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 وتقذٍش شكش

 

 إى القلن لَعجز فٌ هواضع الشكش و التقذٍش عي خظ     

ها ٍختلج فٌ الصذس هي هعاٍى ساهَت و عشفاى إلي  كل 

هي ساعذًٌ فٌ إعذاد ُزٍ الشسالت ، و ًبذأ بالشكش           

عزسً الزٍي لوا قذهَ لٌا : و التقذٍش لألستار الذكتوس

 .فٌ الٌصح و التوجََ إلعذاد ُزٍ الشسالت 

     و ًتقذم بالشكش الجزٍل إلي كافت أساتزة جاهعت 

 .هحوذ خَضش ببسكشة لوا تشكوٍ لٌا هي ركشى طَبت



 اإلهداء

ىل حبيبيت بني إلنساء  إ 

ىل أ يم  وإليت أ وىص هبا رب إلسامء  إ 

ىل من بظيره حنمتي  إ 

ىل أ يب  وحبضنو نرمتي ومن روحو لن نرتوي إ 

ىل معلمي للس نة إل وىل  بتدإيئ بن عيل عيل رمحو هللا وإسكنو فس يح جناتو إ  إ   

خويت وأ خوإيت ىل إ   إ 

لهيم مجيعا إىدهيم مثرة جميودي    إ 



1 

 

: مقدمة 
      تعد ظاىرة االسترقاؽ ضاربة في أعماؽ التاريخ، فمقد نشأ الرؽ في الحضارات اإلنسانية 

القديمة، ككاف نظامان إجتماعيا قائمان في الحضارة  البابمية كعند قدماء المصرييف، كفي الحضارة 
اليكنانية كالركمانية، فقد كانت الحركب كمفاىيـ القكة كالغمبة سائدة آنذاؾ فالمنتصر يقـك 

ذاللو بجعمو رقيقا يباع كيشترل مثمو مثؿ بقية السمع، كيمكف التنازؿ  باستعباد المنيـز كقيره كا 
عميو أك تكريثو، ففي مصر القديمة تـ بناء األىراـ مف طرؼ العبيد تحت التعذيب، ككاف بني 

إسرائيؿ عبيداي في مصر يصدركف رقيقان لمعرب كالرـك كالفرس كليذا قاؿ تعالى ممتنان عمييـ بعد 
ْيَناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُِّحوَن "  :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ْذ َنجَّ َواِ 

بُِّكْم َعِظيم  .1 "َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبالء مِّن رَّ

      ككاف قدماء المصرييف يتخذكف العبيد كاإلماء لمزينة كالخدمة كلمظاىر األبية في قصكر 
الممكؾ ك بيكت الكياف كاألعياف، ككاف بعض العبيد يتـ اإلحساف إلييـ مثمما كاف مع سيدنا 

يكسؼ عميو السبلـ، عندما كاف عبدا عند عزيز مصر، كىذا ما نجده في قكلو تعالى في سكرة 
َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمن مِّْصَر اِلْمَرَأِتِو َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى "  :يكسؼ بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

َأن َينَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوَكَذِلَك َمكَّنِّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض َوِلُنَعمَِّمُو ِمن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث َوالّمُو 
 .2 "َغاِلٌب َعَمى َأْمرِِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُمون

         كأما في الحضارات اليكنانية كالركمانية فكاف العبيد يعاممكف بمنتيى القسكة، كقد أكد 
فبلسفة اليكناف مثؿ أرسطك أف العبد ممكية حية كأداة تعمؿ بما تأمر بو، كالرؽ يبقى ضركريا 
القتصاد األسرة كالمدينة، أما أفبلطكف فقد ربط بيف الرؽ كالنظاـ السياسي في المدينة كاعتبر 
الحرية كالرؽ ظاىرتيف طبيعيتيف كالمعيار الفاصؿ بينيما ىك العقؿ، فمف كىبتو الطبيعة عقبل 
مميزان كاليكناني فيك حر بطبيعتو، أما بخصكص منظكر الرؽ في الديانات السماكية فيختمؼ 

                                                           
.  مف سكرة البقرة49اآلية ػػػػػػ   1
2
 .  مف سكرة يكسؼ21اآلية   ــ  
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بيف مكقفيا المتبايف مف ىذه الظاىرة فالديانة الييكدية تبيح ألتباعيا إستعباد الغير كفي الكقت 
ذاتو ال تبيح استرقاؽ الييكدم إال في ظركؼو محددة أما الديانة المسيحية ففي بدايتيا تدعكا إلى 
عتؽ العبيد، كلكف بعد تحريفيا أكدت الكنيسة أف المساكاة بيف الناس، ك األركاح المؤمنة حسب 
زعميـ تمتقي في المسيح عميو السبلـ ك تتساكل في مممكتو السماكية، أما الجسد فخمؽ في ىذه 
الدنيا ك عميو أف يخضع لسيده، ك يتحمؿ العبد ما يمقى مف عذاب ك ألـ كما تحمميا المسيح 
عميو السبلـ، ك ليس ببعيد فاف الممكة إليزابيت األكلى ممكة انجمترا كانت شريكة لجكف ىككنز 

 1603 لغاية عاـ 1558أكبر النخاسيف في زمانو ك قد قامت ىذه الممكة التي حكمت مف عاـ 
بإعارة سفنيا لنقؿ العبيد مف مكانئ ليفربكؿ ك لندف ك بريستكر إلى مكاطف االستعباد          
في الكاليات المتحدة األمريكية التي كانت تابعة لبريطانيا آنذاؾ، ك كانت إحدل السفف تسمى 
يسكع ك كانت الكنيسة تعطي مبررا السترقاؽ الزنكج األفارقة عمى أنيـ مف سبللة            

يافث بف نكح ك يجب إستعبادىـ، ك لقد كثر عدد الزنكج في أمريكا ك بمغ عددىـ عشركف مميكنا 
ىاجر جميـ عند إعبلف تحريرىـ ك أسسكا مممكة ليـ في إفريقيا تعرؼ اليـك باسـ ليبيريا          

. ك تعني الحرية
       ك أما بخصكص مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف الرؽ فمقد قاـ اإلسبلـ بالتدرج في حؿ 
مشكمة االسترقاؽ ك تدرج في حميا كما تدرج في تحريـ الخمر،فكانت منابع الرؽ عند ظيكر 
 اإلسبلـ كثيرة فقاـ بتجفيفيا ككسع المخارج لمحرية بأف جعؿ تحرير العبيد مف مقدمة الكفارات

ككفارة حنث اليميف ك كفارة القتؿ الخطأ ك كفارة الظيار، ك غيرىا ك نص عمى العتؽ بالمكاتبة 
ك العتؽ بالضرب الظالـ لمعبد ك العتؽ بأـ الكلد ك غيره مف المخارج التي جعؿ اإلسبلـ مخرجا 
لمعبد ليتحرر مف رؽ العبكدية، كما أقر اإلسبلـ بحؽ الكرامة اإلنسانية ك حؽ الحياة لمعبيد      

ك حسف معاممتيـ، ك أبطؿ اإلسبلـ إسترقاؽ الحر ك رفض ما كاف مشركعا في الديانة 
المسيحية بإسترقاؽ الحٌر عند إعساره ك عدـ سداد دينو أك إرتكابو بعض الجرائـ،             
ففي الحديث القدسي عف يكسؼ بف محمد قاؿ ، حدثنا يحي بف سميـ ، عف إسماعيؿ بف أمية 

عف سعيد بف أبي سعيد ، عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو ، عف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ             
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ثالثة أنا خصميم يوم القيامة، و من كنت خصمو خصمتو، رجل أعطي "قال اهلل تعالى:"قاؿ
و رجل باع حرا فأكل ثمنو، و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منو العمل و لم يعطو  بي ثم غدر،

 ك لقد جاء اإلسبلـ ليجعؿ اإلنساف عبد هلل كحده ك كاف بعض الصحابة رضكاف اهلل 1"أجره
عمييـ مف العبيد فرفع اإلسبلـ مف قدرىـ مثؿ سيدنا ببلؿ بف رباح ك سمماف الفارسي ، ك الكؿ 

يعمـ قصة ما قالو عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو لعمر بف العاص كابنو عندما لطـ ىذا 
األخير المصرم الذم اشتكاه لعمر قائبل ضربني ظممان كلما تكعدتو بالشككل إليؾ قاؿ افعؿ فمف 
تضرني شككاؾ أنا بف األكرميف فقاؿ عمر بف الخطاب كممتو العظيمة متى استعبدتـ الناس     

. ك قد كلدتيـ أمياتيـ أحرارا
       كأما بخصكص أسباب إنتشار ظاىرة االسترقاؽ ك صكره الحديثة فتتمثؿ في العكامؿ 
االقتصادية ك إنتشار الفقر ك تدىكر المستكل المعيشي لؤلفراد ك تكحش النظاـ االقتصادم 

الرأسمالي السائد حاليا الذم يتضمف مفاىيمان اقتصادية تقـك عمى أف كؿ شيئ قابؿ لمبيع بيدؼ 
تحقيؽ الربح ك ىذا ما أدل لظيكر االتجار بالبشر ك جعؿ اإلنساف كالسمعة تباع ك تشترل، 
كما أف العكامؿ السياسية مف كثرة الحركب ك النزاعات المسمحة أدت لظيكر ىجرات بشرية 
نحك أكركبا ىربا مف كيبلت الحرب، ك تـ إستغبلؿ النساء ك األطفاؿ خصكصا في الصكر 

.   الحديثة لبلسترقاؽ مثؿ االستغبلؿ االقتصادم ك االستغبلؿ الجنسي
ىتـ القانكف الدكلي الكضعي بالفرد فمقد حاكؿ حماية الكجكد القانكني لو كرفع مستكاه          كا 
المادم كالمعنكم االجتماعي، كفي سبيؿ تدعيـ الشخصية القانكنية لمفرد، كىي إحدل مظاىر 
حقكؽ اإلنساف، إىتـ القانكف الدكلي بالقضاء عمى كؿ محاكلة لتشبيو اإلنساف بالسمعة كذلؾ 

 10الصادر في عف طريؽ القضاء عمى االسترقاؽ، كلقد أكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
عتبرىا مف االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كتعد 1948ديسمبر   عف مكافحة صكر الرؽ كا 

                                                           
 ػػ صحيح البخارم ، لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي ، ضبطو ك رقمو الدكتكر مصطفى ديب البغا ،  1

  .792 ، ص 2150 ، ح 1992الجزء الثاني ، طبع المؤسسة الكطنية لمنشر لمفنكف المطبعية ، كحدة الرغاية ، الجزائر ، 
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 7 ك 4 كقد نصت المادتاف 03/19جريمة دكلية، كما أقرت ذلؾ لجنة القانكف الدكلي في المادة 
. مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية عمى تجريـ الرؽ ك العبكدية

       كقد كاف إستخداـ الرقيؽ في األعماؿ اإلنتاجية نتيجة إتساع النشاط االقتصادم، فعندما 
ظير االستعمار األكركبي كاالستكشافات الجغرافية أصبح الرقيؽ قيمة سمعية، كأصبح إستخدامو 

ممارسة تجارية بشعة مف خبلؿ أساليبيا ككسائميا، كترؾ ذلؾ أثرا بالغا في مسيرة الحضارة 
كىناؾ رأم حديث يرل انو لكال العبكدية لما كصمت أكركبا لما . اإلنسانية كفي العبلقات الدكلية

ىي عميو مف التطكر الحضارم كلكف القارة اإلفريقية الزالت تعاني مف النتائج السمبية 
. لبلسترقاؽ الذم تـ ممارستو مف الدكؿ األكركبية طيمة أربعة قركف

 في إطار عصبة األمـ المتحدة كىي 1926     كلقد تـ إبراـ االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
إتفاقية دكلية عرفت الرؽ كحددتو عمى المفاىيـ القانكنية األخرل رغبة في القضاء عمى 

الممارسات التي تنطكم عمى استغبلؿ اإلنساف كسمعة، كاالتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ لعاـ 
 نصت عمى ضركرة إبطاؿ األعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ سكاءن التي شمميا تعريؼ 1956

 أك لـ يشمميا كىذه الممارسات نصت 1926الرؽ الذم كرد في االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
عمييا المادة األكلى مف ىذه االتفاقية ، كما أف العمؿ اإللزامي أك السخرة تعد مف ركاسب نظاـ     

 كألزمت الدكؿ بحظر 1930 الخاصة بالسخرة لعاـ 29الرؽ، فقد أعتمدت االتفاقية رقـ 
 الخاصة بتحريـ 105إستخداـ العمؿ الجبرم أك اإللزامي بكافة صكره كتـ إبراـ االتفاقية رقـ 

 السابقة   1926 كالتي جاءت تدعيما لبلتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 1957 جكيمية 25السخرة في 
كقد يسكد االعتقاد إف االسترقاؽ قد انقضى منذ . الذكر، كىذا في إطار منظمات العمؿ الدكلية

زمف بعيد كلكف ذلؾ يعد نظرة قاصرة ألف الرقيؽ قديما كاف يقيد بالسبلسؿ  كاألغبلؿ التي تدؿ 
عميو، أما اليـك فانو يقيد بقيكد ال تدؿ عميو كاإلكراه المعنكم كاالستغبلؿ االقتصادم، كسابقا 
كاف ىناؾ ما يعرؼ بالرؽ التقميدم في حيف أف صكر الرؽ الحديثة أك الممارسات الشبيية 

ستعباد الديف، كالزكاج اإلجبارم، كاالستغبلؿ الجنسي، كالبغاء  بالرؽ كاالستغبلؿ االقتصادم كا 
القسرم كاستغبلؿ األطفاؿ كنزع كبيع األعضاء البشرية انطكت عمى معاناة تفكؽ كثيرا معاناة 
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الرؽ التقميدم، كىذه الحاالت أصبحت مكجكدة في كؿ دكؿ العالـ كأصبح يطمؽ عمييا مصطمح 
االتجار بالبشر، فمقد أصبح حؽ اإلنساف في الحياة كالكرامة اإلنسانية كسبلمة جسمو      
كأعضائو ، كحقو في العمؿ محبل ليذا النكع الجديد مف الجرائـ التي تسمى جرائـ          

.  االتجار بالبشر 
         كيعد بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ 

 أكؿ صؾ 2000المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 
دكلي عرؼ االتجار باألشخاص في مادتو الثالثة كقد اقتبست منو جؿ التشريعات الداخمية عند 

. تجريميا لجرائـ االتجار بالبشر
: أىمية الدراسة

في القانكف الدكلي كالقضايا  التي تثكر مف حكلو      " جريمة االسترقاؽ"      يشكؿ مكضكع 
:  ذك أىمية عممية كنظرية كذلؾ لعدة أسباب منيا

 تكمف أىمية الدراسة في التعرؼ عمى جريمة االسترقاؽ كصكرىا الحديثة كأشكاليا أم  -1
 .الممارسات الشبيية بالرؽ

 تسميط الضكء عمى الرؽ كتطكره التاريخي كمكافحة اإلسبلـ لبلسترقاؽ كتجفيؼ منابعو  -2
 .كتكسيع المخارج لمتحرر مف العبكدية كاالسترقاؽ

 . التعرؼ عمى جرائـ االتجار بالبشر في التشريع الجزائرم كالتشريعات المقارنة -3
 إبراز بعض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كالتي قد تساىـ في تعديؿ في بعض الخمؿ  -4

 .البسيط المكجكد في التشريع الكطني بخصكص المجنة الكطنية لمكافحة االتجار بالبشر
 النجاح في عممية التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة االسترقاؽ ىك نجاح في مجاؿ  -5

مكافحة الجريمة كمجاؿ مف المجاالت البالغة األىمية لجميع الدكؿ نظرا الرتباطو الكثيؽ 
 .بجميع العمميات اإلستراتيجية لمتنمية كالتطكير كاألمف بمفيكمو الشامؿ
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: الدراسات السابقة
         ىناؾ عدة دراسات سابقة في مكضكع االتجار بالبشر كاالسترقاؽ كلكف ىذه الدراسات 

ركزت عمى جانب خاص في ىذا المكضكع فمعظميا دراسات مقارنة بيف التشريع الداخمي 
كالتشريعات الداخمية الخاصة بتجريـ االسترقاؽ كبالتالي فاف مكضكع دراستنا ال يتسـ بالسطحية 

فقد تـ التدقيؽ في االتفاقيات الدكلية الخاصة بالرؽ كبالعمؿ اإللزامي كباالتفاقيات الخاصة 
بإبطاؿ األعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ، كما تـ دراسة المجاف الكطنية المتخصصة لمكافحة 

جرائـ االتجار بالبشر خصكصا في التشريع الجزائرم كالفرنسي ،اما الدراسات السابقة فتتمثؿ 
:  فمايمي

دراسة في ) أحمد بف صالح بف ناصر البركاني المكاجية الجنائية لجرائـ االتجار بالبشر -
رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه ، كمية الحقكؽ جامعة القاىرة،  (القانكف العماني كالمقارف

 ، كفي ىذه الدراسة قاـ الباحث بدراسة القانكف العماني في مجاؿ 2015العاـ الجامعي 
مكافحة االتجار بالبشر، اما دراستنا الحالية فمقد ركزنا عمى االتفاقيات الدكلية بخصكص 

تجريـ االسترقاؽ كقمنا بدراسة التشريع الجزائرم كالقكانيف الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر 
 . كدرسنا كذلؾ التشريع الفرنسي كاالمريكي في ىذا المجاؿ

 :  كما تـ االعتماد عمى رسالة دكتكراه مف جامعة باريس كىي -
MATIDA NGALIKPIMA. ESCLAVAGE EN EUROPE La traite des 

êtres humains. MEMOIRE POUR LE DIPLOME D Université DE 3 
EME 

CYCLE Université Panthéon- ASSAS – PARIS 2. Paris Février   2005. 

Année  Universitaire 2003/ 2004  . 

كفي ىذه الرسالة قامت الباحثة بالتركيز عمى ظاىرة االسترقاؽ في أكركبا كركزت عمى         
االتفاقيات الخاصة بمكافحة االسترقاؽ، كما تـ االعتماد في ىذه الرسالة عمى العديد مف 

 حكؿ االتجار أكربيةاالحصائيات داخؿ قارة أكركبا الخاصة بالمكتب الدكلي لمعمؿ كتقارير دكؿ 
بألمانيا، أما دراستنا الحالية فتـ  ببرليف لؤلبحاث، كتقارير معيد المقارنة االجتماعية باألشخاص
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كتـ دراسة طرؽ . التركيز عمى ظاىرة االسترقاؽ في االتفاقيات الدكلية كدراستيا كظاىرة دكلية 
. مكافحة االسترقاؽ عمى المستكل الدكلي كعمى المستكل الداخمي

 إشكالية البحث 
       لقد بدأ اإلجراـ المنظـ بتجارة الرقيؽ كاستغبلؿ دعارة الغير كاالتجار بالسبلح كالمخدرات 
كأصبح االسترقاؽ ىك النشاط األساسي لمجماعات اإلجرامية المنظمة نظرا لما يدره مف أمكاؿ 

:  طائمة كاإلشكالية التي تثكر بخصكص مكضكع جريمة االسترقاؽ في القانكف الدكلي ىي
ما مدى فعالية االتفاقيات الدولية لمكافحة جريمة االسترقاق في القانون الدولي؟ 

: كتندرج تحت ىذه اإلشكالية عدة أسئمة فرعية منيا
 ما مفيـك االسترقاؽ في القانكف الدكلي؟ (1
 ما ىي الممارسات الشبيية بالرؽ في القانكف الدكلي؟ (2
 ماىي أسباب انتشار ظاىرة االسترقاؽ؟ ككيؼ يمكف الحد منيا عمى الصعيديف  (3

 الداخمي كالدكلي؟ 
ماىي المكاجية الجنائية اإلجرائية كالمكضكعية لجرائـ االتجار بالبشر عمى  (4

 الصعيد الداخمي؟ 
  ماىي اآلليات الدكلية لمكافحة االسترقاؽ؟  (5

 :منيج الدراسة
         لقد تـ االعتماد في ىذه الرسالة عمى عدة مناىج مف مناىج البحث العممي، فمقد تـ 
االعتماد عمى المنيج الكصفي كالمنيج التاريخي عند التطرؽ إلى التطكر التاريخي لظاىرة 

كتـ االعتماد كذلؾ عمى . االسترقاؽ عبر الحضارات ، كالديانات السماكية كعبلقتيا بالرؽ
المنيج التحميمي المقارف عند تحميؿ التشريعات المقارنة ككذلؾ عند تحميؿ االتفاقيات الدكلية 

. التي ليا عبلقة باالسترقاؽ كالممارسات الشبيية بالرؽ كاالتجار بالبشر
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خطة الموضوع  
          لمتطرؽ لمكضكع االسترقاؽ في القانكف الدكلي كنظرا لسعة البحث كتشعبو بحيث انو 

يشمؿ العديد مف المسائؿ القانكنية، فقد كاف  تكزيع الخطة حسب ما يقتضيو المكضكع إلى 
بابيف، كلقد خصصنا الباب األكؿ لدراسة االسترقاؽ كمظاىره المعاصرة كتطرقنا في الفصؿ 

األكؿ إلى مفيـك الرؽ، كقسمنا ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث تطرقنا في المبحث األكؿ لتعريؼ 
الرؽ كنشأتو، كفي المبحث الثاني ألسباب ظاىرة االتجار بالبشر كاآلثار المترتبة عنيا، 
كالمبحث الثالث خصصناه لمتطكر التاريخي لبلسترقاؽ، آما الفصؿ الثاني فيحمؿ عنكاف 
المظاىر المعاصرة لمرؽ ، تطرقنا فيو في المبحث األكؿ لبلستغبلؿ الجنسي كفي المبحث 
الثاني درسنا االستغبلؿ االقتصادم كفي المبحث الثالث خصصناه الستغبلؿ أعضاء جسـ 

