف معمكماتبشأف المحققكف
الحاالتيمكفافينتجعفالتأخيراكثرمماينبغيعكاقبكخيمةعمىالضحايا.

                                                           

.482د.خالدمصطفىفيمي:مصدرسابؽ،ص (2)
..394د.محمديحيىمطر:مصدرسابؽ،ص (0)
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رتـالحصكؿثانيا:التحقيؽاالستباقيفيتـالضمكعفيواستجابةلمعمكماتعفنشاطاجراميجا
عمييامفخالؿجمعالمعمكماتاالستخباراتيةاكمفتقاريرشيكدالعيافكفيتمؾاالكضاعال

يكجدخطرمحدؽييددالشيكد.
ثالثا:التحقيؽالتعطيميفيتـالمجكءاليوحينمايتعذراتباعالنيجالتفاعمياكاالستباقي،حيث

 .(2)اياردافكريادكفالمجكءالىالخياراالستباقييتطمبمستكلالمخاطرةالمحتممةعمىالضح
/ب(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةكيفية04/0كنظمتالمادة)

"تكفيرقكاعدخاصةباألدلةتتيحاالدالءبالشيادةعمىنحك-االدالءبالشيادةفقدنصتعمى:
بالشيادةباستخداـتكنكلكجيااالتصاالت،كمنيامثاليكفؿسالمةالشاىد،كالسماحمثالباألدالء

فياتفاقيةاالمـ الكاردة لككفاالحكاـ كصالتالفيديكاكغيرىامفالكسائؿالمالئمة".كنظران
مفالمادةاالكلى2طبقانلمبند–0222المتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ

البركتكككؿ تنطبؽعمىىذ–مف لممادة طبقان معو الذمتمتـز البركتكككؿ مفاالتفاقية22ا
االتجار جريمة ارتكاب الييـ المنسكب لألشخاص كالجزاءات كالمقاضاة بالمالحقة كالمتعمقة
انفاذ القصكللتدابير تحقيؽالفاعمية مفأجؿ المنظمة الجريمة احدلصكر بالبشربكصفيا

القانكف.
 الفرع الثاني

 ية القضائيةتنسيق الوال
لمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر المقررة الكطنية افتبايفكاختالؼالنصكصالقانكنية
الجريمة،حيثتقكـ المجتمعالدكليمفاجؿالحدمفىذه احدلالصعكباتالتيتكاجو تهعد

اعبرالجماعاتاالجراميةباستغالؿىذاالتبايفكاالختالؼفيالقكانيفالكطنيةكترتكبجرائمي
تمؾالدكؿالتعاقبعمىبعض قكانيف اك مفغيرىا، اقؿصرامة قكانينيا التيتككف الدكؿ
االفعاؿالمككنةلجريمةاالتجاربالبشر،لذلؾكجبعمىالدكؿافتتعاكففيمابينياعمىنحك
،يجعؿتمؾالجماعاتاالجراميةعرضةلمعقابفيايةدكلةتمارسنشاطياغيرالمشركعفييا

كحتىاليفمتالمجرميفمفالعقابأيانكانتالدكلةالتيارتكبتفيياالجريمة،كميماكانت
.(0)ىذهالقكانيفمختمفةاكمتباينةاكمتقاربة

كينبغيعمىالجيكدالدكليةالساعيةالىالتكفيؽكالتقارببيفالقكانيفالكطنية،لغرض
تتكقؼعندالقكانيفالعقابية،بؿيجبافتتعداىاالىمكافحةجريمةاالتجارفيالبشر،افال

                                                           

كمابعدىا.202مستشاراشرؼالدعدع:مصدرسابؽ،ص(2)
(0): محمد الجناسناءعكدة المحكمة أماـ الدكلهئيإجراءاتالتحقهؽكالمحاكمة ية (2998انظاـركم حسب)ة

.89،ص0222،فية،نابمس،فمسطهيالنجاحالكطنه ،جامعةياةالدراساتالعمهير،كمهيماجستهرسالة



 الكسائؿالدكليةالمستخدمةفيمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر............الفصؿالثاني........

76

القكانيفاالخرلغيرالجنائيةكالقانكفالتجارمكالقانكفاالدارمكالتشريعاتالحسابيةكالضريبية
يعنيالعمؿعمىتنسيؽ المجاؿ،مما ،لكيتأخذالقكانيفالعقابيةالمتخصصةدكرىافيىذا

.(2)ىمنعكقمعكمعاقبةمرتكبيجريمةاالتجاربالبشرالجيكدالدكليةالتيتيدؼال
اذيتعيفتحقيؽالتنسيؽبيفالقكانيفالجنائيةالكطنيةالمتعمقةبمكافحةالرشكةكغسيؿ
االمكاؿكالفساداالدارمبكافةأنكاعولمنعالجناةمفاستغالؿالثغراتكالعيكبالتشريعيةالتي

 ىذا التشريعاتفي غسيؿتشكببعضىذه لجريمة التجريـ نطاؽ مد في كالتكسع المجاؿ،
االمكاؿبحيثيمتدالىكافةالجرائـالتيتككفعمىدرجةمعينةمفالجسامة،كذلؾعدعدـ

.(0)االبالغعفالعممياتالمشبكىةالتيتحدثفيالمؤسساتالماليةكالمصرفيةجريمةجنائية
عمى0222الجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـكقدأكدتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحة

ضركرةتنسيؽالسياساتالجنائيةالكطنيةلمكافحةالجرائـالمذككرةفيىذهاالتفاقية،التيتعد
،اذأكدتعمىالدكؿاالطراؼفيىذهاالتفاقيةعمىاتخاذ جرائـاالتجاربالبشرجزءانمنيا

كرالجريمةالمنظمةكاالفعاؿالتيتشكؿعكامؿمساعدةاالجراءاتالالزمةلتجريـالعديدمفص
الرتكابيا،كنصتاالتفاقيةبصفةخاصةعمىكجكبتجريـالمساىمةفيالجماعاتاالجرامية

.المنظمة
( فيالمادة نفسيا أكدتاالتفاقية تدابير6كما مف يمـز ما منيا،عمىالدكؿاالطراؼاتخاذ )

.(3)ـغسؿعائداتالجرائـعندماترتكبعمداتشريعيةكتدابيراخرللتجري
المادتيف بأحكاـ اخالؿ دكف االطراؼ الدكؿ تكفؿ اف عمى كذلؾ االتفاقية كأكدت

بما-منياقدرةاالجيزةاالداريةكالرقابيةككافةاالجيزةالمعنيةبمكافحةغسيؿاالمكاؿ07ك28
الداخ القانكف يقضي حيثما القضائية، السمطات بذلؾفييا الدكؿ-مي كحثت التعاكف، عمى

التعاكف النكعمفالتعاكفحيثتسعىالدكؿاالطراؼالىتعزيزكتطكير االطراؼعمىىذا
كالتنفيذية القضائية المختصة المعنية االجيزة بيف كالثنائي االقميمي كدكف كاالقميمي العالمي

مف،كماأكدتعمى(4)كالماليةمفاجؿمكافحةغسيؿاالمكاؿ الدكؿاالطراؼاتخاذمايمـز
تدابيرتشريعيةكتدابيراخرللتجريـالفساداالدارمكالرشكةسكاءكقعمفمكظؼعمكمياجنبي

.(5)اكمكظؼمدني
                                                           

.030د.محمديحيىمطر:مصدرسابؽ،ص (2)
أيتيكسؼصبرينة:االختصاصالجزائيفيتجريـبعضاالفعاؿبيفالمجاؿالمحفكظلمدكلةكالتكجو (0)

.256،ص0222الحقكؽ،جامعةمكلكدمعمرم،تيزمكزك،الجزائر،المعاصر،رسالةماجستير،كمية
.225د.محمكدشريؼبسيكني:مصدرسابؽ،ص(3)
.0222(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ7المادة) (4)
(مفاالتفاقيةنفسيا.8المادة)(5)
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كتخكؿكؿدكلةطرؼاجيزتياكسمطاتياالمختصةافتأمربتقديـالسجالتالماليةاك
كاليحؽلمدكؿاالطراؼافترفضالعمؿبيذاالتخكيؿالمصرفيةاكالتجاريةاكبالتحفظعمييا،

 المصرفية السرية (2)بحجة المادة فصمت ذاتو السياؽ كفي الدكلي23، بالتعاكف الخاصة
منياعمىانوأثر0ألغراضالمصادرةفيالتعاكفالقضائيفيىذاالمجاؿ،حيثنصتالفقرة

مشمكؿبيذهاالتفاقية،تتخذالدكلةتمقيطمبمفدكلةطرؼاخرللياكاليةقضائية عمىجـر
الطرؼتدابيرلمتعرؼعمىعائداتالجرائـأكالممتمكاتأكاالدكاتاالخرلالمشارالييافي

 2الفقرة المادة بغرض20مف ، أكضبطيا كتجميدىا أثرىا اقتفاء ك المذككرة االتفاقية مف
بأمرصادرعفا لدكلةالطرؼالطالبةأكعمالنبطمبمقدـمصادرتيافينيايةالمطاؼأما

مفالمادةأنفان،أكبأمرصادرمفالدكلةالطرؼمتمقيةالطمب.2بمقتضىالفقرة
مفالمادةالسالفةالذكر0أساسانلمتعاكفالذمجاءفيالفقرة23كقدكضعتالمادة

لدكلةالطرؼالتيتتمقىمنياعمىىذااالساسعندماأشارتالىافعمىا2حيثنصتالفقرة
مشمكؿبيذهاالتفاقيةمفأجؿمصادرة طمبانمفدكلةطرؼاخرللياكاليةقضائيةعمىجـر
مايكجدفياقميميامفعائداتجرائـأكممتمكاتأكمعداتأكأدكاتاخرلمشارالييافي

 2الفقرة ممكف20مفالمادة الىاقصىحد افتقكـ نفسيا، فياطارنطاقيامفاالتفاقية
القانكنيالداخمي،بماياتي:

أفتحيؿالدكلةالطرؼالطمبالىسمطاتياالمختصةلتستصدرمنياأمرمصادرة،كلتنفيذ-أ
ذلؾاالمرفيحاؿصدكره.

افتحيؿالدكلةالطرؼالىسمطاتياالمختصةأمرالمصادرةعفمحكمةفياقميـالدكلة-ب
 كفقان الطالبة الطرؼ 2لمفقرة المادة بالقدر20مف تنفيذه بيدؼ المذككرة، االتفاقية مف

،كعمىقدرتعمقوبعائداتالجرائـأكالممتمكاتأكاالدكاتاالخرلالمشارالييافي الالـز
كمكجكدةفياقميـالدكلةالطرؼمتمقيةالطمب،كقدنظمتاالتفاقية20مفالمادة2الفقرة

يبيفالدكؿاالطراؼفيمايخصالتصرؼفيعائداتالجرائـاضافةنفسياالتعاكفالقضائ
 ارتكابيا ادكاتفي مف فييا استخدـ الدكؿ،(0)لما تعتمد عمىاف نصتاالتفاقية كما

مفتدابيرتشريعيةكتدابيراخرللتجريـاالفعاؿالتيتؤدمالىاعاقة االطراؼماقديمـز
عفطريؽاستخداـ العدالة غيرحسفسير بمزية الترىيباك اك التيديد اك البدنية القكة

مف الشاىد لمنع اك الزكر بشيادة لمتحريضعمىاالدالء منحيا اك عرضيا اك مستحقة
االدالءبالشيادةاكتقديـاالدلةفياجراءاتتتعمؽبارتكابالجرائـالمشمكلةبيذهاالتفاقية

                                                           

نفسيا.(مفاالتفاقية20/6المادة) (2)
(منيا.24المادة)(0)
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كظؼقضائياكمكظؼمعنيبأنفاذالقانكف،اكارتكاباحداالفعاؿالمذككرةضدامم
.(2)لمنعيـمفتأديةكاجباتكظائفيـالمكمفيفبياعندكقكعالجريمة

العسكرييف عمى ايضا تطبيقيا يجب بالبشر االتجار جريمة بأف القكؿ الميـ كمف
لخارج،كالمتعاقديفكافرادقكاتحفظالسالـكغيرىـمفالعناصرالعامميفباسـامحككمةفيا

كقدابدتاالمـالمتحدةاىتمامابيذهالمسائؿبخصكصبعثاتحفظالسالـ،فقدنصتالقاعدة
مفقكاعدىاالعشرمدكنةقكاعدالسمكؾالشخصيلذكمالخكذالزرقاءعمىكجكبعدـتكرط4

داءاكاالفرادالعامميففيبعثاتاالمـالمتحدةلحفظالسالـفيامافعاؿالاخالقيةمفاالعت
االمـ بعثات في العامميف فأف نفسو الكقت كفي النفسي، اك الجسدم اك الجنسي االستغالؿ
التي بالسمطاتالكطنية الخاصة الحصرية القضائية الكالية تسرمعمييـ لحفظالسالـ المتحدة

كلةيتبعكفىـليا،كيتمتعكفبالحصانةمفالمالحقةالقضائيةالمحمية،كيجبايجاداسبابمعق
تكجباتياميـبأمتيمةخطيرةمفسكءالمسمؾ،مشفكعةبتكصيةبأعادةالفردالمعنيالعامؿ

يتضح،(0)فيبعثاتحفظالسالـالىبمدهمفاجؿاتخاذاجراءاتتأديبيةالحقةبحقوفيبمده
القضائية االجراءات تنفيذ في االطراؼ الدكؿ تعاكف عمى الدكلي المشرىع حرص تقدـ مما
ىذه تمكيؿ كمصادر منابع لتجفيؼ ، منيا المتحصمة أك الجريمة ادكات بمصادرة المتعمقة

 .(3)الجريمةالخطيرة
في السمطاتالمختصة بيف القضائي لمتعاكف كالفعاؿ البارز الدكر تقدـ مما لنا يبدك

عبر ارتكابيا يتـ ما غالبا الجريمة ىذه كاف خاصة بالبشر، االتجار جريمة الحدكدمكافحة
الكطنية،كلجكءالجماعاتاالجراميةلمتنقؿبيفالدكؿمفاجؿالتخمصمفالمالحقةالقضائية
المتخذةضدىـمفقبؿالدكؿالتيارتكبتفيياالجريمة،كبالتاليعدـافالتالجناةمفالعقاب.

 
 المطمب الثاني
 االنابة القضائية

مفسمطةقضائيةالىسمطةقضائيةثانيةالطمبالمكجويقصدباإلنابةالقضائية:ىك
بيدؼاتخاذاجراءمامفاجراءاتالتحقيؽالقضائي.

تككفمكجيةالى فيالمجاؿالدكليفإفاإلنابةالقضائيةتنقسـالىفئتيفحينما أما
الخارج،الىسمطةكطنية،أكالىسمطةأجنبية،فالنكعاالكؿيتعمؽبإنابةالسمطةالقضائية

                                                           

(منيا.03المادة)(2)
.93التقريرالعالمي،مصدرسابؽ،ص(0)
.042غازماحمدمبارؾبفسميدع:مصدرسابؽ،ص (3)
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دكلةلجيةالمعتمديفالدبمكماسييفليافيالخارج،أماالنكعالثانيفيتعمؽبإنابةكطنيةلسمطةلم
كاليدؼمفاالنابة،(2)قضائيةأجنبيةأكبالعكس،كىكالشكؿالسائدفيمجاؿالتعاكفالدكلي

،(0)يؽالقانكفالقضائيةىكتبسيطاالجراءاتكسرعةالقياـبيالتذليؿالصعكباتالتيتعرقؿتطب
كماتكجداىداؼكمسكغاتعدةلإلنابةالقضائيةبيفالدكؿمفاىميافضالتنازعااليجابيفي
االختصاصالقضائيبيفالدكؿ،ككذلؾتحقيؽالعدالةفيالمحاكمةككفالدعكلسكؼتنظر

فيال تساىـ كانيا مفناحيةسيرالعدالة، التيتككفاكثركفاءة تغمبعمىمفقبؿالدكلة
 لمكاطنييا الدكلة تسميـ جكاز عدـ عمى(3)مشكمة يككف عندما المتيـ اصالح في كتساىـ ،

اصالحو في يؤثركف ممف كاصدقائو اقاربو بيف انو كيشعر ليا ينتمي التي الدكلة اراضي
القكانيف،كلألىميةالكبيرةالتيتتمتعبيااالنابةالقضائيةتجدليااساساقانكنيافي(4)كتأىيمو
،كاالتفاقياتالدكليةكاالقميميةكفيمبدأالمعاممةبالمثؿ،كمفاالتفاقياتالدكليةالتي(5)الكطنية

حرصتعمىالتأكيدعمىاالنابةالقضائيةاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبر
يةافتنقؿاحداىاالىالتينصتعمىافتنظرالدكؿاالعضاءفيامكان0222الكطنيةلعاـ

مشمكؿبيذهاالتفاقية،فيالحاالتالتييعدفيياذلؾ االخرلاجراءاتالمالحقةالمتعمقةبجـر
النقؿفيصالحسالمةاقامةالعدؿ،كخصكصاعندمايتعمؽاالمربعدةكالياتقضائية،كذلؾ

                                                           

،مطبعةيادكار،العراؽ،5د.براءمنذركماؿعبدالمطيؼ:شرحقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية،ط(2)
.399ص،0226السميمانية،

بالسنة (0) القاىرة، كالقكانيفالكطنية، فيظؿاالتفاقياتالدكلية المنظمة الجريمة : يكنسالباشا فائزة د.
.434طبع،ص

كمية (3) ماجستير، رسالة ، المنظمة الجريمة مكافحة في الدكلي التعاكف : المصرم غالب جبراف مطير
.222،ص0228الحقكؽ،جامعةاسيكط،

عبرالكطنية،مؤتم (4) المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ الفريؽالعامؿالمعنيراالطراؼفياتفاقية
.4،ص0227بالتعاكفالدكلي،فيينا،

(مفقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائيةالمرقـبالعدد356-350المشرعالعراقيفيالمكاد) نصعمييا(5)
(مفقانكفاالجراءات408-406يياالمشرعالبحرينيفيالمكاد)المعدؿ.كمانصعم2972لسنة03

03(مفقانكفاالجراءاتالمرقـبالعدد762–758الجنائيةالمعدؿككذلؾالمشرعالقطرمفيالمكاد)
.0224لسنة
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 المالحقة تركيز اجؿ اال(2)مف تنفيذ الييا المطمكب الدكلة كتقـك بالقضية، القضائية نابة
المعركضةكالمرسمةالييامفالجياتالمعنيةفيالدكلةالطالبةكفقالإلجراءاتالمعمكؿبيافي
ذلؾ تكضح اف فعمييا محددة اجراءات في رغبة الطالبة لمدكلة كانت كاذا الداخمية، قكانينيا

الطمببعدـتعارضومعقكانينياصراحةفيطمبيا،اماالدكلةالمطمكبمنيااالنابةفتتحقؽمف
،كمااذارغبتاحدلالدكؿاالجنبيةفياتخاذاجراءمفاجراءاتالتحقيؽ(0)كانظمتياالداخمية

فيجريمةمعينةبكاسطةالسمطةالقضائيةلدكلةماافتقدـطمبانبذلؾ،كمفىذهاالجراءات
أكتفتيشمكافأكمنزؿ،أكضبطاالستماعالىالشيكد،تبميغمتيـأكشاىدبالحضكر،
 .(3)اشياءأككثائؽمعينة،كتمقيتقاريرالخبراءكمناقشتيـ

كالمتعمؽمنياإ فيبعضاالتفاقياتالدكلية حيزان أخذ قد القضائية مكضكعاالنابة فى
بشكؿخاصفيجرائـاالتجاربالبشر،فقدتناكلتاتفاقيةحظراالتجارباألشخاصكاستغالؿ

مسألةاالنابةالقضائية،اذألزمتالدكؿاالطراؼبتنفيذاالستنابات2949ارةالغيرلسنةدع
بقكليا الكطنيكألعرافيـ لتشريعيـ طبقان االتفاقية ىذه التيتتناكليا بالجرائـ المتصمة القضائية

يف،أكباتصاؿمباشربيفالسمطاتالقضائية،أكباتصاؿمباشربيفكزيرمالعدؿفيالدكلت
برسالةمباشرةالىكزيرالعدؿفيالدكلةالمستنابةمفقبؿسمطةمختصةفيالدكلةالمستنيبة،
 أكعفطريؽالممثؿالدبمكماسيأكالقنصميلمدكلةالمستنيبةلدلالدكلةالمستنابةالذميقـك

احككمةالدكلةبنقؿالرسالةمباشرةالىالسمطةالقضائيةالمختصةأكالىالسمطةالتيتحددى
المستنابة،كيتمقىمباشرةمفالسمطةالمذككرةاالكراؽالتيتشكؿتنفيذانلالستنابة،كفيبعض
لـيتفؽعمى الحاالتترسؿنسخةمفاالستنابةالىالسمطةالعميافيالدكلةالمستنابة،كما

عمىاف ، المستنيبة السمطة بمغة القضائية يككفمفحؽالدكلةخالؼذلؾتحرراالستنابة
المستنابةأفتطمبترجمةليابمغتياتصدؽعمىصحتياالسمطةالمستنيبة،كيقكـكؿطرؼ
فيىذهاالتفاقيةبأشعاركؿمفاالطراؼاالخرلفييابالطريقةأكبالطرؽالمذككرةاعالهكالتي

                                                           

.0222(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةلعاـ02المادة) (2)
المعدؿ،كذلؾ2972لسنة03(مفقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائيةالعراقيالمرقـبالعدد350ة)الماد (0)

.2983(مفاتفاقيةالرياضالعربيةلمتعاكفالقضائيلعاـ28المادة)
(مفاالتفاقيةنفسيا.24المادة) (3)
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ال تكجيو كالىافيتـ ، الطرؼاالخر مف االستناباتالقضائية ،يقبؿبيا االشعار ىذا دكلة
يستمرالعمؿباالجراءالمتبعفييابصدداالستناباتالقضائية،كالينشأعفتنفيذاالستنابات
القضائيةأمحؽبالمطالبةبأمرسـأكنفقةمفأمنكعباستثناءمصاريؼالخبراء،اليؤكؿ

التفاقيةباألخذبأمأمنصفيىذهالمادةعمىنحكيجعؿمنوتعيدانمفجانباطراؼىذها
 .(2)اجراءأكنيجفياقامةالبينةفيالقضاياالجزائيةيخالؼقكانينياالكطنية

فقد القضائية االنابة لطمب االستجابة عدـ فييا يجكز التي بخصكصالحاالت أما
 لعاـ القضائي لمتعاكف الرياضالعربية اتفاقية 2983حددتيا في يدخؿ ال التنفيذ كاف فاذا

ختصاصالييئةالقضائيةلدلالطرؼالمتعاقدالمطمكباليوالتنفيذ،ككافمفشأنوالمساسا
بسيادةالطرؼالمتعاقدالمطمكباليوذلؾ،أكبالنظاـالعاـفيو،اذاكافالطمبمتعمقانبجريمة

ضتنفيذيعتبرىاالطرؼالمتعاقدالمطمكباليوالتنفيذجريمةذاتصبغةسياسية،كفيحالةرف
طمباالنابةاكتعذرتنفيذه،تقكـالجيةالمطمكباليياتنفيذالطمببأخطارالجيةالطالبةبذلؾ

.(0)فكرا،معاعادةاالكراؽكبيافاالسبابالتيدعتالىرفضاكتعذرتنفيذالطمب
التالحا2992كحددتاتفاقيةاالمـالمتحدةالنمكذجيةلنقؿاالجراءاتالجنائيةلسنة

أكالمبرراتالتييجكزفييارفضطمبنقؿاالجراءاتالجنائيةكىياذالـيكفالمتيـحامالن
لجنسيةالدكلةمتمقيةالطمب)احدرعاياىا(أكلـيكفمفالمقيميففييابشكؿاعتيادم،اذا

نكفالجنائيالعادمكافالفعؿجرمانكفقانلمقانكفالعسكرمكاليعدفيالكقتنفسوجرمانكفقانلمقا
عالقةبالكمارؾأكالرسكـأكالضرائبأكالنقداالجنبي،كعدتالدكلةمتمقية ،كاذاكافلمجـر

 .(3)الطمبافالجريمةذاتطابعسياسي
اماعفانابةاحدلالدكؿاالجنبيةلمسمطةالقضائيةفيالعراؽكبماافالمكضكعيتعمؽ

باإلنابةبالطرؽالدبمكماسيةالىمجمسبالعالقةبيفدكلتيف،فعمى تمؾالدكلةافترسؿطمبيا
ارساؿطمبات فيتـ العربية كانتاالنابةبيفدكؿالجامعة اذا اما القضاءاالعمىفيالعراؽ،

                                                           

.2949يرلسنة(مفاتفاقيةحظراالتجارباألشخاصكاستغالؿدعارةالغ23المادة) (2)
(مفاالتفاقيةالمذككرة.27المادة) (0)
(مفاالتفاقيةالمذككرة.7المادة) (3)
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،أمابخصكصمشتمالتالطمبفيجبأفيذكرفيو(2)االنابةمباشرةعفطريؽكزارةالعدؿ
مع–اسموكلقبوكمينتوكمحؿاقامتو–بالشخصالمطمكبتبميغوجميعالمعمكماتالمتعمقة

دقيؽ كتحديد فييا االتياـ ادلة كبياف فييا التحقيؽ يراد التي ظركؼالجريمة كاؼعف بياف
القانكنية النصكص كعرض العراؽ في القضائية السمطة قبؿ مف اتخاذه المطمكب لألجراء

 عميو الطم(0)المنطبقة تدقيؽ كبعد اف، يجد قد االعمى مجمسالقضاء قبؿ مف بكمرفقاتو
الطمبمستكؼلمشركطالقانكنيةكافتنفيذاالجراءالمطمكباليخؿبالنظاـالعاـفيالعراؽ،
ففيىذهالحالةيقررمجمسالقضاءاالعمىاحالةالطمبعمىقاضيالتحقيؽالمختصمكانيان

مفاجراءاتكفؽالقانكف ،كيجكزالحضكرلممثؿعفالدكلةطالبةاالنابةعندالتخاذمايمـز
 عمىذلؾيتعيفاعالـالجيةالطالبةعممانبمكافكزماف(3)القياـباإلجراءاتالمذككرة بناءن ،

،كأجاز(4)تنفيذاالنابةلكييتاحلمطرؼذمالشأفافيحضراذاشاءأكيككؿمفينكبعنو
يطمبمفممثؿالدكلةطالبةاالنابةايداعمبمغمناسبمفالقانكفلمجمسالقضاءاالعمىاف

 كاتعابالخبراءكالرسـك كمصاريؼالشيكد التحقيؽ، الماؿلحسابالمصاريؼالتييقتضييا
 يمـز عمىاالكراؽكغيرذلؾمما تـ(5)المقررة فاذا المرحمةاالكلية، االنتياءمفىذه كبعد ،

قاضيالتحقيؽافيقدـاكراؽالقضيةالىكزارةالعدؿ،كاالخيرةالقياـباإلجراءالمطمكبفعمى
بالطرؽالدبمكماسيةايضان،كفيحالةعدـامكانية(6)تقكـبدكرىابإرسالياالىالدكلةاالجنبية

تعذرالتنفيذألمسبب أكاذا القانكفالعراقي، االنابةالقضائيةبسببمخالفتياإلحكاـ تنفيذ
تاالحالتيفالبدمفاشعارالدكلةالطالبةبالطرؽالدبمكماسيةبتعذرتنفيذاالجراءكاف،ففيكم

.(7)كسببو
                                                           

/ب(مفاالتفاقيةنفسيا.25المادة)(2)
المعدؿ،كذلؾ2972لسنة03(مفقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائيةالعراقيالمرقـبالعدد353المادة)(0)

.2983لعربيةلمتعاكفالقضائيلعاـ(مفاتفاقيةالرياضا8المادة)
المعدؿ.2972لسنة03/أ(مفقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائيةالعراقيالمرقـبالعدد354المادة)(3)
.2983(مفاتفاقيةالرياضالعربيةلمتعاكفالقضائيلعاـ28المادة)(4)
المعدؿ.2972لسنة03المرقـبالعدد/ب(مفقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائيةالعراقي354المادة)(5)
/ج(مفالقانكفنفسو.354المادة)(6)
.2983(مفاتفاقيةالرياضالعربيةلمتعاكفالقضائيلعاـ22(ك)7المادتيف) (7)
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كيبدكلنامماتقدـإفلإلنابةالقضائيةدكرانكبيرانفيتبسيطاالجراءاتكسرعةالقياـبيا
المنظمةالعابرةكتذليؿالصعكباتالتيتعيؽتطبيؽالقكانيف،بمكازاةماتشيدهعصاباتالجريمة

لمحدكدالكطنيةكالتيتعدجرائـاالتجاربالبشرفيالكقتالحاضرمفأىماكأكثرىاانتشارانعمى
الصعيدالدكليمفحيثتطكرأساليبارتكابيا،كبكاسطةاالنابةالقضائيةتستطيعالدكلةاف

لياالقدرةعمىاختراؽتتعرؼعمىالمجرميفافرادانأكجماعاتمنظمةفيالدكؿاالخرلالتي
الحدكداالقميميةلمدكؿكلكياليككفليؤالءالجناةمالذآمففيأمدكلةيقصدكنيا.

شرباالافالمشرعالعراقيحقيقةنلـيعالجاالنابةالقضائيةفيقانكفمكافحةاالتجاربال
لؾبعضالتشريعاتالعربية،كانماتركياالىالقكاعدالعامة،ككذ0220لسنة08المرقـبالعدد

االتجار مكافحة قانكف في المصرم المشرع نصعمييا فيما ، كالمغرب كقطر البحريف في
(كقدتضمنتأفتتعاكفالجياتالقضائية28المادة)0222لسنة64بالبشرالمرقـبالعدد

حقةجرائـاالتجاركالشرطيةالمصريةمعالجياتاالجنبيةالمماثمةليافيمايتعمؽبمكافحةكمال
بالبشربمافيذلؾتبادؿالمعمكماتكاجراءالتحرياتكالمساعداتكاالنابةالقضائية......كغير

ذلؾمفصكرالتعاكفالقضائيالشرطي.
 الثالثالمطمب 

 تسميم المجرميننظام 
القضائيالدكليفييه اساليبالتعاكف المجرميفاسمكبناجحكفعاؿمف تسميـ عد

اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةكقدكانت،البشربؿمكافحةجرائـاالتجارامج
افيككفيـالمجرميفحيثاشترطتشاممةكتفصيميةفيمجاؿتسم0222عبرالكطنيةلعاـ

الذميمتمسبشأنوالتسميـمعاقبانعميوبمقتضىقانكفالدكلتيفالطالبةكمتمقيةالطم قدب،كالجـر
اذا،القضائيفيمجاؿتسميـالمجرميفسبعةعشرةفقرةلتنظيـالتعاكفنفسياتضمنتالمادة

 )بكافطمبالتسميـيشمؿجرائـغيرمشمكلة (0الفقرة المنطبقةعمييامنيا، كاعتبارالجرائـ
لمتسميـفيأممع الخاضعة مفالجرائـ المادة المجرميفىذه لتسميـ التي،اىدة تشترطكالدكلة

ؽتسميـالمجرميفبكجكدمعاىدةجازليااعتبارىذهاالتفاقيةاالساسالقانكنيلمتسميـفيمايتعم
تنطبؽعميوىذهالمادة  .(2) بامجـر

                                                           

.0222(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ4-3-26/2المادة) (2)
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يقتضيبحثىذاالمكضكعتقسيموعمىثالثةفركعنبحثفياالكؿتعريؼتسميـعميو
ال كفي المجرميف تسميـ مكانع الثاني كفي كمبداالمجرميف المجرميف تسميـ بيف العالقة ثالث

 االختصاصالشامؿ.
 الفرع االول

 تعريف تسميم المجرمين
الى عمىأقميميا عفشخصأجنبيمكجكد الدكلة تخؿ المجرميفبانو كيعرؼتسميـ

دكلةأخرلتطالببتسميموليامفأجؿمحاكمتوعفجريمةأرتكبيافيأقميميا،أكلتنفيذحكـ
اجراءبمقتضاهتسمـمريكيةالعميابأنوكعرفتوالمحكمةاال،(2)ادرعميومفمحاكمياجنائيص

الدكلةمتيمانأكمحككمانعميولدكلةاخرللجريمةارتكبتخارجنطاؽحدكدىااالقميميةأكداخؿ
ككذلؾعرفتو،ااالختصاصلمحاكمتوأكمعاقبتوالكاليةالقضائيةلدكلةاخرلحيثيككفلي

ا بأنو العميا االنكميزية القضائيةلمحكمة المالحقة في الطالبة الدكلة حؽ يدعـ شكمي اجراء
منيا المطمكب الدكلة اقميـ عمى كالمتكاجد المالحقة االشخاصمحؿ أحد باستعادة لممطالبة

الطالملمحاك الدكلة في ارتكابيا تـ جنائية اتيامات عف الحبسالقانكنيتو مف ليركبو أك بة
.(0)ككـبوفيالدكلةالطالبةحالم

كاف كمضمكنيا جكىرىا في تتفؽ المجرميف لتسميـ السابقة التعريفات اف كيالحظ
مماسبؽ،كيؤثرعمىمضمكفتسميـالمجرميفالكاختالؼلفظيفيصياغتياكىاختمفت

استخالص التعريفاتيمكف كىيمف لمتسميـ عناصرضركرية شثالثة كجكد ضركرة خص:
متيـبارتكابجناية،كافتكجددكلةمختصةبمحاكمتوأكمعاقبتو،كافيككفىذاالشخص
طمب في تفصؿ كالتي تسميمو منيا المطمكب الدكلة كىي ، اخرل دكلة اقميـ عمى مقيمان

.(3)ـالتسمي


                                                           

.208شكقيعمرابكخطكة:مصدرسابؽ،صد.أحمد(2)
عمر:مصدرسابؽ،ص(0) .027د.دىاـاكـر
،دارالفكر2نطاؽالسمطةالتقديريةلإلدارةفيمجاؿتسميـالمجرميف،طد.امؿلطفيحسفجاباهلل:(3)

.22،ص0223الجامعي،االسكندرية،
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 الفرع الثاني
 موانع تسميم المجرمين  

الجريمةالمطمكبالتسميـمفاجميا،اكقدنفسقديككفالمانعفيتسميـالمجرميفىك
،جرائـاليجكزالتسميـمفاجمياتككفالصفةالتييتمتعبياالشخصالمطمكبتسميمو،فيناؾ

 :كمايأتييجكزتسميميـ،ككاشخاصال
 اوال : الجرائم التي ال يجوز التسميم من اجميا 

 تةالجرائم السياسية والجرائم العسكرية البح -4
(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنية26/24نصتالمادة)

"اليجكزتفسيرأمحكـفيىذهاالتفاقيةعمىانويفرضالتزامانبالتسميـاذاكاف-عمىأف:
ةلدلالدكلةالطرؼمتمقيةالطمبدكاعكجييةلالعتقادبأفالطمبقهدـبغرضمالحقةأكمعاقب

شخصبسببنكعجنسواكعرقواكديانتواكاصمواكآرائوالسياسية،اكافاالمتثاؿلمطمب
سيمحؽضررانبكضعيةذلؾالشخصألمسببمفتمؾاألسباب".

كعدـالتسميـفيالجرائـيمةالسياسيةأكالعسكريةالبحتة،اليجكزتسميـمرتكبالجر
ميياالمعاىداتالمعقكدةبيفالدكؿبيذاالخصكصكعمةالسياسيةيهعدمفالمبادئالتينصتع

 المجـر معاممة عمى تحمؿ التي بعضاالعتبارات الى السياسية، بالجرائـ يتعمؽ فيما ذلؾ،
اليركبمف كجريمة البحتة العسكرية يخصالجرائـ فيما أما ممتازة، خاصة السياسيمعاممة

رائـالعسكريةالبحتةذأالعتباراليصدؽعمىالج،كىاكجرائـعدـالطاعة،الخدمةالعسكرية
عفنزعةإجراميةلدلمرتكبيا،كككفالجريمةسياسيةاـالمتركؾلمدكلةالمطمكبتنـألنياال

 .(2)منياالتسميـ
:الجرائم التي ال يكون معاقبا عمييا بمقتضى قانون الدولتين ) ازدواج التجريم ( -2

الم مفيشترطآلجؿتسميـ ارتكبو افيككفما عميومهفعؿجـر بمقتضىقانكفعاقبا
الدكلةط،فكاحدآالدكلتيففي التسميـ البة التسميـ المطمكبمنيا المبدكالدكلة ىذا كيستند أ،

الغالب في التسميـ منيا المطمكب لمدكلة ليس انو مف المستمد االعتبار الى خاصة بصفة
جمياطمبالتسميـاذاكانتالجريمةالمطمكبالتسميـمفامصمحةمؤكدةاككاضحةفياجابة

                                                           

.232د.أحمدشكقيابكخطكة:مصدرسابؽ،ص (2)
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قكانينيا في ليا كجكد (2)ال الجريمة، لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية حاكلت المجاؿ ىذا كفي
لعاـ الكطنية عبر 0222المنظمة التجريـ ازدكاجية مفيكـ معالجة اشارتالىافازدكاجيةإذ

نوالتسميـمعاقباعميوبمقتضىالتشريعالداخميأذميمتمسبشكفياذاكافالفعؿالالتجريـيست
 ايضا كاشارت ، التسميـ منيا المطمكب كالدكلة التسميـ طالبة الدكلة مف الدكؿلكؿ اف الى

يجبعميياافتعتمدتشريعاتتقررتجريـاالفعاؿالجنائيةالمتكخاةفيالمنظمةفياالتفاقية
لذلؾ كنتيجة االتفاقية الدكؿعند بيف القانكف في مشتركة عمكمية تمقائيا تكجد االتفاقية تنفيذ

،(0)لةازدكاجيةالتجريـأتسكيةمسالطالبةكمتمقيةالطمبالتيصدقتاالتفاقيةممايتيحالمجاؿل
اليتناسبكضركراتالتعاكفالدكليفيمكافحة فياشتراطازدكاجالتجريـ كيبدكافالتشدد

ديفتحتمالبيبتحقيؽشرطاالزدكاجمتىماكافالفعؿمعاقباعميوفيكالالجريمةكافيكتف
.اماسـاككصؼكاف


 الجرائم التي ال تبمغ درجة معينة من الجسامة  -1

الجسامةأل جانبمف عمى ارتكبيا التي الجريمة تككف اف يشترط المجـر تسميـ جؿ
القانكف، يعينيا تبمغياكالخطكرة لـ التسميـفاف يجكز ،فال القانكنيكاخذت التعاكف أتفاقية

بيذاالشرطحيثنصتفيالمادةالثانيةمنياعمى2964لسنةمصركالعراؽكالقضائيبيف
كالعمة،ساقؿمفسنةفيقكانيفالدكلتيفعدـجكازالتسميـفيالجرائـالتيتككفعقكبتياالحب

نفقاتالتييتطمبياطكرةالتستحؽاتخاذتمؾاالجراءاتكالفيذلؾافالجرائـالبسيطةقميمةالخ
 .(3)التسميـعادة

كفيىذاالمجاؿفقدنصتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنية
0222لعاـ عمى26/0فيالمادة منيا يتضمفعدةجرائـخطيرةانوه كافطمبالتسميـ اذا

بعضمنياليسمشمكالبيذهالمادة،جازلمدكلةالطرؼمتمقيةالطمبافتطبؽىذهالمنفصمة،ك

                                                           

.203صىصدرسابؽ،:د.سمطافعبدالقادرالشاكمد.عميحسيفالخمؼك(2)
الجكانباالشكاليةفيالنظاـالقانكنيلتسميـالمجرميف،دارالجامعةالجديدة،كميةد.سميمافعبدالمنعـ:(0)

243،ص0227الحقكؽ،االسكندرية،
عمر:مصدرسابؽ،ص(3) .005د.دىاـاكـر
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رائـالمشمكلةالجانفافعددتالمادةفبعدا،مؽبتمؾالجرائـغيرالمشمكلةالمادةايضافيمايتع
0كفقالممادة)حالةالىمكاداخرلتحددىذهالجرائـ،فانومفبيفىذهالجرائـإلبنظاـالتسميـبا

م ب( / عمييا،نيا يعاقب كاف متى منظمة اجرامية جماعة ترتكبيا التي الخطيرة الجرائـ
.(2)تقؿعفاربعسنكاتاكبعقكبةاشدبالحرمافمفالحريةلمدةقصكلال

ىيسمكؾيمثؿجرمايعاقبعميوبالحرمافالتاـمفالحريةلمدةالتقؿ:كالجريمةالخطيرة
(0)عسنكاتاكبعقكبةاشدفاربع

 ثانيا : االشخاص الذين ال يجوز تسميميم
 رعايا الدولة المطموب منيا التسميم   -4

الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ المجاؿنصتاتفاقية كفيىذا
في"اذالـتقـالدكلةالطرؼالتييكجدالجاني-منيا(عمىاف:26/22المادة) المزعـك

تنطبؽعميوىذهالمادة،لسببكحيدىكككنواحد اقميميابتسميـذلؾالشخصفيمايتعمؽبجـر
رعاياىا،كجبعمييا،بناءعمىطمبالدكلةالطرؼالتيتطمبالتسميـ،افتحيؿالقضية

تمؾالسمطات كتتخذ . المالحقة بقصد المختصة الىسمطاتيا لو إبطاءالمبرر قرارىادكف
بمقتضى جسيـ ذمطابع اخر أمجـر فيحالة االتيكما النحك عمى بإجراءاتيا كتضطمع
القانكفالداخميلتمؾالدكلةالطرؼ.كتتعاكفالدكؿاالطراؼالمعنية،خصكصكانفيالجكانب

 االجرائيةكالمتعمقةباالدلة،ضمانانلفعاليةتمؾالمالحقة".
كبمنياالتسميـافتسمحبتسميـرعاياىاأمحامميجنسيتيا،اليجكزلمدكلةالمطم

السيادة في لحقيا اعماال حمايتيا في الدكلة ىذه رعايا حؽ ذلؾ كعمة الطالبة، الدكلة الى
الدكؿتأخذبيذاالمبدأ،كلكنويعرقؿاجراءالتسميـكيضعؼمفمكافحةقكانبفكالكرامة،كغالبية

ف،كقديؤدمالىافالتالمجرميفمفالعقاب،كمفناحيةاخرلييددالجريمةكمالحقةالمجرمي
كقدنصت،(3)،ممايؤدمالىاىدارالعدالةحؽالدكلةالطالبةالتيكقعتعمىاقميمياالجريمة

                                                           

.234سميمافعبدالمنعـ:مصدرسابؽ،صد.(2)
.0222/ب(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ0المادة) (0)
(3): مبارؾ العزيز عبد ىشاـ طد. كالقانكف، الكاقع بيف المجرميف القاىرة،2تسميـ العربية، النيضة دار ،

.73،ص0226
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التسميـفيحالةماعمىعدـجكازعمىىذاالمبدأالمعاىدةالعراقيةالمصريةفيمادتياالسابعة
ال كاف منشخصاذا المطمكب الدكلة رعايا التسميـياحد االكركبية،ا االتفاقية نصت ككذلؾ
رفضعمى22/5/2986التيتـالعمؿبياكاصبحتنافذةفي23/20/2957لمتسميـفي

 .رعاياكؿدكلةطرؼفياالتفاقيةتسميـ
ذتبمبدأالتسميـ(كاخ االافىناؾبعضالقكانيفشذتعفىذاالمبدأ)عدـالتسميـ

لرعاياىاايمانامنيابالتعاكفالدكلي،فبالنسبةلالتجاهاالكؿالذميرلعدـجكازالتسميـفانيـ
يركفبافالتسميـيؤدمالىسحبالمتيـالىقاضيوالطبيعيكىكقاضيالدكلةالذمانتيؾ

 حقو الحقكؽلممكاطنيفكمنيا تكفير افمفكاجبالدكلة كما اماـقانكنيا عادلة فيمحاكمة
ككذلؾفافالغرضمفالتسميـ،(2)لرحمةالقانكفكالقاضياالجنبيقاضيوالطبيعيكعدـتركو

فأفمحاكمتوىكعدـافالتالجناةمفالعدالةكبماانويمكفلمدكلةالتيينتمياليياالشخص
عادل يضمفذلؾمحاكمة العمؿكما تحققتمفىذا قد المطمكبة كاماـالعدالة قاضيو اماـ ة

دبافالدكلةالجميكره،كىذايتيحلوالطمأنينةكسدالفراغالذميشكبالقكانيففيالمبدأالسائ
(0)تسمـرعاياىا يؤدمالىز، فتسميـالدكلةلرعاياىا االمرجكبوبالنقد التعاكفاالافىذا يادة

 .(3)الدكليبيفالدكؿ
فياالنتقاداتالتيكجيتالىىذاالمبدأكمفأجؿالتخفيؼمفحدةتطبيقو،فقدكلتال

قاعدةأماالتسميـأكمنياتـالنصفياالتفاقياتالمبرمةبيفالدكلةالتيتعتنقوعمىعدةبدائؿ
، بالمحاكمة ، المشركط التسميـ إكقاعدة اخرل مرة الشخص  )التسميـعادة دكلتو الى

.(4)المؤقت(
 

                                                           

.42سفجاباهلل:مصدرسابؽ،صد.امؿلطفيح(2)
لمحدكد،(0) العابرة الجرائـ مكافحة في الجنائية لمشرطة الدكلية المنظمة :دكر الخفاجي سعيد مكسى باقر

.026ص،0227جامعةبابؿ،كميةالقانكف،غيرمنشكرة،دكتكراه،ةاطركح
المجرميفاالرىابيففياالتفاق(3) تسميـ : عرفة السيد محمد العربيةد. المجمة االرىاب، لمكافحة العربية ية

 مجمد االمنية، لمعمـك العربية نايؼ جامعة عف تصدر كالتدريب، االمنية 25لمدراسات العدد ،09،
.325ص

(4) M.CHERIF BASSIOUNI , INTERNTATIONAL EXTRADITION , OP , Cit , p. 

231 .  
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 االجانب الخاضعون الختصاص قضاء الدولة المطموب منيا التسميم -2
االجان مف يخضع مف تسمـ اف التسميـ منيا المطمكب لمدكلة يجكز لمجريمةال ب

(4كىذامانصتعميوالمعاىدةالعراقيةالمصريةفيالمادة)،لقضائياالمطمكبالتسميـعنيا
يـاذاكافالشخصالمطمكبتسميموقدسبقتمحاكمتوعفاليسمحبالتسماذجاءفييامنيا

الدكلةالتيالجريمةالتيطمبتسميمومفاجميافبرئاكعكقباككافباقياتحتالمحاكمةفي
كافالشخصالمذككرقيدالتحقيؽاكالعقابفياقدـاليي قدـالدكلةالتيطمبالتسميـ،فاذا

كمانصتعمىىذا،يؤجؿتسميموحتىتنتييالمحاكمةفالطمبعفايةجريمةاخرل،االيي
.بدأاتفاقيةمجمسالتعاكفالعربيالم
  عفاء القضائي لالمتمتعون با -1

كرؤساءالدكؿكالمعتمدكفالسياسيكفكمففيحكميـ،فاليجكزتسميـىؤالءاذاارتكب
يةدكلةاخرلفطمبتواالكلىمفالثاناحدىـجريمةفياقميـدكلةاليخضعلقضائياثـلجأالى

.(2)الفمحاكمتوفيياغيرجائزة
الصفةبتنازلوعفالرئاسةاكعزلواك زالتعنوىذه كيجكزتسميـرئيسالدكلةاالجنبيةاذا

فيومتمتعاانتياءرئاستوبشرطافيككفطمبالتسميـمفاجؿجرائـكقعتمنوفيزمفلـيكف
يا،ككذلؾيجكزتسميـالمبعكثالسياسيالىدكلتوفقطلتتكلىمحاكمتوءاتعفابصفةالرئاسةكا

 .(0)االخاصةكفقالماتقضيبوتشريعاتي
 االرقاء الياربون   -1

استرداد ىربكا قد الياربيفسكاءكانكا االرقاء التخمصمفاناليجكزتسميـ اـ لحريتيـ
ارتككمسؤ التي الجرائـ عف تبررهليتيـ المبدأ كىذا الرؽ، مف لمتخمص ارقاء بكصفيـ بكىا

االخرل الجرائـ اما السماكية، االدياف ترفضيا الرؽ حالة ككف مف مستمدة اعتباراتانسانية
.(3)جميابشرطافتضمفليـحريتيـالعاديةفيجكزتسميميـمفا

 الفرع الثالث
 املالعالقة بين تسميم المجرمين ومبدأ االختصاص الش

في لمفصؿ المحاكـ مف لمحكمة القانكف خكليا التي السمطة باالختصاص: يقصد
معينة القاضيفينظردعكلجزائيةمعينة(4)قضايا اكىككالية .كىناؾثالثةانكاع(2)،

                                                           

عمر:مصدرسابؽ،ص(2) .009د.دىاـاكـر
.083،ص2984.عميصادؽابكىيؼ:القانكفالدكليالعاـ،االسكندرية،د(0)
.266،ص2992د.ماىرعبدشكيشالدرة:االحكاـالعامةفيقانكفالعقكبات،المكصؿ،(3)
.352،ص2988،القاىرة،20د.محمكدمحمكدمصطفى:شرحقانكفاالجراءاتالجنائية،ط (4)
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، كاالختصاصالمكاني كاالختصاصالشخصي، االختصاصالنكعي، ىي لالختصاص،
تصاصاتقضائيةيكجداختصاصرابعكيطمؽعميواالختصاصاضافةالىماتـذكرهمفاخ

الشامؿ:كيطمؽعمىمبدأاالختصاصالشامؿتسمياتعدة،فعمىسبيؿالمثاؿاطمؽعميو
االختصاصالشامؿ تسمية العراقي البعضاالخر،(0)المشرع عميو الصالحيةكاطمؽ تسمية

،كماسماهالبعضاالخربمبدأ(4)لشاممة،كاطمؽعميواخركفتسميةالصالحيةا(3)الدكلية
كافاساسىذاالمبدأىكفكرةالتعاكفبيفالدكؿفيمكافحةاالجراـ.(5)عالميةالنصالجنائي

،كالتعبيرعفاالتجاهنحكتأكيدعالميةالجزاءالجنائي،فالتدخؿالدكليكفقانليذاالمبدأيسعى
،كيعرؼالبعضىذاالمبدأ(6)مفأجؿالمصمحةاالنسانيةالىتجنبافالتالجناةمفالعقاب

بأنو:لكؿدكلةالحؽفيالعقابعمىاالفعاؿالتييقترفيااجنبيخارجاقميمياكلكضداجنبي
يمكف كال اقميميا عمى مكجكدان المتيـ ككاف قانكنيا في مجرمة االفعاؿ ىذه كانت اذا اخر،

 بالجانيكشركطاخرلتتعمؽبالجريمةككماياتي:كىناؾشركطتتعمؽ.(7)تسميمو
 اوال: الشروط المتعمقة بالجاني: 

  ان يكون اجنبيًا  -4
في التييقيـ الدكلة الشخصالذماليتمتعبحؽفيجنسية ىك باألجنبي: كيقصد
كافكجكدهفيوبقصدعبكرهكالمركرفيوفقطأكبقصدالتكطف اذا اقميميا،بغضالنظرعما

 الجئاى كاف أك بحريتو فيو دخؿ كسكاء االختصاص(8)كاالقامة، مبدأ لتطبيؽ يشترط عميو ،
(9)الشامؿعمىمرتكبجريمةاالتجاربالبشرافيككفالشخصاجنبيان

                                                                                                                                                                      

.295عمر:مصدرسابؽ،صد.دىاـاكـر (2)
المعدؿ.2969لسنة222(مفقانكفالعقكباتالعراقيالمرقـبالعدد23المادة) (0)
،بيركت،0د.غسافرباح:االتجاىاتالحديثةفيقانكفالعقكباتالعاـكقضاءاالحداثالمنحرفيف،ط (3)

.29،ص2992
(مفقانكف03المعدؿ،كالمادة)2949لسنة248كرمالمرقـبالعدد(مفقانكفالعقكباتالس03المادة) (4)

(مفقانكفالجزاءالعمانيالمرقـ20المعدؿ،كالمادة)2943لسنة342العقكباتالمبنانيالمرقـبالعدد
المعدؿ.2974لسنة7بالعدد

مةلمجريمةكالنظريةالعامةلمعقكبةد.محمكدنجيبحسني:شرحقانكفالعقكبات،القسـالعاـ،النظريةالعا(5)
.250،ص2977،دارالنيضةالعربية،القاىرة،4كالتدبيراالحترازم،ط

.222،ص2996،القاىرة،6د.احمدفتحيسركر:الكسيطفيقانكفالعقكبات،القسـالعاـ،ط(6)
.220،ص2995،القاىرة،2جعمرالسعيدرمضاف:شرحقانكفالعقكبات،القسـالعاـ، (7)
عمر:مصدرسابؽ،ص(8)  .026د.دىاـاكـر
(9)  ( 20ك22المادتيف بالعدد المرقـ العراقي العقكبات قانكف مف )222 كالخاصة2969لسنة المعدؿ

باالختصاصالشخصي.
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 ان يكون فاعاًل أو شريكًا  -2
يككف اف االختصاصالشامؿ مبدأ تطبيؽ اجؿ مف العراقي العقكبات قانكف يشترط

(منو،كالمشرعالعراقيلـ23اعالنأكشريكان،كيظيرىذاالشرطبكضكحفيالمادة)الجانيف
كمفأجؿ،(2)يعرؼالفاعؿكالشريؾانماحددالحاالتالتييعدفيياالجانيفاعالنأكشريكان

تطبيؽمبدأاالختصاصالشامؿعمىمرتكبجريمةاالتجاربالبشرفإنويجبافيككفالجاني
.(0)أكشريكانفاعالن

 ان يكون موجودًا في اقميم الدولة أو مقيمًا فييا  -1
القبضعمىالجانيفي القاء يتـ االختصاصالشامؿيجباف لغرضتطبيؽمبدأ

كافيككفمكجكدانفياقميـالدكلةأك،(3)اقميـالدكلةصاحبةاالختصاصأكافيككفمقيمانفيو
ىكاالقميـبمعناهالكاسعأماالقميـالبرمكالمائيكالجكمكاذالـيتـمقيمانفيياكالمقصكدباإلقميـ

القبضعمىمرتكبالجريمةداخؿاالقميـفالتككفالمحاكمةالغيابيةجائزةافجرتبحقوأما
فيحالةالقبضعميوكالبدءبمباشرةاجراءاتالمحاكمةبحقوثـىربفإنويجكزاالستمرارفي

كعميوكلغرضتطبيؽمبدأاالختصاصالشامؿبحؽمرتكبجريمةاالتجار،(4)محاكمتوغيابيان
.(5)بالبشرفإنويجبافيككفالمتيـمكجكدانأكمقيمانفياقميـالدكلةصاحبةاالختصاص

 ان ال يكون متمتعًا بحصانة -1
كافمتمتعاستنادانليذاالشرطاليمكفتطبيؽمبدأاالختصاصالشامؿعمىالجانياذا

كفقانكيرلالبعض،(6)بحصانةبمكجباالتفاقياتالدكليةأكالقانكفالدكليأكالقانكفالداخمي

                                                           

.(مفالقانكفنفسو49ك48ك47المكاد) (2)
عمر:مص (0) .027درسابؽ،صد.دىاـاكـر
تافكةعباستكفيؽالبستاني:مبدأاالختصاصالعالميفيالقانكفالعقابي،دراسةتحميميةانتقاديةمقارنة (3)

.62،ص0228،اطركحةدكتكراه،غيرمنشكرة،كميةالقانكفكالسياسة،جامعةصالحالديف،
الجنائيمفحيثالمكاف،اطركحةدكتكراهمقدمةالىراميسميمافعبدالرحمفشقير:سريافالقانكف (4)

.023كميةالقانكف،جامعةالمكصؿ،ص
عمر:مصدرسابؽ،ص (5) .028د.دىاـاكـر
"اليسرمىذاالقانكفعمىالجرائـالتيتقعفي-(مفقانكفالعقكباتالعراقيعمىانو:22نصتالمادة) (6)

القانكفالعراؽمفاالشخاصالمت أكالقانكفالدكليأك بمقتضىاالتفاقياتالدكلية مقررة متعيفبحصانة
="التسرماحكاـ-(مفقانكفالعقكباتاالردنيعمى:22الداخمي".كنصتعمىىذاالشرطالمادة)
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ليذاالشرطإنويمكفافيفمتعددكبيرمفالمجرميفكافاليشمميـمبدأاالختصاصالشامؿ
كالمتمثمةبالتعاكفالدك المبدأ ليفيمكافحةاالجراـ،كالتتحقؽبالتاليالغايةمفتطبيؽىذا

ككافاالجدرعدـعدالحصانةمانعانمفتطبيؽاالختصاصالشامؿلككفالجرائـالتييسرم
متمتعان كاف لك حتى مرتكبيا معاقبة مف بد ال كعالمية خطيرة جرائـ ىي المبدأ ىذا عمييا

.(2)بالحصانة
 ان ال يكون استرداده قد طمب أو قبل  -5

اف الشرط ارتكبتمؤدلىذا التي الدكلة مف تسممو اجؿ مف طمبان قدـ قد يككف ال
الجريمةعمىاراضيياأكالدكلةالتيينتمياليياأكقدـطمبالىالدكلةصاحبةاالختصاص
الشرطكلكفىناؾقكانيف ىذا يتضمفمثؿ العقكباتالعراقيلـ قانكف اف ، الشامؿكرفضتو

.(0)خذبواخرلكقانكفالعقكباتاالردنيقدأ
االحتياطية الصفة االختصاصالشامؿ مبدأ عمى يضفي انو الشرط ىذا مف يتبيف
بالنسبةلمقكانيفاالجنبية،ألنولككافباإلمكافمعاقبةاالجنبيكفقانلقانكفاالقميـالذمكقعت

كجوفيوجريمةأمكفقانلالختصاصاالقميميأكاالختصاصالشخصي)قانكفالجنسية(فال
لالصرارعمىتطبيؽمبدأاالختصاصالشامؿ،اذاليترتبعمىعدـتطبيقوافالتمرتكب

(3)الجريمةمفالعقاب
 ثانيًا : الشروط المتعمقة بالجريمة

 ان تكون الجريمة مرتكبة خارج اقميم الدولة التي يتم فييا القبض عمى الجاني  -4
كفالجريمةقدارتكبتخارجاقميـالدكلةلتطبيؽمبدأاالختصاصالشامؿيجبافتك

لكافيخضع تمؾالدكلة داخؿاقميـ ارتكبيا لك ألنو ، عمىمرتكبالجريمة التييقبضفييا
االتجارفي يجبافيرتكبالجانيجريمة الشرطفانو كبمكجبىذا لالختصاصاالقميمي،

دأاالختصاصالشامؿأمااذاتـالبشرخارجاقميـالدكلةالتيتقبضعميولكييطبؽبحقومب
                                                                                                                                                                      

ماتمتعكاىذاالقانكفعمىالجرائـالتييرتكبيافيالمممكةمكظفكالسمؾالخارجيكالقنصمياتاالجنبية=
بالحصانةالتييخكليااياىاالقانكفالدكليالعاـ".

.60تافكةعباستكفيؽالبستاني:مصدرسابؽ،ص(2)
.60المصدرنفسو،ص (0)
د.محمدعميالسالـعيادالحمبي:شرحقانكفالعقكبات،القسـالعاـ،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،االردف (3)

.82،ص2997،
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لمبدأ إلخضاعو حاجة فال نفسو االقميـ في كيقبضعميو الدكلة اقميـ داخؿ ارتكابالجريمة
االختصاصالشامؿبؿيخضعلالختصاصاالقميميأكلمبدأاالقميمية.

 ان تكون الجريمة من نوع الجنايات أو الجنح ، أو واردة عمى سبيل الحصر  -2
قانكفالعقكباتالعراقيافتككفالجريمةمفنكعالجناياتاكالجنحكانمالـيشترط

(منو،أماقانكف23اشارالىبعضالجرائـعمىسبيؿالحصركفقالمانصتعميوالمادة)
(منوعمىافتككفالجريمةالتي22(مفالمادة)4العقكباتاالردنيفقداشترطفيالفقرة)

صالشامؿمفنكعالجناياتأكالجنح،كبذلؾتـاستبعادالمخالفاتمفيسرمعمييااالختصا
 نطاؽىذااالختصاصلقمةجسامتياكخطكرتيا.