اإلنساف، كتطرقنا في الباب الثاني إلى اآلليات الدكلية لمكافحة جريمة االسترقاؽ كقسمناه      
إلى فصميف، الفصؿ األكؿ بعنكاف االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة االسترقاؽ كقسمناه    
إلى مبحثيف، درسنا في المبحث األكؿ تجريـ االسترقاؽ ضمف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ    

اإلنساف ، كفي المبحث الثاني تطرقنا لتجريـ االسترقاؽ في االتفاقيات الدكلية الخاصة بالرؽ 
أما الفصؿ الثاني فخصص لدراسة المكاجية الجنائية المكضكعية كاإلجرائية . كالعمؿ اإللزامي

لجرائـ االتجار بالبشر كقسـ ألربعة مباحث فتـ تناكؿ أركاف جريمة االتجار بالبشر في المبحث 
األكؿ ، كفي المبحث الثاني صكر ارتكاب جرائـ االتجار بالبشر كفي المبحث الثالث تطرقنا 
لبلختصاص القضائي كنظاـ تسميـ المجرميف، كفي المبحث الرابع تـ تناكؿ المجاف الكطنية 

. المتخصصة لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر 
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االسترقاق ومظاىره المعاصرة : الباب األول
 

       إف جريمة االسترقاؽ تعد جريمة ضد اإلنسانية التي يقصد بيا تمؾ الجرائـ التي تنطكم 
عمى عدكاف صارخ عمى القيـ اإلنسانية كالجماعات البشرية العتبارات معينة تكمف بداخؿ 

مرتكبي ىذه الجرائـ ، كتجدر اإلشارة إلى أف أىـ االتفاقيات التي أبرمت في مكاجية الجرائـ 
ضد اإلنسانية قد تناكلت جرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ المشابية ليا مثؿ جريمة الفصؿ 

العنصرم كجريمة الرؽ كاالتجار فيو كجريمة التعذيب كجريمة استخداـ اإلنساف في التجارب 
كاالختبارات المعممية ، كتتضمف ىذه االتفاقيات نصكصا تتعمؽ بتسميـ المجرميف في حالة 

 .مخالفة نصكص بنكدىا كاقتراؼ الكقائع  اإلجرامية المذككرة فييا

         كتعد جريمة االسترقاؽ كما أسمفنا جريمة ضد اإلنسانية ، تـ النيي عنيا في تعاليـ 
حتراـ حرياتو األساسية ، فمقد كـر  كمبادئ الشريعة اإلسبلمية التي كفمت حقكؽ اإلنساف كا 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم :  "الشارع اإلنساف كفضمو عمى كثير مف المخمكقات قاؿ تعالى
ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيال  .1 "ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

        ك إف حقكؽ اإلنساف تعد ذات مكانة مرمكقة في العبلقات بيف الدكؿ كاألمـ كالشعكب 
فبل يمكف االعتراؼ بيذه الحقكؽ أك كسائؿ تنظيميا كحمايتيا فحسب ، فالمناقشات التي تدكر 

في إطار األمـ المتحدة كالمؤتمرات الدكلية تؤكد أف أىمية حقكؽ اإلنساف باعتبارىا مكضكعا لو 
أىمية في نطاؽ القانكف الدكلي ، ذلؾ أف اىتماـ القانكف الدكلي الكضعي بالفرد ليس مف 

األمكر الجديدة ، فمقد حاكؿ ىذا النظاـ القانكني حماية الكجكد القانكني لو كرفع مستكاه المادم 
كالمعنكم كاالجتماعي ، كفي سبيؿ تدعيـ الشخصية القانكنية لمفرد، كىي إحدل مظاىر حقكؽ 

. اإلنساف 

                                                           
  .70سكرة اإلسراء ، اآلية  ػػػ  1
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ىتـ القانكف الدكلي بالقضاء عمى كؿ محاكلة لتشبيو اإلنساف بالسمع كذلؾ عف طريؽ          كا 
 . القضاء عمى الرؽ

        كسنتطرؽ في ىذا الباب بالدراسة في الفصؿ األكؿ إلى مفيـك الرؽ، كتـ تقسيـ ىذا 
الفصؿ إلى ثبلثة مباحث، نتطرؽ في المبحث األكؿ تعريؼ الرؽ كنشأتو كفي المبحث الثاني 

نتطرؽ بدراسة أسباب ظاىرة االتجار بالبشر كاآلثار المترتبة عنيا، كفي المبحث الثالث 
سنخصصو إلى التطكر التاريخي لبلسترقاؽ أما الفصؿ الثاني فيك تحت عنكاف المظاىر 
المعاصرة لمرؽ، كسندرس فيو ثبلثة مباحث في األكؿ نتطرؽ إلى االستغبلؿ الجنسي كفي 

المبحث الثاني سندرس االستغبلؿ االقتصادم كفي المبحث الثالث سندرس استغبلؿ أعضاء 
.  جسـ اإلنساف
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مفيوم الرق : الفصل األول 
 

       لقد كاف نظاـ الرؽ ممارسا في عدة أمـ كحضارات كنصت عميو شرائع كأشارت إليو 
 .أخرل تدكينا أك تقميدا كلكنو في جميع الحاالت ظؿ يمثؿ ظمـ اإلنساف ألخيو اإلنساف

       فالرؽ ظاىرة إجتماعية تقـك عمى إستغبلؿ قكم إلنساف ضعيؼ ففي الحضارات القديمة 
اعتبر نجاة األسير مف حيث األخبلؽ تقدما عظيما فالعيش في أدنى مراتب الحياة  أىكف مف 

القتؿ ، كلقد إنتشرت ىذه الظاىرة كأصبحت مباحة في المجتمعات القديمة ، فكانت تمؾ 
. 1المجتمعات مقسمة إلى أحرار كعبيد

       كعرؼ الرؽ في الحضارات القديمة مثؿ حضارة ببلد الرافديف كفي الحضارة اليكنانية 
كفي الحضارة الركمانية كفي الحضارة الفرعكنية كفي ببلد فارس ككاف مف طبقة العبيد سيدنا 
يكسؼ عميو السبلـ ، فقد كاف عبدا عند عزيز مصر ككذلؾ العديد مف الصحابة رضكاف اهلل 

. عمييـ كسيدنا ببلؿ الحبشي

لى  لى تعريفو لغة كاصطبلحا كا         كسنتطرؽ بالدراسة في ىذا الفصؿ إلى مفيـك الرؽ كا 
لى 1929مفيـك االسترقاؽ في المكاثيؽ الدكلية خصكصا االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ   كا 

تعريؼ االسترقاؽ كاالتجار بالبشر في بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة الجريمة المنظمة عبر 
. (بركتكككؿ باليرمكا )2000الكطنية لعاـ 

       كسندرس التعريؼ الكارد في إتفاقية مجمس أكركبا الخاصة بالعمؿ ضد االتجار بالبشر 
لى إتفاقية رابطة جنكب 2005لعاـ  لى القانكف العربي النمكذجي لمكافحة االتجار بالبشر كا   كا 

آسيا لمتعاكف اإلقميمي بشاف منع كمكافحة االتجار بالنساء كاألطفاؿ ألغراض البغاء لعاـ 
 كنقـك بدراسة التعريؼ التشريعي لجرائـ االتجار بالبشر في القانكف الفرنسي كالقانكف 2002

                                                           
، الطبعة  (بحكث كدراسات )د جماؿ زكريا قاسـ ، مسالة الرؽ في إفريقيا -  1 ، مطبعة المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .20ص ،  1989  ، األكلى ، تكنس
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األمريكي كالقانكف األردني كالقانكف المصرم كنركز كذلؾ عمى تعريؼ االتجار بالبشر في 
التشريع الجزائرم كفي المبحث الثاني سندرس أسباب ظاىرة االتجار بالبشر كاآلثار المترتبة 

عنيا كفي المبحث الثالث نتطرؽ لمتطكر التاريخي لبلسترقاؽ في الحضارات القديمة كالحضارة 
السكمرية أك حضارة ببلد الرافديف كفي الحضارة الفرعكنية كفي الحضارة الركمانية كالحضارة 

.  اليكنانية كسندرس ظاىرة الرؽ في القركف الكسطى ثـ ندرس الرؽ في الديانات السماكية
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تعريف الرق و نشأتو : المبحث األول

      سنتطرؽ في ىذا المبحث لدراسة ماىية االسترقاؽ ك سنقـك بتعريؼ االسترقاؽ لغة         
ك التعريؼ الفقيي لجريمة االسترقاؽ ، ك سنقـك بدراسة التعريؼ التشريعي لجريمة االسترقاؽ       

ك إلى العكامؿ التي أبرزت ىذه الظاىرة العالمية لمكجكد منيا العكامؿ االقتصادية ك االجتماعية        
ك العكامؿ السياسية ك عبلقة التقنيات الحديثة لبلتصاؿ بيذه الجريمة ػ 

تعريف الرق لغة و إصطالحا : المطمب األول

      سنقـك في ىذا المطمب بتعريؼ الرؽ لغة في الفرع األكؿ ، كثـ في الفرع الثاني إلى 
. تعريؼ الرؽ إصطبلحان 

تعريف الرق لغة  : الفرع األول

      الرؽ في المغة العربية بالكسر يقصد بو الممؾ ك ىك العبكدية ، ك جمعيا رقكؽ ك ىك جمد 
رقيؽ يستعمؿ في الكتابة ، ك تعرؼ أيضا بالعبكدية ك باألرض المينة ك الكاسعة ، ك الرقيؽ ىك 

المممكؾ ، ك جمعيا أرقاء ػ 

     ك الرؽ ىك الضعؼ ك منو رقة القمب ،  ك الضعؼ ىنا ليس المقصكد منو ضعؼ    
الجسد ، فمربما كجد مف العبيد مف ىـ جسديا أقكل مف األحرار ، ك الرؽ بكسر الراء مف 

العبكدية ، ك إسترؽ مممكؾ أرقو ك ىك ضد أعتؽ مممككو ، ك الرقيؽ ىك المممكؾ كاحدا       
ك جمعا ك جاء في لساف العرب الرؽ ىك العبكدية ، ك يسمى رقيقا ، ألنيـ يرقكف لمالكيـ ،     

 ػ  1ك يذلكف ك يخضعكف ،  ك الرقيؽ ىك المممكؾ 

       ك ينصرؼ مصطمح الرؽ أك االسترقاؽ إلى تممؾ إنساف إلنساف آخر ك ممارسة حؽ 
الممكية عميو أك بعض السمطات المتفرعة مف حؽ الممكية ، ك ينصرؼ إصطبلح االتجار 

                                                           
 . 415ص  1956ابف منظكر ، لساف العرب ، دار بيركت ، لبناف ، ػػػػ   1
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بالرقيؽ إلى كؿ فعؿ مكجو إلى اإلنساف بقصد إسترقاقو ، سكاء تمثؿ في أسره أك في حيازتو   
 ػ 1أك النزكؿ عنو إلى الغير بمقابؿ أك بغير مقابؿ 

     ك يعني الرؽ أيضا الممؾ ك العبكدية ك رؽ أم صار في رؽ ، يقاؿ إسترؽ المممكؾ    
 ، ك لفظ الرقيؽ بمعنى المممكؾ لمكاحد ك الجمع 2فرؽ ، أم أدخمو في الرؽ ك ىك نقيض أعتؽ 

 ػ 3فيقاؿ عبد رقيؽ ك عبيد رقيؽ 

 ك تعني مف كاف خاضعا         (slave )        ك عرؼ الرؽ في المغة االنجميزية بمعنى 
إلرادة الغير خضكعا مطمقا ال خيار فيو، محركما مف حرية التصرؼ إال في حدكد رغبات    

سيده أك مف ممكو الغير ممؾ المتاع ك أمكنو التصرؼ بو كما شاء ، ك تجارة الرقيؽ تعرؼ      
 (slave – trade)              ك تعني نخاسة أك بيع العبيد ك شرائيـ تكخيا لمربح أما العبكدية فتعرؼ 
 ( slavery)  ك تعني إستعباد ك رؽ .

تعريف الرق إصطالحا  : الفرع الثاني 

ىي كافة التصرفات "       لقد تـ تعريؼ االسترقاؽ فقيا بعدة تعاريؼ ، فقد عرفيا البعض 
المشركعة ك غير المشركعة ، التي تحيؿ اإلنساف إلى مجرد سمعة أك ضحية يتـ التصرؼ فيو 

بكاسطة كسطاء محترفيف عبر الحدكد الكطنية بقصد استغبللو في أعماؿ ذات أجر متدف أك في 
أعماؿ جنسية أك ما شابو ذلؾ ، ك سكاء تـ ىذا التصرؼ بإرادة الضحية أك قسرا عنو أك بأم 

 ػ 4صكرة أخرل مف صكر العبكدية 

                                                           
د ، كجداف سميماف أرتيمة ، األحكاـ العامة لجرائـ االتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، الطبعة ػػػػػػ   1

  .38 ، ص 2014  ، األكلى
 . 123ص ، بف منظكر، المرجع السابؽ  ا ػػػػػػ 2

  .273 ، ص 2000 ، بيركت ، 38المنجد في المغة ك اإلعبلـ ، دار الشرؽ ، طبعة ػػػػػػ   3

د سكزم عدلي ناشد ، االتجار في البشر بيف االقتصاد الخفي ك االقتصاد الرسمي ، دار المطبكعات الجامعية ، ػػػػػػ   4
 . 16ص  ، ، بدكف سنة نشر اإلسكندرية
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     ك ىناؾ تداخؿ بيف مصطمح االسترقاؽ ك االتجار بالبشر ، فعندما يقـك المشرع بتجريـ 
فعؿ معيف فيك يقـك بحماية حؽ جدير بالرعاية ك كذلؾ يكازف بيف حقكؽ اإلنساف المصيقة بو    

 ػ 1ك حؽ المجتمع في عدـ الخركج عمى أسسو ك نظامو العاـ 

     ك عندما يقـك المشرع بتجريـ االتجار بالبشر فيناؾ مصمحة محمية يريد حمايتيا ك بعض 
مشرعي بعض الدكؿ عالجكا جريمة االتجار بالبشر تحت مسميات مختمفة ، ضمف نصكص 
القسـ الخاص مف قانكف العقكبات ك عالجيا آخركف بقانكف خاص ، فبالنسبة لبعض القكانيف 

"     الرؽ " الكطنية فالمشرع اليمني عمى سبيؿ المثاؿ عالج جريمة االتجار بالبشر تحت عنكاف 
مما يعني أف " اإلستعباد ك التعامؿ بالرقيؽ " ك عالج المشرع العماني الجريمة تحت عنكاف 

المصمحة المارد حمايتيا مف نصكص القانكنيف ىي مصمحة اإلنساف في حماية حريتو ك عدـ 
إستعباده أك إسترقاقو ك عالج بعض المشرعيف جريمة االتجار بالبشر ضمف جريمة أخرل ىي 

مثؿ قانكف العقكبات " االعتداء عمى الحرية الشخصية " جريمة الخطؼ ك تحت عنكاف 
الخطؼ ك الحجز ك االتجار " اإلماراتي أك الخطؼ ك السخرة مثؿ قانكف العقكبات البحريني 

 . 2مثؿ ما ذىب إليو قانكف الجزاء الككيتي" بالرقيؽ 

        ك لكف بالرجكع لمتعريؼ السابؽ الذكر فنجد أنو غير دقيؽ ألنو عرؼ اإلسترقاؽ بكافة 
التصرفات المشركعة ك غير المشركعة التي تحيؿ اإلنساف إلى سمعة فبالنسبة لمتصرفات غير 

المشركعة فيي مصطمح مفيـك أما بخصكص التصرفات المشركعة فبل يمكف أف يككف 
التصرؼ مشركعا ك يؤدم إلرتكاب الجريمة ، ك ىذا التعريؼ لـ يحدد األفعاؿ التي تقع 
الجريمة بكاسطتيا ك أكرد عبارة مطمقة كما أف ىذا التعريؼ أكد أف اإلسترقاؽ أك االتجار 
بالبشر يرتكب بكاسطة كسطاء محترفيف عبر الحدكد الكطنية ، ك لكف قد ترتكب جريمة 

                                                           
د أنكر محمد صدقي المساعدة ، قضايا أمنية معاصرة ، دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة ، مركز يزيد لمنشر ، الطبعة ػػػػػػ   1

 . 166 ، ص 2007األكلى ، عماف ، األردف ، 
 دىاـ أكـر عمر ، جريمة االتجار بالبشر دراسة مقارنة ، دار الكتب القانكنية ، دار شتات لمنشر ك البرمجيات ، . دػػػػ2   

 .38  ػػػ37 ، ص2011
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اإلسترقاؽ مف قبؿ أشخاص غير محترفيف ك داخؿ تراب الدكلة دكف حاجة إلى عبكر الحدكد 
الكطنية إلى دكلة أخرل ػ 

     ك يرل بعض الفقياء أف تعريؼ االسترقاؽ ىك تجنيد األشخاص أك نقميـ أك إيكائيـ          
أك استقباليـ بكاسطة اإلكراه أك االختطاؼ أك الخداع أك إساءة إستعماؿ السمطة أك إساءة 
إستغبلؿ حالة إستضعاؼ ، أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو 

سيطرة عمى شخص آخر أك بكاسطة أية كسيمة أخرل لغرض اإلستغبلؿ ، ك يشمؿ اإلستغبلؿ 
كحد أدنى ، إستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ، أك السخرة أك الخدمة 
قسرا أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء ، ك ال يعتد بمكافقة الضحية 

 ك رغـ أف ىذا التعريؼ 1عندما يتـ استغبلليا بكاسطة كسيمة أك أكثر مف الكسائؿ المشار إلييا 
جاء بتحديد لجريمة االسترقاؽ ك االتجار بالبشر بأف حدد الركف المادم ليذه الجريمة في 
التعريؼ إال أف ىناؾ مف يرل أف إستعماؿ مصطمح تجنيد األشخاص عبارة مطمقة ك كاف 

كما أنو حصر صكر السمكؾ " أك اإلنساف " الشخص الطبيعي " يمكف أف يستعمؿ عبارة 
اإلجرامي بالتجنيد أك النقؿ أك اإليكاء أك االستقباؿ في حيف أف السمكؾ اإلجرامي قد يقع بصكر 

أخرل كالبيع أك الشراء أك الكعد ػ 

التعامؿ باإلنساف بأم صكرة "       ك ىناؾ مف الفقو مف يعرؼ جرائـ االتجار بالبشر بأنيا 
كانت كالبيع أك العرض لمبيع أك الشراء أك الكعد بيا أـ االستخداـ أك النقؿ أك التسميـ أك اإليكاء        

أك االستقباؿ سكاء أكاف داخؿ حدكد الدكلة أـ عبر حدكدىا الكطنية شريطة أف يتـ ذلؾ 
بالكسائؿ غير المشركعة التي تسمب إرادة اإلنساف أك ممثمو القانكني أك بإستغبلؿ حالة ضعؼ 

أك فقداف أك نقصاف باألىمية ، ك ذلؾ بقصد االستغبلؿ أيا كانت صكره بما في ذلؾ ، 

                                                           
  . 62 ، ص مرجع سابؽد دىاـ أكـر عمر ، ػػػػػػ   1
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االستغبلؿ الجنسي بكافة أشكالو أك العمؿ الجبرم أك السخرة أك الممارسات الشبيية بالرؽ      
 ". 1أك اإلستعباد أك نزع األعضاء 

التعامؿ باإلنساف "          ك لكف ىذا التعريؼ جاء لتحديد تعريؼ جريمة االسترقاؽ بمصطمح 
، ك ىك مصطمح غير دقيؽ ألف التعامؿ باإلنساف قد يككف بصفة مشركعة كأف " بأم صكرة 

يقـك الشخص في كقت حياتو قد أمضى عمى كثيقة تجيز استعماؿ أعضاءه عند كفاتو ك في 
حالة كفاة ىذا األخير، ك يتـ التعامؿ مع جسده بنزع أعضاءه كأخذ القرنية مثبل لنقميا لشخص 
مصاب بالعمى في عينو فيذا ال يعد جريمة، ك رغـ ذلؾ فقد قاـ ىذا التعريؼ بمحاكلة حصر 

األفعاؿ التي تشكؿ الركف المادم لمجريمة ػ 

االسترقاق في المواثيق الدولية  : المطمب الثاني 

      لقد تـ التعرض لظاىرة االسترقاؽ في العديد مف المكاثيؽ الدكلية ك قد نصت اإلتفاقية 
 عمى تجريـ اإلسترقاؽ ك تـ تعريؼ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ     1929الخاصة بالرؽ لعاـ 

 التي عرفت الممارسات الشبيية بالرؽ 1956ك الممارسات الشبيية بالرؽ في إتفاقية عاـ 
كإسار الديف ك القنانة ك الكعد بتزكيج المرأة أم إستغبلؿ المرأة أك األعراؼ ك الممارسات 

الخاصة باستغبلؿ األطفاؿ ، ك ىذا كما تـ تعريؼ االتجار بالبشر في بركتكككؿ منع ك قمع 
االتجار باألشخاص ك خاصة النساء ك األطفاؿ ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

ػ  (بركتكككؿ باليرمك  ) 2000الجريمة المنظمة عبر الكطنية لسنة 

 ،      1929      ك سنتطرؽ في الفرع األكؿ إلى تعريؼ الرؽ في اإلتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
. 2000ك في الفرع الثاني إلى  تعريؼ االتجار بالبشر في بركتكككؿ باليرمك لعاـ 

 

                                                           
د شاكر إبراىيـ العمكش ، المكاجية الجنائية لجرائـ االتجار البشر ، دراسة مقارنة ، الدار العممية الدكلية ك دار الثقافة ،  ػػػػػ   1

 . 39 ص 2016الطبعة األكلى ، 



18 

 