 ان تكون الجريمة معاقبًا عمييا في الدولتين أو احداىما  -1
فحكلىذاالشرطافتككفالجريمةالمرتكبةمعاقبانعمييابمكجبقانكفالدكلةالتيتـ
ضعمىمرتكبالجريمةكفيالدكلةالتيارتكبتعمىاقميمياالجريمةمعانأكافتككففيياالقب

الجريمةمعاقبانعمييافياحداىاأمفيالدكلةالتيكجدمرتكبالجريمةفياقميميا،كبمكجب
اخضاعمجرمياالتجاربالبشرلالختصاصالشامؿ الشرطيتـ اف(2)ىذا تقدـ يظيرمما ،

 تسميـ الذيفنظاـ افالتالجناة لظاىرة حد لكضع الغنىعنيا دكلية باتحتمية المجرميف
ييربكفخارجالدكلةمفالعقاب،كىناؾدكؿتستجيبلطمباتالتسميـحتىفيغياباتفاقيات
المجتمع فيحؽ اساساى يعد النظاـ كىذا بالمثؿ، المعاممة بمبدأ داخميعمال قانكف اك دكلية

عالميةالعقابكالتجريـ،كمايجسدصكرةمفصكرالتعاكفالدكليفيالعقاب كتجسيدانلمبدأ
الدكليفيمكافحةالجريمةالدكليةكمنياجريمةاالتجاربالبشر.

 المبحث الثاني
  القانونية لمواجية جريمة االتجار بالبشرالدولية الوسائل 

لمكافحةالجريمةالمنظمة ،0222لعاـبرالكطنيةعلقدأكدتاتفاقيةاالمـالمتحدة
ذات الدكلية الكثائؽ مف كغيرىا ، ليا المكمؿ بالبشر االتجار كمعاقبة كقمع منع كبركتكككؿ
مختمؼ مكاجية في ، االطراؼ بيف الكثيؽ القانكني التعاكف كضركرة اىمية عمى ، الصمة

بالبشر االتجار كمفذلؾجريمة لمحدكد العابر المنظـ فيصنكؼكانماطاالجراـ كرد كقد ،
                                                           

.65تافكةعباستكفيؽالبستاني:مصدرسابؽ،ص(2)
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0222صدرالمادةاالكلىمفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ
"الغرضمفىذهاالتفاقيةتعزيزالتعاكفعمىمنعالجريمةالمنظمةعبرالكطنية-عمىاف:

تالتعاكفالدكليالتيكمكافحتيابمزيدمفالفاعمية".ثـافاضتاالتفاقيةفيبيافاكجوكمجاال
يتعيفعمىالدكؿاالطراؼحثسمطاتياالمختصة)القضائيةكاالمنية(عمىاالخذبياكالعمؿ

بمقتضاىا.
الجريمة/ج(مفالبركتكككؿاالمميالممحؽباتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحة0كمانصتالمادة)

الدكؿاالطراؼعمىتحقيؽتمؾاالىداؼ"."تعزيزالتعاكفبيف-:المنظمةعبرالكطنيةعمى
الكسائؿ االكؿ في نبحث مطالب، ثالثة عمى تقسيمو المكضكع ىذا بحث يقتضي
الكسائؿ الثاني كفي الكثائؽ، كامف كالمصادرة كالضبط المعمكمات مجاؿ في الدكلية القانكنية

الحد كتدابير التقنية كالمساعدة التدريب مجاؿ في الدكلية الكسائؿالقانكنية الثالث كفي كد،
القانكنيةالدكليةفيمجاؿاساليبالتحرمالخاصةكاستخداـالتكنكلكجياالحديثة.

 المطمب االول
 والمصادرة وامن الوثائق ومراقبتيا القانونية في مجال المعمومات والضبطالدولية الوسائل 

ف كتبادليا المعمكمات كجمع التحرم مجاؿ في الدكلي التعاكف السمطاتاف بيف يما
االنقضاضعمى الى الرامية التدابير في النجاح احراز في حاسـ عنصر لو الدكلية المعنية
الجماعاتاالجراميةعبرالكطنيةالنشطةفيممارسةجريمةاالتجارفيالبشر،كمفاالمكر

الجيزةالنقيةالرئيسيةفيىذاالصددانتحاؿتمؾالمعمكماتالىالقادريفعمىاستخداميامفا
.التيلـتتغمغؿالييايدالفساد

الكس نتناكؿفياالكؿ فركع، عمىثالثة المكضكعتقسيمو الدكليةيتطمببحثىذا ائؿ
كفيالثالثالمصادرةكالضبطالقانكنيةفيمجاؿجمعكتحميؿكتبادؿالمعمكمات،كفيالثاني

.أمفالكثائؽكمراقبتيا
  الفرع االول  

 سائل الدولية القانونية في مجال جمع وتحميل وتبادل المعموماتالو 
كاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةالزمتالدكؿاالطراؼاف

،لغرض القانكنيةكاالداريةالكطنيةلكؿمنيا يتالءـكالنظـ بما تعاكنانكثيقان بينيا تتعاكففيما
تدابيرانفاذالقانكفالراميةالىمكاجيةالجرائـالمشمكلةبياكمنياجريمةاالتجارتعزيزفاعمية
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بالبشر،كتشمؿىذهالتدابيركؿمامفشأنوافيعززقنكاتاالتصاؿبيفسمطاتياكاجيزتيا
المختصةلغرضتسييؿتبادؿالمعمكماتبشكؿأميفكسريععفكؿجكانبالجرائـ كدكائرىا

 يتعمؽالمذككرة فيما االطراؼاالخرل الدكؿ مع التعاكف الى التدابير تمؾ ترمي كايضان بيا،
كنشاط كمكاف بكشؼىكية يتعمؽ فيما تحريات اجراء عمى ، االتفاقية بيذه الكاردة بالجرائـ
االشخاصالمشتبوفيارتكابيـلتمؾالجرائـ،أكىكيةكمكافاالشخاصاالخريفالمعنييف،

ائداتالجرائـأكالممتمكاتالمتحصمةمفالقياـبتمؾالجرائـ،كذلؾالتحرياتكرصدحركةع
ارتكاب في استخداميا المراد أك المستخدمة االدكات أك المعدات أك الممتمكات حركة حكؿ
الجماعات عفتبادؿالمعمكماتكالخبراتحكؿالكسائؿكاالساليبالتيتتبعيا الجريمةفضالن

مةبمافيذلؾاساليبككسائطالنقؿكاستخداـكثائؽكىكياتمزكرةأككسائؿاالجراميةالمنظ
اخرلإلخفاءأنشطتيا،كتبادؿالمعمكماتكتنسيؽالتدابيراالداريةكغيراالداريةالمتخذةحسب
الحاجةمفأجؿالكشؼعفالجرائـالكاردةبيذهاالتفاقيةلغرضكضعيامكضعالنفاذ،كما

االعضاءفيابراـاتفاقياتثنائيةأكمتعددةمفاجؿالتعاكفالمباشربيفأجيزتياتنظرالدكؿ
كجكد كفيحاؿعدـ كجدت، تعديؿتمؾاالتفاقياتحيثما كبإمكانيا القانكف، بإنفاذ المعنية
اتفاقياتمفىذاالقبيؿبيفالدكؿاالعضاءيجكزاعتبارىذهاالتفاقيةاساسانلمتعاكففيمجاؿ

الىالتعاكففيحدكدان تسعىالدكؿاالعضاء كما فييا، المذككرة لمجرائـ القانكفبالنسبة فاذ
 .(2)امكانياتيالمكاجيةالجرائـالمنظمةعبرالكطنيةالمرتكبةباستخداـالتكنكلكجياالمتطكرة

بال تيتـ اف االطراؼ الدكؿ عمى اف كما مع كالعمميةتشاكر االكاديمية ،المؤسسات
ب ، إقميميا ضمف المنظمة الجريمة في السائدة االتجاىات تحميؿ فيياكالظركؼ تعمؿ التي

 ، فيارتكابالجرائـ كالتقنياتالمستخدمة المنظمةككذلؾالعصاباتالمحترفة كعمىالجريمة
ب الدكؿاالطراؼافتيتـ المنظمة االجرامية باألنشطة المرتبطة التحميمية ؿكتبادتطكيرالخبرة

كضعينبغيتحقيقانليذااليدؼكىذهالخبرةفيمابينياعفطريؽالمنظماتالدكليةكاالقميمية،
تعاريؼكمعاييرمشتركةكتطبيقياحسبالحاجة،كماتنظرالدكؿاالطراؼفيرصدسياساتيا
السياسا تمؾ لفعالية تقييمات اجراء مع ، المنظمة الجريمة لمكافحة الفعمية تكاجراءاتيا

.(0)كاالجراءاتككفاءتيا
                                                           

عمر:مصدرسابؽ،ص (2) .047د.دىاـاكـر
.409د.خالدمصطفىفيمي:مصدرسابؽ،ص (0)
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فيعبرالكطنيةكفيىذاالسياؽنصتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمة
(عمىانويجكزلمدكؿاالطراؼ،دكفالمساسبالقانكف28(مفالمادة)5(ك)4الفقرتيف)

بمكاضيعجنائيةالىسمطةمختصةالكطنيكدكفتمقيياطمبانمسبقان،افتحيؿمعمكماتمتعمقة
فيأمدكلةطرؼعندماترلبأفىذهالمعمكماتباإلمكافافتساعدتمؾالسمطةعمىالقياـ
قدتميدالىقياـالدكلةالطرؼاالخرلبصياغة بالتحرياتكاالجراءاتالالزمةبنجاحأكانيا

لتيتستقبؿالمعمكماتألمطمبكينبغيعمىالسمطاتالمختصةاطمبعمالنبيذهاالتفاقية،
بالحفاظعمىسريةتمؾالمعمكماتكلكبصكرةمؤقتةأكبفرضقيكدعمىاستخداميا.

بركتكككؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجارباألشخاص،كبخاصةالنساءكاالطفاؿلعاـ أما
ةعمىالتعاكفسمطاتالمختصال،فقدعالجمكضكعتبادؿالمعمكماتمفخالؿإلزاـ0222

الكطنيةكيتتم لقكانينيا مفخالؿتبادؿالمعمكماتكفقان بينيا كافكفيما اذا ما فمفتحديد
االفرادالذيفيعبركفالحدكدبيفالدكؿأكيشرعكففيعبكرىا_بكثائؽسفرألشخاصاخريف

حتىتتمكفك،اأكمفغيركثائؽسفر_ىـمفمرتكبيجريمةاالتجاربالبشرأكضحاياى
مف لعبكرالحدكاالفرادتحديدأنكاعكثائؽالسفرالتياستعمميا فياستعماليا دبيفأكشرعكا

بالبشر االتجار بيدؼ العصاباتالدكؿ تستخدميا التي كالكسائؿ االساليب تحديد ككذلؾ ،
ب كالصمة ، كنقميـ الضحايا تجنيد فييا بما بالبشر االتجار لغرض المنظمة يفاالجرامية

،كاالجراءاتالممكنةلكشفيا،كينبغيعمىالدكؿاالفرادالمشاركةفيذلؾاالتجارالعصاباتك
.(2)االطراؼالتيتتمقىأممعمكماتافتتعامؿمعيابسريةتامةكتضعقيكدعمىاستعماليا

عنيتاالتف المعمكماتفقد يخصالتعاكففيمجاؿالتعامؿمعمصادر فيما اقيةاما
المجاؿ كالتيألزمتاجيزة،سالفةالذكربطرحالعديدمفاالجراءاتكالتدابيرالميمةفيىذا

، انفاذالقانكفبالدكؿاالطراؼاتخاذىا اتخاذ الدكؿاالطراؼالتدابيرفقدنصتعمىضركرة
تالمناسبةلتشجيعاالشخاصالذيفيشارككففيجماعاتإجراميةمنظمةعمىتقديـمعمكما

المعنيةألغراضالتحرمكاالثباتفيامكرمنياىكيةالجماعاتاالجرامية الىاالجيزة مفيدة
المنظمةأكتركيبتياأكبنيتياأكطبيعتياكمكانياأكنشاطيا،كالصالتبمافيذلؾالصالت

                                                           

.059د.فتيحةمحمدقكرارم:مصدرسابؽ،ص (2)
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 بيا تقـك قد أك التيقامتبيا كالجرائـ ، منظمة اجرامية بأمجماعة اعاتالجمتمؾالدكلية
المعنيةيمكفافتساىـفي فعميةككاضحةلألجيزة كذلؾتكفيرمساعدة المنظمة، االجرامية
تجريدالجماعاتاالجراميةالمنظمةمفمكاردكعائداتالجريمة،كمايجبعمىالدكؿاالطراؼ

الذمافتنظرفياتاحةامكانيةالمجكءفيالحاالتالمناسبةالىتخفيؼعقكبةالشخصالمتيـ
االتفاقيةبيبدمتعاكنانممحكظانفياجراءاتالتحقيؽأكالمالحقةبشأفأممفالجرائـالمشمكلة

مشخصيبدملمالحقةأل،كماتنظرالدكؿاالطراؼفيامكانيةمنحالحصانةمفاالمذككرة
مشمكؿبيذهاالتفاقية ،كفقانلممبادئتعاكنانكبيرانفيعممياتالتحقيؽأكالمالحقةالمتصمةبجـر

ف المبيف اكلئؾاالشخاصفتككفعمىالنحك حماية أما الكطنية لتشريعاتيا يالمادةاالساسية
.(2)(مفاالتفاقيةمدارالبحث04)

ي زبيفمرحمةالتحرمكجمعاالدلةكبيفمرحمةالتحقيؽ، افاغمبالقكانيفاالجرائيةتهمى
تصؿاتصاؿكثيقابمرحمةتمحيصاالدلةكاعدادالدليؿالقانكني،رغـافالتحرمكجمعاالدلةي

كالعمةفيالتفريؽبينيماافاالشخاصالذيفيقكمكفبمرحمةالتحرمكجمعاالدلةىـأعضاء
الضبطالقضائيبينماالذميتكلىمرحمةالتحقيؽىكالقاضيكالمحقؽ،كمرحمةالتحرمكجمع

االبالغعفار بعد تبدأ اخبارالجياتاالدلة عفطريؽالشككلاك الذميتـ  تكابالجريمة
القضائي الضبط بكاجبات المكمؼ القضائي الضبط عضك دكر يبدأ ىنا كمف المختصة،
بالجريمة،بجمعالمعمكماتالتيتفيدالتحقيؽلمعرفةالظركؼالشخصيةكاالجتماعيةالتيأدت

التحرمكجمعاالدلةىيمرحمةتحضيرتسبؽالىكقكعالجريمةكمعرفةمرتكبيا،أذفمرحمة
.(0)مرحمةالتحقيؽ

بالعدد) الىقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالعراقيالمرقـ لسنة08كبالعكدة )0220،
تبيفانولـينصعمىإجراءاتخاصةبالتحرمكجمعاالدلةعفجرائـاالتجاربالبشر،مما

المعدؿ2972(لسنة03كماتالجزائيةالعراقيالمرقـبالعدد)يقتضيتطبيؽقانكفاصكؿالمحا

                                                           

(منيا.06ككذلؾالمادة) (2)
االميرالعكيمي (0) عبد د. ك حربة ابراىيـ سميـ ،جد. شرحقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائية المكتبة2: ،

.95،ص0228القانكنية،بغداد،
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الذمنصعمىمجمكعةمفاالجراءاتالتيينبغيعمىاعضاءالضبطالقضائياتباعيافي
تحرياتيـعفمثؿىذهالجرائـفيمرحمةالتحرمكجمعاالدلةحتىتككفمنتجةفيالدعكل.

 الفرع الثاني
 في مجال الضبط والمصادرةالوسائل الدولية القانونية 

 اوال : الوسائل القانونية في مجال الضبط  
تتركزىذهالكسائؿكبصفةاساسيةعمىالتشاكركالتنسيؽبيفاالجيزةاالمنيةفيالدكؿ

 المعنيةفيالمجاالتالتالية:
ال-2 لضبطكتفكيؾالشبكاتكالمنظماتاالجرامية عاممةفيكضعالخططالمناسبةكتنفيذىا

( الفقرة اشارتاليو ما كىذ بالبشر، االتجار )0مجاؿ المادة مف االمـ09( اتفاقية مف )
،كسكاءكافىذااالمرداخؿ0222المتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلسنة

اكعبرحدكدالدكؿاالطراؼكضبطاالمكاؿككسائؿالنقؿكالمعداتكاالدكاتالمستخدمة
ار االجراءاتالقضائيةفي كمتابعة مباشر، بشكؿ منيا المتحصمة اك الجريمة، تكابىذه

الراميةالىالتحفظعميياكمصادرتيا.
بيدؼ -2 عبرىا، اك المتعاكنة الدكؿ بيف بيـ االشخاصالمتاجر تتبعكضبطعممياتنقؿ

كالتعرؼعمى الجناة قبؿ مف المتبعة التيريب كمسارات اساليب ككشؼ مقصدىاتحديد
النيائيكمالحقةاكبرعددمفالعناصراالجراميةالمتكرطةفيارتكابىذهالجريمةخاصة

.(2)كبارالمنظميفكالممكليف
االستعانةبالخبراتاالجنبيةفياختراؽالشبكاتكالمنظماتاالجراميةدكفالمساسبالسيادة-3

سيا،كىكمايعرؼأمنياىبأسمكبالعمؿ(مفاالتفاقيةنف4الكطنيةكمااشارتلذلؾالمادة)
)تحتساتر(كذلؾالختراؽصفكؼىذهالشبكاتالدكليةكالمحميةكرصدأنشطتيابكاسطة
مفاىـكانجحاساليب العمؿتحتالساتر)التخفيبيفالمجرميف( كيعد )المخبرالسرم(،

ال ىذه عمى الحصكؿ يتـ اذ كالميمة، الدقيقة المعمكمات عمى مفالحصكؿ معمكمات
مصادرىااالصميةمفخالؿالتعايشكالعمؿفيمكقعاالحداث،كىيعادةماتككفعمى
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قد مفاخطراساليبالضبطففشمو ايضا يعد  االانو عاليةمفالصحةكالتأكيد، درجة
.(2)يكمؼالكثيرمفالجيدكالكقت،كبالتاليالفشؿفيالكشؼعفالجريمة

 قانونية في مجال المصادرة ثانيًا : الوسائل ال
( المادة تبسيط20نصت عمى المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية مف )

نظميا حدكد في االمكاف البعضقدر بعضيا مع متماشية الدكؿ كجعؿ التعاكنية العمميات
يبالتيتنفذبياشتىالقانكنيةالخاصةبكؿمنيا،كرغـافىذهالمادةتسمـبالتبايففياالسال

النظـالقانكنيةالتزاماتياعمىالصعيدالكطنياالافالدكؿمطالبةبامتالؾقدرةكاسعةالنطاؽ
عمىاالمتثاؿألحكاـالمادةالمذككرةفأفلـتنفذىذهالمادةسكؼتعجزالدكؿعفاالستجابة

لدكؿاالطراؼاالطارالقانكني(بأفيككفلدلا20لطمباتالمصادرةالدكلية،كتقضيالمادة)
ليتيحالمجاؿليافيمصادرةعائداتالجريمةالمتأتيةمفالجرائـالمشمكلةباالتفاقيةاك الالـز
باالتفاقية المشمكلة الجرائـ عائدات التعرؼعمى العائدات، تمؾ قيمة قيمتيا تعادؿ ممتمكات

درتيافينيايةالمطاؼ،كتطبيؽسمطاتكادكاتياكاقتفاءاثرىاكتجميدىااكضبطيابغرضمصا
اختمطتممتمكاتاكتسبتعمى عمىالممتمكاتكالعائداتالتيحكلتاكبدلتاك المصادرة
السمطات اك المحاكـ تخكيؿ العائدات، مف المتأتية االيرادات اك المنافع كعمى مشركع نحك

ةاكالتجاريةاكبالتحفظعميياالمختصةاالخرلبأفتأمربتقديـالسجالتالمصرفيةاكالمالي
.(0)كاليجكزافتككفالسريةالمصرفيةحجةلعـاالمتثاؿ

كألزمتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةالدكلةالتيتتمقىطمبانمفدكلة
مشمكؿبيذهاالتفاقية_لغرضمصادرةمايكجدف يإقميميااخرل_لياكاليةقضائيةعمىجـر

الكطنية، لتشريعاتيا مفعائداتجرائـأكممتمكاتأكمعداتاكادكاتاخرل،افتعمؿكفقا
ذلؾاالمرفيحاؿ كتنفيذ أمرمصادرة لتستصدرمنيا المختصة الطمبالىسمطاتيا بإحالة
صدكره،كافتحيؿالىسمطاتياالمختصةأمرالمصادرةالصادرعفمحكمةفيإقميـالدكلة
المعداتأك الممتمكاتأك أك بعائداتالجرائـ تعمقو كبقدر ، تنفيذه اجؿ مف الطرؼالطالبة
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االدكاتاالخرلالمكجكدةفيإقميـالدكلةمتمقيةالطمب،كمايجبعمىالدكلةمتمقيةالطمباف
باتخاذالتدابيرالالزمةلمتعرؼعمىعائداتالجرائـأكالممتمكاتأكالمعداتأ كاالدكاتتقـك

االخرلكتتبعياكتجميدىاأكضبطيا،بيدؼمصادرتيا،أمابأمرصادرعفالدكلةالطالبةأك
بأمرصادرعفالدكلةمتمقيةالطمب،كجكباعتبارىذهاالتفاقيةبمثابةاالساسالتعاىدمبيف

جكداتفاقيةالدكؿاالطراؼفيحاؿاختارتالدكلةالطرؼتنفيذاجراءاتالمصادرةمشركطابك
بيذاالشأف،كمايجكزألمدكلةطرؼافترفضأتخاذاإلجراءاتألغراضالمصادرة،اذاكاف

الذميتعمؽبوالطمبجرمانغيرمشمكالنبيذهاالتفاقية، كاليجكزتفسيراحكاـالمصادرةالجـر
ة،كتيتـالدكؿاالطراؼالكاردةفيىذهاالتفاقيةبمايمسحقكؽالدكؿاالطراؼالثالثةحسنةالني

بأبراـاتفاقياتاكترتيباتثنائيةاكمتعددةاالطراؼبغيةتعزيزفاعميةالتعاكفالدكليالمكجكد
.(2)ألغراضالمصادرةالمذككرةفياالتفاقيةالمذككرة

أك جرائـ عائدات مف تصادره فيما تتصرؼ اف االطراؼ الدكؿ االتفاقية ألزمت ك
،كفقانلتشريعاتياالكطنية،كعندماتتخذأمدكلةطرؼاجراءمابناءعمىطمبدكلةممتمكات

الكطنيةفيردعائداتالجرائـ طرؼاخرل،تيتـتمؾالدكلةبالقدرالذمتسمحبوتشريعاتيا
المصادرةأكالممتمكاتالمصادرةالىالدكلةالطالبة،كيتستطيعتقديـتعكيضاتالىضحايا

ةأكردعائداتالجرائـأكالممتمكاتىذهالىاصحابياالشرعييف،كمايجكزألمدكلةالجريم
طرؼعنداتخاذاجراءبناءنعمىطمبمقدـمفدكلةاخرلافتنظربعيفاالعتبارالخاصفي
باألمكاؿ ،أك الممتمكاتىذه أك عائداتالجرائـ، التبرعبقيمة ترتيباتبشأف اتفاقياتأك إبراـ

متأتيةمفبيععائداتالجرائـ،أكالممتمكاتىذهأكبجزءمنياالىالييئاتالحككميةالدكليةال
الممتمكاتأك أك عائداتالجرائـ تكزيع عف فضالن ، المنظمة الجريمة فيمكافحة المختصة

.(0)االمكاؿالمتأتيةمفبيععائداتالجرائـأكالممتمكاتكفقانلتشريعاتياالداخمية
 الفرع الثالث

 ومراقبتيا الوسائل الدولية القانونية في مجال أمن الوثائق
المتاحة الكسائؿ مفاجراءاتفيحدكد يمـز قد ما يتعيفعمىالدكؿاالطراؼإتخاذ

اساءة معيا يصعب نكعية ذات تصدرىا التي اليكيات اك السفر كثائؽ تككف اف لضماف،
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يرىااكتقميدىااكاصدارىابصكرةغيرشرعية،كماتضمفالدكلةاستعماليااكتزكيرىااكتحك
كمنع التيتصدرنيابةعنيا، اك اليكياتالتيتصدرىا كامفكثائؽالسفراك الطرؼسالمة
اعدادىاكاصدارىاكاستعماليابصكرةغيرمشركعة،امابشأفشرعيةالكثائؽكصالحيتيايتعيف

تتحقؽك اف االطراؼ، الدكؿ اكعمى السفر كثائؽ كصالحية الكطنيمفشرعية لقانكنيا فقا
.(2)اليكياتالتيصدرتاكيزعـانياصدرتباسمياكيشتبوبانياتستعمؿفياالتجاربالبشر

غيرالمشركعة المتعمقةبجكازاتالسفرىياالتجاربالبشركاليجرة افأخطرالجرائـ
ـاليكية،فضالنعفالتدابيرالتشريعيةكآلياتالتعاكفالدكليالتيتمثؿالنسبةالغالبةمفجرائ

التيينبغيكضعيالمحدمفالجرائـالمتعمقةباليكيات،ضركرةتعزيزالتدابيرالكقائية،بمافي
ذلؾتدابيرالمنعالتقني،التيتركزعمىالتكنكلكجيالتأميفالمعمكماتككضعاليياكؿاالساسية

مف تزيد اليكيةالتي اثبات نظـ افساد أك كتخريب ، اليكيات اثبات بكثائؽ العبث صعكبة
انشطة كضع يشكؿ اف كذلؾعمى ، ألغراضاجرامية بياناتاثباتاليكية عمى كالحصكؿ
تقييـ الميـ مف سيككف كانو باليكية المتعمقة الجرائـ مجاؿ في كتنفيذىا التقنية المساعدة

.(0)عدةاحتياجاتالدكؿطالبةالمسا
تمكف جديدة شرطية اداة ) االنتربكؿ ( الدكلية الجنائية أطمقتالشرطة الصدد كبيذا

البمدافاالطراؼفيالمنظمةمفتبادؿالمعمكماتعفكثائؽاليكيةكالسفرالمزكرةكىذهاالداة
 ةلمتنبيياتبشأف(كتعنيمكتبةاالنتربكؿالرقمي Dial – Docالتكنكلكجيةالمعركفةباسـ)

اذا القانكففيأمدكلةمفالدكؿعمىالتحقؽمما كثائؽالسفر،سكؼتساعدمكظفيانفاذ
كانتكثيقةالسفرمزكرةأـال،عبرمقارنتيابصكرالكثائؽالمقمدةفيأنحاءالعالـكستضطمع)

Dial – Doc  المختصةبسرعة، بدكررئيسفيتكفيرالمعمكماتلألجيزة كبخاصةفي(
مجاالتادارةالحدكدكمكافحةتزكيركثائؽاليكيةكاالتجاربالبشركاالرىابكالجريمةالمالية،
كىذهاالداةجزءاناليتجزأمفاستراتيجيةعمؿاالنتربكؿالساعيةالىتكفيرحمكؿمتكاممةلحفظ
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الت المنظكماتكالبيانات مف مجمكعة الى الكصكؿ كاتاحة ، الحدكد تساعدأمف اف يمكف ي
(ىيبرنامج Dial – Docالجياتالمختصةفيمنعالجريمةعبرالكطنيةكمكافحتياك)

في الدكلية االنتربكؿ متاحلممستخدميفالمخكليفعبرمنظكمة عمىالكيب، الكتركنييعتمد
.(2)االتصاالتالشرطيةالمأمكنةكمكقعاالنتربكؿااللكتركنيعمىالكيب

  مب الثانيالمط  
 الوسائل الدولية القانونية في مجال التدريب والمساعدة التقنية والتدابير الحدودية

عمىضركرة0222لقداكدتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ
كحما المجرميف كمالحقة بالبشر االتجار منع كيفية في القانكف بانفاذ المختصيف يةتدريب

الضحاياكتشجيعالتعاكفمعالمنظماتغيرالحككمية،كحظرقياـاالشخاصبعبكرالحدكد
بكثائؽسفرتخصاخريفاكبدكفكثائؽسفراكتجنيدالجماعاتاالجراميةلمضحاياكنقميـ

(منوعمىتأميفالحدكدبيفالدكؿ22كمااكدالبركتكككؿاالمميالممحؽباالتفاقيةفيالمادة)
تدابير الدكؿ تعتمد كاف ، بالتعيداتالدكلية دكفاالخالؿ الجرائـ لمنع الفاعمة الكسائؿ كأحد
تشريعيةاكامتدابيرتراىامناسبةلحظركضبطكسائؿالنقؿالتيتستخدـفياالتجاربالبشر

فرىـ.،اتخاذالتدابيرالمناسبةبشأفعدـدخكؿالمتكرطيففيافعاؿمجرمةكالغاءتأشيراتس
سنقسـىذاالمطمبعمىفرعيف،نبحثفياالكؿالكسائؿالدكليةالقانكنيةفيمجاؿالتدريب

كالمساعدةالتقنية،كفيالثانيالكسائؿالدكليةالقانكنيةفيمجاؿالتدابيرالحدكدية.
 الفرع االول

 الوسائل الدولية القانونية في مجال التدريب والمساعدة التقنية
اوال بمكافحة: المختصة االمنية االجيزة بيف كالفعاؿ المباشر لمتعاكف االساسية الركائز مف

جريمةاالتجاربالبشركغيرىامفالجرائـالمنظمةالعابرةلمحدكدتقاسـالخبراتالتدريبيةكالتقنية
المتخصصة،كيشمؿذلؾبكجوخاصاالساليبالحديثةفيمنعىذهالجرائـكضبطياكالكسائؿ
كشؼكتعقبكمراقبة ك ، كالتشغيؿ كااليكاء كالنقؿ عممياتالتجنيد في كالتقنياتالمستخدمة
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حركةاالمكاؿالمستخدمةفيىذهالجرائـأكالمتحصمةمنيا،كاالساليبالمتطكرةلجمعاالدلة
،كفحصيا،كاالساليبالحديثةكالخاصةلمتحرياتكالمراقبات،كفحصكثائؽالسفركاليكيات