  1929تعريف الرق في االتفاقية الخاصة بالرق لعام : الفرع األول

أنو حالة أك كضع "  عمى 1 1929      لقد تـ تعريؼ الرؽ في االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
، أما تجارة " أم شخص تمارس عميو السمطات الناجمة عف حؽ الممكية ، كميا أك بعضيا 

تشمؿ جميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا أسر شخص ما      " الرقيؽ فعرفتيا االتفاقية عمى أنيا 
ك إحتيازه  أك التخمي عنو لمغير عمى قصد تحكيمو إلى رقيؽ ، ك جميع األفعاؿ التي ينطكم 
عمييا إحتياز رقيؽ ما بغية بيعو أك مبادلتو ك جميع أفعاؿ التخمي بيعا أك مبادلة عف رقيؽ تـ 

إحتيازه عمى قصد بيعو أك مبادلتو ، ك كذلؾ عمكما أم إتجار باألرقاء أك نقؿ ليـ ػ 

        ك أما بخصكص تعريؼ األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ فقد نصت المادة األكلى 
مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ لعاـ 

تتخذ كؿ مف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية جميع التدابير التشريعية كغير  ، 2 1956
التشريعية القابمة لمتنفيذ العممي كالضركرية لمكصكؿ تدريجيا كبالسرعة الممكنة إلي إبطاؿ 

ستمر كجكدىا، كسكاء شمميا أـ لـ يشمميا إاألعراؼ كالممارسات التالية أك ىجرىا، حيثما 
 25 مف االتفاقية الخاصة بالرؽ، المكقعة في جنيؼ يـك 1الكارد في المادة " الرؽ"تعريؼ 
 :1926سبتمبر /أيمكؿ

      رتياف مديف بتقديـ خدماتو الشخصيةإإسار الديف، كيراد بذلؾ الحاؿ أك الكضع الناجـ عف  (أ
           أك خدمات شخص تابع لو ضمانا لديف عميو، إذ كانت القيمة المنصفة ليذه الخدمات

 .ال تستخدـ لتصفية ىذا الديف أك لـ تكف مدة ىذه الخدمات أك طبيعتيا محددة

                                                           
 . 1929سبتمبر /  أيمكؿ 25راجع المادة األكلى مف االتفاقية الخاصة بالرؽ كقعت في جنيؼ يـك ػػػػػػػ   1
راجع المادة األكلى مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ المعتمدة ػػػػػ   2

  .1956أفريؿ /  نيساف 30بقرار مف المجمس االقتصادم ك االجتماعي المؤرخ في 
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، بالعرؼ أك القانكف أك عف طريؽ  (ب القنانة، كيراد بذلؾ حاؿ أك كضع أم شخص ممـز
االتفاؽ، بأف يعيش كيعمؿ عمي أرض شخص آخر كأف يقدـ خدمات معينة ليذا الشخص، 

 .بعكض أك ببل عكض، كدكف أف يممؾ حرية تغيير كضعو

 :أم مف األعراؼ أك الممارسات التي تتيح (ج

مرأة، أك تزكيجيا فعبل، دكف أف تممؾ حؽ الرفض، كلقاء بدؿ مالي أك عيني إالكعد بتزكيج  "1"
 .ليدفع ألبكييا أك لمكصي عمييا أك ألسرتيا أك ألم شخص آخر أك أية مجمكعة أشخاص أخر

منح الزكج أك أسرتو أك قبيمتو حؽ التنازؿ عف زكجتو لشخص آخر، لقاء ثمف أك عكض  "2"
 .آخر

 .إمكاف جعؿ المرأة، لدم كفاة زكجيا، إرثا ينتقؿ إلي شخص آخر "3"

أم مف األعراؼ أك الممارسات التي تسمح ألحد األبكيف أك كمييما، أك لمكصي، بتسميـ طفؿ  (د
ستغبلؿ إأك مراىؽ دكف الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عكض أك ببل عكض، عمي قصد 

 .ستغبلؿ عمموإالطفؿ أك المراىؽ أك 

 2000تعريف االتجار بالبشر في بروتوكول باليرمو لعام : الفرع الثاني 

  لقد كردت أحكاـ ىذا البركتكككؿ المسمى باليرمك أك بركتكككؿ  منع ك قمع ك معاقبة      
االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

مادة مقسمة إلى أربعة أقساـ  (20) ، في عشريف 2000الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 
عمى النحك التالي القسـ األكؿ خاص باألحكاـ العامة مف المادة األكلى إلى المادة الخامسة ، 
القسـ الثاني خاص بحماية ضحايا االتجار باألشخاص مف المادة السادسة إلى المادة الثامنة 
القسـ الثالث خاص بالمنع ك التعاكف ك التدابير األخرل مف المادة التاسعة إلى المادة الثالثة 

عشر ك أخيرا القسـ الرابع خاص باألحكاـ الختامية مف المادة الرابعة عشر لغاية المادة 
العشركف ك جاءت المادة األكلى بتناكؿ العبلقة بإتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
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عبر الكطنية ك جاءت المادة الثانية لبياف الغرض مف البركتكككؿ أال كىك تعزيز التعاكف الدكلي 
بغرض مكافحة ك معاقبة االتجار باألشخاص ك خاصة النساء ك األطفاؿ بصكرة غير مشركعة    

االتجار " ك قامت المادة الثالثة بتحديد المصطمحات المستخدمة في البركتكككؿ مثؿ 
 ػ 1" الطفؿ " ك " باألشخاص 

 عمى أكؿ تعريؼ دكلي لجرائـ 2(أ  )     ك لقد تضمف بركتكككؿ باليرمك في مادتو الثالثة فقرة 
االتجار بالبشر ك استيدؼ لكضع أحكاـ بحظر ك مكافحة ىذه الجرائـ ك قد نص عمى تعريؼ 

تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك إستقباليـ " االتجار باألشخاص عمى أنو 
بكاسطة التيديد بالقكة أك إستعماليما أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ 
أك الخداع أك إساءة إستعماؿ السمطة أك إساءة إستغبلؿ حالة إستضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي 

مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ         
ك يشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى إستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ،      

أك السخرة أك الخدمة قسرا أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع 
" . األعضاء 

عمى أنو ال تككف مكافقة ضحية االتجار  (ب  )      فقد نصت المادة الثالثة في الفقرة 
مف المادة محؿ إعتبار في  (أ  )باألشخاص عمى االستغبلؿ المقصكد المبيف في الفقرة الفرعية 
ك تـ تعريؼ الطفؿ في الفقرة      (أ  )الحاالت التي تستخدـ فييا أم مف الكسائؿ المبينة في الفقرة 

 السابقة الذكر بأنو أم شخص دكف الثامنة عشر مف العمر ػ 3مف المادة  (د  )

                                                           
   د يكسؼ حسف يكسؼ ، جريمة الرؽ ك االتجار بالبشر كفؽ القكانيف الدكلية ك طرؽ مكافحتيا ، المكتب الجامعي ػػػػػػػ   1

 . 195 ، ص 2013أغسطس ، الحديث ، الطبعة األكلى 
راجع المادة الثالثة مف بركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ ك المكمؿ التفاقية ػػػػػػ   2

األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية ك المعتمد ك المعركض لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار 
 .2000نكفمبر /  تشريف الثاني 15 الدكرة الخامسة ك الخمسكف المؤرخ في 25الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
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       ك بالتالي فقد نص بركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء   
ك األطفاؿ ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية عمى أكؿ 

تعريؼ دكلي ممـز لبلتجار باألشخاص ك نص عمى عناصر تحدد ماىية جرائـ االتجار 
: باألشخاص ك ىي كالتالي 

الذم يتمثؿ في تجنيد األشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك إستقباليـ ػ : الفعؿ - 1

ك التي تتمثؿ في كيفية القياـ بالفعؿ ك يتـ ذلؾ بكاسطة التيديد بالقكة           : الكسيمة - 2
أك إستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك إستغبلؿ 

السمطة  أك إستغبلؿ حالة إستضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة 
شخص لو سيطرة عمى شخص آخر ػ 

ك يتمثؿ في الغاية المرجكة مف فعؿ اإلستغبلؿ ك يتمثؿ أك يشمؿ كحد أدنى : اليدؼ - 3
إستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ، أك السخرة أك الخدمة قسرا            

  ػ 1أك اإلسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك اإلستعباد أك نزع األعضاء 

     ك حسب ما سبؽ بيانو فإف بركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة 
النساء ك األطفاؿ ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 

 ، قد تبنى سياسة تشريعية دكلية كاسعة في مكاجية جرائـ االتجار بالبشر ك نص عمى 2000
أف رضا الضحية ال يعتد بو إف تـ إستعماؿ التيديد أك القكة أك غيرىا مف أشكاؿ القسر        

ك الخداع ك إستغبلؿ الكظيفة ك إستغبلؿ ضعؼ الضحية ك إعطاء مبالغ مقابؿ نيؿ الرضا ،       
ك لـ يفرؽ ىذا البركتكككؿ بيف الذكر ك األنثى إذا كاف ضحية ػ  

     ك لـ يقدـ ىذا البركتكككؿ أيضا تعريفا دقيقا لمصطمح االستغبلؿ ك ترؾ تعريؼ ىذا 
في المادة الثالثة فقرة     " كحد أدنى " المصطمح مفتكحا غير محدد ك إكتفى بالنص عمى عبارة 

                                                           
  .97ص  ،  ػػػػػ كجداف سميماف أرتيمة ، مرجع سابؽ  1
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كحد أدنى إستغبلؿ دعارة الغير ، أك سائر االستغبلؿ الجنسي ، أك السخرة      " فنصت  (أ  )
" أك الخدمة قسرا ، أك اإلسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد ، أك نزع األعضاء 

ك عميو فإف ىذه المادة جعمت االسترقاؽ ك الممارسات الشبيية بالرؽ ك االستعباد ك نزع 
األعضاء البشرية صكرة مف صكر االستغبلؿ ػ 

     ك ييدؼ ىذا التعريؼ لتغطية أنكاع جديدة مف أنكاع االستغبلؿ المستحدثة ك التي 
تستخدميا عصابات الجريمة المنظمة عبر الكطنية رغـ أف ىذا التعريؼ نص كما أسمفنا عمى 

أم يمكف إضافة أنكاع أخرل مف صكر االستغبلؿ أم لـ يتـ النص عمى " كحد أدنى" عبارة 
صكر اإلستغبلؿ عمى سبيؿ الحصر بؿ عمى سبيؿ المثاؿ كما أف ىذا البركتكككؿ جاء بتعريؼ 
لمصطمح الطفؿ عمى أنو أم شخص دكف الثامنة عشر مف العمر ، ك ىذا التعريؼ نجده أيضا 

قد تـ تبنيو مف طرؼ إتفاقية الطفؿ الذم يجب أف يتـ حمايتو دكليا مف أم إستغبلؿ لو نظرا 
لخصكصية الطفؿ ك التي تمتـز كضع حماية قانكنية خاصة ، فمعيار السف معيار محدد لفئة 

ألغراض ىذه االتفاقية يعني الطفؿ  " 1األطفاؿ ، فقد نصت المادة األكلى مف اتفاقية الطفؿ 
ػ " كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ 

      ك نبلحظ أف بركتكككؿ منع  ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء       
 2000ك األطفاؿ ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 

لـ يتطرؽ لبلتجار باألشخاص الذم يتـ داخؿ إقميـ الدكلة ك لـ يقـ كذلؾ بكضع تعريؼ دقيؽ 
لمصطمح االستغبلؿ ك نص عمى أمثمة مف صكر االستغبلؿ فقط ك لـ يتناكؿ أيضا مكضكعات 
حاسمة ك ميمة جدا في مكضكع االتجار باألشخاص خصكصا النساء ك األطفاؿ ك ىي التبني 
الصكرم الذم يتـ بكاسطة نقؿ الطفؿ مف عائمتو لعائمة أخرل سكاء في بمده أك ببلد أخرل عبر 

                                                           
راجع المادة األكلى مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ المعتمدة ك المعركضة لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار الجمعية ػػػػػػػ   1

 كفقا 1990سبتمبر /  أيمكؿ2 تاريخ بدء النفاذ 1989نكفمبر /  تشريف الثاني 20 المؤرخ في 44/25العامة لؤلمـ المتحدة 
 .  49لممادة 
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جمعيات تيتـ بالتبني ثـ يتـ استغبللو فيما بعد في أعماؿ اإلستغبلؿ الجنسي أك السياحة 
. الجنسية

      ك لـ يتـ التطرؽ لمزكاج اإلجبارم الذم يتـ فيو إلػزاـ الفتاة عمى الزكاج مف شخص آخر 
يكبرىا سنا ك يتـ تطميقيا بعد أسابيع مف ىذه الزيجة أك الزكاج الصكرم ، كما لـ يتـ التطرؽ 

لمسألة العمالة المنزلية المنتشرة في دكؿ الخميج فيتـ إستقداـ العامبلت مف الدكؿ الفقيرة كالفمبيف 
ك غيرىا مف الدكؿ الفقيرة ك يتـ حجز جكاز سفر العاممة لدل مالؾ المنزؿ ك رب العمؿ       
ك تعامؿ معاممة الرقيؽ ك ىذا يعد نقص في تعريؼ االتجار باألشخاص حسب بركتكككؿ منع 

ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ السابؽ الذكر ، فمـ يتـ 
التطرؽ لمكضكعات ميمة في االتجار بالبشر تعد مف صميـ ىذه المشكمة العالمية فمـ يشر 
لمسياحة الجنسية التي تعد معضمة ىزت عديد الدكؿ التي إضطرت تحت ضغكط األزمات 
االقتصادية لغض الطرؼ عمى الفنادؽ التي تقـك باستغبلؿ النساء ك األطفاؿ لجمب السياح 

الشكاذ الذيف يقكمكف بإستغبلؿ براءة األطفاؿ جنسيا ، فيذه المظاىر مف االسترقاؽ كاف يجب 
أف تككف مف مخمفات الماضي البعيد التي ال تذكر إال في كتب التاريخ عند الحديث عف أفظع 

الجرائـ البشرية ، لكف ما زاؿ المبلييف مف البشر يعيشكف عبيدا في ىذا العصر ك يقعكف 
 ػ 1ضحايا لممارسات بشعة 

     ك لـ يقـ بركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ 
ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية بتعريؼ االستغبلؿ 

الجنسي الذم لـ يتـ تعريفو في أية كثيقة دكلية ، ك لـ يقـ ىذا البركتكككؿ بتحديد العبلقة بيف 
االتجار باألشخاص ك البغاء ك ىذا ما أدل لعدـ تحديد االستغبلؿ الجنسي ك تعريفو ك تحديد 

 عناصره عمى سبيؿ الحصر ك ليس عمى سبيؿ المثاؿ ػ 

                                                           
أمير فرج يكسؼ ، مكافحة جريمة االتجار بالبشر طبقا لمكاقع ك القانكف ك المكاثيؽ ك البركتكككالت الدكلية ، دار ،د ػػػػػػػ   1

 . 42ص ،  2011المطبكعات الجامعية ، 
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     ك نبلحظ أف مكتب األمـ المتحدة لممخدرات ك الجريمة إىتـ بإيجاد مؤسسات لحماية 
ضحايا االتجار بالبشر ك يقكؿ أنطكنيك ماريا ككستا المدير التنفيذم لممكتب حكؿ ىذا 

قد تبدك حماية الضحايا أمرا بديييا ، إال أنو مف الناحية العممية ، غالبا ما تتـ "  المكضكع 
معاممتيـ كمجرميف ، ك قد يكاجيكف تيما النتياكيـ قكانيف اليجرة أك لمزاكلة الدعارة ،          
ك المعاممة اإلنسانية ك الحساسة ليست مجرد ضركرة معنكية ، بؿ أنيا ترفع مف إمكانية تغمب 

".   الضحايا عمى خكفيـ الذم يتـ تفيمو عندما يتقدمكف لمشيادة ضد مف أساءكا إستغبلليـ 

     ك معظـ األنظمة القانكنية لمشرؽ األكسط تعتبر جميع ضحايا االتجار بالبشر مجرميف 
بمخالفتيـ قكانيف اليجرة ك ىذا ما نجده كذلؾ في التشريع الجزائرم ك إذا ثبت تكرط ضحايا 
االتجار بالبشر في أعماؿ الدعارة فإنو يتـ متابعتيـ جزائيا ، ك قد يتـ ترحيميـ ، ك عميو فإف 
االلتزاـ بتكفير الحماية لضحايا االتجار بالبشر طبقا لبركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار 
باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ يطمب مف الدكؿ إعادة النظر في القكاعد التقميدية 

 ك في ضكء أحكاـ 1لميجرة ك االعتراؼ بأف ضحايا تمؾ التجارة يستحقكف حماية خاصة 
بركتكككؿ األمـ المتحدة لمنع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ 
قاـ مكتب األمـ المتحدة لممخدرات ك الجريمة بتحديد ثبلثة تحديات رئيسية تكاجييا الحككمات 

: في مكافحتيا لظاىرة االتجار بالبشر ك ىي 

خفض الطمب عمى السمع المصنعة عف طريؽ إستخداـ العمالة المسخرة أك السمع المسعرة - 
بأقؿ مف قيمتيا مف إنتاج عمالة رخيصة في المصانع أك المزارع أك المناجـ ك الخدمات 

الجنسية التي يقدميا الرقيؽ ػ 

تعقب المجرميف ممف يقكمكف بالتربح مف ضعؼ األشخاص التي يحاكلكف اليركب مف الفقر - 
ك البطالة ك الجكر أك الظمـ االجتماعي ػ 

 ػ 2حماية ضحايا اإلتجار، خاصة النساء ك األطفاؿ - 

                                                           
 . 199 يكسؼ حسف يكسؼ ، مرجع سابؽ ، ص ،دػػػػػػػ   1
 .200 ، ص نفسومرجع ػػػػػػ اؿ  2
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تعريف اإلسترقاق و اإلتجار بالبشر في المواثيق اإلقميمية  : المطمب الثالث

       سنتطرؽ في ىذا المطمب لثبلثة فركع، في الفرع األكؿ سندرس إتفاقية مجمس أكركبا 
، كفي الفرع الثاني سندرس القانكف العربي 2005الخاصة بالعمؿ ضد االتجار بالبشر لعاـ 

النمكذجي لمكافحة االتجار بالبشر، كفي الفرع الثالث سنتطرؽ التفاقية رابطة جنكب آسيا 
. 2000لمتعاكف اإلقميمي بشاف منع كمكافحة االتجار بالنساء كاألطفاؿ إلغراض البغاء لعاـ 

  2005إتفاقية مجمس أوروبا الخاصة بالعمل ضد االتجار بالبشر لعام : الفرع األول 

      تعد الدكؿ األكركبية المتطكرة دكؿ مستقبمة أك مستكردة لضحايا االتجار بالبشر مف 
مكطنيـ األصمي ، فيمكف التأكيد أف االتجار بالبشر يرتبط بعدة أسكاؽ دكؿ العرض أم الدكؿ 

المصدرة لمضحايا ك ىي دكؿ فقيرة ك تعاني مف العديد مف األزمات السياسية ك اإلقتصادية      
ك اإلجتماعية ك بالتالي تعد عنصر طرد ليؤالء األشخاص ك ىي عادة تشمؿ دكؿ اإلقتصاد 
المغمؽ ، ك دكؿ الطمب أم الدكؿ المستكردة ك ىي عادة دكؿ غنية أك صناعية كبرل مثؿ 
الدكؿ األكركبية المتقدمة ك بالتالي تمثؿ عنصر جذب قكيا ليؤالء األشخاص لمخركج مف 

مشكبلتيـ ك تحسيف ظركفيـ ك أكضاعيـ دكف النظر إلى طريقة اإلستغبلؿ ك نكعو ك مدل 
 . 1مشركعيتو ، ك ىي تمثؿ دكؿ اإلقتصاد الحر 

         ك يعد مجمس أكركبا أحد األجيزة الرئيسية التي تممؾ صبلحيات ىامة بخصكص 
حماية ك ترقية حقكؽ اإلنساف في أكركبا ، ك نظرا لتزايد ظاىرة االتجار بالبشر في القارة 

 2005األكركبية ، ثـ عقد إتفاقية مجمس أكركبا الخاصة بالعمؿ ضد االتجار بالبشر لعاـ 
عمى تعريؼ االتجار بالبشر  (أ  )بشأف مكافحة االتجار بالبشر ك قد نصت المادة الرابعة الفقرة 

تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك إستقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة      " كما يمي 
أك إستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك اإلختطاؼ أك اإلحتياؿ أك الخداع أك إساءة 

                                                           
 . 20سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػ   1
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إستعماؿ السمطة أك إساءة استغبلؿ حالة إستضعاؼ ، أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا 
لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لفرض اإلستغبلؿ ك يشمؿ االستغبلؿ كحد 

أدنى إستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ اإلستغبلؿ الجنسي ، أك السخرة أك الخدمة قسرا      
ػ " أك اإلسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك اإلستعباد أك نزع األعضاء 

      ك قد نصت إتفاقية مجمس أكركبا عمى كافة أشكاؿ االتجار بالبشر سكاء الكطني        
أك العابر لمحدكد كما قامت بتحديد األفعاؿ التي تشكؿ الجريمة مف تجنيد األشخاص أك النقؿ 

أك التنقيؿ أك اإليكاء أك االستقباؿ أك التيديد بالقكة ك إستعماؿ االحتياؿ ك الخداع لمسيطرة عمى 
الضحية بقصد إستغبلليا سكاء في األعماؿ الجنسية أك السخرة أك الممارسات الشبيية بالرؽ ػ 

القانون العربي النموذجي لمكافحة اإلتجار بالبشر  : الفرع الثاني 

      حاكلت الدكؿ العربية مسايرة الدكؿ األكركبية في مجاؿ تكريس حماية حقكؽ اإلنساف     
ك مكافحة االتجار باألشخاص خصكصا أف بعض الدكؿ العربية أصبحت دكال مصدرة لضحايا 
االتجار باألشخاص فيناؾ العديد مف النساء يتـ نقميف مف دكؿ شماؿ إفريقيا كالمغرب ك تكنس 
لدكؿ أكركبا الستغبلليف جنسيا كما أنو قد ظيرت في السنكات األخيرة ظاىرة السياحة الجنسية 

في بعض الدكؿ العربية نظرا لمفقر ك األزمات االقتصادية الحادة التي تمر بيا اقتصادياتيا ،    
 ك الذم 2004ك تنفيذا لمميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف المعتمد في مؤتمر القمة بتكنس عاـ 

 ، ك ألنو ليس ليذا الميثاؽ طابع اإللزاـ قرر مجمس 2008 مارس 15دخؿ حيز النفاذ في 
 صياغة 27/04/2004 بتاريخ 29ج - 438كزراء الداخمية ك العدؿ العرب في القرار رقـ 

 ك نصت المادة األكلى منو عمى أف 1مشركع القانكف العربي النمكذجي لمكافحة االتجار بالبشر 
تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك إستقباليـ بكاسطة التيديد " اإلتجار بالبشر ىك 

بالقكة أك إستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك اإلختطاؼ أك اإلحتياؿ أك الخداع        
أك إساءة إستعماؿ السمطة أك إساءة إستغبلؿ حالة إستضعاؼ ، أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية 
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أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لفرض االستغبلؿ ك يشمؿ االستغبلؿ 
كحد أدنى استغبلليـ في الدعارة أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ، أك السخرة أك الخدمة 

ك ىذا التعريؼ " قسرا أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء 
حاكؿ تحديد األفعاؿ التي تمثؿ جرائـ االتجار بالبشر ػ 

إتفاقية رابطة جنوب آسيا لمتعاون اإلقميمي بشأن منع و مكافحة اإلتجار : الفرع الثالث 
  2002بالنساء و األطفال ألغراض البغاء لعام 

      لقد تـ عقد القمة الحادية عشر لرابطة جنكب آسيا لمتعاكف اإلقميمي في كاتماف ك نيباؿ 
 ك ىذه االتفاقية تيدؼ لتعزيز التعاكف بيف الدكؿ 2002 كانكف الثاني 6 إلى 4في الفترة مف 

األعضاء لمتعامؿ بفعالية مع مختمؼ جكانب الحظر ، ك منع ك قمع االتجار بالنساء ك األطفاؿ 
ك إعادة تكظيؼ ك تأىيؿ ضحايا االتجار ك منع إستخداـ النساء ك األطفاؿ في شبكات الدعارة 

نقؿ أك بيع أك شراء النساء ك األطفاؿ " الدكلية ، ك قد عرفت ىذه االتفاقية االتجار بالبشر أنو 
ألغراض الدعارة داخؿ ك خارج الببلد لمدة أك غيرىا مف االعتبارات النقدية مع أك دكف مكافقة 

 ػ 1" مف الشخص الذم يتعرض إلى االتجار 

       ك رغـ أف ضحايا اإلسترقاؽ يككنكف مف أضعؼ فئات المجتمع ك المتمثميف في األطفاؿ 
ك النساء ك يتـ إستغبلليـ جنسيا ك لكف ىذا التعريؼ لـ يتطرؽ الستغبلؿ النساء ك األطفاؿ في 
السخرة ك العمؿ الجبرم ك غيره مف االستغبلؿ االقتصادم ك الصكر الجديدة لمرؽ ك لكف        
ك ألف دكؿ جنكب آسيا تعاني كثيرا مف جراء إستغبلؿ األطفاؿ ك النساء في أغراض الدعارة    

ك االستغبلؿ الجنسي فقد تـ التركيز عمى نقؿ ك بيع األطفاؿ ك النساء ك جرمو إف تـ 
إستغبلليـ في الدعارة بمقابؿ مادم أك أم مقابؿ عيني آخر سكاء تـ ذلؾ داخؿ البمد أك خارجو 

ك ىذا تعريؼ فيو قصكر كبير ك لـ يحدد كما أسمفنا صكر االستغبلؿ االقتصادم ػ 
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التعريف التشريعي لجرائم اإلتجار بالبشر  : المطمب الرابع

      لقد تـ النص عمى تجريـ االتجار بالبشر في جؿ القكانيف الداخمية ك سنتطرؽ في ىذا 
المطمب إلى تعريؼ االتجار بالبشر في قانكف العقكبات الفرنسي ك كذلؾ في قانكف العقكبات 

األمريكي ، ك سنتطرؽ لتعريؼ اإلتجار بالبشر في بعض قكانيف العقكبات لبعض الدكؿ العربية 
مثؿ قانكف العقكبات المصرم ك القانكف البحريني  ػ 

قانون العقوبات الفرنسي و تجريم اإلتجار بالبشر  : الفرع األول 

 عمى تجريـ االتجار بالبشر       1 مف قانكف العقكبات الفرنسي 225      لقد نصت المادة 
فعؿ مف يقـك بتجنيد شخص أك نقمو أك تنقيمو أك إيكاؤه أك إستقبالو في مقابؿ " ك نصت أنو 

مكافأة أك أم ميزة أك كعد بمكافأة أك بميزة بقصد كضعو تحت تصرفو أك تصرؼ الغير ، ك لك 
لـ يكف معركفا ، سكاء لمسماح بارتكاب ضد ىذا الشخص جرائـ البغاء أك أفعاؿ العنؼ         
أك االعتداءات الجنسية أك إستغبللو في التسكؿ أك كضعو في ظركؼ عمؿ أك إيكاء تتعارض 

. 2" مع كرامتو أك إكراه ىذا الشخص عمى إرتكاب أم جناية أك جنحة 

      ك حسب ىذا التعريؼ فقد تـ النص عمى عنصر جديد في جرائـ االسترقاؽ يتمثؿ في 
 في ظركؼ عمؿ ك إيكاء تتعارض مع الكرامة اإلنسانية ، ك ىذا يعد  إيكاء أشخاص ك كضعيـ

حماية قانكنية كبيرة لضحايا االستغبلؿ االقتصادم ك الذم يعد جريمة كثيرة االنتشار بفرنسا ػ 

  2000القانون األمريكي لحماية ضحايا اإلتجار بالبشر لعام : الفرع الثاني

      لقد أصدرت الكاليات المتحدة األمريكية قانكنا خاصا لحماية ضحايا االتجار بالبشر لعاـ 
 ، ك يعد أكؿ قانكف فيدرالي تسنو الكاليات المتحدة األمريكية لحماية ضحايا االتجار 2000

                                                           
      المنشكر بالجريدة الرسمية لمجميكرية الفرنسية بتاريخ18/03/2003 المؤرخ في 239/2003قانكف رقـ ػػػ   1
19/03/2003 . 
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 ك قد عدؿ ىذا القانكف في 1 2000 أكتكبر 28بالبشر ، ك قد أقره الككنغرس األمريكي في 
 ػ 2008 ك كذلؾ في سنة 2003سنة 

عمى أنو تعني عبارة  (103/8)ك يعرؼ قانكف حماية ضحايا االتجار باألشخاص في المادة 
.  األشكاؿ القاسية لممتاجرة باألشخاص

اإلتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتـ اإلجبار عمى الجنس التجارم بالقكة ك الخداع      - 1
ك اإلكراه أك في حالة كاف الشخص المجبر عمى القياـ بمثؿ ىذه األفعاؿ يبمغ سف الثامنة     

عشر ػ 

إستخداـ القكة أك االحتياؿ أك اإلكراه لتجنيد شخص ما أك إيكائو أك نقمو أك إتاحتو لآلخريف، - 2
ك ذلؾ بغرض إخضاعو رغما عنو لعبكدية قسرية ك أعماؿ السخرة ك عبكدية الديف ك الرؽ ػ 

  مف 103/9     كأما بخصكص المتاجرة باألشخاص ألغراض جنسية فنصت عميو المادة 
القانكف األمريكي بصيغتو المعدلة بأنو تجنيد شخص ما إيكاؤه أك نقمو أك إتاحتو لآلخريف       

.   أك الحصكؿ عميو لغرض القياـ بعمؿ جنسي لغرض تجارم

           2000 مف قانكف حماية ضحايا االتجار بالبشر لعاـ 104      ك بمكجب الجزء رقـ 
ك تعديبلتو فيرفع كزير الخارجية األمريكي تقريرا سنكيا لمككنغرس األمريكي بخصكص عمميات 
االتجار بالبشر في كؿ بمد أجنبي كيتضمف تقييـ مدل إلتزاـ كؿ دكلة بالمعايير الدنيا لمقضاء 

 ك يشمؿ كذلؾ   (tvpa )عمى االتجار بالبشر كما حددىا قانكف حماية ضحايا االتجار بالبشر 
مقترحات لمقياـ بأعماؿ إضافية لمحاربة االتجار بالبشر مف جانب حككمة البمد ، ك يتضمف 

بياف الجيكد المقامة في بمد منشأ الضحايا أك بمد العبكر التي يتـ نقؿ الضحايا عبرىا أك الببلد 
 ػ 2التي يقصدىا الضحايا في سبيؿ حماية ىؤالء ك منع االتجار بيـ 
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       ك يعد ىذا التقرير السنكم نظريا كسيمة دبمكماسية تستعمميا الحككمة األمريكية كأداة 
لمحكار ك تشجيع ك تحفيز الجيكد الحككمية ك غير الحككمية لمكافحة االتجار بالبشر ، أما 
كاقعيا فيي تعد كسيمة ضغط سياسي دكلي لشيطنة الدكؿ التي ال تسير في منياج الكاليات 

المتحدة األمريكية  ك بأف تؤكد أف النظاـ السياسي لمدكلة التي تعادم أك ال تسير في نفس تيار 
الكاليات المتحدة األمريكية يقـك باالتجار بالبشر ك يبيع أبناؤه ك نسائو ليتـ إستغبلليـ جنسيا             

ك إقتصاديا ػػ 

تعريف اإلتجار بالبشر في القانون األردني  : الفرع الثالث 

      لقد قاـ المشرع األردني بالنص عمى جرائـ االتجار بالبشر في قانكف منع االتجار بالبشر 
 ك عرؼ جرائـ االتجار بالبشر بأنيا  2009 لسنة 9في المادة الثالثة مف القانكف رقـ 

إستقطاب أشخاص أك نقميـ أك إيكاءىـ أك إستقباليـ بغرض إستغبلليـ عف طريؽ التيديد - 1
بالقكة أك إستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع        

أك استغبلؿ السمطة أك إستغبلؿ حالة ضعؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ 
. مكافقة شخص لو سيطرة عمى ىؤالء األشخاص

إستقطاب أك نقؿ أك إيكاء أك إستقباؿ مف ىـ دكف الثامنة عشرة ، ك إف كاف ذلؾ بغرض - 2
إستغبلليـ ك لك لـ يقترف ىذا االستغبلؿ بالقكة أك إستعماليا أك غير ذلؾ مف الطرؽ الكاردة في 

:        مف ىذه المادة االستغبلؿ كمايمي( ب ) مف ىذه الفقرة ، ك قد عرفت الفقرة  ( 1 )البند 
إستغبلؿ األشخاص في العمؿ بالسخرة أك العمؿ قسرا أك االسترقاؽ أك االستعباد أك نزع " 

 .  1" األعضاء أك في الدعارة أك أم شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي 
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      ك في ىذا التعريؼ فقد أكرد المشرع األردني صكر إستغبلؿ الضحية عمى سبيؿ الحصر 
ك ليس عمى سبيؿ المثاؿ ك لـ يتـ التطرؽ لظاىرة إستغبلؿ الضحايا في التسكؿ ػ 

القانون المصري و تعريف االتجار بالبشر  : الفرع الرابع

      لقد نص المشرع المصرم في المادة الثانية مف قانكف مكافحة االتجار بالبشر عمى أنو    
يعد مرتكبا لجريمة اإلتجار بالبشر كؿ مف يتعامؿ بأية صكرة في شخص طبيعي بما في ذلؾ " 

البيع أك العرض لمبيع أك الشراء أك الكعد بيما أك االستخداـ أك النقؿ أك التسميـ أك اإليكاء      
أك االستبداؿ أك التسميـ سكاء في داخؿ الببلد أك عبر حدكدىا الكطنية إذا تـ ذلؾ بكاسطة 

إستعماؿ القكة أك العنؼ أك التيديد بيما ، أك بكاسطة االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع ،      
أك إستغبلؿ السمطة أك إستغبلؿ حالة الضعؼ أك الحاجة أك الكعد بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية 

       –أك مزايا مقابؿ الحصكؿ عمى مكافقة شخص عمى االتجار بشخص آخر لو سيطرة عميو 
 إذا كاف التعامؿ بقصد االستغبلؿ أيا كانت صكره بما في ذلؾ االستغبلؿ في –ك ذلؾ كمو 

. أعماؿ الدعارة ك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي 

       ك إستغبلؿ األطفاؿ في ذلؾ ك في المكاد اإلباحية أك السخرة أك الخدمة قسرا ،         
أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد ، أك التسكؿ أك إستئصاؿ األعضاء     

 ك يبلحظ أف المشرع المصرم حاكؿ التكسع لحصر 1" أك األنسجة البشرية ، أك جزء منيا 
جميع صكر االسترقاؽ ك االتجار بالبشر ك لكف لـ ينص مثبل عمى إستعماؿ األطفاؿ في بيع 

المخدرات  رغـ أنو نص عمى ظاىرة التسكؿ ػ 

 

 

 
                                                           

 . 115كجداف سميماف أرتيمو ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػ   1



32 

 

المشرع الجزائري و تعريف االتجار بالبشر  : الفرع الخامس 

 لقانكف 1 المعدؿ ك المتمـ 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ 09/01      لقد صدر القانكف رقـ 
العقكبات الجزائرم ، ك جاء في ديباجتو أنو بمقتضى إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة ك بمقتضى بركتكككؿ منع ك قمع االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ 
المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ 

 ك المصادؽ عميو بتحفظ بمكجب 2000 نكفمبر 15الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة يـك 
، ك بمقتضى بركتكككؿ مكافحة 2003 نكفمبر 9 المؤرخ في 03/417المرسـك الرئاسي رقـ 

تيريب المياجريف عف طريؽ البر ك البحر ك الجك المعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة 
 المصادؽ عميو بتحفظ بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 2000 نكفمبر 15األمـ المتحدة يـك 

 . 2003 نكفمبر 9 المؤرخ في 03/418

يعد إتجارا باألشخاص تجنيد أك نقؿ أك تنقيؿ          " 4 مكرر 303       ك نص في المادة 
أك إيكاء أك إستقباؿ شخص أك أكثر بكاسطة التيديد بالقكة أك باستعماليا أك غير ذلؾ مف 

أشكاؿ اإلكراه أك االختطاؼ االحتياؿ أك الخداع أك إساءة إستعماؿ السمطة أك إستغبلؿ حالة 
إستضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سمطة عمى شخص 

أخر بقصد االستغبلؿ كيشمؿ االستغبلؿ إستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ 
الجنسي أك استغبلؿ الغير في التسكؿ أك السخرة أك الخدمة كرىا أك االسترقاؽ أك الممارسات 

". الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء

         ك بالرجكع لممادة السابقة الذكر فقد قاـ المشرع الجزائرم بعكس المشرع األردني         
ك جعؿ إستغبلؿ الغير في التسكؿ فعبل مجرما ك يعد مف األفعاؿ التي تعد إحدل صكر 

إستغبلؿ الضحية ك االتجار بيا كما أف المشرع جعؿ نزع األعضاء البشرية مف ضمف صكر 
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االتجار بالبشر عكس بعض التشريعات التي ترل أف االتجار بالبشر يخص االتجار باإلنساف 
ك ىك حي ك جريمة نزع األعضاء البشرية ك االتجار بيا تخرج عف ذلؾ ك المشرع الجزائرم قد 

. كفؽ بتحديد صكر االتجار باألشخاص 

        ك لكف كاف يجب عمى المشرع الجزائرم إستعماؿ عبارة الشخص الطبيعي عند تعريفو 
 فعبارة الشخص قد تعني 1 مف قانكف العقكبات 4 مكرر 303لجريمة االتجار بالبشر في المادة 

الشخص الطبيعي ك اإلعتبارم ك جرائـ االتجار بالبشر تقع عمى الشخص الطبيعي ك ال يمكف 
 فقد أكدا 2أف يككف ضحيتيا الشخص االعتبارم ، أما بخصكص المشرع الفرنسي ك األمريكي

أنو يمكف أف يككف محؿ الجريمة شخصا كاحدا ك ليس عدة أشخاص ك المشرع الجزائرم كفؽ 
بأف جعؿ الجريمة تقـك عمى شخص كاحد أك أكثر ك ذلؾ بجعؿ حماية قانكنية لمضحية التي 

يرتكب في حقيا الجـر داخؿ التراب الكطني ك إف كاف ىناؾ جماعة إجرامية منظمة تقـك 
 مف قانكف العقكبات تحتكم ىذا الجـر أيضا ػ    4 مكرر 303باالتجار بالبشر فالمادة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. مف قانكف العقكبات الجزائرم  4 مكرر 303راجع المادة ػػػػػػ   1
 . مف قانكف حماية ضحايا االتجار باألشخاص األمريكي138 مف قانكف العقكبات الفرنسي ك المادة 225 المادة راجعػػػػػػػ   2
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أسباب ظاىرة اإلتجار بالبشر و اآلثار المترتبة عنيا : المبحث الثاني 

      إف جريمة االسترقاؽ أصبحت كاقعا معاشا ، فاإلنساف أصبح يباع ك يشترل كسمعة ، 
فالنساء يتاجر في أجسادىف ك براءة الطفكلة تغتاؿ ك ظير ما يسمى بالجريمة الجنسية        
ك إستغبلؿ األطفاؿ في البغاء ، ك لكف ىناؾ أسباب قكية جعمت المرأة تتنازؿ عف عفتيا       

ك تبيع جسدىا ك جعؿ كذلؾ كالد الطفؿ يبيع ابنو ليستغؿ جسديا ك يتـ االعتداء عميو مف شيخ    
أك كيؿ يعاني اضطرابا نفسيا ، ك لذلؾ سنتطرؽ ألسباب إنتشار ظاىرة االسترقاؽ ك االتجار 
بالبشر ، ك ندرس األسباب االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية ك اآلثار المترتبة عف ىذه 

الجريمة ػ 

العوامل االقتصادية  : المطمب األول

      تعد أسباب االتجار باألشخاص معقدة ك كثيرا ما يعزز أحدىا اآلخر ، ك إف نظرنا إلى 
ىذا االتجار كسكؽ عالمية ، يشكؿ الضحايا جانب العرض ك يمثؿ أصحاب العمؿ ك مستغمكا 
الجنس جانب الطمب رغـ أنو يمكف إعتبار زبائف العمؿ القسرم جزءا مف جانب الطمب ، يككف 

 ػ 1ىؤالء المستيمككف في حاالت كثيرة جاىميف تماما لتكرطيـ في عممية االسترقاؽ 

       ك يعد اليركب مف الفقر ك األزمات االقتصادية سببا يسمـ فيو الناس أنفسيـ لمنخاسيف 
الجدد ، ك األسباب االقتصادية الرئيسية لبلتجار بالبشر ظيرت بعد سقكط الكتمة الشيكعية      

ك تفكؾ االتحاد السكفياتي ، ك ظيرت صعكبات مالية لمدكؿ اإلشتراكية ك أزمات إقتصادية 
لجؿ بمداف جنكب شرؽ آسيا ك أدل ذلؾ الرتفاع نسبة البطالة ، ك بالتالي زيادة الفقر ، ك ألف 
اإلنساف دائـ التطمع لحياة أحسف ك البحث عف فرص عمؿ في الدكؿ المتقدمة التي تتكفر فييا 
فرص العمؿ يمجأ العديد مف الناس إلى اليجرة مف بمدانيـ تجاه الدكؿ األكركبية المتطكرة ك ىنا 

قد يقعكف ضحية عصابات الجريمة المنظمة التي تقـك بتيريب المياجريف ك إستغبلليـ 
                                                           

       عبد القادر الشيخمي ، جرائـ االتجار باألشخاص ك األعضاء البشرية ك عقكباتيا في الشريعة ك القكانيف العربية ، د ػػػػػ   1
 . 88 ، ص 2009ك القانكف الدكلي ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، الطبعة األكلى ، 
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خصكصا األطفاؿ ك النساء منيـ في االسترقاؽ الجنسي لدفع المبالغ التي يدينكف بيا لعصابات 
الجريمة المنظمة لقاء نقميـ مف بمدىـ األصمي إلى دكؿ االستقباؿ التي تككف دكلة متطكرة 
إقتصاديا ك رغـ عدـ دقة اإلحصائيات حكؿ ىذه التجارة إال أف األمـ المتحدة تقدر أنو يتـ 

 فتفشي الفقر ك الصعكبات االقتصادية    1تيريب بحدكد أربعة مبلييف شخص في أنحاء العالـ 
. ك الرغبة في الحصكؿ عمى مستكل أفضؿ ساعد عمى تزايد حركة االتجار بالبشر 

       فغالبية ضحايا االتجار ىـ ممف يعانكف مف األكضاع االقتصادية المزرية ك ال يممككف 
بإستغبلؿ فقرىـ فيقطعكف ليـ كعكدا كاذبة لتكفير  (تجار البشر  )دخبل ثابتا ، ك يقـك التجار 

ليـ فرص عمؿ ك لكف في حقيقة األمر يتـ تجنيدىـ ك بيعيـ ك نقميـ مف دكلة ألخرل لبلتجار 
بيـ ، كما أف زيادة الطمب بدكؿ المقصد عمى العمالة غير القانكنية ك المستضعفة ، ك تكحش 
النظاـ االقتصادم الرأسمالي الذم يسكد العالـ حاليا ك الذم يعمؽ مفاىيـ إقتصادية تقـك عمى 
أساس أف كؿ شيء قابؿ لمبيع ك الشراء ، ك اليدؼ ىك تحقيؽ األرباح بغض النظر عف النظرة 
األخبلقية ، ك قد دفعت قمة فرص العمؿ الشباب لمعمؿ لحساب العصابات اإلجرامية            