فيالمنافذالجكيةكالبريةكالبحرية،كقدعنيتاالتفاقيةالمذككرةبمفتانظارالدكؿاالطراؼالى
ضركرةاعدادبرامجتدريبيةمتطكرةلالرتقاءبمستكلالعامميففيمجاؿمكافحةجريمةاالتجار

كنصتعمىافتعمؿ،(2)بالبشركالىاىميةتبادؿكتقاسـالخبراتالتقنيةكالتدريبيةفيمابينيا
كؿدكلةطرؼقدرالضركرةعمىانشاءأكتطكيرأكتحسيفبرامجتدريبخاصةلمعامميففي
الحقيؽكمكظفكالكمارؾ النيابةالعامةكقضاة اعضاء كمنيـ القانكف، بإنفاذ المعنية أجيزتيا

االتفاقية،كيجكزافكغيرىـمفالعامميفالمكمفيفبمنعككشؼكمكافحةالجرائـالمشمكلةبيذه
تشمؿتمؾالبرامجاعارةالمكظفيفكتبادليـ،كتتناكؿتمؾالبرامجعمىكجوالخصكصكبقدرما
االتفاقيةككشفيا المشمكلةبيذه فيمنعالجرائـ القانكفالداخميالطرائؽالمستخدمة يسمحبو

ف المشتبو االشخاص يستخدميا التي كاالساليب الدركب ، بالجرائـكمكافحتيا ضمكعيـ ي
المشمكلةبيذهاالتفاقيةبمافيذلؾداخؿدكؿالعبكركالتدابيرالمضادةالمناسبة،مراقبةحركة
مف غيرىا أك المعدات أك الممتمكات أك الجرائـ عائدات حركة كمراقبة كشؼ ، الممنكعات

أكالممتمكاتأكالمعداتاالدكاتكاالساليبالمستخدمةفينقؿأكاخفاءأكتمكيوتمؾالعائدات
أكغيرىامفاالدكاتككذلؾاالساليبالمستخدمةفيمكافحةغسؿاالمكاؿكغيرىامفالجرائـ
المعدات ، كالمكانئالحرة الحرة فيالمناطؽالتجارية أساليبالمراقبة ، جمعاالدلة ، المالية

االل المراقبة ذلؾ في بما القانكف إلنفاذ الحديثة كالعممياتكاالساليب المراقب كالتسميـ كتركنية
السرية،الطرائؽالمستخدمةفيمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةالتيترتكبباستخداـ
الحكاسيبأكشبكاتاالتصاالتالسمكيةكالالسمكيةأكغيرذلؾمفأشكاؿالتكنكلكجياالحديثة

،الطرائؽالمستخدمةفيحمايةالضحاياكالشيكد.
كتساعدالدكؿاالطراؼبعضيابعضانعمىتخطيطكتنفيذبرامجبحثكتدريبتستيدؼ

االقتضاء عند ايضان تستعيف  الغاية كليذه ، سابقان الييا المشار المجاالت في الخبرة تقاسـ

                                                           

االتجاىات (2) فيضكء بالبشر االتجار جرائـ لمكافحة االماراتي القانكف عمى إطاللة مصطفىطاىر: د.
.255،ص0227الدكليةالمعاصرة،مطبكعاتمركزالبحكثكالدراساتاالمنية،ابكظبي،
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لتيبالمؤتمراتكالحمقاتالدراسيةاالقميميةكالدكليةلتعزيزالتعاكفكتحفيزالنقاشعفالمشاكؿا
الدكؿ كتشجع ، الخاصة كاحتياجاتيا العبكر دكؿ مشاكؿ ذلؾ في بما مشتركان شاغالن تمثؿ
االطراؼالتدريبكالمساعدةالتقنيةالكفيميفبتيسيرتسميـالمجرميفكالمساعدةالقانكنيةالمتبادلة

التدريبالمغكمكاعارةكتبادؿالمكظفيفال التدريبكالمساعدة ذيفيتكلكفكيجكزافيشمؿىذا
كيجبعمىالدكؿاالطراؼافتكفرأك،(2)مسؤكلياتذاتصمةفيالسمطاتكاالجيزةالمركزية

تعززتدريبمكظفيانفاذالقانكفكمكظفياليجرةكغيرىـمفالمكظفيفذكالصمةبمنعاالتجار
ركمالحقةبالبشر،كينبغيافينصبالتدريبعمىاالساليبالمستخدمةفيمنعاالتجاربالبش

الجناةالمتاجريفكحمايةحقكؽالضحاياكينبغيايضانافيضعىذاالتدريبفياالعتبارالحاجة
يجباف يتعمؽباألطفاؿكنكعالجنسكما فيما حقكؽاالنسافكالمسائؿالحساسة الىمراعاة

ئرعناصريمتدىذاالتعاكفالىالمنظماتغيرالحككميةكغيرىامفالمنظماتذاتالصمةكسا
.(0)المجتمعالمدني

ثانيًا : البرامج التدريبية المتخذة من قبل بعض المنظمات الدولية في إطار االمم المتحدة 
 لمواجية جريمة االتجار بالبشر  

فياطارالمكافحةالدكليةلجريمةاالتجاربالبشرتقكـالمنظماتالدكليةالحككميةكغير
تدريبيةجديدةكمستحدثةكالتياىمياالتعرؼعمىالضحاياكتدعيـسبؿالحككميةبعمؿبرامج

مف افالتيـ كعدـ المتاجريف قبؿ مف المتخذ الجرمي التقدـ لمكاجية الدكلي كالتعاكف الشراكة
اليجرة عف لممسؤكليف التدريبية البرامج مف مجمكعة عف عبارة الجديدة كاالساليب ، العقاب

عيفكالمنظماتغيرالحككمية،كىيتمثؿمعممانبارزانعمىطريؽكضعكتطبيؽالقانكفكالمشر
استراتيجيةعالميةشاممةلمكاجيةاالتجاربالبشر،حسبمايشيرالمتحدثباسـمنظمةاليجرة

الدكلية.
بالبشرفيناؾخمطبيف االتجار التعرؼعمىضحايا لمتدريبعمىكيفية بالنسبة أما

يجرةغيرالمشركعةكاالتجاربالبشرثـاضاؼانورغـكؿمايدكرمفحديثحاليانالتيريبكال

                                                           

.039د.حامدسيدمحمدحامد:مصدرسابؽ،ص (2)
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حكؿاالتجاربالبشرفإفاالطفاؿالذيفيتـاالتجاربيـمازالكايرحمكفالىدكليـاالصميةأك
مجرميف، كانكا لك كما التعامؿمعيـ يتـ أكعبيد ضحايا كانكا حتىالىدكؿمؤقتةكسكاء

االكؿمفنمكذجالتدريبالجديدلمكافحةاالتجاربالبشرالذمكضعتوالمنظمةالدكليةفاليدؼ
لميجرةىكمكاجيةالمعمكماتالمضممةأكالمغمكطةحكؿاالتجاربالبشر،كيسعىالبرنامجالى
مفاالطفاؿ يككنكا بالبشر االتجار افكؿضحايا فكرة مثؿ ، كشؼزيؼالخرافاتالشائعة

فالمنظمةالدكلية،(2)،أكافغيرالمتعمميفكالفقراءىـمفيتـاالتجاربيـفحسبكالنساء
فيالكقتنفسو لكنو العالمية اسمكبتككفلوصفة تناضؿمفأجؿكضعمنيجأك لميجرة
نماذج كتعتمد ، الخاصة المحمية االكضاع مع يتناسب بما تعديمو يمكف بحيث مرنان يككف

با االتجار بإعدادمكافحة لميجرة الدكلية لممنظمة المكثفة الميدانية الخبرة عمى أساليبلبشر
فتركيزىـ ، الخدماتكغيرىـ يقدمكف كمف السياسة يتكلكفكضع لمف بالنسبة التطبيؽ لكيفية
فعالة قكمية الستراتيجية االساسية العناصر حكؿ كالتعميمات المعمكمات كيكفر شامالن يككف

االتجار عمى فيلمقضاء كاندماجيـ الضحايا كاعادة ، التكعية حمالت شف مثؿ ، بالبشر
لألطفاؿ الخاصة االحتياجات كتكفير ، االتصاؿ شبكات كتككيف كالتعاكف ، المجتمع
كالمساعداتالمباشرة،كغيرذلؾمفمكضكعاتاخرلكمفبيفالدكؿالرائدةالتيبدأتفي

رالبياما،فكمماتـتجنيدضباطىجرةجددتستخدـاستخداـنماذجالتدريبمنذعدةسنكاتجز
بعضالنماذجفيتدريبيـ،فيكجيكااالسئمةالصحيحةالمناسبةحينمايمتقكفبأطفاؿأكصبية
مسافريفمعأشخاصكبارليسكاكالدييـأكأكلياءامكرىـ،كحينمايتـتكجيواالسئمةالمناسبة

نفسيا،فالكعيبمشكمةاالتجاربالبشرقدارتفعالىفقديتـالحصكؿعمىاجاباتتكشؼعف
نحكمكاجية كبيرة كيعتبرالكعياالساسيبالمشكمةخطكة ، كبيرخالؿالسنكاتاالخيرة حد

.(0)القضية


                                                           

.398د.ىانيالسبكي:مصدرسابؽ،ص (2)
(0)  االلكتركني المكقع زيارة المعمكمات مف -/https//usinfo.state.gov/eur/archive/2005/janلممزيد
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 الفرع الثاني
 الوسائل الدولية القانونية في مجال التدابير الحدودية

خاصانمفجانباالتفاقياتالدكليةكقدأشارتالمادةناؿىذاالنكعمفالتعاكفاىتمامان
االمـمفاتفاقيةحظراالتجارباأل(3(البند)27) شخاصكاستغالؿدعارةالغيرالتيأقرتيا

فيكانكفاالكؿسنة سنة2949المتحدة العمؿبيا النكعمفالتعاكفالى2952كبدأ ىذا
ب عميو ممكحثت تكفؿ مناسبة تدابير البحريةاتخاذ كالمكانئ كالمطارات المحطات رقابة ارسة

غيرذلؾمفاالماكفالعامةبغيةمنعاالتجارباألشخاصألغراضالدعارة،كجاءكالطرؽ،ك
بركتكككؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجارباألشخاصالمكمؿالتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمة

 الذمتناكؿىذا ، عبرالكطنية النكعمفالتعاكفبشكؿأشمؿكأكثرتفصيالنالمنظمة لحث،
الدكؿاالطراؼعمىتعزيزالتعاكفبيفالسمطاتالمختصةلمراقبةالحدكد،كتشديداالجراءات

عبرالحدكدالمشتركة مدكؿاالطراؼلكالتدابيرالحدكديةلمنعجريمةاالتجاربالبشركضبطيا
الدكؿاالطراؼدكفاالخالؿبالتعيداتالدكليةفيماكبصددالتدابيرالحدكديةيتعيفعمى،(2)

يتعمؽبحريةحركةالناسأفتعززالضكابطالحدكديةالىأقصىحدممكفبقدرمايككفذلؾ
تدابير تعتمد اف طرؼ دكلة كؿ عمى كيجب ، باألشخاصككشفيـ االتجار لمنع ضركريان

ممكفاستخداـكسائؿالنقؿالخاصةحدالىاقصىأكتدابيراخرلمناسبةلكيتمنعتشريعية
اتخاذاالطراؼكمايجبعمىالدكؿ،(مفالبركتكككؿ5فيارتكابالجرائـالمقررةكفقانلممادة)

االتجاربالبشر تأشيرات،تدابيرلمنعدخكؿاالشخاصالمتكرطيففيارتكابجرائـ الغاء أك
 الداخمية لقكانينيا كفقا (0)سفرىـ يخصش. يتعيفعمىالدكؿكفيما الكثائؽكصالحيتيا رعية

االطراؼ،افتتحقؽكفقالقانكنياالداخمي،كفيغضكففترةزمنيةمعقكلةمفشرعيةكصالحية
في تستعمؿ بأنيا كيشتبو صدرتباسميا انيا يزعـ التيصدرتاك اليكية اك السفر كثائؽ

االتجاربالبشر.
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مدلاىتماـالمجتمعالدكليبالتعاكففيمجاليالتدريبعمىماتقدـيظيرجمياكبناءن
مف بيـ، االشخاصالمتاجر تدفؽ مف لمحد كذلؾ الحدكد مراقبة كتدابير التقنية كالمساعدة
الفحصالدقيؽلكثائؽالسفركاليكيةالمستعممةلتيريبالضحايابياعفطريؽالمنافذالمختمفة

.(2)يفردلوالعديدمفمكادىذاالبركتكككؿكماتقدـكىكاالمرالذمجعؿالمشرعالدكلي
 الثالثالمطمب    

 اساليب التحري الخاصة واستخدام وسائل التكنموجيا المتطورة

أكدتاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةعمىالدكؿاالطراؼ،
المراقبكاستخداـالكسائؿالتكنمكجياالحديثة،التعاكفبيفأجيزةأنفاذالقانكففيمجاؿالتسميـ
لغرضمكافحةالجريمةالمنظمةمكافحةفعالة.

نبحثىذاالمكضكعفيثالثةفركع،نتناكؿفياالكؿاساليبالتحرمالخاصةعميو
كفيالثالثاستخداـكسائؿالتكنمكجياالمتطكرة.كفيالثانيالمراقبةااللكتركنية

 الفرع االول
 اليب التحري الخاصةاس

)تناكلت المنظمةعبرالكطنية02المادة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ مفاتفاقية )
 الخاصة التحرم المراقبأساليب التسميـ اسمكب المستترة،كىي المخبر،كالعمميات كاستخداـ

السرم.
 نظام التسميم المراقباوال: 

فاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبر(م02ىذاالنظاـكردفيالمادة)
النظاـمفكؿالدكؿاالطراؼ الكطنيةتحتعنكافاساليبالتحرمالخاصة،كيتطمبىذا
القانكني لنظاميا كانتالمبادئاالساسية اذا ، الداخمية لقكانينيا ككفقا امكاناتيا ضمفحدكد

يمـز ما تتخذ اف بذلؾ، المناسبألسمكبالتسميـالداخميتسمح االستخداـ تدابيرإلتاحة مف
الضبطالمراقب، اعضاء يباشرىا التي االجراءات تمؾ ىي الخاصة التحرم بأساليب كيقصد
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بيدؼكشؼ يتـجمعالتحرياتمفمصادرىا القضائيتحتأشراؼكرقابةالقضاءبكاسطتيا
 .(2)كضبطادلتيا

:السماحلشحناتغيرمشركعةاكمشبكىةبالخركجمفاماالتسميـالمهراقبفيقصدبو
بغية اقميـدكلةاكاكثراكالمركرخاللواكدخكلوبعمـمفالسمطاتالمعنيةكتحتمراقبتيا

ماككشؼىكيةاالشخاصالضالعيففيارتكابو .(0)التحرمعفجـر
شمكلةبيذهاالتفاقيةكتشجعاالتفاقيةالدكؿاالطراؼمفاجؿالتحرمعفالجرائـالم

عنداالقتضاء،اتفاقياتاكترتيباتمالئمةثنائيةاكمتعددةاالطراؼالستخداـاساليب افتبـر
،كنصتالتحرمالخاصةعمىصعيدالتعاكفالدكلي،معمراعاةمبدأتساكمالدكؿفيالسيادة

اتفاؽاكترتيبعمىالنحك قرارااالتفاقيةعمىانوفيحاؿعدـكجكد المبيفيجبأفيهتخذ
باستخداـأساليبالتحرمالخاصةعمىالصعيدالدكليعمىأساسكؿحالةعمىحدهكيمكفاف
تراعىفيياعندالضركرةاالمكرالماليةكالتفاىماتالمتعمقةبممارسةالكاليةالقضائيةمفجانب

االعضاءالمعنيةأفتشمؿقراراتكقدأجازتاالتفاقيةبمكافقةالدكؿالدكؿاالعضاءالمعنية،
استخداـاسمكبالتسميـالمراقبعمىالصعيدالدكليطرائؽمتعددةمثؿاعتراضسبيؿالبضائع

.(3)،أكالسماحليابمكاصمةالسيرسالمة،أكازالتيا،أكابدالياكميانأكجزئيان
 : العمميات المستترةثانيا

)التخفيبيفالمجرميف(مفاىـكأنجحأساليبالحصكؿعمىتهعدالعممياتالمستترة
مف االصمية المعمكماتمفمصادرىا الحصكؿعمىىذه يتـ اذ ، كاليامة المعمكماتالدقيقة
مفالصحة تككفعمىدرجةكبيرة ما خالؿالتعايشكالعمؿفيمكقعاالحداث،كىيعادة

ليبالتحرمالخاصة،ففشموقديكمؼالكثيرمفالجيدكالتأكيداالانياايضانتهعدمفأخطرأسا
.(4)كالكقتأكانويؤدمالىفقدافحياةالشخصكبالتاليالكشؼعفىذهالجريمة

                                                           

الفسا (2) لمتحرمعفجرائـ االلكتركنيكألية الترصد : يعيشتماـ امؿ د. ك  العاليحاحة عبد بيفد. د
،0متطمباتحمايةالحقكؽكالحرياتكضركرةالكشؼعفالجريمة،مجمةكميةالقانكفالككيتيةالعالمية،ج

.348،ص0228،الككيت،3العدد
.0223(مفاتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالفسادلسنة0الفقرة)ط(مفالمادة) (0)
.0222متحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ(مفاتفاقيةاالمـال02/0،3،4المادة) (3)
جافميشيؿككمباني:مكافحةالدعارةكالشبكاتالدكليةلمبغاءالمنظـكالتعاكفالدكليلمكاجيتيا،بحثمقدـ (4)

.234،ص0229لندكةمكافحةاالتجاربالبشر،القيادةالعامةلشرطةابكظبي،
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اكتشاؼالجريمةمعالجناة كتتمثؿىذهالكسيمةفياندماجأحدالعناصرالمككؿالييا
فيككفىذاالشخصراغبانبشراءأعضاءبشريةبكصفوشريكانمعيـفيالقياـبتمؾالجريمة،كأ

أكيرغببالحصكؿعمىعمالةأجنبيةبأجكرزىيدة،أكانويرغببفتحنكادم كالمتاجرةبيا
كراىيفعمىالعمؿفيومفخالؿحجزجكازاتيف، ليميةكيرغبباستقداـنساءمفالخارجكا 

.(2)يـمفقبؿالجياتالمختصةحتىيتسنىلوالكصكؿلكؿاطراؼالجريمةكالقبضعمي
 : اسموب المخبر السريثالثا

اككاقعةحدثت المخبرالسرمىكالشخصالذميمتمؾمعمكماتعفجريمةاكمجـر
اكعمىكشؾالحدكث،فيقكـبتكصيميامفتمقاءنفسوسكاءأكافبأجراكمنفعةماديةاكبناء

.(0)عمىطمبيامفالجياتالمختصة
اغزر مف كاحدا لمضبط التقميدية االساليب مف انو رغـ يعد السرم المخبر كاسمكب

االتجاربالبشر، لمنتائجفيكشؼغمكضجرائـ تحقيقا مصادرجمعالمعمكماتكمفاكثرىا
كتحديدأشخاصالجناةكتكفيرالكثيرمفاالدلةالتيتدينيـ،كقدكصمتأىميةالمخبرالسرم

العممياتلدرجةافقياسمدلنجاحالباحثالجنائيكفاعميةأدائولعمموأصبحتفيفيىذه
كثيرمفاالحيافتقاسبقدرمابحكزتومفمخبريفسرييفاذعدذلؾىكالمناطاالساسيلكبر

.(3)حجـالمعمكماتالتييحكزىاالباحثكيعدالمخبرالسرممصدرانميمانمفمصادرالضبط
استعانةاجيزةانفاذالقانكفبالمخبرالسرمأمرضركرملمكشؼعفجرائـاالتجارإ فى

االكساط مختمؼ في التغمغؿ المجتمع عامة مف كأفراد كسعيـ في المخبريف ألف بالبشر،
العتباراتخاصة القانكف، لرجاؿانفاذ الذماليتيسردائما االمر الطبقات، كاالحتكاؾبكافة

الكشؼعفحاالتيـتتصؿبكظائفيـ االتجاربالبشر رغبةضحايا االجتماعيكعدـ كمركزىـ
ليـ،كىناتبرزاىميةالمخبرييفالسرييف،امابحكـمشاىدتيـلمكاقعةاكبمعاصرتيـإلحداثيا،
اكمفخالؿمسرحالجريمة،كاصبحاستخداـالمخبرالسرمككسيمةمفكسائؿجمعالمعمكمات

                                                           

.234 رسابؽ،صككركيسيكسؼداكد،مصد(2)
  https://m.ahewar.orgجمعةعباسبندم:مقاؿمنشكرعمىالمكقعاأللكتركنيمتاحعمىالمكقع (0)

عبدالقادرمحمد:المخبرالسرمبيفالكشؼعفالجريمةكاالخبار،مقالةمنشكرةعمىمكقعمقاالت،متاح (3)
  http;//www.kitabat.com/ar/page/18/04/2013/11216 عمىالمكقعاأللكتركني
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قائم متكاممة المعمكماتالتيعممية تمؾ تحميؿ فضالعف المسبؽ، كالتنظيـ التخطيط عمى ة
يقدمياالمخبرعفتمؾالجريمةالخاصةكتفحصياكمعرفةمدلجديةىذهالمعمكماتكصحتيا

.(2)التخاذاالجراءاتمفقبؿرجاؿانفاذالقانكف
قانكف السرمفي المخبر بنظاـ يأخذ فمـ العراقي المشرع بالبشرأما االتجار مكافحة

بالعدد بوفيقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائية0220لسنة08المرقـ يأخذ لـ ،ككذلؾفإنو
المعدؿ،كلكفىذاالنظاـأمنظاـتحريؾالدعكلالجزائيةبناءن2972لسنة03المرقـبالعدد

(مفقانكفاصكؿ47عمىشيادةالمخبرالسرمشرعبمكجبالتعديؿالذمادخؿعمىالمادة)
لممخبر-،إذنصعمى:2988لسنة229المحاكماتالجزائيةالمعدؿبمكجبالقانكفرقـ "

فيالجرائـالماسةأمفالدكلةالداخميأكالخارجيكجرائـالتخريباالقتصادمكالجرائـاالخرل
الكشؼعف المؤقتافيطمبعدـ أك أكالسجفالمؤبد باإلعداـ ىكيتوكعدـالمعاقبعمييا

.(0)اعتبارهشاىدان"
 الفرع الثاني

 المراقبة االلكترونية
مكافحة مجاؿ في المعمكمات عمى الحصكؿ في الفقرم العمكد عمكمان المراقبة تهعد

بعضجرائـ اف خصكصان ، بالبشر االتجار جرائـ الحاؿ بطبيعة كمنيا النشاطاتاالجرامية
عا ترافؽ بالبشر تحتاالتجار مكاف شخصأك كضع المراقبة كتعني ، الضحايا بمكافقة دة

المالحظةمفقبؿعضكالضبطالقضائيالمختصقانكنان،كفيالغالبتتـالمراقبةمفأفراد
، المجتمع شرائح جميع مع كاحتكاؾ خبرة القضائي الضبط اعضاء أكثر بكصفيـ الشرطة

ج في اتصاالت أك تصرفات يحدثمف ما استخداـلتسجيؿ حسب العمنية أك السرية مف ك
،كتستخدـالمراقبةمفأجؿالحصكؿعمى(3)المراقبةكتطكيعيالخدمةاالغراضالمرجكةمنيا

اخرل، مصادر مف مسبقان عمييا الحصكؿ تـ معمكمات كتنمية كتطكير تأكيد اك المعمكمات
                                                           

(2) ، العميا الدراسات كمية الشرطة، اكاديمية االمف، لرجؿ المعمكماتكاىميتيا الحيدر: الرحمف عبد حيدر
.38،ص0228مصر،

.3/22/2988في3000منشكرفيجريدةالكقائعالعراقيةبالعدد(0)
233ككركيسيكسؼداكد:مصدرسابؽ،ص (3)
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مراكزالحتجاجاالشخاصأ كمراقبةالمستشفياتالتييشؾكمراقبةاالماكفالتييشتبوبأنيا
االنشائية المشاريع كمراقبة ، بيا كالمتاجرة البشرية االعضاء نزع عمميات كجكد عف فييا
المنافذ مراقبة الى اضافة القسرملمعماؿ، العمؿ استخداـ معيا الممكف كالتيمف كالصناعية

اءكانتالمتاجرةقدحصمتمفالحدكديةمعدكؿالجكارلمحدمفالمتاجرةبالنساءكاالطفاؿسك
،أماالمراقبةااللكتركنيةفيرادبيامراقبةكسائؿاالتصاالتبيف(2)داخؿالدكلةأكمفخارجيا

الجناةبقصدكشفيـ،كتعدالمراقبةااللكتركنيةمفأقدـالتكنكلكجياتالمستخدمةفيمجاؿجمع
استخداـالمراقبةااللكتركنيةيتطمبالمكازنةبيفاالدلة،كقدأثاراستخدامياالجدؿالكبيراذاف

حؽالفردفيالخصكصيةمفجيةكالحاجةالىتنفيذالقكانيففيتعقبأثرالمجرميفمفجية
.(0)اخرل

عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية عميو نصت االجراء ىذا إفن
 لعاـ أ0222الكطنية اف كمعاقبةكبما كقمع منع بركتكككؿ عمى تنطبؽ االتفاقية ىذه حكاـ

االتجارباألشخاص،كالسيماالنساءكاالطفاؿ،لذاتقكـكؿدكلةطرؼضمفحدكدامكانياتيا
كفقانلمشركطالمنصكصعمييافيقانكنياالداخمياذاكانتالمبادئاالساسيةلنظامياالقانكني

است مف ، بذلؾ تسمح أكالداخمي االلكتركنية المراقبة مثؿ اخرل أساليبتحرمخاصة خداـ

                                                           

اعالفنا (2) تبنيكسائؿأكد عمىأىمية المنظمة الجريمة فيمكافحة العالمية العمؿ بكليالسياسيكخطة
حديثةفيمكافحةالجريمةالمنظمةتنسجـمفالتطكرالتقنيالخطيرالذمكصمتاليوالمنظماتاالجرامية

اذنصتالفقرة) مةعمىانو"(مفخطةالعمؿالعالميةلمكافحةالجريمةالمنظ27فيارتكابجرائميا
يجبعمىالدكؿمفأجؿمكافحةالجريمةالمنظمةبفعالية،افتتغمبعمىقاعدةالصمتكالترىيبالتي
بياىذهالجريمة،كينبغيالنظرفيالمجكءالىأساليبمكثكقةلجمعالبياناتمثؿالمراقبةااللكتركنية تمتـز

كخىذلؾفيالقانكفالكطني،كينفذباالحتراـالكامؿلحقكؽكالعممياتالمستترةكالتسميـالمراقب،عندمايت
 بالمكافقة كرىنان الخصكصية في الحؽ كبخاصة ، دكليان بيا المعترؼ االساسية كالحريات ، =االنساف

القضائيةأكاالشراؼالقضائيحسبمايككفمالئمان،كينبغيالنظرفياتخاذتدابيرلتشجيعالمتكرطيف=
المنظمةعمىالتعاكفكاالدالءبالشيادات،بمافيذلؾبرامجمالئمةلحمايةالشيكدكاسرىـفيالجرمية

كمعاممتيـ،فيحدكدمايسمحبوالقانكفالكطنيعمىنحكيراعيفيوتعاكنيـفياثناءالمالحقةالقضائية
.34"،شريؼسيدكامؿ:مصدرسابؽ،ص

عبدالرزاؽجاسـالمشيد (0) ،المنظمةالعربيةلمتنميةاالدارية،جامعةالدكؿ2اني،جرائـاإلتجاربالبشر،طأكـر
.59،ص0224العربية،القاىرة،
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المختصةداخؿاقميميالغرضمكافحةالجريمة غيرىامفأشكاؿالمراقبة،مفجانبسمطاتيا
.(2)المنظمةمكافحةفعالة

أمابالنسبةالىالكضعفيالقانكفالعراقيفيمايخصالمراقبةااللكتركنيةفإفالدستكر
،االافىذاالحؽليسمطمقانبؿمقيداناذيباحخرقو(0)لعراقيقدكفؿالحؽفيالخصكصيةا

لضركراتاالمفكالعدالة،كعميويجكزاجراءالمراقبةااللكتركنيةبشأفالمنظماتاالجراميةالتي
راءىذاتضطمعالرتكابجرائـاالتجاربالبشر،كغيرىامفالجرائـالمنظمةكمردالسماحبإج

.(3)كحمايتومفىذهالجرائـالخطيرةالتصرؼيعكدباعتباراتتتعمؽبالصالحالعاـلممجتمعكى
كعمىالرغـمفخمكقانكفمكافحةاالتجاربالبشرالعراقي،كقانكفاصكؿالمحاكمات

مفكسا ككسيمة االلكتركنية المراقبة استخداـ إباحة العراقيمفنصصريحبشأف ئؿالجزائية
االتصاالتالتييمكفلمسطاتالمعنيةاالستعانةبيافيتتبعالجناةكالقبضعمييـ،فإنويمكف
مكافقةقاضيالتحقيؽقبؿالشركعفيوبيدؼضمافحؽالفردفي القكؿافىذااالجراءيستمـز

 االنساف لحقكؽ العالمي االعالف الذمقرره الحؽ ذلؾ ، الخصكصية أك ككف(4)السرية ؿ،
.(5)حمايتوالقانكفالجنائي

 الثالثالفرع 
 استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة

بسبباالنتشارالكاسعلمجريمةالمنظمةعبرالكطنيةبشكؿعاـكعمىكجوالخصكص
كالتكن التقنية الكسائؿ استخداـ في الكبير كالتطكر بالبشر االتجار مفكجريمة الحديثة لكجيا

                                                           

.205غصفمناحي:مصدرسابؽ،ص (2)
(0) ( 42نصتالمادة العراؽلسنة جميكرية دستكر مف انو:0225( االتصاالتكالمراسالت-عمى حرية "

تفيةكااللكتركنيةكغيرىامكفكلة،كاليجكزمراقبتياأكالتصنتعميياأكالكشؼعنياالبريديةكالبرقيةكاليا
،االلضركرةقانكنيةكأمنية،كبقرارقضائي".