ك معدؿ البطالة المعمف بصفة رسمية في الكاليات المتحدة األمريكية يعد مرتفعا بنسبة إثنيف 
بالمائة عف المعدؿ الحقيقي لمبطالة ، إذ تعمؿ ربع قكة العمؿ في الكاليات المتحدة األمريكية في 

أنشطة االقتصاد الخفي ك تتضمف العكامؿ التي تؤدم إلى زيادة الطمب عمى االتجار بالبشر 
كما ذكرنا آنفا تجارة الجنس ك أصبحت سياحة األطفاؿ الجنسية تجارة عالمية تسيميا كسائؿ 
تكنكلكجية ، كما أدل ظيكر شركات أك مكاتب كىمية في قطاع تجارة جمب األيدم العاممة  
تتستر خمؼ شعارات خدماتية براقة إلى استيداؼ الفئة المستضعفة مف النساء ك األطفاؿ 

                                                           
 . 34 ػػػ 33 ، ص 2003  ، عبد اهلل الشامسي ، الجريمة المنظمة ، رسالة دكتكراه ، جامعة القاىرة، د ػػػػػ   1



36 

 

لئليقاع بيـ مف خبلؿ الكعكد المغرية التي تعطى ليـ بتكفير الماؿ ك العمؿ ك المأكل ك لكف 
 . 1في المقابؿ يتـ تجنيدىـ ك نقميـ ك بيعيـ لمقياـ بأشكاؿ األعماؿ القسرية ك العبكدية 

 2010 يناير 7      ك قد أدانت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف في حكميا الصادر بتاريخ 
ركسيا االتحادية كفقا لممادة الرابعة مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لثبكت إخبلليا 

بالتزاميا بكضع نصكص تجـر االتجار بالبشر ك التشغيؿ القسرم كفقا التفاقية باليرمك لعاـ 
 المتعمقة باالتجار بالبشر  ػ 2000

      ككما أف الجيؿ ك األمية مف أسباب شيكع ظاىرة االتجار بالبشر ، كما أف تزايد حاالت 
الطبلؽ ك تشرد األطفاؿ مما يجعؿ ىؤالء فريسة سيمة لمعصابات اإلجرامية فالتفكؾ األسرم في 

بعض دكؿ إفريقيا ك آسيا يؤدم لمتخمي عف األطفاؿ أك بيعيـ ، ك تشير التقارير أف عدد 
 ػ  2األطفاؿ الذيف يتـ االتجار بيـ سنكيا يقدر بمميكف ك مائتي طفؿ عمى مستكل العالـ 

       ك قد إنتشرت في السنكات األخيرة ظاىرة الزكاج القسرم لمفتيات الصغيرات مف أثرياء 
دكؿ الخميج ك تفشت ىذه الظاىرة في القرل ك األحياء الشعبية المصرية تحت ضغط الظركؼ 

االقتصادية ، فتزكج الفتاة بكثائؽ ميبلد مزكرة ك لكف سرعاف ما تطمؽ ىذه الفتاة بعد زيجة 
قصيرة مف عجكز مف الخميج يتركيا بعد ذلؾ فريسة لمف يصطادىا مف محترفي االستغبلؿ 

  ػ 3الجنسي لمنساء 

    ك كما أف إزدياد النزعة االستيبلكية لدل الطبقات الفقيرة أدت لزيادة ظاىرة االتجار     
بالبشر ، فميس كؿ فقير ضحية لجريمة االتجار بالبشر ، فإزدياد النزعة االستيبلكية التي 

                                                           
،  (دراسة في القانكف العماني المقارف ) أحمد بف صالح بف ناصر البركاني ، المكاجية الجنائية لجرائـ االتجار بالبشر،دػػػػػػ   1

 . 36 ، ص 2015رسالة دكتكراه ، جامعة القاىرة ، 
كرقة عمؿ قدمت بالحمقة العممية ، مكافحة االتجار باألطفاؿ المنظمة بالتعاكف بيف  جكف ككنجي ، ممثمة اليكنيسيؼ  ،ػػػػػ   2

 . 33 ، ص 2006،  (284)جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ك منظمة اليكنيسيؼ ، مجمة األمف ك الحياة ، العدد 
 . 61 شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ ، ص ،دػػػػػ   3
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نتجت عف االنفتاح االقتصادم الذم تمر بو الدكؿ النامية ىي السبب المباشر كراء عدـ قدرة 
الفقير عمى تحمؿ تكاليؼ ذلؾ االستيبلؾ غير الرشيد، كما أف طريقة اإلنتاج الحديثة التي تقـك 
بيا الشركات متعددة الجنسيات إستطاعت خمؽ نمط جديد مف االستيبلؾ لمطبقات المتكسطة  
ك الفقيرة ، مما أدل إلى الزيادة المستمرة في إستيبلؾ ىذه الطبقات بصكرة تفكؽ قدراتيا     

 ، كما أف تحقيؽ الربح السريع عامؿ ميـ في إزدىار االتجار بالبشر الذم يعد ثالث 1المالية 
أكبر نشاط إجرامي في العالـ بعد تجارة السبلح ك المخدرات ك يحصد مف كراءىا ببلييف 

 مف %14 إلى 10الدكالرات سنكيا ، ففي تايمندا عمى سبيؿ المثاؿ تمثؿ عائدات الدعارة مف 
 مميكف دكالر سنكيا أم ما يعادؿ 400إجمالي الناتج المحمي ، ك في الياباف تحقؽ ىذه التجارة 

 ، ك تقدر منظمة العمؿ الدكلية حجـ االتجار بالبشر بمميكني شخص يتـ 2 تريميكف يف ياباني 4
االتجار بيـ عبر الحدكد سنكيا أغمبيـ مف النساء أك األطفاؿ ك تقدر أرباح العمالة اإلجبارية 

بمميارات الدكالرات سنكيا ك يكفر االتجار بالبشر أرباحا كفيرة معفاة مف الضريبة في كقت 
قصير ك بتكمفة إنشاء بسيطة ػ 

العوامل االجتماعية      : المطمب الثاني 

       تتمثؿ العكامؿ اإلجتماعية في عدة عناصر سنتطرؽ إلييا بالتفصيؿ ك الدراسة ك تتمثؿ 
: ىذه العكامؿ فيما يمي 

التفكك األسري    : الفرع األول 

       تعد األسرة المبنة األساسية لممجتمع ك تعد الييئة األساسية األكلى التي تمارس فييا 
الضبط في إطار عممية التنشئة االجتماعية ألفراد المجتمع بغرس مبادئ تخص ذلؾ المجتمع ، 

ك تعد األسرة العربية عمكما ك الجزائرية خصكصا نمكذجا لما تعانيو األسر مف تفكؾ النظاـ 
العائمي ك ضعؼ الركابط األسرية ، ك بالتالي ضعؼ دكر العائمة في تأميف الحماية ألفرادىا ، 

                                                           
 . 130كجداف سميماف أرتيمة ، مرجع سابؽ ، ص ،  ػػػػػ د  1
 . 12سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػ   2



38 

 

فسابقا كانت العائمة الجزائرية ال تتككف مف األب ك األـ ك األكالد بؿ كذلؾ مف الجد ك الجدة     
ك األعماـ ك األخكاؿ ، ك كانكا يعيشكف تحت سقؼ كاحد ، ك رغـ الصعكبات االقتصادية 

آنذاؾ إال أنو كاف قد يككف ىناؾ معيؿ كاحد يعمؿ إلعالة ىؤالء جميعا ك ىذا ألف العائمة كانت 
متماسكة ك لكف اآلف ضعفت الركابط األسرية ما بيف العائمة الصغيرة ك ىذه األخيرة نعني بيا 
األب ك األـ ك األكالد كأصبح ظاىرا لمعياف ك ىذا يعد نتاجا لعدة أسباب أىميا تغيير العادات 
ك األعراؼ ك التقاليد ك ظيرت النزعة الفردية ك التحرر ك االستقبلؿ سكنا ك فكرا لؤلكالد عف 

. آبائيـ الذيف يعدكف في كجية نظر األبناء جيبل مختمفا عنيـ 

       ك ذىب مفيـك القناعة ك الرضا ك تـ تككيف أسر نككية تقتصر عمى اآلباء ك األبناء     
ك حـر ىؤالء مف رعاية الجيؿ األكبر بخبرتيـ ك حكمتيـ في زماف سريع الخطى الكؿ يميث 

بمشاغمو الكثيرة ، ك تظؿ األسرة متماسكة إلى أف يحدث طارئ ألحد أطرافيا الثبلثة الكالد     
أك الكالدة أك األكالد بصكرة إرادية كاليجر ك الطبلؽ ، أك بصكرة غير عادية ككفاة أحد الكالديف 
أك كفاة األكالد أك سجف أحدىما أك التجنيد لحرب أك التيجير المنظـ بسبب الحركب أك الككارث 

 ، ك ىذا ما يؤدم الزدياد حاالت التشرد ك الضياع 1ك ىذا ما يعرؼ بالتفكؾ األسرم 
خصكصا بيف األطفاؿ ك النساء ػ 

عدم التوازن بين الجنسين  : الفرع الثاني 

     إف عدـ التكازف بيف الجنسيف يؤدم لزيادة الطمب عمى ضحايا اإلتجار بالبشر ففي الصيف 
ك اليند زاد الطمب عمى النساء الشابات كزكجات ك مربيات ك نتيجة سياسة الحككمة الصينية 
مثبل بتحديد طفؿ كاحد لكؿ أسرة ك قامت العديد مف العائبلت مف التخمص مف حاالت الحمؿ 
عند معرفة أف الجنيف أنثى ، مما أدل ألف أصبح عدد الذككر يفكؽ عدد اإلناث ، ك يتـ غالبنا 

                                                           
  . 22ص ، 1996 حسف الساعاتي ، بحكث إسبلمية في األسرة ك الجريمة ك المجتمع ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ،دػػػػػػ   1
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االتجار بنساء ككريا الشمالية ك فيتناـ نقميف لجنكب الصيف ك يجبركف عمى الزكاج ك عمى 
 . 1العمؿ في البغاء 

        ك في اليند تعد الفتيات في بعض المناطؽ أعباء إقتصادية ألف آباءىـ مطالبكف بتقديـ 
مير لمعريس المحتمؿ ك بالتالي يؤدم لعدـ تكازف في بعض المناطؽ ك ىذا يؤدم لكجكد 

الذككر أكثر مف اإلناث في سكؽ الزكاج ك نتيجة ذلؾ يتـ شراء أك خطؼ نساء مف نيباؿ      
        (قرل العازبيف  )أك بنغبلدش ك مناطؽ أخرل مف اليند ليصبحف زكجات في قرل تسمى 

ك ىذا الخمؿ يؤدم إلبراز الطمب الكبير عمى الفتيات مما يحفز الطب عمى ضحايا االتجار 
 ػ 2بالبشر 

 العوامل السياسية : المطمب الثالث 

      ك سنتطرؽ في ىذا المطمب لدراسة النزاعات المسمحة الداخمية ك الدكلية في الفرع األكؿ، 
ثـ نتطرؽ لمفساد الحككمي ك رشكة المكظفيف الحككمييف في الفرع الثاني ػ 

النزاعات المسمحة الداخمية و الدولية  : الفرع األول

       تعد النزاعات المسمحة الداخمية ك الدكلية مف أىـ العكامؿ التي تؤدم لتزايد حاالت 
االسترقاؽ ك االتجار بالبشر ، فالحركب ك ساحات المعارؾ تعد مكانا مبلئما الستغبلؿ األطفاؿ 

في األعماؿ العسكرية ك تجنيد األطفاؿ الصغار لمقياـ بأعماؿ ال إنسانية كإرساؿ األكالد 
الصغار لؤلراضي المزركعة باأللغاـ قبؿ إرساؿ القكات النظامية ك يمكت األطفاؿ غالبا 

مقطعيف أشبلءا جراء إنفجار األلغاـ عمييـ ك ما نراه يكميا مف مأساة الحرب في األراضي 
السكرية ك العراقية خير دليؿ عمى إستغبلؿ األطفاؿ ك النساء في النزاعات المسمحة ػ 

                                                           
 . 133كجداف سميماف أرتيمة ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػ   1
  .91عبد القادر الشيخمي، مرجع سابؽ، ص ، د ػػػػػ   2
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     ك كما أف التكترات السياسية التي تشيدىا بعض المجتمعات ك عدـ اإلستقرار ك عدـ 
شعكر األفراد باألماف ك البحث عف األماكف األكثر أمنا ، إضافة النتشار الحركب ك النزاعات 

المسمحة ما ينجـ عف ذلؾ كجكد أعداد كبيرة مف البلجئيف أك الباحثيف عف مأكل تتمقفيـ 
 فالنفس البشرية تسعى دكما لتحقيؽ الرفاه بأبسط المعايير ،          1عصابات االتجار بالبشر 

ك بازدياد تشرد األسر تدفع أبنائيا لدخكؿ عالـ تجارة الرقيؽ ك الجنس ك البحث عف العمؿ 
،          2المييف بأبخس األثماف خارج األكطاف فرارا مف المكت ك القتؿ ك تكفيرا لمقمة العيش 

ك بالتالي فعدـ االستقرار السياسي يشكؿ تربة خصبة لممنظمات اإلجرامية الدكلية الناشطة في 
مجاؿ االتجار بالبشر ، بؿ أف بعض المنظمات اإلنسانية قد يقـك بعض أعضائيا بالمشاركة 

. في بعض أنماط االتجار بالبشر 

       ك أشير القضايا في ىذا الصدد إحباط السمطات التشادية محاكلة منظمة فرنسية       
طفؿ تتراكح  ( 103 )التي قامت بتيريب  " L’arche de Rose "غير حككمية تسمى 

أعمارىـ ما بيف العاـ ك تسعة سنكات تـ خطفيـ مف مخيمات البلجئيف في دارفكر ك شرؽ تشاد 
 ، ك زعمت تمؾ المنظمة أنيا كانت بصدد نقؿ األطفاؿ المرضى 2007في أكتكبر مف عاـ 

لمعالجتيـ ك كذلؾ األيتاـ لتكفير عائبلت خاصة ليـ ، ك في حيف أف األطفاؿ كانكا بصحة 
 ، ك لعؿ األزمة السكرية ك الحرب التي يعاني منيا 3جيدة ك غالبيتيـ ليـ عائبلت مستقرة 

الشعب السكرم ك العراقي جعؿ المنظمات اإلجرامية تقـك باستغبلؿ األطفاؿ ك النساء السكريات         
ك كذلؾ العراقيات في حاالت االتجار بالبشر ك إستغبلؿ األطفاؿ ك النساء في الدعارة         
ك االستغبلؿ الجنسي ك كذلؾ في االستغبلؿ االقتصادم كعمالة األطفاؿ ك ىذا ما نراه لؤلسؼ 

                                                           
           2010 لسنة 64خالد مصطفى فيمي ، النظاـ القانكني لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر في ضكء القانكف رقـ ، د ػػػػػػ   1

 .110-109 ، ص 2011، ك االتفاقيات الدكلية ك التشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي 
حامد سيد محمد حامد ، االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة لمحدكد ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ، د ػػػػػػ   2

 .28ص ،  2013الطبعة األكلى ، 
 .62شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ، ص ،د ػػػػػ   3
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في بعض الدكؿ العربية فالطفؿ السكرم أصبح يستعمؿ في التسكؿ في الشكارع ك محطات 
المسافريف ػ 

الفساد و رشوة الموظفين الحكوميين : الفرع الثاني

     إف تفشي ظاىرة رشكة المكظفيف الحككمييف ك الفساد الذم أصبح ساريا خصكصا في دكؿ 
العالـ الثالث التي تعد الدكؿ المصدرة لضحايا االتجار بالبشر سببا مف أسباب تفاقـ ظاىرة 
االسترقاؽ ، فالعصابات المتخصصة في االتجار بالبشر تقـك برشكة المكظفيف العمكمييف 

العامميف في مصالح الجمارؾ ك الشرطة ك المطارات ك المكانئ ك ذلؾ حتى تقدـ ليـ 
التسييبلت في نقؿ ضحايا االتجار بالبشر ، ك كؿ عصابة منظمة ليا جماعات مف العامميف 
في مراكز السمطة ، حيت يحصمكف عمى ركاتب منتظمة مف ىذه العصابات مما يجعؿ ليؤالء 

 . 1المكظفيف مصمحة في إستمرار ىذه التجارة 

     ك  كما أف مف أسباب إنتشار الفساد ىك ضعؼ الكازع الديني فالرشكة تعد محرمة في كافة 
األدياف السماكية ، ك لكف البعد عف تعاليـ الديف في ىذا الكقت أكجد مظاىر متعددة لمجريمة    
ك أشكاال مختمفة لما يخؿ باألمف ك يكدر صفكة الحياة ، فالجيات المسؤكلة عف األمف في أية 
دكلة عمييا تنمية الكازع الديني لدل األفراد ألف ميمة اإلدارة األمنية الخارجية لدل الحككمات 

تسيؿ كمما نمت اإلدارة األمنية الذاتية أك الداخمية لدل الشعكب ، فنجد أف ضعؼ ىذه 
الضكابط تعد سبب مف أسباب ظيكر مشكمة االتجار بالبشر ، فمك أنو كاف كؿ فرد في المجتمع 

  ػ 2العالمي متمسؾ بالحد األدنى مف األخبلؽ لما كجدت ىذه المشكؿ بيذه الصكرة البشعة 

     كما أف ضعؼ رقابة الجيات الحككمية عمى أرباب العمؿ تؤدم لقياـ ىؤالء بالتعاقد مع 
أشخاص لمعمؿ ك جمبيـ مف الدكؿ المصدرة لضحايا االتجار بالبشر ك ذلؾ الستغبلليـ 

. إقتصاديا أك حتى جنسيا 
                                                           

 . 135كجداف سميماف أرتيمة ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػػ   1
  .29حامد سيد محمد حامد ، مرجع سابؽ ص ، د ػػػػػػ   2
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األنترنت أو الشبكة العنكبوتية و السياحة الجنسية  : الفرع الثالث 

       سنتطرؽ في ىذا الفرع لدراسة العكامؿ التكنكلكجية الحديثة ك ظيكر األنترنت الذم سيؿ 
االتصاؿ ك سرعة نقؿ المعمكمة ك سيؿ عمؿ العصابات اإلجرامية كما سندرس ثانيا ظيكر ما 
يسمى السياحة الجنسية التي تقـك عمى أساس إستغبلؿ النساء ك األطفاؿ في األعماؿ الجنسية 

. ك الدعارة 

األنترنت أو الشبكة العنكبوتية  : أوال 

      إف التطكر في عالـ االتصاالت ك تكنكلكجيا اإلعبلـ اآللي أدت لظيكر ثكرة في الكقت 
الحاضر ، ك ىذا ما أدل إلى ظيكر األنترنت الذم أصبح لو حيز كبير في حياة اإلنساف 
المعاصر ك سيؿ الكصكؿ لممعمكمة ك قد كاف ليذا التقدـ العممي ك التقنيات الحديثة التي 

 ، ك تـ إستغبلؿ ذلؾ مف 1تكصؿ إلييا العالـ ك سيكلة االتصاؿ ك سرعة االنتقاؿ أثر بالغ 
طرؼ العصابات اإلجرامية فالشبكة العنكبكتية األنترنت التي تعد شبكة عالمية ضخمة لتبادؿ 

المعمكمات عبر أجيزة الكمبيكتر مف خبلؿ تقنيات عديدة مثؿ البريد االلكتركني ك الفيس بكؾ   
. ك التكيتر ك الصفحات االلكتركنية ك شبكة األنترنت ال تخضع لمرقابة الحككمية 

        ك قد تـ إستعماؿ ىذه األخيرة خصكصا في االستغبلؿ الجنسي لمنساء ك األطفاؿ فيما 
 التي يقصد بيا كؿ تصكير األعضاء التناسمية أك ممارسات جنسية يككف 2يعرؼ بتجارة البرنك 

اليدؼ منيا إثارة الغرائز ، ك ىناؾ عدة صكر يتـ إستغبلؿ األطفاؿ فييا جنسيا مثؿ تصكير 
                                                           

  .573 ، ص 1996 عبد الكاحد محمد الفار ، الجرائـ الدكلية ك سمطة العقاب عمييا ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ،دػػػػػػ   1
 كطنية لمكافحة االتجار بالبشر في المممكة العربية السعكدية ، دراسة مقارنة إستراتيجية أحمد لطفي السيد مرعي ، نحك ،دػػػػػ   2

 الذم أشار إلى أصؿ كممة 64 ص 2010يناير  (1) األنظمة ك العمـك السياسية 22، مجمة جامعة الممؾ سعكد ، المجمد 
(pornographie)  إلى المغة اليكنانية ، تحديد إلى لفظ (pornographos)  التي تعني بالفرنسية(Traite de la 

prostitution)  ك ىي عبارة تتككف مف لفظيف األكؿ ك ىك(de porne)  أم(prostitution)  ك ىي متعاطي البغاء أما
ك ىي تعني يكتب التي تطكرت عبر التاريخ فصارت ال تفيد الكتابة بمعناىا المجرد بؿ  (Ecrire)أم  (graphe)المفظة الثانية 

  .تمتد إلى الصكر أيضا
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اإلعتداء عمييـ جنسيا حقيقة أك إجبارىـ تحت التيديد عمى التصكير بأكضاع جنسية ، ك قد يتـ 
ترتيب صكر فقط ، ك لعبت شبكة األنترنت دكرا ىاما في تنامي ظاىرة االتجار بالبشر ك 

إنتشارىا مف خبلؿ تقديـ العركض لممارسة الجنس ك سبؿ ك طرؽ االتصاؿ بالضحايا إضافة 
إلى أف ىذا النكع مف الجرائـ المرتكبة بكاسطة األنترنت تتكزع أماكنيا بفضؿ التقدـ العممي عمى 

 أقاليـ عدة دكؿ ، كما تتبلشى سريعا أدلة إثباتيا ك يسيؿ كذلؾ إنتقاؿ الجناة مف بمد آلخر ػ

السياحة الجنسية  : ثانيا 

      إف السياحة الجنسية أصبحت حاليا تجارة عالمية رائجة تسيميا كما أسمفنا كسائؿ 
التكاصؿ االجتماعي الحديثة كشبكة األنترنت التي تعطي فضاءا كاسعا يتـ فيو خصكصا 

إستغبلؿ النساء ك األطفاؿ جنسيا، ك تنتشر ىذه السياحة في عدة بمداف مثؿ ككريا الجنكبية      
ك تايبلندا ك الفمبيف، ك تعد السمعة المستعممة ىنا ىي النساء ك األطفاؿ ك ىناؾ العديد مف 

السياح األمريكييف الذيف يسافركف تجاه المكسيؾ ك أمريكا الكسطى بغية الحصكؿ عمى 
االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ك النساء ىناؾ ،أما اليابانييف فيسافركف لتايبلندا ك التي تمثؿ فييا 

  مف ميزانيتيا %60 مف الناتج المحمي ك التي تشكؿ مف دخميا %15عائدات الدعارة نحك 
 ػ 1 1995لعاـ 

      ك لعؿ أىـ عامؿ أدل لزيادة السياحة الجنسية زيادة عف الفقر ىك أف بعض الدكؿ ال 
تجـر الدعارة ك السياحة الجنسية ، ك ىذه الدكؿ تعد دكؿ مستقبمة لضحايا االستغبلؿ الجنسي 

مف النساء ك األطفاؿ ك مف ىذه الدكؿ ىكلندا ك بمجيكا ك ألمانيا ك الدنمارؾ ك إسبانيا          
ك اليكناف ك إيطاليا فيذه الدكؿ أصبحت مرتعا لجماعات الجرائـ المنظمة تعمؿ لتجني أرباحا 

       2003طائمة مف إستغبلؿ األطفاؿ ك النساء ، ففي ألمانيا أبيحت أماكف الدعارة في عاـ 

                                                           
 أديب خضكر ، التكعية اإلسبلمية ضد مخاطر االتجار باألطفاؿ ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض .دػػػػػ   1

 . 6ص  ،  2006
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 مما يؤكد أف الغالبية ىف 1 %75ك تكجد أربعة آالؼ داعرة غالبيتيف مف جنسيات أجنبية 
ضحايا االستغبلؿ الجنسي ، كتقدر ىيئة األمـ المتحدة اف األرباح الناتجة عف االتجار بالبشر 

تحتؿ المركز الثالث عالميا مف دخؿ الجريمة المنظمة تمي بالترتيب االتجار بالمخدرات 
كاالتجار بالسبلح كيمثؿ االتجار بالبشر النشاط الذم يحقؽ مساحة كبيرة مف األرباح فيستطيع 
الشخص الممارس لمبغاء أف يجني في العاـ مف كراء بغيو مابيف مائة ألؼ كمميكف كخمس مائة 

 مميار 32 أرباحا كصمت إلى 2010ألؼ يكرك في العاـ، كقد حقؽ االتجار بالبشر في عاـ 
  2.دكالر

اآلثار المترتبة عن االتجار بالبشر  : المطمب الرابع 

      إف االتجار بالبشر يؤدم لكجكد عديد اآلثار السمبية عمى المجتمع ك تؤثر في إستقراره     
ك نرل ىذه اآلثار يكميا في كؿ المجتمعات ك سنتطرؽ بالدراسة لآلثار االقتصادية ك ىي أىـ 

ىذه اآلثار خصكصا في الكقت الراىف في ظؿ األزمة االقتصادية التي تضرب العالـ ككؿ       
ك طالت حتى ببلدنا ك ظير مصطمح جديد كثير االستعماؿ ىك حالة التقشؼ العاـ ، لذلؾ 
سنحاكؿ إظيار آثار االتجار بالبشر عمى االقتصاد الكطني ك كذلؾ عمى اآلثار الصحية 

العامة ك كذلؾ االجتماعية ك اآلثار السياسية ػ 

اآلثار االقتصادية  : الفرع األول 

      يعد االقتصاد شرياف حياة األمـ ك سيدنا يكسؼ عميو السبلـ عندما عرض عميو      
فرعكف مصر أف يكليو طمب أف يكلى عمى كزارة االقتصاد ، قاؿ تعالى في سكرة يكسؼ  بعد 

، فالماؿ يعد عصب 3"َقاَل اْجَعْمِني َعَمى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِميم" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
الحياة لئلنساف ك لمجتمعو ككؿ ، ك لديو األثر البالغ في االستقرار السياسي لمدكلة عمكما ، 

                                                           
 أحمد لطفي السيد مرعي ، نحك إستراتيجية كطنية لمكافحة االتجار بالبشر في المممكة العربية السعكدية ، دراسة ،دػػػػػػ   1

 . 58مقارنة، مجمة جامعة الممؾ سعكد ، مرجع سابؽ ، ص 
 .68د ، شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ ص ػػػػ   2
 . مف سكرة يكسؼ55 ػػػ اآلية  3
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فاألزمات االقتصادية عمكما ما تنتيي بحركب سكاء داخمية أك خارجية إليجاد مكارد إقتصادية 
مف دكلة أخرل ، ك االتجار بالبشر يؤدم لعدة آثار سمبية عمى االقتصاد تتمثؿ في تشكيو 

ىيكؿ العمالة ك تشكيو الكعاء الضريبي ك التأثير السمبي عمى ميزاف المدفكعات ك ميزانية    
 الدكلة ػ

تشويو ىيكل العمالة  : أوال 

     إف ظاىرة االتجار بالبشر ليا تأثير مباشر عمى االقتصاد ك نرل ذلؾ في تشكيو ىيكؿ 
العمالة ، ك تدمير البنية األساسية لكافة المجتمعات التي تعاني مف ىذه الظاىرة ، خاصة إذا 

كاف األطفاؿ ك النساء محبل ليا باعتبارىـ يمثمكف قكة العمؿ المستقبمية ك إستخداميـ في 
 ، ك جؿ إقتصاديات الدكؿ تعاني مف 1االتجار بالبشر يؤدم لمقضاء عمييـ بدنيا ك حتى ذىنيا 

البطالة بشقييا سكاء البطالة الظاىرة التي تعني كجكد جزء مف القكة العاممة ال يعمؿ بالفعؿ      
أك البطالة المقنعة التي تعني أف جزء مف القكة العاممة يعمؿ دكف أف يضيؼ شيئا لمناتج    

القكمي ػ 

      ك كما ذكرنا سابقا فإف مف أىـ أسباب تفاقـ ظاىرة االتجار بالبشر كجكد األزمات 
االقتصادية ك الحركب التي ينتج عنيا كجكد الفقر ك البطالة ك لكف مف أىـ آثار االتجار 
بالبشر إزدياد كذلؾ الفقر ك البطالة ، ك تشكيو ىياكؿ العمالة ك ىي الصكر التي سنحاكؿ 

:   التطرؽ إلييا ك تتمثؿ فيما يمي 

تدمير الموارد البشرية  - 1

      إف لئلتجار بالبشر تأثير مدمر عمى أسكاؽ العمؿ ، فالعنصر البشرم ىك أحد المقكمات 
األساسية التي تؤدم لرفع اإلنتاج الكطني ، ك فقداف الطاقة البشرية يؤدم لخسارة ال يمكف 

تداركيا ك إسترجاعيا ك تشمؿ بعض تأثيرات االتجار باألشخاص األجكر المتدنية ، ك اإلنتاجية 

                                                           
 . 59سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػ   1
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 ك ذلؾ ألف  1المتناقصة لمقكل العاممة ، ك خسارة التمكيبلت النقدية ك نشكء جيؿ غير متعمـ 
األطفاؿ ضحايا االستغبلؿ االقتصادم أك حتى االستغبلؿ الجنسي يعممكف لساعات طكيمة      
ك بالتالي يحرمكف مف التعميـ مما يزيد في األمية ، كذلؾ فإف إغراءات الربح السريع ك السيؿ 

تؤدم لمتحكؿ مف األنشطة المشركعة إلى األنشطة غير المشركعة سكاء داخؿ الببلد أك خارجيا 
لذلؾ فاليجرة ال تعمؿ عمى التخمص مف فائض العمالة في الدكؿ المصدرة ليا ك إستيعابيا في 

إقتصاديات الدكؿ المستكردة ليا ، ك ىجرة العمالة غير المينية لبلتجار بيا يعني أنيا ىجرة 
مؤقتة ، ك ليست دائمة ، فإنيا تعكد لدكليا األصمية ك تحمؿ إقتصاديات الدكؿ المصدرة ليا 

عبئا إضافيا ك بالتالي فإف تصدير ىذه الفئة ال يعالج األكضاع المشكىة في ىذه االقتصاديات 
بؿ عمى العكس مف ذلؾ تزيدىا تشكييا ، أما بالنسبة لمدكؿ المستكردة ليذه السمعة البشرية فيذه 
العمالة المستكردة بقصد االتجار بيا سكاء في أنشطة مشركعة أك غير مشركعة عادة ما تيدد 

العمالة الكطنية لمدكلة المستكردة ، فيقـك أرباب العمؿ لتشغيؿ ىؤالء عمى حساب العمالة 
الكطنية ألنيـ ال يطالبكف بأية حقكؽ سكاء في التأمينات ك الرعاية الصحية  ك االجتماعية ك ال 

 التي تطالب بأجكر 2يكمفكف أية نفقات تذكر خصكصا األطفاؿ منيـ ك عكس العمالة الكطنية 
. مرتفعة ك حقكقيا في التأميف الصحي ك االجتماعي ك التقاعد 

        ك الدكؿ المستكردة لمعمالة تستكرد ما تحتاجو مف القكل العاممة األجنبية ك ىذا يؤدم 
إلنقاص فرص العمؿ عمى المستكل الداخمي ك ىذا كما أسمفنا يؤدم لمنافسة العمالة المستكردة 
لمعمالة الكطنية ك في بعض المجتمعات ىناؾ رفض لمطمب عمى العمؿ في بعض المجاالت 
مف العمؿ المرفكضة إجتماعيا ، كمينة التنظيؼ أك العمؿ في المنازؿ ك ىذا يؤدم الستقداـ 
عمالة أجنبية ك في ىذه الحالة يؤدم لتكريس مفاىيـ إجتماعية خاطئة عمى بعض الميف ، 
فالعمؿ يعد شريفا ميما كاف فبعض الميف اليدكية ك لؤلسؼ أصبحت في مجتمعاتنا العربية 
يأنؼ أف يعمؿ بيا الشباب مثؿ مينة ترقيع األحذية أك رعي األغناـ رغـ أف النبي صمى اهلل 
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عميو ك سمـ إشتغؿ كراعي غنـ عند قريش ك ىك خير األناـ ، ك ىذا ما أصبح كاقعا في 
مجتمعنا ، كما أف عمالة األطفاؿ تؤثر سمبا عمى الحالة االقتصادية العامة لمبمد ألف البطالة 
تزداد في أكساط البالغيف ك بالتالي يبقى الشباب في البطالة ك ىذا يجعميـ فريسة سيمة لمقياـ 
بأفعاؿ تضر بالمجتمع كالسرقة أك االتجار بالمخدرات أك غيرىا مف الجرائـ ك االتجار بالبشر 
يفرض تكاليؼ إقتصادية باىظة إذ ىناؾ فكائد إقتصادية جمة يتـ إكتسابيا مف القضاء عمى 

االتجار باألشخاص ، ك قد إنتيت منظمة العمؿ الدكلية مؤخرا مف دراسة حكؿ تكاليؼ ك منافع 
القضاء عمى أسكأ أنكاع عمالة األطفاؿ ك التي يشمؿ تعريفيا االتجار باألطفاؿ ك خمصت 

المنظمة إلى أف الفكائد االقتصادية التي تجنى مف القضاء عمى أسكأ أشكاؿ االتجار باألطفاؿ 
كبيرة لمغاية ، عشرات المميارات مف الدكالرات كؿ عاـ بسبب القدرة اإلنتاجية لجيؿ المستقبؿ مف 
العماؿ الذيف سيستفيدكف مف زيادة التعميـ ك تحسيف الصحة العامة ، ك عادة ما تعكس النتائج 

 ػ 1اإلنسانية ك االجتماعية الناجمة عف االتجار صكر أسكأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ 

إرتفاع معدل البطالة  - 2

      يترتب عف ظاىرة االتجار بالبشر إرتفاع معدؿ البطالة كذلؾ بإعتبار أنيا عمالة غير 
مشركعة ك غير مسجمة في اإلحصائيات الرسمية لمدكلة ، ك ىذا يؤثر بالسمب عمى السياسة 
االقتصادية لمدكلة فيؤدم لعدـ إحتساب بعض الفئات التي تحصؿ عمى مدخكؿ مف األنشطة 
التي تمارسيا بصكرة غير مشركعة ضمف الفئات العاممة في المجتمع ك يتـ إعتبارىا في حالة 
بطالة عكس الحقيقة ، فضحايا االتجار بالبشر يعممكف بطريقة غير رسمية ك ال يتـ إحتسابيـ 

ضمف القكة العاممة في الدكلة ك ال تسجؿ مدخكالتيـ في اإلحصائيات الرسمية لمدخؿ القكمي    
ك بالتالي يتـ إحتسابيـ ضمف أعداد ك نسب البطالة ػ 
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      فالبيانات غير الصحيحة عف معدالت البطالة تؤدم إلى عدـ التقييـ الصحيح لؤلداء 
االقتصادم ، ك مف ثـ تشخيص غير سميـ لظاىرة البطالة ك بالتالي يتـ إتخاذ إجراءات خاطئة 

  ػ 1تجاىيا 

      ك الجدير بالذكر أف الدكؿ األكركبية مثؿ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية كانت تشجع 
اليجرة غير الشرعية مف أجؿ بناء االقتصاد األكركبي ، فقد كاف في كؿ الكاليات الجزائرية 

مكاتب يسجؿ فييا الجزائريكف أنفسيـ لنقميـ لمعمؿ في فرنسا ك كاف يمثؿ عامؿ جذب لميجرة 
غير المشركعة أك حتى المشركعة حيث يشارؾ ىؤالء الذيف يعدكف ضحايا إتجار بالبشر في 
األعماؿ الشاقة كبناء السكؾ بأجر ال يتناسب مع عمؿ يـك كاحد فقط ، ك بدكف أية ضمانات 
صحية أك تأمينية ، ك اآلف بعد نشأة السكؽ األكركبية المشتركة ك اإلتحاد األكركبي أصبحت 
اليجرة غير الشرعية مف أىـ األمكر التي تسعى تمؾ الدكؿ لمتخمص منيا لعدـ الحاجة ليذه 
العمالة فمكي تستطيع الدكلة أف تتخذ السياسات االقتصادية لمكاجية المشكبلت االقتصادية 

الخطيرة التي تيدد االستقرار االقتصادم مثؿ البطالة ، يتعيف حصكؿ أجيزتيا الخاصة 
بصناعة السياسات عمى إحصائيات ك بيانات سميمة ك مطابقة لمكاقع حتى يمكف االعتماد 

عمييا عند كضع ىذه السياسات فعدـ قياـ أجيزة التخطيط في الدكلة بتحديد حجـ القكة العاممة 
ك كيفية تكزيعيا عمى القطاعات االقتصادية يجعؿ الدكلة غير قادرة عمى مكاجية ىذه المشكمة 
عمى نحك سميـ ، فإرتفاع نسبة البطالة عف معدالتيا الحقيقية مقارنة بحجـ الناتج القكمي يعني 
تخصيص جزء كبير مف مكارد الدكلة لمكاجية ىذه المشكمة ك مف ثـ إىدار مكارد مالية كبيرة 

لحؿ مشكمة كىمية ػ 

      ككما أف ضحايا االتجار بالبشر الذيف يعممكف في أنشطة غير مشركعة فإنيـ ال يضيفكف 
أم شيء يذكر لمناتج القكمي ، فيـ يعتبركف مجرد عمالة ظاىرية فقط ال يسفر عمميا عمى 

خمؽ سمع أك خدمات ك ال يضيؼ شيئا إلى الناتج القكمي ك بالتالي يمكف القكؿ أنيا مجرد نكع 
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مف أنكاع البطالة المقنعة ، حيث يتبدد جزء ىاـ مف القكة العاممة ك يتـ إستنزاؼ طاقتيا فػي 
  ػ 1أعماؿ ال تحقؽ أم إنتاج فعمي ك ال تفيد االقتصاد 

تشويو ىيكل الدخول و التضخم : ثانيا 

      إف التحكيبلت المالية التي تـ التحصؿ عمييا مف جرائـ االتجار بالبشر قد تكدم أحيانا 
إلى نكع مف االنتعاش الكاذب لبلقتصاد الداخمي ، كما تؤدم لتمكيف األفراد الذيف حصمكا عمييا 
مف االنتقاؿ مف فئة دخؿ أقؿ إلى فئة دخؿ أعمى ، ك عادة ما تككف فئة إستيبلكية مف الدرجة 
األكلى ك يدفع ذلؾ األفراد ذكم الدخؿ المنخفض أك المتكسط لقبكؿ العمؿ في كظائؼ ك أعماؿ 
دنيا تكافؽ مؤىبلتيـ العممية ك ذلؾ لمحصكؿ عمى دخؿ أعمى في محاكلة لرفع مستكل معيشة 

عائبلتيـ ك ىذا يؤدم لسكء تكزيع المكارد ك الميارات بالمجتمع ، كما أف إستخداـ األمكاؿ 
المتحصمة مف جرائـ االتجار بالبشر في مجاالت االستثمار ينطمؽ مف باعث غير إقتصادم ، 
بمعنى آخر إستخداـ ىذه األمكاؿ في االستثمار عادة ما يككف بقصد طمس مصدرىا ك ىذا ما 
يسمى تبييض األمكاؿ ، ك تظؿ ىذه األمكاؿ ذات المنشأ اإلجرامي تنتقؿ مف شكؿ آلخر في 

. آجاؿ قصيرة جدا ك اليدؼ مف ذلؾ اإلحتفاظ بالثركة 

       ك تظؿ في غالب األحكاؿ سيكلة مرتفعة مما يجعميا ال تشكؿ أية إضافة حقيقية لمطاقة 
اإلنتاجية في االقتصاد القكمي ، بؿ أنيا تصبح عامبل لدفع قكل المضاربة ، ك إحداث 

 ك تساعد كذلؾ ظاىرة االتجار في البشر عمى التنامي السريع في 2الضغكط التضخمية 
معدالت التضخـ مما يؤدم إلى تشكيو ىيكؿ األسعار المحمية  فاالتجار في البشر مف األنظمة 
التي تدرج في االقتصاد الخفي ك ىك نشاط يكلد مداخيؿ ضخمة بالنسبة لفئة التجار أك ضحايا 

. االتجار بالبشر دكف أف يقابميا إنتاج يستكعب ىذه الزيادة في المداخيؿ غير الرسمية 
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        ك يترتب عمى ذلؾ زيادة الطمب عمى السمع ، خاصة السمع االستيبلكية منيا دكف أف 
يقابميا زيادة في اإلنتاج  ك ىذا ما يؤدم إلى االختبلؿ بيف كمية النقكد المتداكلة ك كمية السمع 
ك الخدمات المنتجة ، ينتج عف ذلؾ إختبلؿ في قيمة النقكد ك بالتالي إرتفاع مستكل األسعار 

العاـ ، فزيادة مداخيؿ ضحايا االتجار بالبشر ال يؤدم لبلنتعاش االقتصادم بؿ يؤدم إلى رككد 
اقتصادم خاصة بالنسبة لمفئات محدكدة الدخؿ حيث ترتفع األسعار بنسبة عالية تفكؽ 

مداخيميـ النقدية مما يؤدم إلى تدىكر مداخيميـ الحقيقية ، ك يؤدم الستمرار التضخـ الذم 
يؤدم إلى ىجرة األمكاؿ األجنبية ك الكطنية عمى السكاء ، ك ىذا يساىـ في زيادة إنييار قيمة 

 ػ 1العممة الكطنية في الداخؿ 

التأثير السمبي عمى ميزان المدفوعات  : ثالثا 

       إف إقتصاديات الدكؿ النامية تعاني مف العجز الدائـ في ميزاف المدفكعات ك تحاكؿ ىذه 
 ، ك قد 2الدكؿ بصكرة دائمة تخفيؼ حدة ىذا العجز بالتدخؿ المباشر في عمؿ قكل السكؽ 

يذىب بعضيـ لمقكؿ إف ظاىرة االتجار بالبشر قد تساىـ في عبلج إختبلؿ ميزاف المدفكعات 
بالنسبة لمدكؿ المصدرة لضحايا االتجار بالبشر ك التي تعد مف الدكؿ النامية ك لكف ذلؾ غير 
صحيح ، فالدكؿ النامية تعاني مف عدـ مركنة جيازىا اإلنتاجي ك عدـ قدرتيا عمى إستيعاب 

التي تككف  )زيادة الطمب عمى السمع االستيبلكية ك اإلنتاجية ، فتحكيبلت العمالة المياجرة 
مف العممة األجنبية لدكليا األصمية حتى ك إف كاف يساعد الدكؿ  (عادة ضحايا االتجار بالبشر 

النامية لمحصكؿ عمى العممة األجنبية إال أنيا ال تعد مصدرا لبلستثمار بؿ أف ىذه التحكيبلت 
مف العممة األجنبية تؤدم لزيادة معدالت التضخـ ، فتحكيبلت ىؤالء المياجريف الذم يككنكف 