.234ككركيسيكسؼداكد:مصدرسابؽ،ص (3)
"لكؿفردالحؽفيالحياةكالحريةكسالمةشخصو".-نصتالمادةالثالثةمنوعمى: (4)
عمىاف"يعاقببالسجف2969لسنة222(مفقانكفالعقكباتالعراقيالمرقـبالعدد308المادة) تنص(5)

كالبرؽكالتمفكفككؿ البريد فيدكائر مستخدـ بالحبسكؿمكظؼاك عمىسبعسنكاتاك التزيد مدة
مذككرةاكسيؿلغيرهمكظؼاكمكمؼبخدمةعامةفتحاكاتمؼاكاخفىرسالةاكبرقيةاكدعتلمدكائرال

ذلؾاكافشىسراىتضمنتوالرسالةاكالبرقية.كيعاقببالعقكبةذاتيامفافشىممفذكرمكالمةتمفكنيةاك
سيؿلغيرهذلؾ".
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لمنظـ،عمدتالكثيرمفالدكؿلمكاجيةىذهالجماعاتالمنظمةباالعتمادجماعاتاالجراـا
تطكرالمتكاصؿفيمابيفاجيزتياالمختصةبمكافحةىذهالجرائـ،الكجيككسائؿالتكنعمىاكثر

مفخالؿمتابعةىذهالجرائـفيدكؿالمنشأاكدكؿالعبكراكدكؿالمقصد،مفاجؿالكصكؿ
كالتمكفمفتخميصالىالمجرميفبا مفالعقاب، كتجنبافالتيـ االسيؿكاالسرع، لطريقة

 التعاكف تسييؿ اجؿ كمف ، الجماعاتاالجرامية ىذه مف الضحايا فانياالقانكني الدكؿ بيف
المتطكرةفيعمميةاتماـكتسعىفيسبيؿتحقيؽذلؾالىاستخداـاحدثالكسائؿالتكن لكجيا

 االجراءات القانكنية التمفزيكنية، الدائرة باستخداـ ما طرؼ دكلة في لمقاضي السماح مثؿ
لالستماعالىشيادةالشيكدفيدكلةماطرؼفياالتفاقية،عكضاعفاالنتقاؿالىتمؾالدكلة
اك الشاىد كالماؿ،كضمافحماية تكفيرالكقت، اغراضمنيا تتحقؽعدة الطريقة كبيذه ،

في يساىمكف قبؿاالشخاصالذيف مف المرتكبة الخطرة بالجرائـ المتعمقة الجنائية االجراءات
كذلؾخالفالمقكاعدالعامةالمتبعةفي،فيمقدمتياجريمةاالتجاربالبشرالجماعاتالمنظمة،ك
.(2)ـالستماعالىاقكاليـاماـالمحاكتدكيفافاداتالشيكدكا

الجر  لمكافحة المتحدة االمـ عنيتاتفاقية بمفتانظاركقد الكطنية عبر المنظمة يمة
ياتاكتشاؼجرائـاالتجاربالبشرالدكؿاالطراؼالىضركرةاستخداـالطرؽالحديثةفيعمم

ذ غير الحكاسيباك اك كالالسمكية السمكية شبكاتاالتصاالت ترتكبباستخداـ مفالتي لؾ
فتعمؿالدكؿاالطراؼعمىانشاءعمىايا(من09نصتالمادة)اذ،كسائؿالتكنكلكجياالحديثة

المعنيةباكتطكيراكتحسيفبرامجتدريبخاص نفاذالقانكف،كمنيـأةلمعامميففياجيزتيا
الجرائـ كمكافحة ككشؼ بمنع المكمفيف العامميف مف كغيرىـ العاـ االدعاء كاعضاء القضاة

.(0)ربالبشالمشمكلةبيذهاالتفاقية،كمنياجريمةاالتجار
فقد كاالطفاؿ، النساء سيما باألشخاصكال االتجار كمعاقبة كقمع منع بركتكككؿ اما
نصتمادتوالرابعةعمىانوالتسرماحكاـىذاالبركتكككؿاالعمىاالتجارعبرالكطنيفي

البشرالذمتقكـبوجماعاتإجراميةمنظمةدكفالحاالتالغريبةالعارضة.

                                                           

.032د.جيادمحمدالبريزات:مصدرسابؽ،ص (2)
ناظـكريـالنصراهلل:مصدرسابؽ،ص (0) .236اكـر
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المنظماتاال عبكرىاإف عفطريؽ بالبشر االتجار فيتكسيع االثر ليا كاف جرامية
لمدكؿ،فقداستغمتتكنكلكجيااالتصاالتالحديثةكالسيمااالنترنتفأصبحتىذهالتجارةبفضؿ
االنترنتعابرةلمحدكدالسياسيةلمدكؿكفيكقتغيرطكيؿممايزيدفيخطكرةىذهالعصابات

لضحاياالمتاجربيـ،كاصبحتىذهالتجارةبفضؿاالنترنتدكليةتعبركأثرىافيزيادةأعدادا
حدكدالدكؿفيكقتقصيرجدانبالمقارنةبالحاؿمفذمقبؿفقدأصبحاالنترنتلودكرخطير
شبكة طريؽ ككذلؾعف ، عامة بصفة لممجرميف بالنسبة كايضان المعاصر االنساف حياة في

العامةفيأسرعكقتكبأقؿالتكاليؼكاآلدابباراالزياءكالفنكفاالنترنتيمكفالتعرؼعمىاخ
كغيرىا الشركات في الخالية الكظائؼ عف المختمفة االعالنات نشر يمكف ما ، الممكنة
كلإلعالناتعفالسمعكالمنتجاتكغيرذلؾ،كعمىذلؾفاإلتجاربالبشريمكفافيهمارسعبر

كاالخرلالمستكردةاالنترنتمثؿاعالناتلمبيعاكبر الكتركنيلمتراسؿبيفالدكؿالمصدرة يد
.(2)ليذهالتجارة

االغراض البعضفي يستغميا ، كمتجددة متطكرة ككسيمة اداة االنترنت شبكة كتهعد
االستغالؿالجنسيلألطفاؿلكنياعمىالجانباالخريمكفاف االباحيةكاالجراميةكمفبينيا

افحةىذهاالنشطةالشاذةحسبماتؤكدمنظمةفرنسيةتطمؽعمىنفسياتصبحطريقةمؤثرةلمك
بعض أف ": المنظمة ىذه في الناشطة ماف" دامر كريستا " كتقكؿ أرضالرجاؿ"، " اسـ
األشخاصقديذىبكفالىتايالندعمىسبيؿالمثاؿكيمتقطكفصكراجنسيةلألطفاؿثـينقمكنيا

االلكتركنيالخاصك فيالىعنكانيـ تايالند السمطاتفي كبذلؾتفشؿ االصؿ مف يتخمصكا
كتقكؿافىؤالءاالشخاصيفعمكفذلؾ ، الفالصكراالصؿليستبحكزتيـ القبضعمييـ،
بشكؿمتزايدعفطريؽاليكاتؼكالحاسباتالمحمكلة،كيمكفافيعتبراالنترنتكسيمةلمتركيج

اتفيحاالتاخرل،فيناؾمكاقعالكتركنيةمثؿفيىذهالحالةكماتعدطريقةلتكعيةالمجتمع
Please Disturb تعمؿعمىزيادةالكعيالعاـبيذهالجرائـمفخالؿحجـمتابعةالناسليا

المكقعفياجتذاب فقدنجحىذا تـاطالقوعاـ223، كيجتذب2999ألؼشخصعندما


                                                           

.564لبحيرم:مصدرسابؽ،صد.أميرةمحمدبكرا (2)
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.(2)زائريكميان422حالياننحكأكثرمف
يبدكمفكافةالنصكصالسابقةافاعضاءالمجتمعالدكلييسعكفبكؿجيدلمكافحةك

قضائيةبمراحمياكاجراءاتياالجريمةالمنظمةكمنياجريمةاالتجاربالبشرمفخالؿالمالحقةال
،مفحيثضبطالجناةكمحاكمتيـكتجفيؼمنابعكمصادرمكاردىـالمالية،مفخالؿكافة

االمكاؿالقذرةبؿكمصادرتيامعاالدكاتكالممتمكاتالمستخدمةفيارتكابيا،تجريـغسؿتمؾ
التعاكف دعـكتشجيع مع عمييـ المجرميفكنقؿاالشخاصالمحككـ الىتبادؿتسميـ اضافة

المتعمقةبمكافحةىذهالجريمةبغيةاحقاؽ،(0)القانكنيةكالقضائيةكالمساعدةفيكافةاالجراءات
االمفنالحؽك يتـ كذلؾلف المظمكـ الجريمةصرة يكاكبحداثة عادؿمتطكر خالؿقضاء

ستشعرهالمجتمعالدكليمكقنانأكجياكالتقنية،كىكاالمرالذمككسائؿارتكابيافيعصرالتكنكل
التعاكفالدكليفيشتىالمجاالتكخاصةالتعاكفالقانكنيبافتمؾالغايةالساميةلفتتحقؽاال

.   (3)اجيةىذهاالفةالعابرةلمحدكدقضائيلمككال
 الثالثالمبحث 

 البشرب جريمة االتجارمواجية في  المنظمات الدوليةجيود 
يعتمدالتعاكفالدكليعمىالعديدمفالمصادرمنيااالتفاقياتالدكليةالثنائيةكاالقميمية

ال لمقانكف العامة كالقكاعد الدكلي لمعرؼ اضافة المجاممةكالجماعية بمبادئ المتعمقة دكلي
مف العديد كالقراراتكىناؾ التنظيمية المكائح مف كغيرىا كالتشريعاتالكطنية بالمثؿ كالمعاممة
الرقيؽكالممارساتالشبيية االدكاتالدكليةتصدتبطريؽمباشراكغيرمباشرلمرؽكتجارة

(4)بالرؽكالعمؿالقسرم ، الكثائؽفيتكجيو المسألةكاسيمتىذه ليذه الدكلية انظارالجماعة
كقمع منع كبركتكككؿ المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ باتفاقية بعد كالتينظمتفيما
كمعاقبةاالتجارباألشخاصالممحؽبيا،كالتيجعمتمفاىـاىدافياتعزيزالتعاكفعمىمنع

                                                           

،0223،المركزالقكميلالصدراتالقانكنية،القاىرة،2د.ايناسمحمدالبييجي:جرائـاالتجاربالبشر،ط (2)
.73ص

(مفاتفاقية32،المادة)2992(مفمعاىدةنقؿاالجراءاتالجنائيةفيالمسائؿالجنائيةلسنة2المادة)(0)
بشأفاجر (مفاتفاقيةالرياض4،كذلؾالمادة)0225اءاتمكافحةاالتجاربالبشرلسنةمجمساكركبا

.2983العربيةلمتعاكفالقضائيلسنة
.044غازماحمدبفسميدع:مصدرسابؽ،ص (3)
.200المستشارعادؿماجد:مصدرسابؽ،ص (4)
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دمفالفعالية،كلعؿاىـكاكضحصكرةالجريمةالمنظمةعبرالحدكدالكطنيةكمكافحتيابمزي
بوالمنظماتالدكليةمفجيكدضمفتمؾاالتفاقياتاكغيرىا .(2)لمتعاكفالدكليىكماتقـك

المكضكعتقسيموعمىثالثةمطالبنبحثفياالكؿجيكدمنظمة يقتضيبحثىذا
اال جريمة مكافحة في )االنتربكؿ( الدكلية الجنائية جيكدالشرطة الثاني كفي بالبشر، تجار

المنظماتالدكليةالمتخصصةفيمكافحةجريمةاالتجاربالبشر،كفيالثالثجيكدمكتباالمـ
المتحدةفيمكافحةجريمةاالتجاربالبشر.

 المطمب االول
 البشرولية )االنتربول( في مواجية جريمة االتجار بالدجيود منظمة الشرطة الجنائية 

مفمظاىرالتعاكفالدكليفيتهعدمنظمة الشرطةالجنائيةالدكلية)االنتربكؿ(مظيرا
بالبشر االتجار جرائـ اىميا مف كالتي الدكلية، الصفة ذات الجرائـ مكافحة كمنذ(0)مجاؿ ،

 فيسنة االجرامية2903تأسيسالمنظمة االنشطة مف مجمكعة مكافحة كانتتيدؼالى ،
ل كفقا جرمت التي االتجارالعالمية، جرائـ ابرزىا كمف ، الكطنية كالقكانيف الدكلية التفاقيات

الخطرة، الجرائـ تمؾ عمى القضاء اجؿ مف امكانياتيا كافة المنظمة سخرت كقد بالبشر،
 .(3)  كمكافحتيامفخالؿااللياتالمعتمدةكتبادؿالمعمكماتكالبيانات

المكضكعفيفرعيفنتناكؿ الجنائيةسنبحثىذا الشرطة فياالكؿالتعريؼبمنظمة
فيمكافحة )االنتربكؿ( الدكلية الجنائية الشرطة منظمة كفيالثانيجيكد )االنتربكؿ(، الدكلية

جريمةاالتجاربالبشر.
 الفرع االول

 تعريف  منظمة الشرطة الجنائية الدولية )االنتربول(
منظمةدكليةتجمعتحت:نتربكؿ(بانيارفتمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية)االكقدعي

لكائيامجمكعةمفالدكؿتسعىلتحقيؽالتعاكفاالمنيعفطريؽمكاتبياالمتكاجدةفيالدكؿ
   (4)االعضاء،مفخالؿجمعالمعمكماتكالبياناتالخاصةبمكافحةالجريمةالمنظمة

                                                           

.05د.معتزفيصؿالعباسي:مصدرسابؽ،ص (2)
الكاح (0) عبد ،د. القاىرة العربية، النيضة دار عمييا، العقاب كسمطة الدكلية الجرائـ الفار: محمد د

.596،ص2995
(3) Todd Sandler, Daniel G. Arce and Walter Enders , An Evaluation of Interpols 

Cooperative – Based Counterterrorism Linkages , The Journal of Law &  

Economics , Vol . 54 , No.1 ( February 2011). 
،القاىرة،2د.عادؿعبدالكاحدالكردكسي:التعاكفاالمنيالعربيكمكافحةاالجراـالمنظـعبرالكطني،ط (4)

.230بالسنةطبع،ص
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كخمسيفدكلةفيكقد فيمدينة2956عاـاجتمعتالجمعيةالعامةالمؤلفةمفخمسو
فيينا،كقرراالعضاءكضعقانكفاساسيجديدليا،كاىـماجاءفيوتعديؿتسميتيامفالمجنة

الجنائية لمشرطة الدكلية المنظمة الى الجنائية لمشرطة (2)الدكلية اجيزتيا، تشكيؿ فيو كبينت
الميثاؽ القانكفىك،ككافاليد(0)كعضكيتياككؿمايحقؽاىدافيامفخالؿىذا ؼمفىذا

،(3)التأكيدعمىالتعاكفالدكليفيمجاؿالشرطةالجنائيةكالتركيزعمىالطابعالدكليلممنظمة
الدكؿ كبدأت الحالي بشكميا االنتربكؿ( ( الدكلية الجنائية الشرطة منظمة نشأت ىنا كمف

ليكفالفرنسية فيمدينة تباعا،كاصبحمقرىا الييا ام(4)باالنضماـ فييا. مفناحيةالعضكية ا
فأنياتضـطائفتيفمفالدكؿاالعضاءاالكلىتشمؿاالعضاءالمؤسسيفكالثانيةتشمؿالدكؿ

،كمفالضركرماالشارةالى(5)0229فيعاـ294التيانضمتالحقا،كبمغعددأعضائيا
فيدكرةالجمعية2967افالعراؽانضـالىالمنظمةالدكليةلمشرطةالجنائية)االنتربكؿ(عاـ

024طككيك،كبمكجبياصدرالقانكفالمرقـبالعدد-فيالياباف36العامةلإلنتربكؿالمرقمة
كبمكجبوصادؽالعراؽانضمامولمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية)االنتربكؿ(مف2975لسنة

.(6)2976تاريخقبكلوفيالمنظمةسنة
 الفرع الثاني

 ة الجنائية الدولية )االنتربول( في مواجية جريمة االتجار بالبشرجيود منظمة الشرط
ىي:االتجاربالبشرالىثالثةاقساـمنظمةالشرطةالجنائيةالدكليةجرائـتقسـ

أل االتجار اك القسرم ألغراضغراضالعمؿ كاالتجار المنزلية، ستغالؿاالالعبكدية
كاالستغالؿأل االجراالجنسي، الجريمةغراضاالنشطة اك النشؿ اك التسكؿ مثؿ القسرية، مية

                                                           

(مفالقانكفاالساسيلممنظمة.2المادة) (2)
.273،ص0227،االسكندرية،2د.حسنيفالمحمدمبكادم:االرىابالدكليتجريماكمكافحة،ط (0)
(مفالقانكفاالساسيلممنظمة.48المادة) (3)
الجنائية، (4) لمشرطة الدكلية المجمة في منشكر بحث الجنائية، لمشرطة الدكلية المنظمة فاالكس: كمكد د.

.97،ص2985،فينيساف397تصدرىاالمنظمةالدكليةلمشرطةالجنائية،الطبعةالعربية،العدد
الزيارة(5) تاريخ  لممنظمة االلكتركني المكقع عمى متاح  )االنتربكؿ( الدكلية الجنائية الشرطة منظمة

08/0/0202www.interpol .int/ar
.20/5/2967في0469منشكرفيجريدةالكقائعالعراقيةالعدد (6)
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 كاالتجارألعمىاالنترنت، البشرية افجريمةكتجد،(2)غراضاستئصاؿاالعضاء المنظمة
تيريبالمياجريفترتبطارتباطاكثيقابجريمةاالتجاربالبشرحيثيقكـالميربكفبتدبيردخكؿ

مف ليسكا بمداف الى مشركعة غير بطريقة بغرضافراد دائمة اقامة فييا مقيميف كال رعاياىا
تجاربالبشر،االانوبصفةعامةاليةكمادية،كقديصبحكفعرضةلإلالحصكؿعمىمنافعم

جؿنيكضالمنظمة،كال(0)بمجردافيتـالدفعلمميربتنتييالعالقةبيفالمياجركالميرب
عيفاالعتباركبحسبالقراراتالصادرةعنيابكاجباتيافيمكافحةجرائـاالتجاربالبشركاضعةب

الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية منيا الدكلية الكثائؽ مف جممة
باألتككككبر االتجار كمعاقبة كقمع منع التفاقيةكؿ المكمؿ كاالطفاؿ النساء شخاصكبخاصة

كاتفاقي المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الطفؿاالمـ بحقكؽ الخاصة المتحدة االمـ ة
تكككالتالمتعمقةببيعاالطفاؿكباستغالليـفيالبغاءكاعالناتاالمـالمتحدةبخصكصككالبر

.(3)القضاءعمىالعنؼضدالمرأة
المتحصمة الثبكتية االتجاربالبشرالىالعدالةكجعؿاالدلة كبغيةتقديـمرتكبيجرائـ

ق الكطني الصعيد بشأفعمى التحقيقات اف المنظمة الحظت ، المحاكـ في لالستخداـ ابمة
الدكؿ جميع دعـ تقتضي االسترقاؽ انكاع لجميع بالبشر االتجار في المنخرطيف المجرميف

.(4)المعنية
كماشجعتالمنظمةكبقكةالدكؿاالعضاءعمىتحديدنقطةاتصاؿمحددةفيمكاتبيا

دع اجؿ مف الكطنية كتطبيؽالمركزية المالئـ الكقت في بالمعمكمات الثبكتية االدلة سمسمة ـ
القكانيفكاالجراءاتالكفيمةبمساعدةالتحقيقاتالدكليةبشأفالجماعاتاالجراميةالمتكرطةفي

عمىتعزيز جرائـاالتجاربالبشر،كحثتالمنظمةالمكاتبالمركزيةالكطنيةفيالدكؿاالعضاء
                                                           

باريسمتاح0225لسنة22تجاربالبشر،القراررقـالجمعيةالعامةلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية،اال (2)
 09/0/0202تاريخالزيارةwww.interpol.irعمىمكقعااللكتركني

المكقع(0) عمى منشكر الدكلية الجنائية الشرطة لمنظمة التابع االجراـ مجاالت بشؤكف المعني المركز
.32/0/0202تاريخالزيارةwww. Interpol.int/arظمةااللكتركنيلممن

االتجاربالبشركاسترقاؽاالطفاؿ0القراررقـ22الجمعيةالعامةلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية،الدكرة (3)
.interpol . int  www32/0/0202،متاحعمىالمكقعااللكتركني0220لمعمؿ

،باريس،متاح22،0225شرطةالجنائيةالدكلية،االتجاربالبشر،القراررقـالجمعيةالعامةلمنظمةال(4)
.www.interpol.ir 22/0/0202عمىالمكقعااللكتركني

http://www.interpol.ir/


 الكسائؿالدكليةالمستخدمةفيمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر............الفصؿالثاني........

229

عمكماتالمتعمقةبجماعاتاالجراـالمنظـكالمجرميفالدكلييفالمنخرطيفالتعاكففيتبادؿالم
بتيريب الشكؿالخاصة المكحدة الرسالة بالبشرعفطريؽاستخداـ اشكاؿاالتجار فيجميع

كفلممستخدميفمفالدكؿاالعضاءكىيرسالةتيسرتبادؿالمعمكماتيمالبشركاالتجارفييـ
معينة،كماطمبتمفالدكؿاالعضاءتجريـامفعؿيمثؿمساعدةلكصكؿاليياعبرمنظكمةا

،(2)العكائدالمتحصمةمفىذهالجرائـاكتحريضلمقياـبياكسفالتشريعاتالتيتتيحمصادرة
القانكفالدكليكالك ثيرمفكبالنظرلككفجريمةاالتجاربالبشرمفالجرائـالتييعاقبعمييا

كالكطن االقميمية عمىيةالنظـ عممتالمنظمة فقد الجريمة الذميشكبىذه التعقيد كلطبيعة ،
ىذه تصنيؼ كيمكف لمكافحتيا، مختمفة مستكيات عمى االستراتيجيات مف العديد كضع

االستراتيجياتالىمستكييفككاالتي:
.والمشاريعالعمميات:المستوى االول

تاالتجاربالبشر،حيثكفرتفعميفيالميدافلتفكيؾعصاباعمؿكىيعبارةعف
نظاـاتصاؿعالميكقاعدةبياناتمتاحةلجميعاجيزةانفاذالقانكفالمعنيةبالرجكعالييالمتحقؽ
مفمدلصحةكثائؽالسفرالتيتستخدـفيتيريباالشخاصكاالتجاربيـكقداطمقتعمى

اس الخدمة لقا MIND,FIND)) ـىذه االنكميزم لممسمى مختصر شبكةكىي بيانات عدتي
ك كالثابتة، النقالة بأاالنتربكؿ المعنية االجيزة لتمكيف فيخطتستخدـ كالتيتككف القانكف نفاذ

المعمكمات كتشغيؿ استعماليا المطاراتمف كشرطة كاليجرة الحدكد شرطة كتحديدا المكاجية
نتائجانية،كماكفرتلكثائؽالسفرالمفقكدةكالمسركقةكالبياناتالبيكمتريةكالحصكؿعمى

عمى تحتكم التي القضايا االشخاصككافة بتيريب المعني الدكلي االتصاؿ دليؿ المنظمة
المركزية المكاتب في كاالتجار التيريب عمميات عف االبالغ االشخاصمف تمكف تفاصيؿ

.(0)الكطنيةكلكافةانحاءالعالـ
قياموبالتنسيؽفيعممية0228 ربالبشركمفجيكداالنتربكؿفيمكاجيةجرائـاالتجا

متيمافيقضيةاتجاربالبشر،عفطريؽاجباراالطفاؿعمىالعمؿفيظركؼ24تكقيؼ

                                                           

مكافحةعصاباتاالتجاربالبشر33القراررقـ34الجمعيةالعامةلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية،الدكرة(2)
 .25/0/0202تاريخالزيارة  www.intrpol.intكنيمتاحعمىالمكقعااللكتر0222

www.intrpol.int،باريس،22،0225القراررقـالجمعيةالعامةلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكلية،)0)
.25/3/0202تاريخالزيارة

http://www.intrpol.int/
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كالتسكؿالقسرم، لمذىبغيرمشركعةالتتجاكزاعمارىـسفالعاشرة، فيمناجـ قاسيةجدا
ال العمميةفيعاصمة كنفذتىذه اشكاؿاالستغالؿاالخرل، كفيعدةككافة سكدافالخرطـك

السطحية المناجـ في ككذلؾ ، الخرطكـ ذلؾمطار في بما ، العاصمة مف مناطؽحساسة
في السكدانية حيثشارؾاالنتربكؿمعالشرطة لمتنقيبعفالذىبالكاقعةفيشرؽالمدينة،

بينيـ94انقاذ لفترةمفقاصرا،مفبراثفالشبكاتاالجرامية،كتمتالعمميةفيا85شخصا
06-32/8/0228 القانكففيالسكداف،كضبطت022كشارؾفييا انفاذ مكظؼمفاجيزة

دكالرامريكي،ككافالضحاياالذيفانقذكافيسياؽالعمميةينتمكف02222الشرطةايضامبمغ
كالنيجر كجنكبالسكداف الديمقراطية الككنغك كجميكرية كتشاد اريتريا كمنيا مختمفة دكؿ الى

كالحمايةك المساعدة تقديـ كالطفؿ االسرة حماية ادارة في المعنية االجيزة قامت كقد غيرىا،
.(2)الالزمةعمىالفكرلمضحايا

كمفجيكداالنتربكؿاالخرلفيمكاجيةجرائـاالتجاربالبشرقياموبالتنسيؽفيعممية
العمؿالقسرمفيمجاؿمتيمافيقضيةاتجارباألطفاؿعفطريؽاستغالليـفي08تكقيؼ

طفالكانكايعممكففيمجاؿالصيد،كفيعمميةاخرلتـ226الصيدفيغانا،حيثتـانقاذ
 مع فييا كالتحقيؽ 202التكقيؼ كجكد كتبيف بالجنس، المشتغميف السف09مف دكف منيـ

باإلضافةالىىذه،(0)القانكنيكيتـاستغالليـجنسيا،كجرلنقميـالىدكرلمرعايةاالجتماعية
العممياتفأفلإلنتربكؿمساىماتفيالعديدمفدكؿاكركباففيمنطقةالبمقافكجيتالسمطات

االنتربكؿ قادىا اعتقمتفياطارعممية اذ المنظمة لمجمكعاتالجريمة 70المختصةضربةن
لمياجريف،شخصاضالعافيتيريبا267شخصايشتبوفيارتكابيـجرائـاالتجاربالبشرك

مفمكظفياجيزةاليجرةكالعدؿكالكحداتالمتخصصةكالسيما3222كشارؾفيىذهالعممية
 مف اياـ ثمانية العممية كاستمرت الترفيو كاماكف القطار كمحطات المعابر -9في

89مياجرغيرشرعيكانقذتحكالي0222كشفتفيياالسمطاتالمختصة26/20/0229
تجاربالبشرمنيـسبعةقاصريف،ككافضحايااالتجاربالبشريأتكفمفشخصامفضحايااال

                                                           

االنتر (2) منظمة عف الصادرة االعالمية النشرة بتاريخ المنظمة28/9/0228بكؿ مكقع عمى متاح .
www.Interpol.int.ar25/3/0202تاريخالزيارة
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كالسخرة24 التسكؿ بممارسة كيمزمكف جنسيا فييا يستغمكف فيظركؼقاسية كيعيشكف بمدا
 .(2)كحصؿجميعالضحاياعمىالرعايةاالجتماعيةكالمساعدةاالنسانية

جريمة ية والييئات من اجل مكافحة واالقميمالمستوى الثاني : الشراكة مع المنظمات الدولية 
 االتجار بالبشر

تعمؿبشكؿكثيؽمعالمنظماتاالخرلكالييئات انيا اشارتالمنظمةفيتقريرليا
بيذهالطريقةجمع غيرالحككميةالعاممةفينطاؽمكافحةاالتجاربالبشركتيريبيـ،كيمكنيا

كالمعرفةمعباقيالمنظماتالتيتعمؿلتحقيؽنفسنقاطالقكةلديياكتبادؿافضؿالممارسات
تتعامؿمعمجمكعةمفالشركاءمنيـاالىداؼالتينسعىالييا، كقداشارالتقريرالىانيا

كيكريبكؿ، ، افريقيا غرب لدكؿ االقتصادية فيكيكرجست،كالجماعة كالتعاكف االمف منظمة
فركنتكس، ، المناكركبا الدكلي، العمؿ االمريكية،منظمة الدكؿ منظمة لميجرة، الدكلية ظمة

لتطبيؽالقانكف،مكتبالمفقكديففيانكمترا،كمكتباالمـالمتحدة مركزجنكبشرؽاكركبا
.(0)المعنيبالمخدراتكالجريمة

 في0220كفيعاـ الشرطة لرؤساء التعاكف منظمة مع كبالتعاكف شاركتالمنظمة
فاالقميميةلرؤساءالشرطةفيالجنكباالفريقي،كافرادمفاجيزةشرؽافريقياكمنظمةالتعاك

لمكاجيةالجريمةالمنتشرةكعمىنطاؽUsalaالشرطةكالجمارؾفياطارعمميةاطمؽعمييا
حكالي شارؾفييا كقد خالليا2522كبيرفيأمبابكمككينيا تـ ، الدكلية الشرطة مفأفراد

تالبحثفيقكاعدبياناتالمنظمة،كأثمرتىذهالعمميةعفاجراءعشراتاالالؼمفعمميا
فتاةكانكاقدتـالمتاجرةبيـكبيعيـكتـالقاءالقبضعمىشبكةتمارس76طفؿك024انقاذ

شخصمفثالثدكؿكعفطريؽالتنسيؽبيف222االتجاربالبشربشكؿمنظمةمككنةمف
 .(3)االشخاصكاعادتيـالىأكطانيـأجيزةالشرطةلمدكؿالمشاركةتـتخميص

 
 

                                                           

نظمةنفسو.متاحعمىمكقعالم0229//00النشرةاالعالميةالصادرةعفمنظمةاالنتربكؿبتاريخ (2)
.235باقرمكسىسعيدالخفاجي:مصدرسابؽ،ص (0)
،عمىالمكقعااللكتركنيلممنظمة0226المركزاالعالميلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكليةاالنتربكؿ،تقرير،(3)
www.interpol.int26/3/0202تاريخالزيارة 
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  الثانيالمطمب  
 لدولية العالمية المتخصصة المنظمات اجيود  

االتجار اىتمتبشكؿكبيركفعاؿبمكافحةجرائـ المختمفة بأجيزتيا المتحدة االمـ افمنظمة
كفيمافيالنساءكاالطفاؿلإلتجاربالبشركمفابرزصكرىذااالىتماـىكتعييفمقررخاص

جرائـبمكافحةفياالمـالمتحدة،المتخصصةالعالميةيمينتناكؿجيكدابرزالمنظماتالدكلية
االتجاربالبشر.