إلى عائبلتيـ يعني  (ك يتـ إستغبلليـ إما إقتصاديا أك جنسيا  )عادة ضحايا االتجار بالبشر 
زيادة الطمب عمى السمع االستيبلكية دكف أف تقابمو زيادة مساكية لو في اإلنتاج  ، فالدكؿ 
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النامية تعاني مف عجز في مكاردىا االقتصادية ك التكنكلكجيا الحديثة مما يؤدم إلى زيادة حجـ 
االستيراد مف السمع االستيبلكية لسد حاجات الطمب الداخمي ك زيادة االستيراد بنسبة تفكؽ 

التقدير ك يعني بذلؾ حدكث عجز إضافي في الميزاف التجارم ك يؤدم النخفاض سعر صرؼ 
. العممة المحمية 

        ك ىذا يؤدم بدكره إلى ىجرة رؤكس األمكاؿ األجنبية المكجكدة داخؿ الدكلة خكفا مف 
تدىكر قيمتيا ك في نفس الكقت يمنع إستيراد رأس الماؿ مف الخارج خكفا مف التدىكر المستمر 
في سعر صرؼ العممة المحمية ك فقداف الثقة فييا فتتدخؿ السمطات النقدية في الدكلة بتحديد 

        1سعر صرؼ ثابت مرتفع لعممتيا المحمية مما يساعد عمى خمؽ السكؽ السكداء لمعممة 
ك يصبح لمعممة سعراف سعر رسمي ك سعر فعمي منخفض يتحدد حسب قكل العرض ك الطمب 

عمى العممة المحمية ك األجنبية ك إعتماد أسر المياجريف عمى التحكيبلت النقدية مف ذكييـ 
يدفعيـ لمبقاء دكف عمؿ ك يزداد الطمب االستيبلكي ك تنخفض إنتاجية القكة العاممة، ك عميو 

فإف تحكيبلت المياجريف الذيف عادة يككنكف ضحايا االتجار بالبشر ، في داخؿ مجاالت 
االستيبلؾ أك االستثمار يؤدم لتفاقـ العجز في ميزاف المدفكعات ك إنخفاض سعر الصرؼ       

ك زيادة التضخـ في االقتصاد الداخمي ػ 

تشويو الوعاء الضريبي الظاىر و الوعاء الضريبي الخفي  : رابعا 

       يعد اإلخبلؿ بقاعدة العدالة الضريبية مف أىـ اآلثار السمبية التي تترتب عمى إنتشار 
ظاىرة االتجار بالبشر ، فيناؾ بعض األفراد يتحصمكف عمى مداخيؿ دكف دفع أم ضرائب 
عنيا ، فأصحاب المداخيؿ المشركعة يدفعكف الضرائب المقررة قانكنا حسب قانكف المالية 

الداخمي لمدكلة ك ال يمكنيـ التيرب مف دفع الضرائب ك إال تكبعكا بتيمة التيرب الضريبي      
ك لكف األشخاص الذيف يقكمكف باستغبلؿ األشخاص إقتصاديا أك جنسيا خصكصا األطفاؿ 

منيـ ك النساء يجنكف مبالغا مالية ضخمة دكف أف يدفعكا الضريبة ، مثميـ مثؿ كؿ األشخاص 
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الذيف يقكمكف بأنشطة غير مشركعة إذ أف أنشطتيـ غير معمنة ال تدخؿ في الحسابات الرسمية 
لمصالح الضرائب مما يترتب عنو نقص الحصيمة الضريبية في الدكلة ، لذلؾ تمجأ الدكلة إلى 
تعكيض ىذا النقص مف خبلؿ رفع أسعار الضرائب عمى األنشطة المشركعة مما يؤدم إلى 
زيادة العبء الضريبي عمى ىذه األنشطة ك في نياية األمر يقع عبء الضريبة عمى عاتؽ 

أصحاب المداخيؿ المحدكدة ، ك يدفعيـ لمتيرب الضريبي ك ىذا يؤدم إلحداث عجز كبير     
في المكازنة العامة لمدكلة ػ 

     كأضؼ إلى ذلؾ أف إنخفاض الحصيمة الضريبية مع زيادة حجـ اإلنفاؽ العاـ يؤدم 
إلحداث عجز كبير في المكازنة العامة لمدكلة ك كؿ ذلؾ يزيد مف حجـ المشاكؿ المالية التي 

تعاني منيا السمطات المالية لمدكلة ك ىذا الكضع القائـ في أغمب إقتصاديات دكؿ العالـ النامي 
تحديدا ك ىذا عائد لجيكد األنظمة الضريبية فييا ػ 

      ك المداخيؿ الضخمة مف عائدات االتجار بالبشر تككف غير خاضعة لمضريبة ، ك ىذا 
كما ىك الحاؿ في األنشطة األخرل غير المشركعة مثؿ االتجار غير المشركع بالمخدرات       

أك تجارة السبلح ، ك ىذا يؤدم لتحكؿ في تخصيص المكارد بحيث يتـ تكجيو المكارد 
االقتصادية لممارسة ىذه األنشطة ، ك االبتعاد عف أنشطة االقتصاد الرسمي مف أجؿ التيرب 

 . 1عف دفع الضرائب ك زيادة معدالت العائد الصافي لؤلنشطة غير المشركعة 

:      ك يرل بعض الفقياء أف أىـ اآلثار االقتصادية الناتجة عف االتجار بالبشر تتمثؿ فيما يمي

تغمغؿ المحترفيف في عصابات الجريمة المنظمة إلى المكاقع األكثر تأثيرا في قكة الدكلة - 1
االقتصادية مما يحقؽ أىدافيـ ػ 

حرص الدكؿ النامية عمى االستفادة مف رؤكس األمكاؿ األجنبية المتنقمة إلييا بصرؼ - 2
بيدؼ تنفيذ خطط التنمية الطمكحة  (غسؿ األمكاؿ ، تجارة األعضاء )النظر عف مصادرىا  

فييا رغـ اآلثار السمبية التي تضر باالقتصاد الحقا ػ 
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التغيير السريع حكؿ مفيـك عالمية النظـ ك أثره في التعديؿ الجذرم لنطاؽ عمؿ المنظمات - 3
اإلجرامية في مجاؿ تجارة األشخاص ك األعضاء البشرية ، ك حرصيا عمى تطكير نظميا 

المحمية لتصبح منظمات إجرامية عابرة لمجنسية ػ 

ظيكر عادات إقتصادية غير سميمة أىميا تشجيع المعامبلت المشبكىة ، ك االستثمارات - 4
سريعة الربحية قصيرة األجؿ ، ك السعي إلى التأثير أك الضغط عمى المسؤكليف ، ك شيكع 

سمكؾ التيرب الضريبي ػ 

زعزعة التنمية االقتصادية ك التشكيؾ في قدرات ، ك شرعية النظاـ السياسي بما يؤثر عمى - 5
إستقرار الحاالت االقتصادية ػ 

زيادة األعباء التي تتحمميا الدكلة في تكفير الرعاية الطبية ك االجتماعية لؤلشخاص - 6
 ػ 1ضحايا االتجار باألشخاص ك األعضاء البشرية 

اآلثار السياسية  : الفرع الثاني 

      لجريمة االسترقاؽ آثار سياسية عديدة أىميا إنتياؾ حقكؽ اإلنساف ك دعـ          
الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد ك كذلؾ إفساد السمطة ك ضعؼ المنظكمة القانكنية ك األمنية 

لمدكلة ػ 

إنتياك حقوق اإلنسان  : أوال 

     تتـ جريمة االسترقاؽ عف طريؽ القياـ بمعاممة اإلنساف كسمعة يتـ بيعيا ك ىذا يعد مساس 
بكرامة اإلنساف ك انتياؾ صارخ لممبادئ األساسية لحقكؽ اإلنساف ك حؽ اإلنساف في العيش 

حرا ، ك ىذا ما نصت عميو جميع االتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف ك قد نص ميثاؽ 
األمـ المتحدة في ديباجتو أف لمشعكب تؤكد مف جديد إيمانيا بالحقكؽ األساسية لئلنساف        
ك بكرامة الفرد ، ك ما لمرجاؿ ك النساء ، ك األمـ كبيرىا ك صغيرىا مف حقكؽ متساكية ك تجدر 
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اإلشارة إلى أف المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم عقد تحت إشراؼ األمـ المتحدة في 
 ك تـ التأكيد في ىذا 1993 تمكز 25 ك 14العاصمة النمساكية فيينا في الفقرة الممتدة بيف 

المؤتمر عمى عالمية حقكؽ اإلنساف األساسية ، ك أف ىناؾ حدا أدنى مشتركا يتعيف عمى كؿ 
النظـ السياسية ك القيمية ك الحضارية أف تكفرىا لئلنساف ، ك أف اإلنساف ىك المكضكع الرئيس 
لحقكؽ اإلنساف ، ك أنو ينبغي أف يككف المستفيد الرئيس مف حماية حقكؽ اإلنساف ك أف يشترؾ 

  1بفعالية في أعماؿ تمؾ الحقكؽ 

      ك بالتالي فاالتجار بالبشر يعد إنتياؾ صارخ لعالمية حقكؽ اإلنساف ، ك حؽ اإلنساف في 
الحرية ك التحرر ك حرية التنقؿ ك حرمة جسده ك عدـ المساس بو ك إنتياؾ لحؽ الطفؿ في 

النمك في بيئتو كحقو في التعمـ ك الرعاية الصحية ك النفسية ، ك حقو في التحرر مف كافة سكء 
المعاممة ك االستغبلؿ ، فضحايا االتجار باألشخاص في غياب أم دعـ عائمي أك مف طرؼ 
المجتمع أك حتى الدكلة يجعميـ معرضيف لتيديدات عصابات اإلجراـ المنظـ ك مافيا االتجار 
بالبشر ، ك ىذا يؤدم إلنييار بناء المجتمع ككؿ ، ك إنتزاع األطفاؿ مف عائبلتيـ إلستغبلليـ 

في سكؽ العمؿ أك إستغبلليـ جنسيا في مقابؿ الحصكؿ عمى أرباح كبيرة ك سريعة يؤدم 
إلتبلؼ فئة كبيرة في المجتمع فيؤالء األطفاؿ عند كبرىـ ك كصكليـ لمرحمة الشباب إما 
يتحكلكف إلى اإلجراـ ك يصبحكف عبء عمى المجتمع أك يصابكف بأمراض خطيرة معدية 

كالسيدا ك يقكمكف بدكرىـ بنقميا ألفراد آخريف ك ىذا يؤثر عمى الصحة العامة لممجتمع ، كما 
أف األرباح الضخمة التي يتـ جنييا مف كراء استغبلؿ األطفاؿ ك النساء خصكصا تجعؿ ىذه 
الممارسات في مجتمعات معينة يتـ إستغبلليا بصكرة متكررة ، كما أف حقكؽ الطبقات اليشة 

في المجتمع مف األطفاؿ ك النساء مف إستغبلليـ مف طرؼ عصابات اإلجراـ المنظـ في جرائـ 
االسترقاؽ ك االستغبلؿ الجنسي ك غيره مف الممارسات الشبيية بالرؽ يجعؿ ىؤالء ينقطعكف 
عف الدراسة خكفا مف أف يصبحكا ضحايا ك ىذا يكلد تأثيرات عكسية عمى تعميميـ ، أك بنية 
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عائبلتيـ ك يؤدم عدـ تمقي العمـ لتقميص فرص الحصكؿ عمى عمؿ لمضحية ك بالتالي يزيد 
 ػ 1مف نسبة تعرض الضحايا إلعادة االتجار بيـ في المستقبؿ 

     ك عمكما ينتيؾ المتاجركف باألشخاص بصكرة أساسية حقكؽ اإلنساف المتعمقة بالحياة      
ك الحرية ك التحرر ك المساكاة مما ينتج عنو نشكء فئة مف البشر تعاني مف العبكدية ك ىذا 

يؤثر عمى فئة معتبرة مف المجتمع ك يؤدم لخمؿ في منظكمة المجتمع ، فكما أسمفنا فإف جريمة 
االتجار بالبشر مف أخطر القضايا التي تكاجو اإلنساف ك تمثؿ إنتياكا صارخا لحقكؽ اإلنساف 

ك ذلؾ ألنيا تمس بشكؿ كاضح كرامة اإلنساف ك شرفو ك صحتو ك حريتو ػ 

دعم الجريمة المنظمة  : ثانيا 

      تعد جرائـ االتجار بالبشر أحد أىـ أنكاع الجريمة المنظمة ك المرتبطة بيا ، ك تمكيؿ 
األرباح التي يتـ جنييا منيا العديد مف األنشطة اإلجرامية األخرل كبيع السبلح ك االتجار    
غير الشرعي بالمخدرات ، فأنشطة الجريمة المنظمة ال تقتصر عمى نكع كاحد مف أنكاع    

اإلجراـ ، ك تدخؿ جريمة االتجار بالبشر ضمف مفيـك الجريمة المنظمة ، الذم تقـك بو 
عصابات إحترفت اإلجراـ ك جعمت الجريمة محكر ك مجاؿ نشاطيا الذم تمارسو ، ك مصدر 
دخميا فيذه العصابات تمارس أنشطتيا اإلجرامية كعمؿ ك كظيفة ك مينة تيدؼ مف كرائيا إلى 
تكليد تدفقات نقدية ضخمة ك سريعة الحركة تقبؿ التنقؿ عبر كسائط متعددة ك مختمفة ، بعضيا 

تقميدم ك اآلخر مبتدع ك إف كاف في النياية مخالفا لمقانكف ك العرؼ ك األخبلؽ ، ك يمثؿ 
االتجار بالبشر ثالث مصدر لمتربح مف الجريمة المنظمة بعد االتجار غير الشرعي بالمخذرات 

ك تجارة السبلح فيحصد مف كراءىا ببلييف الدكالرات سنكيا ، ففي تايمندا عمى سبيؿ المثاؿ تمثؿ 
 ػ  2 مف إجمالي الناتج المحمي %14 إلى 10عائدات الدعارة مف 
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      ك كفقا لؤلمـ المتحدة ، أعتبر االتجار بالبشر كما أسمفنا ثالث أكبر المشاريع اإلجرامية 
 مميار دكالر أمريكي ك ذلؾ حسب ككاالت 9,5في العالـ ك كصمت كارداتو السنكية إلى 

االستخبارات األمريكية ،  ك يعد االتجار بالبشر كثيؽ الصمة بعممية غسؿ األمكاؿ ك تيريب 
المخدرات كلو صمة كثيقة مع اإلرىاب الدكلي ػ 

       فاالستغبلؿ الجنسي ك االقتصادم لؤلطفاؿ ك النساء يككف عادة في المناطؽ التي تشيد 
نزاعات مسمحة دكلية أك داخمية تككف بفعؿ الجماعات اإلرىابية ػ 

إفساد السمطة و ضعف المنظومة القانونية  : ثالثا 

      تقـك الحككمات بصفة عامة بفرض سيطرتيا عمى كامؿ إقميميا الكطني مف خبلؿ تطبيؽ 
القكانيف الداخمية عمى كافة األفراد التي يعيشكف في إقميميا سكاء أكانكا كطنييف أـ أجانب        

ك لكف عند كجكد نزاعات مسمحة ك ككارث طبيعية فيذا يؤدم إلى تيجير أعداد كبيرة مف 
السكاف داخؿ الببلد ، ك بالتالي يصبح ىؤالء عرضة لممتاجرة بيـ كما أف عمميات االتجار 

باألشخاص تؤدم بصكرة إضافية إلى االنتقاص مف جيكد الحككمة في ممارسة السمطة ما ييدد 
أمف السكاف المعرضيف لؤلذل ، ك تعجز حككمات عديدة عف حماية النساء ك األطفاؿ الذيف 
يخطفكف مف منازليـ ك مدارسيـ ، أك مف مخيمات البلجئيف عبلكة عمى ذلؾ فإف الرشاكل 

المدفكعة إلى المسؤكليف عند فرض تطبيؽ القانكف ك المسؤكليف عند اليجرة ك أعضاء الجياز 
 ػ 1القضائي تعيؽ قدرة الحككمة في ممارسة الفساد 

اآلثار اإلجتماعية  : الفرع الثالث 

      إف جريمة االتجار بالبشر ليا آثار كخيمة عمى المجتمع ككؿ ، ك ىذا يؤدم لمتفكؾ 
األسرم ك الذم يتـ عف طريؽ إنتزاع األطفاؿ مف كسط ذكييـ ك عائبلتيـ ك يمنعيـ مف النمك 
الطبيعي كما يؤدم لظيكر أمراض خطيرة ك متنقمة ك إيذاء جسدم ك نفسي لضحايا االتجار 
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بالبشر ، فيناؾ ضريبة إنسانية ك إجتماعية يدفعيا ضحايا االتجار بالبشر ك تدمر شخصية 
ىؤالء ػ 

اإليذاء الجسدي و النفسي  : أوال 

      دائما ما يككف االستغبلؿ الجنسي ك االقتصادم لضحايا االتجار بالبشر خصكصا 
األطفاؿ ك النساء مصاحبا إليذاء جسدم ك نفسي رىيب ، فيككف إستغبلؿ الضحايا مستمرا 

فأحيانا يتـ االتجار باألطفاؿ لمعمؿ في أعماؿ االستغبلؿ االقتصادم ثـ يتـ تغيير نمط 
إستغبلليـ إلى االستغبلؿ الجنسي ، ففي نيباؿ يتـ إجبار الفتيات المكاتي تـ تجنيدىف لمعمؿ في 
مصانع السجاد ك في المطاعـ عمى دخكليف قصرا في صناعة الجنس باليند ، كما أف األطفاؿ 

الذيف تـ تبنييـ صكريا يتـ إستغبلليـ جنسيا ك بيعيـ لمكاخير جنس األطفاؿ ك عادة ما يتـ 
شراؤىـ ك بيعيـ عدة مرات ، ك الضحايا مف األطفاؿ ك النساء يتـ إجبارىـ عمى الخضكع 

لمعبكدية الجنسية عف طريؽ ضربيـ ك االعتداء الجسدم العنيؼ عمييـ كما يتـ إرغاميـ عمى 
تعاطي المخدرات حتى يتمكف الجناة مف السيطرة عمييـ ك إرغاميـ عمى العمؿ في المكاخير 
الجنسية مقابؿ إعطائيـ جرعات مف المخدرات ك بالتالي فيعاني ضحايا االستغبلؿ الجنسي 

ضررا جسديا ك نفسيا رىيبا ، ك لؤلسؼ يتـ إستغبلؿ أطفاؿ في سباقات اليجف في بعض دكؿ 
. الخميج العربي لمعاممة غير إنسانية 

       فيشير تقرير لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف المجنة الفرعية لمنيكض بحقكؽ اإلنساف 
 1(16/06/2003 إلى 2جنيؼ )ك حمايتيا مجمكعة العمؿ بشأف األشكاؿ المعاصرة لبلستعباد 

لظاىرة تيريب األطفاؿ مف بمداف مثؿ باكستاف ك اليند ك بنغبلديش ك بعض الدكؿ اإلفريقية 
في بعض دكؿ الخميج ك يجبر ىؤالء الضحايا  (سباؽ الجماؿ  )الستعماليـ في سباؽ اليجف 

مف األطفاؿ عمى العيش في ظركؼ ال إنسانية ك يتـ تجكيعيـ ك يحرمكف مف الطعاـ ك الماء 
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 ، ك يتعرض األطفاؿ إلصابات خطيرة ك أحيانا مميتة جراء سقكطيـ 1بيدؼ إنقاص أكزانيـ 
مف عمى ظير البعير أثناء السباقات ك ينشأ ىؤالء في ببلد عربية ال يعرفكف التكمـ ك التكاصؿ 
مع أفرادىا ك يعانكف نفسيا مف ىجرىـ لعائبلتيـ ك عندما يكبر الفتية الصغار ك يصبحكف شبابا 
ك يزداد كزنيـ ك بالتالي ال يمكف استغبلليـ في سباقات اليجف يتـ تسريحيـ ك اإللقاء بيـ في 

الشارع بدكف ىكية ك ال ممجأ ، ك عادة ما يتـ الزج بيـ في السجكف لتزيد مأساتيـ بتيمة اإلقامة 
غير الشرعية ، ك قد قامت بعض الدكؿ الخميجية ك تحت إلحاح المنظمات اإلنسانية بإستبداؿ 
ىؤالء اليجانة الصغار بإنساف آلي في السنكات األخيرة ، مما سيؤدم إلى إنتياء ىذه الظاىرة 

.   في دكؿ الخميج العربي

   ك يصاب األطفاؿ ك النساء ضحايا إستغبلليـ جنسيا عادة بأمراض جنسية خطيرة كالسيدا 
"  بالمغة اإلنجميزية ك يسمى أيضا بالسيدا   "Aidsاإليدز " فمرض نقص المناعة المكتسبة 

suida"  بالمغة الفرنسية ألف األحرؼ األكلى مف اسـ المرض بالفرنسية                                  :
 "Syndrome d’immuno Déficit Acquis  "  أم إنييار المناعة الطبيعية لجسـ اإلنساف

ك ىك مرض ينجـ عف فيركس يصيب الجياز المناعي في جسـ اإلنساف فيقضي عميو        
  ػ 2أك يجعمو عرضة لؤلمراض القاتمة ك األكراـ السرطانية 

أف "       ك قد عرؼ مركز مراقبة األمراض المعدية بالكاليات المتحدة األمريكية اإليدز بأنو 
ىك المريض الذم يستكفي الشرطيف " ايدز" المريض المصاب بمرض نقص المناعة المكتسب  

: التالييف 
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إصابة المريض بأحد األمراض التي تدؿ داللة كاضحة عمى قصكر جياز المناعة لديو    - 1
ك اإلصابة بعدكل بأحد الميكركبات النيازة عمى أف يككف تشخيص اإلصابة بالمرض المذككر 