عميويقتضيبحثىذاالمكضكعتقسيموعمىثالثةفركعنتناكؿفياالكؿجيكدمنظمة
الدكليةفيمكافحةجريمةاالتجاربالبشر،كفيالثانيجيكدمنظم ةالعمؿالدكليةفياليجرة

فيمكافحةجريمة العالمية الصحة منظمة كفيالثالثجيكد االتجاربالبشر، مكافحةجريمة
االتجاربالبشر.

 الفرع االول
 البشرلدولية في مواجية جريمة االتجار بمنظمة اليجرة اجيود 

 الدكلية اليجرة منظمة بال(2)تقكـ االتجار مكافحة فيمجاؿ كبيرة بجيكد بشرمف،
بالبشرمف االتجار جريمة لضحايا العكفكالمساندة لتقديـ المنظمة البرامجالتيتديرىا اىميا
كاتاحة كالقانكنية االنسانية حقكقيـ كحماية كنفسي جسدم تأىيؿ كاعادة طبية كرعاية حماية

مراكزى عدد بزيادة قامتالمنظمة كقد اخرلفيمجتمعاتيـ، لالندماجمرة ليـ حكؿالفرصة ا
مشركع322العالـالتيتتصدلليذهالجريمةكاستطاعتخالؿالفترةالماضيةافتقكدحكالي

بمدتـمفخاللياتقديـمساعداتمباشرةألكثر222لمكافحةاالتجارفيالبشرفياكثرمف
.(0)مفعشرةاالؼمفضحاياىذهالجريمة

الم جمع ليا يسمح فريد بمكقع المنظمة جميعكتتمتع مف الجريمة ىذه عف عمكمات
عمييا تحصؿ التي بالمعمكمات تزكيدىا يتـ عالمية معمكماتية قاعدة انشاء تـ حيث جكانبيا
المراكزالتابعةليامفالضحاياالذيفقدمتليـالمساعدةبيدؼكضعمنيجيستطيعالجميع

                                                           

،كمقرىافيجنيؼ،كىيالمنظمةالدكليةالحككميةالرئيسيةالتي2952تأسستعاـIOMاكيرمزلي(2)
دكؿبصفةمراقب،كماتممؾ8الىباإلضافةدكلة270تعنىبشؤكفاليجرة،كعددالدكؿاالعضاءفييا

فياكثرمكظؼيعممكف7822دكلةحكؿالعالـ،كلدييامايزيدعمى222المنظمةمكاتبفياكثرمف
ممياردكالرامريكي،كقداىتمت2,0مكقعميدانيكتقدرنفقاتياالسنكيةبحدكد47مشركعفي022مف

 بالبشر االتجار االلكتركنيباعتبارهبمكضكع المكقع عمى منشكر المنظمة. الجريمة صكر احدل
https://migrationjointinitiative.org 

 .82بؽ،صمستشار:اشرؼالدعدع:مصدرسا (0)



 الكسائؿالدكليةالمستخدمةفيمكاجيةجريمةاالتجاربالبشر............الفصؿالثاني........

203

ترجمتالمنظمةجيكدىافياستخدامولمساعدةضحاياىذهالجريمةفيكافةانحاءالعالـ،كقد
اصداراتتبيفابعادتمؾالجريمةاالنسانيةكطريقةالتصدمإلثارىاالسمبيةكالقضاءعمىاسبابيا

الدليؿاالرشادملمتحقيؽكالمالحقة-الجذريةكنشرتمؤخراكتيباعفمكافحةاالتجارفيالبشر
انفاذ فيسياؽ الضحايا بالبشركحماية االتجار فيجرائـ عاـ الذمصدر -0225القانكف

تحديد مف بدءا المساعدات ببرامج كالمتعمقة المختمفة النكاحي حكؿ ارشادات عمى يحتكم
بعمؿحمالت مفاالمكرالصحية،ككذلؾتقكـ يحتاجكه تمبيةما كسؤاليـعفكيفية الضحايا

.(2)لمتكعيةفيدكؿالمنشأفيكؿمفشرؽكجنكباسياكاكركباالشرقية
كالمنظمات الدكلييفكالدكؿ الشركاء مف عدد مع الدكلية اليجرة تعاكفمنظمة كيتخذ
الدكليةكالييئاتالحككميةكالعديدمفالمنظماتغيرالحككميةفيمجاؿمكافحةاالتجارفي

:تقديـالمساعداتلمضحايافيصكرةرعايةطبيةكنفسيةكمأكلإلعادةاولياالبشرعدةاشكاؿ
بيـتأىيؿ المتاجرة اثناء ليا تعرضكا التي كالصدمات االذل عمى لمتغمب نفسيا الضحايا

كاستشاراتقانكنيةكامكانيةالعكدةاالختياريةكالمساعدةعمىاالندماجمرةاخرلفيمجتمعاتيـ
بعدالعكدةالىبمدانيـمفخالؿبرامجلمتدريبالميني،كايجادفرصعمؿككظائؼمدعكمة،

:وثانيياالقركضالصغيرةليـلتييئةالفرصةاماميـلمقياـبأنشطةتعكدعمييـبالماؿ،كتكفير

 اليجرة، ادارة بحسف الكفيمة كالسياسات البرامج لمناقشةوثالثياكضع منبرا المنظمة تكفير :
 حيثتقـك كاالىمية، الحككماتكالمنظماتالدكلية مع البشر في باإلتجار الخاصة المكاضيع

 اقراربشكؿ اجؿ مف المنشأ كدكؿ المعبر كدكؿ المستقبمة الدكؿ بيف لقاءات بأعداد دكرم
.(0)اجراءاتشاممةكمتسقةعمىالمستكلالدكليلمكافحةكمنعجريمةاالتجاربالبشر

االطفاؿمفاالتجارمف فيمجاؿحماية مفالجيكد باشرتالعديد قد كافالمنظمة
ضحيةفيغانا،تـبيعيـمف532برامجلتكفيرالمساعدةألكثرمفخالؿالقياـبالعديدمفال

حيث فكلتا، بحيرة شكاطئ عمى المتمركزيف مجتمعاتالصياديف الى الفقر بسبب ذكييـ قبؿ
كتكفير يعينيـ، المنظمة مف دخال انقاذىـ تـ الذيف االطفاؿ اىالي بإعطاء المنظمة قامت

                                                           

.368د.عبداليادمىاشـمحمد:المصدرالسابؽ،ص (2)
.80مستشار:اشرؼالدعدع:مصدرسابؽ،ص (0)
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لم كالقركضالصغيرة الالـز الصيد،التدريب كتقنيات ادكات تحسيف عمى لمساعدتيـ صياديف
حتىاليتعرضاالطفاؿلإلتجاربيـمرةاخرل،كماقامتالمنظمةبالحاؽاالطفاؿبالتعميـ،

كذلؾ،(2)سكاءفيالمدارساكبرامجالتدريبلتنميةقدراتيـكمياراتيـمفاجؿتأميفمستقبميـ
ا باالشتراؾمعمنظمة تأىيؿاالطفاؿالمجنديففيالحركب،قامتالمنظمة ليكنيسيؼإلعادة

الؼمجنديففياكثر322بحكالي-كفقاإلحصائياتمنظمةاليكنيسؼ–كالذيفيقدرعددىـ
االالؼمفاالطفاؿفيعديد32مف بمساعدة قامتالمنظمة فقد حكؿالعالـ، مسمحا نزاعا

كفاكمؤخرافيافغانستافكالعراؽ،بإعادتيـالىالدكؿكأنجكالكالبكسنةكاليرسؾككمبكدياكككس
كالدكرات بالمدارس االطفاؿ ىؤالء كالحاؽ المدني المجتمع في ادماجيـ اعادة كعمى ذكييـ
ابداعية عمؿ كرش خالؿ مف ليـ كالمعنكم النفسي الدعـ كتكفير قدراتيـ، لتنمية التدريبية

.(0)كعييـكادراكيـالشخصيكخالقة،كمساعدتيـبالرياضةكالتدريباتعمىنمك
 الفرع الثاني

 في مواجية جريمة االتجار بالبشر منظمة العمل الدوليةجيود 
بعدافاصبحاالتجاربالبشرمصدرقمؽدكليفينيايةالقرفالعشريفكبدايةالقرف

كمعتزايدالكاحدكالعشريف،كفيعالـالعكلمةكالتبايفالمتزايدفيالثركاتبيفالدكؿكداخميا،
الطمبعمىالعمالةالرخيصةفيالبمدافالمتطكرةكتزايدامكانياتالسفركالبثعبراالتصاالت
الالسمكيةكالصكرالمبالغفييالمثركاتالغربيةعبرالعالـ،يميؿاالفرادالذيفيعيشكففيالفقر

مميكف20افأكثرمفالى(3)كأشارتقريرلمنظمةالعمؿالدكليةالىاليجرةطمبالحياةافضؿ،
النساء مف أغمبيـ أجر بدكف اك كانتبأجر سكاء السخرة أك القسرم لمعمؿ شخصضحايا

                                                           

.330د.ايناسمحمدالبيجي:مصدرسابؽ،ص (2)
.409د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص (0)
لةاالجتماعيةكاالقتصاديةمفىيككالةتابعةلألمـالمتحدةتتمثؿميمتيابتعزيزالعداكILOكيرمزليا (3)

،فياطارعصبةاالمـ،كىياكؿ2929خالؿكضعمعاييرالعمؿالدكلية،تأسستفيتشريفاالكؿ
 المتحدة،كتضـ مع287كاقدـككالةمتخصصةتابعةلألمـ فيجنيؼ،سكيسرا، دكلةعضك،كمقرىا

 42حكالي بيا كيعمؿ العالـ، حكؿ ميدانيا مفمكظ0722مكتبا اكثر 252ؼفي منيـ 922دكلة،
يعممكففيبرامجكمشاريعالتعاكفالفني.
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تقدرارباحاالعماؿاالجباريةب كما كأرباحاالستغالؿ30كاالطفاؿ، ، بميكفدكالرسنكيان
.(2)بميكفدكالرسنكيان08لمنساءكاالطفاؿجنسيانب

استجا كحمايةكتعكد الجبرم بالعمؿ الكثيؽ ارتباطيا الى بالبشر لإلتجار المنظمة بة
االتجار تحارب المنظمة اف عممان االجانب، مف أك الدكلة مكاطني مف كانكا سكاء العماؿ

الحمالتالدكليةضدالعمؿالقسرمفيالقرنيفامنت،كقد2929باألشخاصمنذانشاءىاعاـ
الزخـ اتفاقيةالتاسععشركالعشريف ىما الدكلية العمؿ التفاقيتيفاساسيتيففيمنظمة الالـز

،كاتفاقيةمنظمةالعمؿالدكلية09رقـ2932منظمةالعمؿالدكليةبشأفالعمؿالجبرملعاـ
 ،كشممتكذلؾاتفاقيةمنظمةالعمؿ225رقـ2957بشأفالقضاءعمىالعمؿالجبرملعاـ

االطف عمؿ عمى لمقضاء الدكلية رقـ 280اؿ عاـ االطفاؿ2999المعتمدة بيع كمسألة ،
التيتعدأسكءأشكاؿعمؿاالطفاؿالذميجبمكاجيتوبأسرعكقتممكف، كاالتجاربيـ،
كمعتزايداالتجاربالبشرمنذالثمانيناتكالتسعيناتبشكؿخاصأصبحمفالكاضحافالعمؿ

تتطمبا بالبشر االتجار مفصكر اعتمدالجبرمكغيره كقد ، مشتركة كجيكدان متجددان لتزامان
،االعالفالذماصدرتو2998التيانعقدتفيجنيؼعاـ86مؤتمرالعمؿالدكليفيدكرتو

منظمةالعمؿالدكليةبشأفالمبادئكالحقكؽاالساسيةفيالعمؿ،كالذمنصعمىمبدأالقضاء
كالقضا االلزامي، اك الجبرم العمؿ اشكاؿ جميع اىتمتعمى كلذلؾ االطفاؿ، عمالة عمى ء

انظمة متابعة خالؿ مف بالبشر االتجار صكر كإحدل القسرية العمالة بمكضكع المنظمة
مف2957ك2932كظركؼالعمؿفيبمدافالعالـ،كتعداتفاقيتيمنظمةالعمؿالدكليةلسنة
ددتصديقاتاتفاقيةأكثرصككؾالمنظمةالتيحظيتبأكبرعددمفالتصديقات،حيثبمغع

.(0)دكلة2957،270دكلةبينماكصؿعددتصديقاتاتفاقية2932،277
 اتفاقية صادقت التي لمبمداف االساسي االلزاـ بحظر2932كيمثؿ الدكلة تتعيد باف

استخداـالعمؿالجبرمأكااللزاميبكؿأشكالوكعمىالدكؿاالطراؼافتضمفالعقابعمىأم
                                                           

.52د.معتزفيصؿالعباسي:مصدرسابؽ،ص (2)
(0)  الرابع –التقرير الدكرة الدكلي، العمؿ مؤتمر الجبرم، لمعمؿ حد لكضع االجراءات لعاـ223تعزيز ،

ب0224 الثاني الممحؽ جنيؼ، الدكلي، العمؿ مكتب ، المكقع عمى منشكر  //:httpsالتقرير،

  www.ilo.org3/0/0202تاريخالزيارة. 

http://www.ilo.org/
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م غير التيتكميؼ العقكبات تككف كاف جنائية جريمة بكصفو الزامي أك جبرم بعمؿ شركع
بكؿصرامة،كتهعرؼاالتفاقيةالعمؿالجبرمبأنو:كؿاعماؿأك القانكفكافيةكمنفذة يفرضيا
الشخصبأدائيا ىذا يتطكع كلـ عقكبة، بأم التيديد أمشخصتحت تهغتصبمف خدمات

ال معاالشارة ، مثؿالخدمةبمحضاختياره ىافاالتفاقيةنصتعمىاستثناءحاالتمعينة
المدانيف االشخاص لو يخضع الذم االلزامي كالعمؿ العادية المدنية كااللتزامات العسكرية

كالحاالتالطارئة.
 سنة المنظمة عف الصادرة الدكلية اشاراتالتقارير الحكادث0220كقد افعدد مف

مميكنانمفالحكادثفيالعالـكمو،كأفىناؾمالييفمف205يقدرالمتصمةبالعمؿقدبمغما
العامميفتمحؽبيـاصاباتخطيرةفيمحؿالعمؿأكتسمميـالمكادالكيميائيةالمستخدمةفي

مفسف العامميففيالعالـ االطفاؿ كافعدد ، الى24-5الزراعة كمف052يصؿ ، مميكنان
.(2)تخدمكففياشغاؿخطرةكاستغالليةانيعممكفكامؿالكقتكيهسمميكن202ىؤالءمااليقؿعف

اشكاؿ252كسبؽكافصدقت حكؿاسكء الدكلية العمؿ منظمة اتفاقية عضك دكلة
التيتدعكالىمحاربةاالتجارباألطفاؿكعمؿاالطفاؿالجبرم،2999عمؿاالطفاؿلسنة

أككعمىالرغـمفذلؾ،اليكجدفيالكثيرمف الدكؿقكانيفخاصةحكؿالعمؿالجبرم،
الذميصبحفيومفالصعبعمىالمسؤكليفعفتطبيؽالقانكفتحديد تككفعامةالىالحد
تجربة تظير ، ذلؾ الى اضافة ، كمعاقبتيا قانكنيان كمالحقتيا الفردية الجبرم العمؿ حاالت

لح كحده يكفي ال القانكف تطبيؽ اف الدكلية العمؿ الضركرممنظمة فمف ، المشاكؿ ىذه ؿ
اعتمادمقارنةتجمعبيفالمالحقةالقانكنيةكتطبيؽالقانكفمعاتخاذاجراءاتاجتماعيةكاخرل

لذلؾقررمجمسادارةالمنظمةفيدكرتو،(0)مبنيةعمىاالستخداـلمكقايةكاعادةتأىيؿالضحايا

                                                           

 ،منشكرعمىمكقعالمنظمة0220تقريرمنظمةالعمؿالدكليةعفالحكادثالمتصمةبالعمؿلسنة  (2)

https://www.ilo.org3/0/0202تاريخالزيارة. 

االتجاربالبشركالعمؿالجبرم،دليؿالتشريعاتكتطبيؽالقانكف،برنامجالعمؿالخاصلمقضاءعمىالعمؿ (0)
2005الجبرم جنيؼ الدكلية، العمؿ منظمة المنظمة0227، مكقع عمى منشكر .

https://www.ilo.org4/0/0202الزيارةتاريخ. 

https://www.ilo.org/
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327 اذار العم0224في اتفاقية الستكماؿ معايير الجبرمكضع ثغرات2932ؿ لمعالجة
.التنفيذكتحسيفالكقايةكالحمايةكتدابيرالتعكيضلتحقيؽالقضاءفعميانعمىالعمؿالجبرم
 العمؿ لمكافحة الدكلي العمؿ االتساؽفي تعزيز شأنيا مف الحديثة الجبرمكالمعايير

العم أشكاؿ لتحدم افضؿ نحك عمى كاالستجابة بالبشر كاالتجار المعاصرةكالرؽ الجبرم ؿ
كالحماية كتكفيراالرشاداتفيالكقاية باليجرة مرتبطة الخاصكغالبان فياالقتصاد كمعظميا
تأكيدالتزاـمنظمةالعمؿالدكليةالسياسيبمكافحة كالتعكيضكسبؿاالنصاؼاالخرلكاعادة

 تعكس لممنظمة االساسية الدكلية العمؿ اتفاقيات اف كما  الجبرم، االربعةالعمؿ المبادئ
الضركريةلمحاربةاالتجاركاحتراـحقكؽالعماؿميماكانتجنسيتيـ،كالمبادئىي:

القضاءعمىاشكاؿالعمؿالجبرمأكااللزامي.-2
القضاءعمىعمؿاالطفاؿبشكؿفعاؿ.-0
القضاءعمىالتمييزفياالستخداـكالكظيفة.-3
.(2)الفعاؿبحؽالتفاكضالجماعيالحريةالنقابيةكاالعتراؼ-4

معاىدةدكليةخاصةبظركؼالعمؿالمالئمة،مشركعكمفجيكدمنظمةالعمؿالدكلية
 المنزلية مشركعلمعمالة مسكدة مف االنتياء عمى حاليان تعمؿ الدكلية العمؿ منظمة حيثاف

مايةمالييفاالفرادالذيفمعاىدةدكليةخاصةبظركؼالعمؿالمالئمةلمعمالةالمنزلية،كذلؾلح
عالمية معايير اكؿ عمى تنصالمعاىدة حيث بضمانات، تتمتع ال االساسية حقكقيـ كانت

مميكفشخصيشتغمكفبالعمالةالمنزليةفيشتىانحاءالعالـ،االغمبية222-52تخصنحك
الدكؿ نساءكفتيات،كمفالعناصرالرئيسيةفيالمعاىدة،مطالبة بمدعامالتالعظمىمنيـ

كالحد ذلؾساعاتالعمؿ في بما االخريف، لمعماؿ المقدمة بتمؾ اسكة حماية بتدابير المنازؿ
المرأة حماية كأكجو كالتأميفاالجتماعي، ، كاالسبكعية اليكمية كفتراتالراحة االدنىلألجكر،

ال معاييرالجديدةالعاممةاثناءالكضعكالحمؿكالتعكيضعمىساعاتالعمؿاالضافية،كىذه
الفعالة المراقبة ضماف ك كاالنتياكات، العنؼ مف المنازؿ عامالت بحماية الدكؿ تمـز ايضان

.(0)كتطبيؽالقانكف

                                                           

كمابعدىا.53د.معتزفيصؿالعباسي:مصدرسابؽ،ص (2)
.406د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص (0)
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كقداسيمتمنظمةالعمؿالدكليةفيانطالؽالسنةالدكليةلمقضاءعمىعمالةاالطفاؿ
ةفعالياتلرفعمستكلالكعيمميكفطفؿكستتخمؿىذهالسنةعد250كىيمشكمةيعانيمنيا

العالـ بشأفقضيةعمالةاالطفاؿ،فبحسبمديرمنظمةالعمؿالدكلية،غامرايدر،تعيد
،كيجبافيككفىذاالعاـىكالمحظة0205بالفعؿبالعمؿإلنياءعمالةاالطفاؿبحمكؿعاـ

اال رايدرعمىافعمالة كشدد ، االلتزاـ ىذا تنفيذ فييا كتبقيالتييتـ طفاؿتسرؽمستقبميـ
االسرفقيرة،كلذافيذهالسنةتعدفرصةلمحككماتلمنيكضمفاجؿتحقيؽالغايةالسابقةمف
اليدؼالثامفمفاىداؼالتنميةالمستدامةالذمينصعمىاتخاذتدابيرفكريةكفعالةلمقضاء

كالقضاءعمىاسكءاشكاؿعمالةعمىالعمؿاالجبارمكانياءالعبكديةالحديثةكاالتجاربالبشر
أك بالمخاطر محفكؼ عمؿ بأنيا الدكلية المعايير حسب االطفاؿ عمالة كتعرؼ  االطفاؿ،
يتطمبساعاتطكيمةأكيؤديواطفاؿصغارالسف،كتضرعمالةاالطفاؿبيـعقميانكجسديان

عفعائال كانفصاليـ تنطكمعمىاستعبادىـ كقد ، كاخالقيان لمخاطركاجتماعيان كتعرضيـ تيـ
االطفاؿانخفضت فإفعمالة غامرايدر، ، العمؿالدكلية كبحسبمديرمنظمة كامراض،

مميكفطفؿمنخرطيففيعمالة250،كلكفيظؿحتىاالف0222%منذعاـ38بنسبة
 ىؤالء نصؼ تقريبان ، 70االطفاؿ أك5، تعرضصحتيـ خطيرة بأعماؿ يقكمكف مميكف

 السالمتيـ ، يعممكففيقطاعالزراعة اطفاؿ مفبيفكؿعشرة سبعة لمخطر، نمكىـ أك
تقتصرعمالةاالطفاؿعمىالدكؿالفقيرة،نصؼاالطفاؿالمتأثريفيعيشكففيدكؿمتكسطة
الدخؿ،ثمثاالطفاؿالذيفيعممكفخارجنظاـالتعميـبالكامؿ،كمفيتبقىمنيـداخؿنظاـ

،كتميدالسنةالدكليةلعمالةاالطفاؿلممؤتمرالعالميالخامسحكؿئيـضعيفانالتعميـيككفأدا
 سنة افريقيا جنكب في سيعقد الذم االطفاؿ بيف0200عمالة الخبرات تبادؿ سيتـ حيث ،

بجميع االطفاؿ عمالة عمى القضاء تجاه اضافية بالتزامات كسيتعيدكف المصمحة، اصحاب
ضاءعمىالعمؿالجبرمكاالتجارفيالبشركالعبكديةالحديثة،كالق0205صكرىابحمكؿسنة

.(2)0232بحمكؿسنة

                                                           

تاريخ//:www.ilo.org  httpsاخباراالمـالمتحدة،منظمةالعمؿالدكلية،منشكرعمىمكقعالمنظمة (2)
 .4/0/0202الزيارة
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 الجبرملعاـ العمؿ حكؿ الدكلية العمؿ منظمة لتقرير التقرير0225ككفقان أشار فقد
الى0220عفالمنظمةحكؿالعمؿالجبرم،الذمنشرفيسنة0220العالميالصادرعاـ

يعممكففيشكؿمفأشكاؿالعمؿالجبرماك%مميكف3،20افحكالي شخصعبرالعالـ
مالييفمفىؤالءعمىيدككالءخاصيف،كاستغؿأكثرمف9-8العمؿسدادانلديف،كاستغؿ

%مميكفمنيـفيالعمؿالجبرمنتيجةلإلتجاربالبشر،كتمتمعاينةأكبراالرقاـفي0،4
يميي9،4اسياحيثبمغتحكالي يقاربمميكف، ما الالتينيةكمنطقة2,3ا مميكففيامريكا

ألفانعمىاالقؿفيالبمدافالصناعية،كمثؿالنساءكالفتياتمايزيدعمىالنصؼ362الكاريبي
%مفمجمكعاالشخاصفيالعمؿالجبرم،كيشكؿاالطفاؿربعاجماليالضحايا56،حكالي

 سف دكف السنك28منيـ كبمغتاالرباح عاـ، كحده بالبشر االتجار مف دكالر30ية مميار
.(2)امريكيعمىاقؿتقدير

 الفرع الثالث
 في مواجية جريمة االتجار بالبشر منظمة الصحة العالميةجيود 

بمكضكعاالتجاربالبشركبصكرةميمةمفصكره،(0)اىتمتمنظمةالصحةالعالمية
،كالذمجاءفيو2972الصادرعنياعاـكىياالتجارباألعضاءالبشريةمفخالؿاالعالف

كانتالظركؼككذلؾاكدتقرارىا افبيعاعضاءالمتبرعالحيأكالميتغيرمقبكلة،ميما
(،كالذمبينتفيوقمقياازاء57/28بمنعاالتجارفياالعضاءالبشريةرقـ)رجصع

تياجاتالمرضى،كماحثتالمنظمةالدكؿتزايدعدـكفايةالمكادالبشريةالمتاحةلمزرعلتمبيةاح
االطراؼعمىالتكسعفياستعماؿالتبرعاتبالكمىالحية،باإلضافةالىالتبرعاتالمقدمةمف
الفئات افقر لحماية تدابير اتخاذ عمى االطراؼ الدكؿ المنظمة حثت كما متكفيف، متبرعيف

جةكاالعضاء،بمافيذلؾاالىتماـكأضعفيامفالسياحةبغرضزرعاالعضاءكمنعبيعاالنس
.(3)بالمشكمةاالعـالمتمثمةفياالتجارالدكليباألنسجةكاالعضاءالبشرية

                                                           

.405ؽ،صد.محمدالشناكم:مصدرساب (2)
كىيكاحدةمفعدةككاالتتابعةلالمـالمتحدةمتخصصةفيمجاؿالصحة، (Who) يرمزليااختصارا(0)

 في انشئت 7/4/2948كقد كتضـ سكيسرا، جنيؼ، الحالي كمقرىا ،252 ك قطريا، مكاتب6مكتبا
مفالصحةلمشعكبمكظؼ،كتيدؼالمنظمةالىبمكغافضؿمستكلممكف7222اقميمية،كيعمؿفييا

جميعيا.
المعنيبالمخدراتكالجريمة (3) المتحدة منشكراتمكتباالمـ االتجارباألشخاص، ادكاتمكافحة مجمكعة

 .3/0/0202تاريخالزيارةhttps://www.unodc.org.متاحعمىشبكةاالنترنتعمىالمكقع06،ص

https://www.unodc.org/
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منظمةاضا لدل التكجييية المبادئ مشركع الخامسمف المبدأ اليو أشار ما الى فة
جكاز كعدـ ، البشريةبكاسطةصفقةتجارية الذمحظرزرعاالعضاء العالمية جعؿالصحة

الجسـالبشرمكاجزاؤهمكضكعصفقاتتجارية،كبناءنعمىذلؾ،يحظراعطاءاكتمقيمبمغ
.(2)بشريةماليبمافيذلؾأمتعكيضأكمكافئةمقابؿالحصكؿعمىاعضاء

  المطمب الثالث 
 جيود مكتب االمم المتحدة في مواجية جريمة االتجار بالبشر

تقسيم المكضكع يقتضيبحثىذا نبحثفياالكؿ عمىفرعيف و مكتباالمـجيكد
 الثاني كفي بالبشر، االتجار جريمة مكافحة في كالجريمة بالمخدرات المعني جيكدالمتحدة

البرنامجالعالميفيمكافحةجريمةاالتجاربالبشر.
 الفرع االول

ار جيود مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجية جريمة االتج
 بالبشر

،ليشرؼعمى(0)(UNODCأنشئمكتباالمـالمتحدةالمعنيبالمخدراتكالجريمة)
الدكليكفرع لمنعاالجراـ المتحدة المخدراتكمركزاالمـ الدكليلمراقبة المتحدة برنامجاالمـ
اجراـ خاصة أنكاعو بكافة الدكلي المنظـ االجراـ مختصبمكافحة فالمكتب ، االرىاب منع

لمخدراتكاالجراـالمنظـكاجراـاالرىابكالفساد،كيعدمكتباالمـالمتحدةالمعنيبالمخدراتا
لعاـ الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ اتفاقية تنفذ التي االداة كالجريمة

مكافحةالجريمةكالبركتكككالتالمكممةليا،ألنوعندالتكقيععمىاتفاقيةاالمـالمتحدةل0222

                                                           

ا(2) بالمخدراتكالجريمة،التقرير المعني المتحدة مكتباالمـ صادرعف باألشخاص، اإلتجار لعالميعف
0229.

2997عاـ(0) 02مكظؼفيمختمؼانحاءالعالـ،كمقرهفيفيينا،كيقكـبتشغيؿ522كيعمؿفيوتقريبا
 في ميدانيا مكظفكه252مكتبا كيقـك كنيكيكرؾ، برككسؿ في لالتصاؿ كمكتبيف الذيفدكلة الميدانيكف

يعممكفبشكؿمباشرمعالحككماتكالمنظماتغيرالحككمية،باعدادكتنفيذبرامجلمراقبةالمخدراتكمنع
بمخاطر العالـ في الناس لتكعية كيعمؿ المحددة، الدكؿ احتياجات لمالئمة خصيصا مصممة الجريمة

لمكافحة الدكلي الصعيد عمى العمؿ كلتعزيز المخدرات المكقعتعاطي عمى متاح الدكلية، الجريمة
بالمخدراتكالجريمة المعني المتحدة لمكتباالمـ الزيارةhttps://www.unov.org االلكتركني تاريخ

5/3/0202. 

https://www.unov.org/
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المنظمةعبرالكطنيةاثبتالمجتمعالدكليارادتوالسياسيةبالردعمىالتحدمالعالميمفأجؿ
.(2)مكافحةجريمةاالتجاربالبشر

كعمىاساساف كالعدالة عمىتحقيؽاالمف الدكؿ المكتبفيمساعدة ميمة كتتمثؿ
المكتباىتماـكبيربياكذلؾبتحديدالتحدياتاالتجاربالبشرجريمةتيدداالنسانية،كقدأكلى

كالتحدياتىيخفضالطمبعمى الخطرة الجريمة ىذه الدكؿلمكافحة التيتكاجو االساسية
انتاجعمالة مف قيمتيا بأقؿمف المسعرة السمع أك المسخرة العمالة باستخداـ المصنعة السمع

فالذيفيستغمكفضعؼاالشخاصالمتاجررخيصةفيالمزارعأكالمناجـ،كمالحقةالمجرمي
.(0)بيـ،كحمايةضحايااالتجارباألشخاصكبخاصةالنساءكاالطفاؿ

 -من أبرز جيود مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ما يأتي :
(كىكI.Map:أنشئالمكتببالتعاكفمعشركائوفيمكافحةاالتجارباألشخاصبرنامج)اوال

ىدفوىكدعـ ، برنامجمخصصلتبادؿالمعمكماتكالتحميالتبخصكصتدفؽاليجرة
المبذكلةلمكافحةتيريبالمياجريفكاالتجاربيـعمىالمستكلالدكليكاالقميمي الجيكد

 .(3)فيافريقياكاكركباكالشرؽاالكسط
ادةالكعيبشأفجريمةلزي0229:أطمؽالمكتبحممة)القمباالزرؽ(فياذارسنةثانيا

االتجارباألشخاصكتأثيرىاعمىالمجتمع،كىيحممةمفتكحةلكؿمفلديوالرغبةفي
االتجار ضحايا مع كالتضامف لمساندتيا كشعار " االزرؽ القمب " كارتداء المشاركة

باألشخاص.
،اذكضع0222:قاـالمكتببكضعقانكفنمكذجيلمكافحةاالتجارباألشخاصعاـثالثا

،بغية0222قانكناننمكذجيانلمكافحةاالتجاربالبشربناءنعمىطمبالجمعيةالعامةلسنة

                                                           

كالبرتككك (2) المتحدة اتفاقياتاالمـ المعنيبالمخدراتكالجريمة: المتحدة متاحمكتباالمـ بيا، التالممحقة
 .5/3/0202تاريخالزيارة https://www.un.orgعمىالمكقعااللكتركنيلممكتب

عادؿمركافعبدة:االتجاربالبشربيفالتجريـكالياتالمكاجية،كرقةعمؿمقدمةفيالحمقةالعمميةمكافحة(0)
االمنية،  .0،ص0224االتجار،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

د.رقيبالحماكمكعبدالرحمفشامؿ:دكراالمـالمتحدةفيمكافحةاالتجاربالبشر،بحثمنشكرفي(3)
اقميمية، دراسات المكصؿ،مجمة جامعة ، الحقكؽ كمية 24السنة العدد ،46 االكؿ تشريف ،0202،

.83ص
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فيبركتكككؿمنعكقمعكمعاقبةاالتجار الكاردة االحكاـ لمدكؿفيتنفيذ المساعدة تقديـ
المكتببتشكيؿلجنةمفخبراءاالمـ النساءكاالطفاؿ،حيثقاـ باألشخاصكبخاصة

بكضعالقانكفالنمكذجيالمذككرا ،كتتمخصاىـ(2)لمتحدةمفدكؿعدة،كالذيفقامكا
المبادئكاالىداؼالميمةالتيجاءبياىذاالقانكفماكردبالمادةالثالثةمنوحيثنصت
معالحرص االتجاركمساعدتيـ االتجارباألشخاصكحمايةضحايا عمىمنعكمكافحة

لكامؿلحقكقيـاالنسانيةكضمافمعاقبةعادلةكناجعةلممتاجريف،الشديدعمىاالحتراـا
االىداؼ تحقيؽ اجؿ مف كتسييمو كالكطني الدكلي الصعيديف عمى التعاكف كتعزيز
يتحدد باألشخاص االتجار لمكافحة النمكذجي القانكف اعداد مف كاليدؼ ، المنشكدة

تشريعاتجديدة،كيرافؽكؿحكـبتسييؿاستعراضالتشريعاتالحاليةكتعديمياككضع
، االقتضاء بحسب ، لممشرعيف يتيح بما مفصؿ تعميؽ النمكذجي القانكف أحكاـ مف

.(0)خياراتعديدةكمصادرقانكنيةكأمثمة
رابعا الكتيباتاالر: مف العديد بالمخدراتكالجريمة المعني المتحدة مكتباالمـ شاديةأصدر

جمكعةمكاالعضاءالبشرية،نذكرمنياشخاصتجارباألاءاتمكافحةاالجرالخاصةبإ
باأل االتجار لمكافحة االسعافاتادكات دليؿ _ لمبرلمانييف االرشادم الدليؿ شخاص_

القانكف انفاذ مكظفي مف المتدخميف اكائؿ الى المكجو االتجاراالكلية حاالت لمكاجية
بالبشر.

خامسا المنتعقد: مثؿ الدكلية بالنمالمؤتمرات فيينا في الدكلي دل سنة لمكافحة0228سا
 االتجارباألشخاص.

.(3)تنظيـكرشالعمؿلنشرالكعيبخطكرةالظاىرة:سادسا

سابعا المكتببتدريبأكثرمف: قاـ فكالمشتغميفبقضايامفالمكظفيفالممارسي2322كما
خاصةلكؿكمؤشراتعامة،كذلؾبذؿالمكتبجيكدانكبيرانفيكضعاالتجارباألشخاص

                                                           

.60خالدبفسميـالحربي:مصدرسابؽ،ص (2)
ف (0) المتحدة، االمـ منشكرات 0222يينا، المكقع عمى ،https:// www. Unodc.org الزيارة تاريخ

7/3/0202. 

.432،430د.محمدالشناكم:مصدرسابؽ،ص (3)
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فيالتعرؼعمىحاالتاالتجارشخاصلكيتساعدشكؿمفأشكاؿجرائـاالتجارباأل
.(2)شخاصكتمييزىاعفالممارساتالتابعةلياباأل

كبيرثامنا بدكر افريقيا في كالجريمة بالمخدرات المعني المتحدة االمـ مكتب  قاـ كما :
المتح االمـ معايير كالعدالةباستخدامو الجريمة منع مجاؿ في كتطبيقيا كقكاعدىا دة

المساعدة لتقديـ كاالنشطة البرامج مف العديد خالؿ مف المكتب عمؿ فانطمؽ الجنائية
المكتبإل سعى كما االطراؼ، الدكؿ الى الييئاتالتقنية مع كمتينة شراكاتقكية قامة

 كاالدكات المبادئ باستخداـ الحككمية غير المساعدةكالمنظمات برامج لتنفيذ التكجييية
لممساعدة كالكصكؿ العقكبات نظاـ كتعديؿ ، المساعدة برامج كضع ككذلؾ ، التقنية

 االخيرة المكتبفيالفترة التيكضعيا (0)القانكنيةفيالبرامجاالقميمية  المكتبف ساند
لؾتشجيعالحصكؿفياصالحقطاعالشرطة)كينيا،نيجيريا...(ككذاالفريقيةالدكؿ

ا شؤكف في المساعدة )عمى في القانكنية كالمساعدة ...(لعدالة غينيا، ، غانا ، مالي
المشترؾمع العدالة كشارؾالمكتبفيبرنامج ، فيكينيا القضائية كخدماتالمالحقة

غكبرنامجاالمـالمتحدةاالنمائيكبعثةاالمـالمتحدةلتحقيؽاالستقرارفيجميكريةالككن
.(3)الديمقراطية

ك المتحدة لمكتباالمـ مثير ىناؾتقرير بكاف كالمخدراتالمعني ان  تضمفالجريمة
.أبشعاالتجاربالبشر....االستغالؿالجنسيكالعمالةالقسرية

 المتحدة االمـ تقارير احدث كالعمالةفي الجنسي االستغالؿ اف الى االنتباه لفتت
المعنياالمـالمتحدةمكتبشيكعانفيالعالـكاستندتقريرتجاربالبشرالقسريةأبرزاشكاؿاال

ب مفالمخدرات بياناتمستقاة عمى 255كالجريمة لحجبمدا تقديراتو أحدث ـكاستعرضفيو
، عمييا لمسيطرة كجيكده الظاىرة كيبيف الجنسيبمعدؿ افاالستغالؿ مف75التقرير %يعد

                                                           

.84د.رقيبمحمدجاسـالحماكمكاخر:مصدرسابؽ،ص (2)
(0)  المكقع، عمى ليا، المكممة كالبرتكككالت المتحدة االمـ الزيارة //:www.un.orghttpsاتفاقية تاريخ

7/3/0202. 

المكقع: (3) عمى الستكف، ك السادسة الدكرة الجنائية، كالعدالة الجريمة منع المتحدة، لالمـ العامة الجمعية
https://cms.unov.org/...Multitanguage A8/3/0202تاريخالزيارة. 

http://www.un.org/
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كت أكثراالنتياكاتشيكعان اتالكقتنيفيمثمففيذاالأشكؿالنساءكالفتياتمعظـضحاياه
عممياتاالتجاربالبشر.الجانباالعظـمفمنظمي

 ككستا ماريا مكتبالرئيسكقاؿانطكنيك افالمذككر، المناطؽمفالمعتاد فيىذه
رستيالذلؾنحفدىىىكتحكؿضحايااالتجاربالبشرالىمماتتاجرالنساءبالنساء،إالافاال

 الى ليذهفبحاجة اخريات لتجنيد بالضحايا تدفع كالتي كالمالية كالنفسية القيرية الدكاعي يـ
%كثانياكثراشكاؿاالتجار28أكالعبكديةكقدرىاالجبريةكصنؼالتقريرالعمالة،العبكدية

ىذاالمعدؿاىرةقدتفكؽشارةالىافالظلمعدؿبإبالبشرانتشارانكشيكعانكرغـالتشكيؾبصحةا
حاجةالىسمعكتكقعالمسؤكؿاالمميتنافيالرقـمعتفاقـاالزمةاالقتصاديةالعالميةكتزايدال،

كبمعدؿطفؿكاحدمفاالطفاؿ02التقريرافمعظـعبكديةالقرفكبيفكأيدمعاممةرخيصة،
.(2)مفبيفكؿخمسة

 الثانيالفرع 
 في مواجية جريمة االتجار بالبشر  جيود البرنامج العالمي

 كالجريمة بالمخدرات المعني المتحدة االمـ مكتب قبؿ مف تأسيسو UNODCتـ
المعنيبالجريمةكالعدالة المتحدة االقميميلبحكثاالمـ فيUNICJIكبالتعاكفمعالمعيد ،

 لمكافحةجريمةا2999أذارعاـ الدكؿاالطراؼفيجيكدىا بمساعدة التجاربالبشر،كيقـك
كتيريب بالبشر االتجار في المنظمة الجريمة مجمكعات دكر كيظير المياجريف، كتيريب

.(0)المياجريفكيدعـتطكيركسائؿفعالةلمتعامؿمعياجنائيا
تسميطالضكءعمىاسبابكالياتاالتجاربالبشراليدؼالرئيسمفىذاالبرنامجىكك

الدع لممكافحةكتيريبالمياجريفكتكفير المالئمة طرؽالتعامؿ لمحككماتفيايجاد الالـز ـ
يعداالمثؿكالقضاءعمىتمؾالجرائـ، فيتركيزهعمىجانبالعدالةالجنائيةمفخالؿعمموكي

الم االمـ مكتب اطار بضمف كالجريمة بالمخدرات المعني فكائدتحدة لمكافحةجمب خاصة
 البشر، في اىدافاالتجار بكتتمثؿ مو االتجار المستكييفكافحة عمى كالدكليبالبشر الكطني

-:باالتي
                                                           

.300صد.اميرةالبحيرم:مصدرسابؽ، (2)
.7،ص0227ىانيفتحيجكرجي:جريمةاالتجاربالبشر،كرقةمقدمةفي"الندكةاالقميمية"،القاىرة، (0)
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 اواًل : عمى المستوى الوطني :
البشركخاصةضركرةبتطكيرالكعي)مفخالؿمجالتاعالميةمثالن(حكؿاالتجار

كاالدعاءالعاـكالحكاـ،كتقديـالمشكراتالقانكفتقكيةالمؤسساتالمعنية،كتدريبضباط
،كتقديـالمشكراتكالمساعداتالالزمةالستحداثكتقكيةسفكتعديؿالقكانيفذاتالعالقةحكؿ

المؤسساتالعاممةضداالتجارفيالبشر.
 ثانيًا : عمى المستوى الدولي 

المساعداتكالمشكرات يتجزأتكفير ال متعددةلممنظماتكالحككماتكجزء مفجيكد
 فعالة اجراءات لتعميـ االىداؼ االتجار كالتعاكفضد المنظماتبالبشر، مع فعالة بصكرة

.(2)الحككميةكغيرالحككميةفيتنفيذنشاطاتوالتيتشمؿزيادةالكعي
كيظيرلناالدكرالميـالذمتقكـبوالمنظماتالدكليةفيمكافحةجريمةاالتجاربالبشر،لكف

مكاف كاف االتفاقياتكالتقارير، في تجسد الدكر االتفاقياتىذا ىذه اعماؿ يستمـز الجريمة حة
المنظمات ىذه عمى كبالتالي المجتمعي كاالستقرار االمف تيدد الجريمة ىذه ككف كالتقارير،
االتجار جريمة فيمكافحة تحقيؽغاياتيا اجؿ مف اكبر، بالجانبالميدانيبفاعمية االىتماـ

بالبشر.
متعاكفالدكليسكاءفيالمجاالتالتشريعيةاكالتنفيذيةيبدكلنامماتقدـالدكرالكبيركالفعاؿل

اكالقضائيةفيمنعكقمعكمعاقبةمرتكبيجريمةاالتجاربالبشر،كعدـافالتالمجرميفمف
كمساندة تدعيـ بالبشر االتجار جريمة مكافحة يقتضي كما الضحايا، حقكؽ كارجاع العقاب

كع كالكطنية، كاالقميمية الدكلية الحككميةالجيكد غير المنظمات كجيكد المستكيات كافة مى
الدكليةكالمحمية،كتعاكفالعكائؿكباألخصعكائؿالضحايا،فيسبيؿتحقيؽمصمحةالمجتمع

 الدكليبأسره.
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 الخاتمة
متحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةكفقانالتفاقيةاالمـالمفدراستنالجريمةاالتجاربالبشر

:اآلتيةكالمقترحاتاالستنتاجاتتكصمناالى،0222عبرالكطنيةلعاـ
 االستنتاجات اوال : 
افجريمةاالتجاربالبشرجريمةقديمةكليستمستحدثةكقدعرفتياالحضاراتالقديمة .2

كلعؿ العبكدية اشكاؿ مف كشكؿ الرقيؽ(، )تجارة الرؽ ظاىرة بالبشربعنكاف االتجار
ألغراضاالستغالؿالجنسيكالتسخيركالعمؿالقسرمكاالسترقاؽكالممارساتاالخرل

 الشبييةبالرؽىكالصكرةالمستحدثةلمرؽ.
افاالساسالقانكنيلمتشريعاتالكطنيةالخاصةبمكافحةاالتجاربالبشر،ىياتفاقية .0

ا عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة كمعاقبةاالمـ كقمع منع كبركتكككؿ لكطنية
االتجارباألشخاصالمكمؿليا،لككفالدكؿاالطراؼفيتمؾاالتفاقيةممزمةبمكافحة
جريمةاالتجاربالبشرسكاءفيقكانيفخاصةاكبإضافةنصكصتشريعيةالىقكانينيا

 العقابية.
المكاثيؽكالتشريعاتالمقارنةفيمايتعمؽبتعريؼجريمةاالتجاربالبشرفقدالحظنااف .3

محؿالدراسةلـتتفؽعمىتعريؼمكحدليذهالجريمة،كتبدكأكجوالخالؼبينيا،أنيا
لـتتفؽعمىافعاؿأرتكابالجريمة،أكالكسائؿالتيترتكببياتمؾاالفعاؿحيثكرت
اغراض كحتى ، المثاؿ سبيؿ عمى كالبعضاالخر الحصر سبيؿ عمى بعضيا في

ستغالؿالضحيةىياالخرلكرتفيبعضياعمىسبيؿالحصركاالخرعمىسبيؿأ
التعريؼ مف بالبشر االتجار تعريؼجريمة أستقت القكانيف ىذه أف كالحظنا المثاؿ،

( المادة في الكارد باالشخاص3الدكلي االتجار كمعاقبة كقمع منع بركتكككؿ مف /أ(
النساءكاالطفاؿلعاـ عبعضالتكسعالذمشمؿاشكاالناخرلمف،م0222السيما

 الجريمةغيرمشارالييافيىذاالتعريؼ.
تهعدجرائـاالتجاربالبشرمفالجرائـالمنظمة،حيثتقكـبياجماعاتاحترفتاالجراـ .4

،كجعمتالجريمةمحكركمجاؿنشاطياكمصدردخميا،كلكفليسبالمطمؽاذمف
ارتكابجريمةاالتجاربالبشر،كمفجيةاخرلفافالممكفلشخصكاحداكشخصيف
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جريمةاالتجاربالبشرليستدائمانجريمةعبركطنيةبؿمفالممكفافترتكبداخؿ
اقميـدكلةكاحدة،اذافبعضالتشريعاتالكطنيةجعمتارتكابجريمةاالتجاربالبشر

طابععبركطنيظركفانبكاسطةجماعةاجراميةمنظمةكجريمةاالتجاربالبشرذات
تعدجريمةاالتجاربالبشرمفالجرائـضد مشددةلعقكبةجريمةاالتجاربالبشر،كما
لنظاـ كفقان الدكلية الجنائية مفالممكفأفتخضعالختصاصالمحكمة أذ االنسانية،

 /ج(منو.7/2ركمااالساسيكفؽشركطمحددةطبقانلنصالمادة)
البشرلالختصاصالتشريعيالشامؿكىذمانصتعميوقكانيفخضكعجريمةاإلتجارب .5

أكدتواتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةفي مكافحةاإلتجاربالبشر،كما
 (منيا،25المادة)

الحظناافجريمةاالتجاربالبشركافكانتتحمؿبعضاكجوالشبومعجريمةتيريب .6
ألعضاءالبشريةكجريمةالخطؼاالانياتتميزعفتمؾالمياجريفكجريمةاالتجاربا

 الجرائـلماليامفمميزاتخاصةتميزىاعفغيرىاممايشابييامفجرائـ.
الحظناافنظاـتسميـالمجرميفىكمفاالنظمةالقانكنيةالضركريةلمالحقةالجناة، .7

التسميـ افمبرراتعدـ كالحظنا مفالعقاب، افالتيـ كافطبيعةكعدـ غيرمنطقية
تطبيؽقكاعدالتسميـعمييا.  جريمةاالتجاربالبشرتستمـز

تسعىالمنظماتالدكليةالعالميةالعديدمفالمحافؿالدكليةالىعقدالمؤتمراتكالندكات .8
كذلؾمفخالؿ ، الظاىرة مفىذه لمحد الدكلية بغيةكضعاالسسكالمعايير الدكلية

ا االتفاقيات كحثابراـ بالبشر االتجار بمكافحة يتعمؽ فيما االطراؼ المتعددة لدكلية
الكقائعالمرتكبةلصكراالتجار الدكؿالمختمفةعمىسفالتشريعاتالداخميةالتيتجـر
ىذه لمكافحة تدابير مف قامتبو كما دكلة كؿ مف المبذكلة الجيكد كمتابعة بالبشر

 النكعيةمفالجرائـكتقييميا.
ا .9 بشأفمكافحةجريمةقياـ الدكلية اطارقانكنيكمؤسسيلممعايير ببناء المتحدة المـ

االتجاربالبشر،مفخالؿسمسمةمفاالتفاقياتكالبركتكككالتكالصككؾ،مفابرزىا
 لعاـ الكطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة االمـ كبركتكككؿ0222اتفاقية

كبخاصةالنساءكاالطفاؿالمكمؿليا.األشخاصبمنعكقمعكمعاقبةاالتجار
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  المقترحاتثانيا : 
2- كضع الشركاتضركرة في العمؿ بتنظيـ الييا المنظمة الدكؿ تمتـز دكلية، اتفاقيات

ىذهالدكؿبإصدارتشريعاتداخميةبيذا كالمحالتالتجاريةكاصحابالمنازؿ،كافتمتـز
ا.الخصكصلضمافحقكؽالعامميفلديي

بحظرنشركؿماكضع-0 ليا الدكؿالمنظمة االنترنتتمتـز بعمؿمكاقع اتفاقياتخاصة
كاتخاذاالجراءاتالصارمةبحؽبمكجبقكانيفكطنية، يسيءلألخالؽالعامةكمراقبتو

 .المخالفيف
تبادؿ-3 في كاالقميمية الدكلية الجياتاالمنية عمؿ بخصكصتكسيع اتفاقياتجديدة عقد

 خبراتكالمعمكماتاالمنية،كفتحدكراتدكليةكاقميميةليذاالغرض.ال
عقداتفاقياتخاصةبحمايةالمخبريفكدعميـماليانكمعنكيانبغيةالحدمفجريمةاالتجار-4

 .كافيكفذلؾكفؽتشريعاتكطنيةبالبشر
ةكاليمكنياالدفاععيفعقداتفاقياتدكليةخاصةبحمايةالنساءكاالطفاؿككنيـشريحةض-5

 عفنفسيا،كافتتضمفذلؾالتشريعاتالداخميةلكؿبمدينظـلتمؾاالتفاقيات.
يشمؿجميعالمجرميفدكفعقداتفاقياتدكليةخاصةبتكسيعنظاـتسميـالمجرميفكجعمو-6

التشريعات ذلؾ تتضمف كاف العقاب، مف المجرميف افالت الى يؤدم ال بما استثناء،
 نية.الكط

ال-7 السمطة عمؿ لتطكير جديدة دكلية اتفاقيات القضائية،عقد االنابة كخصكصان قضائية
 لغرضاالسراعبمحاكمةالمجرميفكافيككفذلؾبتشريعاتكطنية.

مفالحدمفانتشارجريمةاإلتجاربالبشرككنيا-8 يمكنيا دعـمنظمةالشرطةالدكليةبما
ىالمزيدمفالمعالجاتالكطنيةكالدكلية.جريمةخطرةكتحتاجال

كاالقميمية-9 الدكلية المنظمات بدعـ ليا المنظمة الدكؿ تمتـز جديدة دكلية اتفاقيات عقد
كالحد بالبشر االتجار جريمة جميعلمكافحة في المجتمعات تطكر يكاكب كبما منيا،

النكاحيالعمميةكالفنيةكاالجتماعيةكغيرىا.
اتاشدكاقسىفيالبمدافلألشخاصالذيفيمتينكفىذهالجريمة.كضععقكب-22
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باعتبارىا-22 الجرائـ فيالنظرليذه المختصة الدكليىيالمحكمة الجنائية جعؿالمحكمة
جريمةضداالنسانية.
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 المصادر
 بعد القران الكريم 

 : المعاجم وكتب المغة   اوال
2- ابراىيـ عد. محمد ك القادر عبد حامد الزياتك احمد ك النجارمصطفى المعجـمي :

 .2970تركيا،،الميةلمطباعةكالنشركالتكزيع،دارالمكتبةاالس0،ط2الكسيط،ج
،دارالفكر2ابيجعفرمحمدبفجريرالطبرم:تفسيرجامعالبياففيتأكيؿالقراف،ج-0

،2948. 
دار-3 ، القراف فيـ مفاتح كبحاشية الكريـ القراف : االماـ عمي ،احمد افريقيا مصحؼ

،السكداف،بالسنةطبع. الخرطـك
 .0223،دارالحديث،القاىرة،3مجدالديفالفيركزاالبادم:القامكسالمحيط،ج-4

 ثانيا : الكتب القانونية
الكتاب-2 دار ، المتحدة االمـ كاتفاقية بالبشر االتجار مكافحة قانكف : احمد سيد ابراىيـ

 .0229القانكني،
د.احمدابراىيـمصطفىسميماف:االرىابكالجريمةالمنظمةكسبؿالمكاجية،بالطبعة-0

.0226،تكزيعدارالطالئع،القاىرة،
د.احمدرفعت:االرىابالدكليفيضكءاحكاـالقانكفالدكليكاالتفاقياتالدكليةكقرارات-3

 .2999االمـالمتحدة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،
د.احمدشكقيعمرابكخطكة:شرحاالحكاـالعامةلقانكفالعقكبات،بدكفطبعة،دار-4

 .0227النيضةالعربية،
د.احمدشكقيعمرابكخطكة:القانكفالجنائيكالطبالحديث،دارالنيضةالعربية،-5

.2995القاىرة،
 .2996،القاىرة،6سـالعاـ،طقكبات،القد.احمدفتحيسركر:الكسيطفيقانكفالع-6
،دارالثقافة2احمدنظاـالمجالي:جرائـاالتجاربالبشر_نطاؽالمكاجيةالجنائية_ط-7

 .0227لمنشركالتكزيع،
االتجار-8 مكافحة فيضكء البشرية االعضاء كزراعة نقؿ : السميع عبد السيد اسامة د.

 .0225لمطباعة،القاىرة،،شركةناس2بالبشر،ط
9-، القاىرة العربية، دارالنيضة التاريخي، االتجاربالبشركتطكره الرشيد: اسماءاحمد

0229. 
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ط-22 بالبشر، االتجار جرائـ مف الكقاية مرتكزات : الدعدع اشرؼ : ،مطابع2مستشار
 ..0220الشرطة،القاىرة،

اؽالسمطةالتقديريةلالدارةفيمجاؿتسميـالمجرميف،د.امؿلطفيحسفجاباهلل:نط-22
 .0223،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،2ط

ط-20 ، كآلياتمكافحتيا بالبشر عممياتاالتجار البحيرم: بكر محمد اميرة دار2د. ،
.0222الجامعةالجديدة،االسكندرية،

البييجي:جرائـاالتجاربالبش-23 ،المركزالقكميلالصدراتالقانكنية،2ر،طايناسمحمد
 .0223القاىرة،

التشريعات-24 في لممراة القانكنية الحماية مف جكانب المطيؼ، عبد كماؿ منذر براء د.
.0229العراقية،دارابفاالثير،المكصؿ،

يا،مطبعة5د.براءمنذركماؿعبدالمطيؼ:شرحقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائية،ط-25
.0226دكار،العراؽ،السميمانية،

د.جماؿابراىيـالحيدرم:شرحاحكاـالقسـالخاصمفقانكفالعقكبات،طبعةجديدة-26
.0220منقحة،مكتبةالسنيكرم،بيركت،

،دارالثقافةلمنشركالتكزيع،2د.جيادمحمدالبريزات:الجريمةالمنظمةدراسةتحميمية،ظ-27
 .0228ردف،عماف،اال

لمحدكد،ط-28 االتجاربالبشركجريمةمنظمةعابرة المركز2حامدسيدمحمدحامد: ،
 .0223صدارات،القاىرة،إلالقكميل

د.حسفسعدسند:الحمايةالدكليةلحؽاالنساففيالسالمةالجسديةمقارنةبيافيظؿ-29
في الحماية االسالميةكمدلىذه الشريعة طاحكاـ ،0مصر، العربية دارالنيضة ،

 .0224القاىرة،
،الناشر:منشاة3د.حسفصادؽالمرصفاكم:المرصفاكمفيقانكفالعقكبات،ط-02

 .0222االسكندرية،،المعارؼ
ل-02 الفقييةكاالجتماعية المعالجة : السميعابراىيـ تجاربالبشربيفالشريعةإلحسنيعبد

كال كالقكانيفاالسالمية االسالمية الشريعة بيف مقارنة فقيية دراسة الكضعية، قكانيف
 ..0223سكندرية،،إلالكضعية،منشاةالمعارؼبا

00- خالدبفسميـالحربي:ضحاياالتيريبالبشرممفاالطفاؿ،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك
 .0222،الرياض،2االمنية،ط

ال-03 النظاـ : فيمي مصطفى خالد الفكرد. دار بالبشر، االتجار جرائـ لمكافحة قانكني
 .0227الجامعي،االسكندرية،
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مصر،-04 القانكنية، الكتب دار مقارنة، دراسة بالبشر االتجار جريمة : عمر اكـر دىاـ
0222. 

،منشكراتالحمبي2زينةيكنسحسيف:جريمةاالتجاربالبشرفيالقانكفالمقارف،ط-05
 0228لبناف،الحقكقية

عمى-06 مكافحتيا كاستراتيجيات بالبشر االتجار جرائـ : النقبي احمد بف ابراىيـ سالـ
،طالصعيد كاالقميمي الدكلي ،2يف لمطباعة المتحدة دار المتحدة،، العربية االمارات
0220. 

المجرمي-07 لتسميـ القانكني النظاـ في الجكانباالشكالية : المنعـ عبد سميماف دارد. ف،
.0227الجامعةالجديدة،كميةالحقكؽاالسكندرية،

:شرحقانكفاصكؿالمحاكماتالجزائية،كد.عبداالميرالعكيميد.سميـابراىيـحربة-08
.0228،المكتبةالقانكنية،بغداد،2ج

ط-09 كالسرع، القانكف بيف البشرية االعضاء كزرع نقؿ عمميات ديات: عايد ،2سميرة
.25،ص0224منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،

،دار2د.سكزمعدليناشد:االتجاربالبشربيفاالقتصادالخفيكاالقتصادالرسمي،ط-32
 0224المطبكعاتالجامعية،االسكندرية،

32– طد. االنسانية، ضد الجرائـ بكة: خاف تمر الحقكقية،2سكسف الحمبي ،منشكرات
 .0226بيركت،

 .0222،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،2د.شريؼسيدكامؿ:الجريمةالمنظمة،ط-30
 .0222د.طارؽسركر:الجماعةاالجراميةالمنظمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،-33
 .0220لمنشر،عماف،،داركائؿ2طالؿرفيفافالشرفات:جرائـاالتجاربالبشر،ط-34
عبرد.-35 المنظـ االجراـ كمكافحة العربي االمني التعاكف الكردكسي: الكاحد عبد عادؿ

 ،القاىرة،بالسنةطبع،.2الكطني،ط
،مكتبة2عبدالحميداحمدحميد:حمايةحقكؽاالنساففيالقانكفالدكليالجنائي،ط-36

.0226زيفالحقكقيةكاالدبية،بيركت،لبناف،
لفتاحبييجعبدالدايـعميالعكارم:جريمةخطؼاالطفاؿكاالثارالمترتبةعميياد.عبدا-37

 .0222،المركزالقكميلإلصداراتالقانكنية،2بيفالفقواالسالميكالقانكفالكضعي،ط
با-38 االتجار جرائـ : الشيخمي القادر عبد فيألد. كعقكباتيا البشرية شخاصكاالعضاء

الع كالقكانيف طالشريعة الدكلي، كالقانكف  بيركت،2ربية الحقكقية، الحمبي ،منشكرات
 .0229لبناف،
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القانكفالدكليالجنائي،ط-39 القاىرالقيكجي: منشكراتالحمبيالحقكقية،2د.عبد ،
0222. 

،2اربالبشربيفالفقواالسالميكالقانكفالكضعي،طجعبداليادمىاشـمحمد:االت-42
 .0225امعي،االسكندرية،دارالفكرالج

العربية،-42 النيضة دار العقابعمييا، الدكليةكسمطة الجرائـ الفار: محمد الكاحد عبد د.
 .2995القاىرة،

المنظمة،ط-40 الجرائـ العزيزجمعدار: عميعبد الكطنية،2عزيزة مطبعةراسالخيمة ،
0220. 

القاد-43 عبد سمطاف د. ك الخمؼ حسيف عمي قانكفد. في العامة المبادئ : الشاكم ر
 .0226العقكبات،المكتبةالقانكنية،بغداد،

.2984د.عميصادؽابكىيؼ:القانكفالدكليالعاـ،االسكندرية،-44
،2الجريمةالمنظمةكاساليبمكاجيتيافيالكطفالعربي،ط:د.عميعبدالرزاؽجمبي-45

االمنية،  .0227مركزالدراساتكالبحكث،الرياض،اكاديميةنايؼلمعمـك
 0222د.عميعصاـغصف:الخطأالطبي،منشكراتالحمبيالحقكقية،لبناف،-46
 ،.2995،القاىرة،2عمرالسعيدرمضاف:شرحقانكفالعقكبات،القسـالعاـ،جد.-47
،دارالفكركالقانكفتجاربالبشرإلغازماحمدمبارؾبفسميدع:المكاجيةالجنائيةل-48

 0229لمنشركالتكزيع،مصر،
د.غسافرباح:االتجاىاتالحديثةفيقانكفالعقكباتالعاـكقضاءاالحداثالمنحرفيف-49

 .2992،بيركت،0،ط
فائزةيكنسالباشا:الجريمةالمنظمةفيظؿاالتفاقياتالدكليةكالقكانيفالكطنية،القاىرة،-52

 طبع.بالسنة
،دار2كماؿعبداهللمحمد،جريمةالخطؼفيقانكفمكافحةاالرىابكالعقكبات،ط-52

 .0220كمكتبةالحامدلمنشركالتكزيع،عماف،
ط-50 المنظمة، الجريمة : ككركيسيكسؼداكد االردف،2د. لمنشركالتكزيع، الثقافة دار ،

0222. 
 .2992اـالعامةفيقانكفالعقكبات،المكصؿ،د.ماىرعبدشكيشالدرة:االحك-53
،ط-54 بالبشر االتجار جرائـ مكافحة استراتيجية : الشناكم محمد القكمي2د. المركز ،

 .0224صداراتالقانكنية،القاىرة،إلل
دارالكتبالقانكنية،-55 د.محمدصباحسعيد:جريمةتيريبالمياجريفدراسةمقارنة،

 0223رات،االما-مصر
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د.محمدعميالسالـعيادالحمبي:شرحقانكفالعقكبات،القسـالعاـ،دارالثقافةلمنشر-56
 .2997كالتكزيع،االردف،

دمحمدعميالعرياف،عممياتاالتجاربالبشركالياتمكافحتيا،دارالجامعةالجديدة،-57
 .2،0222االسكندرية،ط

فاضؿ-58 محمد طد. دمشؽ، جامعة منشكرات االجراـ، مكافحة في الدكلي التعاكف :8،
2992

ذاتالطبيعة-59 الجرائـ بمكافحة المتعمقة الدكلي القانكف احكاـ الصاكم: منصكر محمد
 .0227الكتبالقانكنية،مصر،الدكلية،دار

،جامعةنايؼ2جد.محمديحيىمطر:الجيكدالدكليةفيمكافحةاالتجاربالبشر،-62
االمنية،الرياض، .0222العربيةلمعمـك

د.فايزمحمدحسيف:فمسفةحقكؽاالنسافكمكافحةاالتجاربالبشر،دارالمطبكعات-62
.0227الجامعية،االسكندرية،

،ج-60 العاـ القسـ العقكبات قانكف سالمة: محمد مأمكف لمنشر3د. سالمة طبعة، بال ،
.0228كزيع،مصر،كالت

محمكدالسيدحسفداكد:التدابيرالدكليةلمكافحةاالتجاربالنساء،دارالكتبالقانكنية،-63
.0222القاىرة،

ككسائؿمكافحتيا-64 ىيتيا ما الكطنية عبر المنظمة الجريمة شريؼبسيكني: محمكد د.
 .0224،دارالشركؽ،القاىرة،2دكلياكعربيا،ط

 .2988،القاىرة،20محمكدمصطفى:شرحقانكفاالجراءاتالجنائية،طد.محمكد-65
66-، العربية النيضة دار ، العاـ القسـ العقكبات قانكف شرح : نجيبحسني محمكد د.

2989. 
لمجريمة-67 العامة النظرية العاـ، القسـ العقكبات، قانكف شرح : نجيبحسني محمكد د.

 .2977،القاىرة،4عقكبةكالتدبيراالحترازم،طكالنظريةالعامةلم
محيالديفعكض:دراساتفيالقانكفالدكليالجنائي،دارالفكرالعربي،القاىرة،-68

2966.
د.معتزفيصؿالعباسي:االتجاربالبشربيفاالىتماـالدكليكالنظاـالقانكنيالعراقي،-69

 .0225،مكتبةالقانكفكالقضاء،2ط
د.منتصرسعيدحمكدة:المحكمةالجنائيةالدكليةالنظريةالعامةلمجريمةالدكلية،دار-72

.0229الفكرالجامعي،االسكندرية،
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التصرؼالقانكنيفياالعضاءالبشرية،ط-72 دارالثقافة،عماف،2منذرالفضؿ: ،
0220. 

المن-70 الجريمة : نبيو الحميد عبد طنسريف الكطنية، عبر الجامعي،2ظمة الفكر دار ،
 ..0222االسكندرية،

ط-73 بالبشر، االتجار عمميات : السبكي ىاني ،االسكندرية،2د. الجامعي الفكر دار ،
0222. 

الناشر:-74 االنسانيةفيالقانكفالدكلي، الجرائـضد مفيكـ كلياـنجيبجكرجنصار:
 0228ية،بيركت،مركزدراساتالكحدةالعرب

ط-75 كالقانكف، الكاقع بيف المجرميف تسميـ مبارؾ: العزيز عبد ىشاـ النيضة2د. دار ،
.0226العربية،القاىرة،

ط-76 ، الدكلي كاالرىاب الدكلية المنظمة الجريمة : يكسؼ حسف القكمي2يكسؼ ،
 .0222لإلصداراتالقانكنية،القاىرة،

 اريح الجامعيةالرسائل واالطثالثا : 
 : رسائل الماجستير أ
ناظـكريـالنصراهلل:االجراءاتالجزائيةفيجرائـاالتجاربالبشر،رسالةماجستي-2 راكـر

 .0226،،كميةالقانكف،جامعةذمقار
أيتيكسؼصبرينة:االختصاصالجزائيفيتجريـبعضاالفعاؿبيفالمجاؿالمحفكظ-0

معاصر،رسالةماجستير،كميةالحقكؽ،جامعةمكلكدمعمرم،تيزمكزك،لمدكلةكالتكجوال
 ،0222الجزائر،

رسالة-3 ، الجنائي القانكف منظكر مف بالنساء االتجار : المطيؼ عبد مجيد حاتـ سرل
 .0223ماجستير،كميةالقانكف،جامعةتكريت،

4- أماـ إجراءاتالتحقهؽكالمحاكمة  : محمد )حسبسناءعكدة الدكلهية الجنائية -المحكمة
 ركما الكطنهية،2998نظاـ النجاح جامعة العميا، الدراسات كمية ماجستير، ،رسالة )

 .0222نابمس،فمسطهيف،
5-، العراقيكالمقارف التشريع في بالبشر االتجار جريمة الحسناكم: مناحيخيكف غصف

 .0224البصرة،رسالةماجستير،كميةالقانكفكالسياسة،جامعة
،رسالةماجستير29-22عضاءالبشريةفيظؿقانكفألفكزيةىامؿ:الحمايةالجنائيةل-6

السياسية،  .0220،جامعةالحاجلخيضر،باتنة،كميةالحقكؽكالعمـك
رسالة-7 ، المنظمة الجريمة مكافحة في الدكلي التعاكف : المصرم غالب جبراف مطير

 .0228ميةالحقكؽ،جامعةاسيكط،ماجستير،ك
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 الدكتوراه اطاريح : ب
احمدعبدالقادرخمؼمحمكد:تعريؼجريمةاالتجاربالبشرفيالمعاىداتكاالتفاقيات-2

 .0223الدكلية،اطركحةدكتكراه،جامعةالنيريف،كميةالحقكؽ،بغداد،
0-: الخفاجي سعيد مكسى باقر لمشرطة الدكلية المنظمة الجرائـدكر مكافحة في الجنائية

 .0227العابرةلمحدكد،اطركحةدكتكراه،غيرمنشكرة،جامعةبابؿ،كميةالقانكف،
شخاصكاالعضاءالبشريةفيالتشريعالجزائرمكاالتفاقياتألطالبخيرة،جرائـاالتجاربا-3

معةابيبكربمقايد،الدكلية،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽكالعمكـالسياسيةقسـالحقكؽ،جا
0228. 

4- ليمىعصماني:التعاكفالدكليلقمعالجرائـالدكلية،رسالةدكتكراه،كميةالحقكؽ،العمـك
 .0220السياسية،جامعةكىراف،

 والتقاريراالبحاث  رابعا :
المنظ-2 كتابالجريمة المنظمةكاسساستشرافيا، اتجاىاتالجريمة النكالكم: احمد مةد.

البحكث مركز االمنية، لمعمـك العربية نايؼ اكاديمية كاالتجاىات، كاالنماط التعريؼ
 .2999كالدراسات،الرياض،

عبدالرزاؽجاسـالمشيداني:جرائـاالتجاربالبشر_نظرةفيابعادىاالقانكنيةد.-0 اكـر
ط ، _ كاالقتصادية اال2كاالجتماعية لمتنمية العربية المنظمة الدكؿ، جامعة ، دارية

 .0224العربية،القاىرة،
أ.بفجيمةىدل:ماىيةجريمةاالتجاربالبشرفيضكءالقانكفالدكليكالقانكفالمقارف-3

كمقارنتيابجرائـمشابيةليا،بحث،مجمةالقانكفكالعمكـالسياسية،المجمدالخامس،
.2،0229العدد

ككمباني:-4 ميشيؿ الدكليجاف كالتعاكف المنظـ لمبغاء الدكلية كالشبكات الدعارة مكافحة
ظبي، ابك لشرطة العامة القيادة بالبشر، االتجار مكافحة لندكة مقدـ بحث لمكاجيتيا،

0229
عباستكفيؽالبستاني:مبدأاالختصاصالعالميفيالقانكفالعقابي،دراسةتحميميةتافكة-5

دكتكراه،غيرمنشكرة،كميةالقانكفكالسياسة،جامعةصالحالديفةرسالانتقاديةمقارنة،
،0228

اكاديميةالشرطة،كميةبحث،حيدرعبدالرحمفالحيدر:المعمكماتكاىميتيالرجؿاالمف،-6
 .0228الدراساتالعميا،مصر،
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اربالبشر،د.رقيبالحماكمكعبدالرحمفشامؿ:دكراالمـالمتحدةفيمكافحةاالتج-7
،العدد24بحثمنشكرفيمجمةدراساتاقميمية،كميةالحقكؽ،جامعةالمكصؿ،السنة

 .0202،تشريفاالكؿ46
االجتياد-8 مجمة الجزائرم، تيريبالمياجريففيالقانكف مكافحة : شرؼالديفكردة د.

.8،0224القضائي،جامعةمحمدخيضرة،بسكرة،الجزائر،العدد
عادؿماجد:مكافحةجرائـاالتجاربالبشرفياالتفاقياتالدكليةكالقانكفالكطنيمستشار.-9

 .0222الرياض،بحث،لدكلةاالماراتالعربيةالمتحدة،
د.عبدالعاليحاحةكد.امؿيعيشتماـ:الترصدااللكتركنيكيفيةالتحرمعفجرائـ-22

لحقكؽكالحرياتكضركرةالكشؼعفالجريمة،مجمةكميةالفسادبيفمتطمباتحمايةا
 .0228،الككيت،3،العدد0القانكفالككيتيةالعالمية،ج

االمف-22 مجمة كالقارات، الكطنية الحدكد عبر المنظمة الجريمة دركيش: الكريـ عبد د.
 ..2995كالقانكف،كميةالشرطة،دبي،السنةالثالثة،العددالثاني،

اختطاؼاالشخاصفيالقانكفاليمنيكدكر-20 جريمة الكلياحمدصالحالمرىبي: عبد
السياسةالعقابيةكاالجراءاتاالمنيةفيمكافحتيا،بحث،مقدـمفقبؿضباطالشرطة

 .2998اليمنيةلسنة
ؼالعربيةد.عبدالفتاحالصيفي:الجريمةالمنظمةكاالنماطكاالتجاىات،اكاديميةناي-23

االمنية،مركزالبحكثكالدراسات،الرياض،  .2999لمعمـك
فيالقانكف-24 دراسة بالبشر، االتجار لجرائـ الجنائية المكاجية قكرارم: محمد فتيحة د.

 42،03/0/0229االماراتيالمقارف،بحثمجمةالشريعةكالقانكف،عدد
الدكلي-25 المنظمة فاالكس: كمكد الدكليةد. المجمة في منشكر بحث الجنائية، لمشرطة ة

،397لمشرطةالجنائية،تصدرىاالمنظمةالدكليةلمشرطةالجنائية،الطبعةالعربية،العدد
 .2985نيساف

د.محمدالسيدعرفة:تسميـالمجرميفاالرىابيففياالتفاقيةالعربيةلمكافحةاالرىاب،-26
االمنيةكالتدريب،تصدرعفجامعةنايؼالعربيةلمعمكـاالمنية،المجمةالعربيةلمدراسات

 .09،العدد25مجمد
د.محمدابراىيـزيد:الجكانبالعمميةكالقانكنيةلمجريمةالمنظمة،مجمةالفكرالشرطي،-27

.2998الشارقة،المجمدالسابع،العدداالكؿ،
اتيلمكافحةجرائـاالتجاربالبشرفيضكءد.مصطفىطاىر:إطاللةعمىالقانكفاالمار-28

ابك االمنية، كالدراسات البحكث مركز مطبكعات المعاصرة، الدكلية االتجاىات
 0227ظبي،
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مقبؿاحمدالسرام:التكييؼالقانكنيكالشرعيلجرائـخطؼالطائرات،بحث،مقدـالى-29
 .2993المعيدالعاليلضباطالشرطةفياليمف،

ى-02 الندكة " في مقدمة كرقة ، بالبشر االتجار جريمة ،انيفتحيجكرجي: " االقميمية
.0227القاىرة،

عادؿمركافعبدة:االتجاربالبشربيفالتجريـكالياتالمكاجية،كرقةعمؿمقدمةفي-02
االمنية، .0224الحمقةالعمميةمكافحةاالتجار،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

المعنيال-00 المتحدة االمـ مكتب عف صادر باألشخاص، اإلتجار عف العالمي تقرير
 .0229بالمخدراتكالجريمة،شباط،

 .واالقميمية العالمية الدولية الوثائق خامسا : 
..2906االتفاقيةالخاصةبالرؽلعاـ-2
.2948االعالفالعالميلحقكؽاالنسافلسنة-0
.2949شخاصكاستغالؿدعارةالغيرلسنةألاتفاقيةحظراالتجاربا-3
.2953بركتكككؿتعديؿاالتفاقيةالخاصةبالرؽالمؤرخفي-4
بطاؿالرؽكتجارةالرقيؽكاالعراؼكالممارساتالشبييةبالرؽ،لسنةإلاالتفاقيةالتكميمية-5

2956.
.2968عاـاتفاقيةعدتقادـجرائـالحربكالجرائـالمرتكبةضداالنسانيةل-6
.2983اتفاقيةالرياضالعربيةلمتعاكفالقضائيلعاـ-7
.2999لعاـ280اتفاقيةحظراسكءاشكاؿعمؿاالطفاؿكالقضاءعميياالمرقمةبالعدد-8
.2992معاىدةنمكذجيةبشأفنقؿاالجراءاتفيالمسائؿالجنائيةلعاـ-9

.2998كليةلعاـالنظاـاالساسيلممحكمةالجنائيةالد-22
.0222اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ-22
با-20 االتجار كمعاقبة كقمع منع المكمؿألبركتكككؿ كاالطفاؿ النساء كبخاصة شخاص

 .0222التفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ
حةتيريبالمياجريفعفطريؽالبركالبحركالجكالمكمؿالتفاقيةاالمـبركتكككؿمكاف-23

.0222المتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ
.0223اتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالفسادلسنة-24
 .0225اتفاقيةمجمساكركبابشأفاجراءاتمكافحةاالتجاربالبشرلعاـ-25
لغاية8الرابعكالثالثكفلقادةالشرطةكاالمفالعربالمنعقدفيتكنسلمفترةمفالمؤتمر-26

 .0222كانكفاالكؿ9
 .0223االتفاقيةالعربيةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنيةلعاـ-27
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مؤتمراالطراؼفياتفاقيةاالمـالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالكطنية،الفريؽ-28
 .0227العامؿالمعنيبالتعاكفالدكلي،فيينا،

 التشريعات الوطنيةسادسا : 
 التشريعات العراقية  -أ
.0225دستكرجميكريةالعراؽلعاـ-2
 الممغي.2928قانكفالعقكباتالبغدادملسنة-0
المعدؿ.2969لسنة222قانكفالعقكباتالعراقيالمرقـبالعدد--3
 2988لسنة8بغاءلسنةرقـقانكفمكافحةال-4
 المعدؿ.2972لسنة03قانكفاصكؿالمحاكماتالجزائيةالعراقيالمرقـبالعدد-5
 الممغي.2977قانكفالنشرالعراقيلعاـ-6
 .0225لسنة22قانكفالمحكمةالجنائيةالعراقيةالعمياالمرقـبالعدد-7
.0225لسنة23لعددبارقـالمقانكفمكافحةاالرىابالعراقي-8
 الممغي.2986لسنة85قانكفعممياتزرعاالعضاءالبشريةالمرقـبالعدد-9

 .0220لسنة08قانكفمكافحةاالتجاربالبشرالعراقيالمرقـبالعدد-22
22- بالعدد العراقيالمرقـ البشريةكمنعاالتجاربيا لسنة22قانكفعممياتزرعاالعضاء

0226. 
  قوانين العربية واالجنبية ال -ب
 .المعدؿ2943لسنة342رقـبالعددقانكفالعقكباتالمبنانيالم-2
 .المعدؿ2949لسنة248مرقـبالعددقانكفالعقكباتالسكرمال-0
 .2962لسنة26قانكفالعقكباتاالردنيالمرقـبالعدد-3
 2960لسنة223المرقـبالعددقانكفاعادةتنظيـبنؾالعيكفكنقؿالقرنيةالمصرم-4
 .2992القانكفالجنائيالسكدانيلسنة-5
 .2996لسنة20قانكفالطفؿالمصرمالمرقـبالعدد-6
 .0220لسنة46قانكفالعقكباتالبحرينيالمرقـبالعدد-7
 .0224لسنة22قطرمالمرقـبالعددقانكفالعقكباتال-8
9- بالبقانكف اإلتجار مكافحة االتحادم شر بالعدد المرقـ 52االماراتي  .0226لسنة

 .0228لسنة206القانكفالعمانيالمرقـبالعدد-22
المعدؿلقانكفالطفؿالمصرمالصادربالقانكف0228لسنة206القانكفالمرقـبالعدد-22

299622لسنة20رقـ
 .0229لسنة9المرقـالقانكفاالردنيلمنعاالتجاربالبشر-22
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 .0222لعاـ5قانكفتنظيـزرعاالعضاءالبشريةالمصرمالمرقـ-20
 .0222لسنة64قانكفمكافحةاالتجاربالبشرالمصرمالمرقـبالعدد-23
 .0222قانكفمكافحةاالتجاربالبشرالسكرملعاـ-24
ال-25 الككيتي المياجريف باألشخاصكتيريب االتجار مكافحة قانكف بالعدد لسنة92مرقـ

0223 
.2993لسنةقانكفالعقكباتالفرنسي-26

 الوقائع العراقية جريدة سابعا :
.20/5/2967في0469العددب-2
.25/20/2969في2778بالعدد-0
.05/2/2988في3286بالعدد-3
 .3/22/2988في300بالعدد-4
 27/6/0227في4242العدد-5
 .28/0/0220في4068العدد-6
 .0/4/0220في4036العدد-7
.26/5/0226في4425العدد-8

 ثامنا : قرارات المحاكم
 ؽ.46لعاـ2343(،الطعف302،رقـ)6/6/2909قرارمحكمةالنقضالمصرية-2
(24/8/2983في83-80/جناياترقـ)2482قرارمحكمةالتمييزالعراقيةرقـ)-0
،منشكرفيمجمةاالحكاـالعدلية،24/8/2983في83-80/جنايات2482رقـالقرار-3

 .96-95،ص2983العددالرابع،العراقية،
 .22/0/2992في62ؽ92قرارمحكمةالنقضالسكريةجنا-4
.23/8/2997في2997/ىيئةعامة/0رقـالعراقيةقرارمحكمةالتمييز-5
6- / جناياتبابؿ محكمة 0ققرار العدد ،642 / ج /0226 )غير28/5/0226في

 ) ق-7منشكر / بابؿ جنايات محكمة /0قرار العدد ،502 / ج في0202/
.)غيرمنشكر(2/4/0202

 
تاسعا : شبكة االنترنت

المكقع-2 عمى متاح األلكتركني المكقع عمى منشكر مقاؿ بندم: عباس جمعة
https://m.ahewar.org
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القا-0 عمىعبد منشكرة مقالة كاالخبار، المخبرالسرمبيفالكشؼعفالجريمة درمحمد:
 األلكتركني المكقع عمى متاح مقاالت،  مكقع

http;//www.kitabat.com/ar/page/18/04/2013/11216 

د.عالءابراىيـمحمكدالحسيني:حظراالتجاربالبشرفيالقانكفالعراقي،مقاؿ،منشكر-3
 4/22/0228النترنتبتاريخعمىشبكةا

Htpss;//m.annabaa.org/Arabic/rights/2720 

4-، مقاؿ العراقي، بالبشر االتجار قانكف في نقدية نظرة العكيمي: حسف رحيـ القاضي.
 0/0/0225Rahimaqeeli.blogspot.comمنشكرعمىشبكةاالنترنت

 منشكرعمىشبكةاالنترنتعمىالرابط-5

HTTP;//WKIPEDIA.COM/HTML 02/26/0227H282 

شبكة-6 عمى منشكر ، بالبشر االتجار مكافحة قانكف عمى :تعقيبة البنا احمد يحيى د.
 www.islamtoday.netاالنترنتالمكقعااللكتركف

HTTP;//WWW.BANQUECE. 

7-( الدكرة المجمسالتنفيذم، ، العالمية الصحة )204منظمة البند مفجد4-20(، كؿ(،
المبدأالتكجيوالخامس.متاحعمىالمكقعااللكتركني02/22/0228االعماؿالمؤقت

 التالي:

Http;//apps.who.int/gb/ebwha/pdf-files/eb204/b204-25-ar.pdf 

لممنظمة-8 االلكتركني المكقع عمى متاح  )االنتربكؿ( الدكلية الجنائية الشرطة منظمة
www.interpol .int/ar 

9- رقـ القرار بالبشر، االتجار الدكلية، الجنائية الشرطة لمنظمة العامة لسنة22الجمعية
 www.interpol.irباريسمتاحعمىمكقعااللكتركني0225

المركزالمعنيبشؤكفمجاالتاالجراـالتابعلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكليةمنشكرعمى-22
 www. Interpol.int/arممنظمةالمكقعااللكتركنيل

22- الدكرة الدكلية، الجنائية الشرطة لمنظمة العامة 34الجمعية رقـ مكافحة33القرار
 www.intrpol.intمتاحعمىالمكقعااللكتركني0222عصاباتاالتجاربالبشر

مىمكقع.متاحع28/9/0228النشرةاالعالميةالصادرةعفمنظمةاالنتربكؿبتاريخ-20
 www.Interpol.int.arالمنظمة

،عمىالمكقع0226المركزاالعالميلمنظمةالشرطةالجنائيةالدكليةاالنتربكؿ،تقرير،-23
 االلكتركنيلممنظمة

www.interpol.int 
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االلكتركني-24 المكقع عمى متاح الدكلية اليجرة منظمة
https://migrationjointinitiative.org 

تعزيزاالجراءاتلكضعحدلمعمؿالجبرم،مؤتمرالعمؿالدكلي،الدكرة–لتقريرالرابعا-25
،مكتبالعمؿالدكلي،جنيؼ،الممحؽالثانيبالتقرير،منشكرعمى0224،لعاـ223

 https:// www.ilo.orgالمكقع

كرعمىمكقع،منش0220تقريرمنظمةالعمؿالدكليةعفالحكادثالمتصمةبالعمؿلسنة-26
https://www.ilo.orgالمنظمة

االتجاربالبشركالعمؿالجبرم،دليؿالتشريعاتكتطبيؽالقانكف،برنامجالعمؿالخاص-27
.منشكرعمى0227،منظمةالعمؿالدكلية،جنيؼ0225لمقضاءعمىالعمؿالجبرم

 https://www.ilo.orgمكقعالمنظمة

اال-28 مكافحة ادكات بامجمكعة المعنيألتجار المتحدة االمـ مكتب منشكرات شخاص،
المكقع عمى االنترنت شبكة عمى متاح . كالجريمة بالمخدرات

https://www.unodc.org 

مكتباالمـالمتحدةالمعنيبالمخدراتكالجريمة،متاحعمىالمكقعااللكتركنيلمكتب-29
 https://www.unov.orgاالمـالمتحدةالمعنيبالمخدراتكالجريمة

ف،يمـالمتحدة،منعالجريمةكالعدالةالجنائية،الدكرةالسادسةكالستألالجمعيةالعامةل-02
 https://cms.unov.org/...Multitanguage Aعمىالمكقع:

تقريراالميفالعاـ:لمجمعية،المتضمفتحسيفتنسيؽالجيكدالمبذكلةلمكافحةاالتجار-02
الخامسةكالستيف،منعالجريمةكالعدالةالجنائية،متاحعمىالمكقعشخاصألبا الدكرة ،

 https:// cms.unov.oroااللكتركني

مكتباالمـالمتحدةالمعنيبالمخدراتكالجريمةكاالتحاداالكركبييقدمافتدريباعمى-00
ؽ،متاحعمىالمكقعالتعاكفالدكليلمكافحةاالتجاربالبشركتيريبالمياجريففيالعرا

 https:// www.unodc.orgااللكتركني

االماراتيمتاح0/2/0222منشكربتاريخ-03 االتحاد عمىعمىالمكقعااللكتركنيلجريدة
 https://www.alittihad.aeالمكقع

منظمةالعمؿالدكلية:تدريبمسؤكليفاردنييفعمىمكافحةالعمؿالجبرم،متاحعمى-04
 http://www.ilo.org/beirut/events/wcmsمكقعااللكتركنيال

 
 
 

http://www.ilo.org/beirut/events/wcms
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Abstract : 

The crime of human trafficking represents the utmost violation of 

human dignity, and it is a serious crime in view of the dire effects it has 

on the security of every state, its social entity and its economic system. 

As well as producing thousands of oppressed victims , and its negative 

effects on the human , social , psychological , health and security aspects 

of its victims . Human trafficking is the new Face of the phenomenon of 

slavery and abhorrent slavery , and it has many forms and manifestations 

Such as sexual exploitation in all its forms , forced labor , removal and 

trafficking of human organs , trafficking in children for the purposes of 

beggary , armed conflicts and other forms  .  

We have dealt with research and analysis the crime of human 

Trafficking in two chapters. First, what is the crime of human Trafficking 

according to the 2000 United Nations convention against transnational 

organized crime? Where we dealt with the legal rooting of The 

Convention and its relationship to the protocol, and then defining it in 

international conventions and national laws. And clarifying its criminal 

forms. Then we dealt with the characteristics of the crime of human 

Trafficking. The most important of them is that it is considered one of the 

organized crimes carried out by organized criminal groups. Among the 

transnational crimes it crosses borders and nations. It is also considered a 

crime against humanity because of the blatant aggression it entails against 

human values and human groups. And them distinguishing it from other 

similar crimes, Such as The crime of smuggling migrants and the crime 

of selling human organs.  

And the crime of kidnapping. In the second chapter, we discussed 

the international means used to confront the crime of human Trafficking. 

As we explained the international judicial means in combating this 



 

B

scourge and the international legal means in confronting it. Then we 

discussed the role of international organization in confronting this 

heinous crime, and finally a conclusion that included the results, 

proposals and summary in both Arabic and English. 

The study showed that the crime of human trafficking is an ancient 

crime that exists in all civilizations, and it is the updated form of slavery 

and slavery, and that it is one of the international transnational crimes, 

organized crimes and crimes against humanity, and its seriousness is the 

cooperation of the international community in order to confront it and 

coordinate efforts at all legislative, executive and judicial levels. To 

eradicate this crime. 
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