لشخص يقؿ عف ستيف سنة ػ 

عدـ كجكد أم سبب مف األسباب التي تؤدم إلى نقص المناعة أك إلى قصكر الجياز - 2
". المناعي لمجسـ  

      ك أىـ كسيمة لنقؿ ىذا المرض ىك االتصاالت الجنسية غير المشركعة بيف أفراد الجنس 
الكاحد أك الجنسيف عمى السكاء ك تعدد القرناء الجنسييف ك ىذا ما يككف مف يكميات ضحايا 

االستغبلؿ الجنسي مف األطفاؿ ك النساء ، إضافة لنقؿ الدـ المعدم أك غرس أعضاء         
 ػ 1أك أنسجة ممكثة أك حتى إستعماؿ اإلبر الممكثة ك غيرىا مف األدكات الثاقبة لمجمد 

     ك كما ذكرنا آنفا فإف ضحايا االتجار بالبشر يسقطكف في عالـ اإلدماف عمى المخدرات         
ك الستعماليـ اإلبرة الممكثة عند تعاطييـ المخدرات يصابكف بالعدكل بمرض اإليدز ك بالتالي 
المكت المحتـ ، كما أف ضحايا نزع األعضاء البشرية معرضيف لئلصابة باألمراض التي ال 

يأمؿ شفاؤىا مثؿ مرض فيركس سي ك مرض نقص المناعة المكتسبة ، أك حتى كفاتيـ جراء 
األمراض المتنقمة التي يصابكف منيا ك أحيانا يصابكف بعاىة مستديمة ك التي يعرفيا بعض 

فقد الجسـ المقدرة عمى أداء إحدل كظائفو الطبيعية فقدا كميا أك جزئيا ال يتكقع " الفقياء بأنيا 
 ، ك تعد إصابة الضحية بعاىة مستديمة سببا مف أسباب ظركؼ التشديد في جرائـ 2" شفاؤه 

االتجار بالبشر ػ 

      كأما بخصكص اآلثار النفسية التي يصاب بيا ضحايا االتجار بالبشر فيي القمؽ المزمف 
ك االكتئاب ك االضطرابات النفسية جراء تعرض الضحايا لمتعذيب ك اإلكراه مما يجعؿ 

                                                           
 .41 ػػػػ40 ص مرجع سابؽ ،السيد عتيؽ ، ػػػػ   1
       ،1986 عبد الحميد الشكاربي ، الظركؼ المشددة ك المخفية لمعقاب ، دار المطبكعات الجامعية ، اإلسكندرية ، ،دػػػػػػ   2

 .164ص 
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الضحايا ييمشكف مف المجتمع ك يصمكف لئلدماف عمى الخمر أك المخدرات لنسياف كاقعيـ 
المرير ك غالبا ما يككف مصير ضحايا االستغبلؿ الجنسي خصكصا اإلنتحار ػ 

التفكك األسري  : ثانيا 

    إف مف أىـ أسباب ظيكر جرائـ االتجار بالبشر ىي ظاىرة التفكؾ األسرم كما أنو مف أىـ 
نتائج ك آثار االتجار بالبشر ىي كذلؾ تفاقـ ظاىرة تفكؾ األسرة ، التي تعد المبنة األساسية 

ألم مجتمع ، فأخذ األطفاؿ ك النساء مف حضف عائبلتيـ ك أخذىـ إلستغبلليـ جنسيا         
ك إقتصاديا في مجتمعات أخرل يؤدم إلى عدـ إمكانية نمك األطفاؿ سكاء أكانكا إناثا أك ذككرا 
نمكا طبيعيا داخؿ عائبلتيـ ك يؤدم لظيكر جيؿ جديد مف ضحايا االتجار بالبشر مشكه نفسيا 
ك عقميا ، ك حتى ثقافيا ، فعادة ال يمكف لضحايا االستغبلؿ الجنسي بناء عائبلت جديدة بؿ 

يصبحكف مشكبل إجتماعيا صعب الحؿ لمجتمعيـ األصمي ، فحتى لك عاد الضحايا إلى 
مجتمعيـ فإف ىذا األخير يبقى أفراده ينظركف لضحايا االتجار بالبشر نظرة إحتقار ك يبقكف 
مكصكمكف بالعار ك منبكذيف مف المجتمع مما  يجعميـ ضحايا عرضة لبلنحراؼ ك تعاطي 

المخدرات ػ 

     ك عمكما فيؤدم االتجار بالبشر لمتفكؾ االجتماعي ك يسيـ بطرؽ عدة في تدمير البنى 
اإلجتماعية ك إنتزاع األطفاؿ مف مجتمعيـ األصمي ك عائبلتيـ ك يمنعيـ مف النمك الطبيعي    
ك األخبلقي ك مف أىـ اآلثار االجتماعية التي تنتج عف ظاىرة االتجار بالبشر تتمثؿ          

  1: فيما يمي 

إختبلؿ القيـ االجتماعية نتيجة إلىدار المبادئ األساسية لحقكؽ اإلنساف حيث ينتشر - 1
الجنس التجارم ػ 

                                                           
 أحمد بف صالح بف ناصر البركاني ، المكاجية الجنائية لجرائـ االتجار بالبشر ، رسالة دكتكراه جامعية ، ، كمية ،دػػػػػػ   1

 .46 ، ص 2015القاىرة ، ، الحقكؽ
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زيادة األطفاؿ غير الشرعييف الذيف كلدكا مف ضحايا االستغبلؿ الجنسي ك يصبح ىؤالء - 2
فئة مف المجتمع تؤدم إلخبلالت كبيرة ك أصبح حاليا ظيكر ما يسمى أطفاؿ الشكارع في كؿ 
الدكؿ العربية ك اإلسبلمية رغـ أف الديف اإلسبلمي يحـر العبلقات غير الشرعية خارج نطاؽ 

الزكاج ػ 

إنتشار منظمات إدارة ك ممارسة تجارة الجنس ك البغاء ك تشعب العمميات المتصمة بيا ، - 3
إضافة إلى ظيكر نمط جديد مف جرائـ خطؼ النساء ك األطفاؿ ػ 

تغيير نمط االستيبلؾ في القطاع العائمي خاصة المتأثرة بيذه الظاىرة فيما يتعمؽ بتعقب - 4
المكضة ك السفر لمخارج ك االتصاؿ بالمكاقع اإلباحية عمى شبكة المعمكمات ك ىك مكضكع لو 

بعد اجتماعي ك أخبلقي عمى األسرة ػ 

استدراج المرأة ك الطفؿ ك معاممتيـ كسمعة ك تحكؿ مفيـك النظاـ السياحي في المجتمع - 5
إلى نظاـ يقـك عمى أساس المتاجرة بالبشر مف خبلؿ بيعيـ ك شرائيـ بما يخالؼ القيـ ك الكرامة 

اإلنسانية ػ 

إنتشار ظاىرة التسكؿ بؿ أنيا تعد أحد مظاىر االستغبلؿ الذم يككف ضحيتو عادة األطفاؿ - 6
ك النساء ػ 

رفض األسرة  ك كذا المجتمع لمف سبؽ االتجار بيـ ، األمر الذم يمقي عمى المؤسسات - 7
الرسمية ك غير الرسمية مسؤكلية القياـ بدكر األسرة المؤقت بالنسبة ليـ ػ  

 ػ 1زيادة المشاكؿ التربكية فضبل عف إرتفاع نسبة األمييف بيف أفراد المجتمع - 8

 

 

                                                           
 . 121عبد القادر الشيخمي ، مرجع سابؽ ، ص ، د ػػػػػػ   1
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التطور التاريخي لإلسترقاق : المبحث الثالث 
 

      كانت العصكر البدائية ال تعرؼ الرؽ ، فاإلنساف لـ يقـ بإستغبلؿ أخيو بؿ كاف يعيش 
عمى الصيد ك جني الثمار الطبيعية ، ك كانت المجتمعات البدائية يشيع فييا التعاكف          
ك المساكاة ك تعمؿ مشتركة في تحصيؿ غذاءىا ، ك لما إستطاع اإلنساف البدائي تأىيؿ بعض 

 المككنة مف 1الحيكانات ك صنع الشباؾ أصبح األسير ال يقتؿ بؿ يستخدـ في رعي الماشية 
الحيكانات المستأنسة ، ك بالتالي نشأ االسترقاؽ كظاىرة إجتماعية لدل اإلنساف القكم باستعباد 
اإلنساف الضعيؼ ك بدال مف قتمو يتـ أسره ثـ إسترقاقو ، ك العيش في أدنى مراتب الحياة أىكف 

مف القتؿ ك أصبحت ظاىرة االسترقاؽ فعبل مباحا في المجتمعات القديمة فكانت تمؾ 
 . 2المجتمعات مقسمة إلى طبقة األحرار ك طبقة العبيد 

       ك نظاـ الرؽ عاش كنظاـ أساسي في حياة كؿ األمـ القديمة ك التبايف الطبقي كاف يقسـ 
الجماعات اإلنسانية ، ك العبيد يعدكف أدنى طبقات المجتمعات القديمة ، ك عرؼ الرؽ في 

الحضارات القديمة مثؿ حضارة ببلد الرافديف ك الحضارة الفرعكنية القديمة ك في أكركبا        
ك أمريكا ، لذلؾ سنتطرؽ لدراسة ظاىرة الرؽ عبر الحضارات القديمة ك سنتطرؽ لمديانات 

السماكية ك مكقفيا مف الرؽ ػ 

       ك سنتطرؽ غي المطمب األكؿ إلى نظاـ الرؽ في الحضارات القديمة ، ك في المطمب 
الثاني إلى الرؽ في القركف الكسطى ، ك في  المطمب الثالث إلى الرؽ في الديانات       

.  السماكية 

 

                                                           
 . 13ص ،  عبد السبلـ الترمانيني ، الرؽ ماضيو ك حاضره ، الككيت ، عاـ المعرفة ،دػػػػػ   1
،  ك الثقافة ك العمـك  ، مطبعة المنظمة العربية لمتربية (بحكث ك دراسات)جماؿ زكريا قاسـ ، مسألة الرؽ في إفريقيا ، د ػػػػػ   2

 . 20ص ،  1989  ، الطبعة األكلى
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نظام الرق في الحضارات القديمة  : المطمب األول

      سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى الرؽ في الحضارة السكمرية في الفرع األكؿ ، ك في الفرع 
الثاني إلى الرؽ في الحضارة الفرعكنية ، ك في الفرع الثالث  إلى الرؽ عند الينكد ك الصينيكف 

. القدماء ، ك في الفرع الرابع إلى الرؽ في الحضارة اليكنانية ك الحضارة الركمانية 

    الرق في الحضارة السومرية : الفرع األول 

      إف الحضارة السكمرية أقدـ الحضارات التي ظيرت في ببلد ما بيف النيريف ك يرقى 
 قبؿ الميبلد ك الكاقع أف 2200 قبؿ الميبلد ك إمتدت إلى حكالي 4000تاريخيا إلى العاـ 

السكمرييف لـ ينشؤكا إمبراطكرية كاسعة بؿ اكتفكا بإقامة مجمكعة مف الدكؿ المستقمة التي بمغت 
العراؽ  )مرتبة عالية مف التمدف ك قد إىتمكا بالزراعة ك تربية الماشية ، ك تعتبر ببلد الرافديف 

ميدا ألقدـ الحضارات ك الشرائع ك ساىمت في صنعو سبلالت بشرية مختمفة ، ك يعد  (حاليا 
السكمريكف مف أقدـ الشعكب العريقة التي إستطاعت كضع لبنات الحضارة األكلى في القسـ 

الجنكبي في العراؽ القديـ ، فببلد الرافديف بحسب الكثائؽ التاريخية ك رأم الفقياء ميد البدايات 
الحقيقية لمتشريع ك التي تككنت فييا أكلى التجمعات البشرية ك التي تمثؿ الييكؿ األكؿ لمدكلة 

بكؿ ما تعنيو مف تنظيـ سياسي ك إقتصادم ك إجتماعي ػ 

     ك لقد تميز مجتمع ببلد ما بيف الرافديف بككنو مجتمعا طبقيا مقسما إلى ثبلث طبقات 
، ك الطبقة الكسطى     (باالكيمـ  )إجتماعية ك ىي طبقة األحرار أك ما يصطمح عمى تسميتيا 

 ػ 1 (كردـك  )أك طبقة المتكاضعيف ، ك طبقة العبيد ك تسميتيا  (مشكينـك  )أك ما تسمى 

       ك تعتبر طبقة العبيد أك طبقة األرقاء الطبقة الدنيا في المجتمع ك ىـ فاقدكا الحرية 
يباعكف في األسكاؽ ك يقكمكف بخدمة األسياد ك يؤدكف األعماؿ الشاقة ، ك الجدير بالذكر أف 

                                                           
 ، بغداد ، األكلى أحمد ىاشـ العطار ، مبلمح حقكؽ اإلنساف في شرائع العراؽ القديـ ، دار الشؤكف الثقافية ، الطبعة ،دػػػػػػ   1

 . 13 ص 2004
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الرقيؽ في ببلد ما بيف النيريف كاف يتبع أمو ك أبيو ، فإبف الحرة حر ك لك كاف أبكه رقيقا ،     
ك ابف الرقيقة يككف رقيقا ػ 

       فعندما بدأت تظير التشريعات العراقية المكتكبة أصبح جزء مف ىذه التشريعات يتحدث 
عف العبكدية ، فقد نظمت ىذه التشريعات عممية إقتناء الرقيؽ ك كيفية تحكؿ الفرد إلى رقيؽ    
أك تحرره منو ، كما نظمت طريقة معاممتيـ ك كاجباتيـ تجاه أسيادىـ ك العقكبات التي تفرض 

عمييـ إذا خالفكا أك العقكبات التي تفرض عمى أسيادىـ إذا أساؤكا معاممتيـ بشدة أدت إلى 
 ، ك عمى الرغـ مف أف مجتمع ببلد كادم الرافديف كاف يقـك عمى فكارؽ طبقية متأثرا 1كفاتيـ 

بمعتقدات ذلؾ العصر إال أف حالة العبيد لـ يكف ميؤكسا منيا ، فشريعة حمكرابي نظمت كثيرا 
مف األحكاـ التي تخفؼ مف الحيػاة القاسيػة التي كػاف يعيشيا العبيػد بؿ أنيا تكسع مف أساليب 

  ػ 2عتقيـ 

     ك قد تـ تأطير المركز القانكني لمرقيؽ ، فأصبح يعترؼ لو بشخصيتو القانكنية في عدد 
مف المجاالت كحقو في الزكاج ك تككيف أسرة ، ك لـ يكف حقو في الزكاج يقتصر عمى أف 

يرتبط بامرأة مف طبقتو أم طبقة الرقيؽ بؿ كاف لو الحؽ أف يتزكج مف إمرأة مف طبقة األحرار 
 ، ك أصبحت ذمة العبد 3ك كاف لو الحؽ في أف يمتمؾ األمكاؿ ك لو أف يترافع أماـ القضاء 

ك تتككف  (حكزة الرقيؽ )المالية مستقمة عف ذمة مالكو في حدكد معينة ، ك ىذه األمكاؿ تسمى 

                                                           
 ، 1مركز دراسات الكحدة العربية ، ط ، كليـ نجيب جكرج نصار ، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية في القانكف الدكلي ، د ػػػػػػ   1

  .183 ، ص 2008بيركت ، 

 .14 ص 1988 ، بغداد ، 1فكزم رشيد ، القكانيف في العراؽ ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، ط ، د ػػػػػ   2
، مركز  (دراسة مقارنة مع التشريعات الكطنية)ماجد حاكم عمكاف الربيعي ، حظر االتجار بالبشر في القانكف الدكلي ػػػػػ   3

 . 68، ص 2015ميكرية مصر العربية ، ، ج األكلىالطبعة ، الدراسات العربية الجيزة 
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مف ناتج عمؿ العبد ك كذلؾ مف اليبات التي تمنح أك تقدـ لو مف سيده ك يمكف لمعبد أف يجرم 
 ػ 1التصرفات القانكنية ك المالية بيذه األمكاؿ 

    ك لئلشارة فإف قانكف حمكرابي قد تضمف تشريعا خاصا بالعبيد ك مف بعض مكاده المادة 
إذا السيد إشترل رقيقا أك أمة ك أصيب بمرض قبؿ إتماـ شيره فعميو بأف يعيده إلى  : "278

ك ىذا يعد في التشريعات الحديثة ضماف )" بائعو ك عمى المشترم أف يسترجع الفضة التي كزنيا
لمعيكب الخفية في المبيع فالحضارة السكمرية رغـ تطكرىا التشريعي إال أنيا كانت ترل أف العبد 

إذا إشترل رقيقا أك أمة ك طكلب بالمرجع فعمى بائعو دفع  " 279ك المادة  (مجرد سمعة 
ػ "المرجع 

إذا سيد إشترل في ببلد أجنبية رقيقا أك أمة ك لما عاد إلى بمده         " 280       ك المادة 
ك إكتشؼ مالؾ الرقيؽ أك األمة أف الرقيؽ أك األمة مف أبناء الببلد يطمؽ سراحيا بدكف فضة    

ك ىذا ما يعد حماية قانكنية ألبناء ببلد الرافديف مف كقكعيـ كعبيد ، فإذا تـ إسترقاقيـ مف  )
ببلد أخرل ثـ تـ شراؤىـ مف أحد أبناء ببلد الرافديف فإنيـ يعتقكف مباشرة عند التأكد مف أنيـ 

ػ  " (مف أبناء البمد 

فعمى المشترم أف  (أخرل  )إذا كاف الرقيؽ أك األمة مف أبناء ببلد ثانية  : 281    ك المادة 
يقكؿ أماـ اإللو أنو إشترل بالفضة ك عمى صاحب الرقيؽ أك األمة أف يعطي لمتاجر الفضة 

التي كزنيا ك يذىب برقيقو أك أمتو ػ  

إذا رقيؽ قاؿ لسيده أنت لست سيدم ك أثبت أنو رقيؽ فعمى سيده أف  : 282      ك المادة 
ػ  (ك ىذا يعد جزاءا لمعبد اآلبؽ )يقص أذنو 

       فقد كانت القكانيف ك األعراؼ في العراؽ القديـ تمـز مالكي الرقيؽ بحسف معاممة    
 ػ 2األرقاء 

                                                           

    عباس العبكدم ، شريعة حمكرابي ، دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة ك الحديثة ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، ، د ػػػػػ   1
 . 11ص ،  2010 ، بغداد 2ط 
 . 13 ، ص 2008 ، بغداد ، 1مكفؽ ميذكؿ محمد شاىيف الطائي ، قانكف أكرنمك ، دار الكتب ك الكثائؽ ، ط ػػػ   2
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 مف شريعة حمكرابي 175      ك مف النصكص القانكنية المتميزة المثيرة لئلعجاب نص المادة 
الذم يحؽ بمكجبو لمعبد أف يتزكج إمرأة حرة ك يككف أبناؤىا أحرارا فيرثكف الحرية عف أميـ ك ال 

 مف شريعة حمكرابي عمى أنو يككف أكالد 71يرثكف العبكدية عف أبييـ ، ك كذلؾ نصت المادة 
، ك نرل  (مثميا مثؿ سيدىا  )األمة مف سيدىا أحرارا ك تنسحب حريتيـ عمى أميـ فتصبح حرة 

أف إعطاء الحؽ لمعبد في الزكاج مف إمرأة حرة ك يككف أبناؤه أحرارا فيو رقي حضارم ك معاني 
إنسانية كبيرة ، فحاليا ىناؾ دكؿ عربية عديدة مثؿ لبناف ك الككيت ك غيرىا مف الدكؿ العربية 
التي ال يتـ منح جنسية األـ البنيا إف كاف كالده مف جنسية أخرل حتى ك لك كاف مف جنسية 

دكلة عربية ك ىذا يعد إنتكاسة في التشريع ، فيا حبذا لك تـ إقتباس بعض إنسانية تشريع 
حمكرابي الذم سف في ببلد الرافديف ما قبؿ الميبلد ػ 

      ككما أف شريعة حمكرابي كما أسمفنا تنص عمى عدـ حؽ صاحب العبد في المطالبة بأف 
يككف أبناء عبده مف السيدة الحرة عبيدا لو ، فيـ يكلدكف أحرارا ك ىي تعد خطكة كبيرة نحك 

تحرير العبيد ػ 

      كأما بخصكص مصادر الرؽ في ببلد الرافديف أك في الحضارة السكمرية القديمة فكانت 
 ك الدليؿ عمى ذلؾ المنحكتات اآلشكرية      1أساسا األسر ك ذلؾ لتفاخر الممكؾ بحمبلتيـ 

التي تبيف صفكفا طكيمة مف األسرل مكثقة األيدم تعقبيـ النساء ك ىف يحممف أطفاليف ك كاف 
 ك ينتيي الرؽ بتحرير الرقيؽ مف العبكدية ليصبح حرا ك ىك يقع     2األسير ممؾ لمف يأسره 

عادة مف مالؾ الرقيؽ الذم يعتقو أحيانا تقربا لآللية أك إعترافا بخدمات جميمة قاـ بيا        
 ك قد إنقسـ الرؽ في العراؽ القديـ 3العبد لو أك لدكلتو أك لكبر سنو أك قد يككف بمقابؿ مالي 

إلى ثبلثة أقساـ رقيؽ القصر ، رقيؽ المعبد ، ك رقيؽ الممكية الخاصة ، ك كانت الحركب 

                                                           
 . 45 ، ص 1987عامر سميماف ، القانكف في العراؽ القديـ ، كزارة الثقافة ك اإلعبلـ ، بغداد ، ، د ػػػػ   1
  .87العاتؾ ، القاىرة ، بدكف سنة طبع ، ص  ، شعيب أحمد الحمداني ، قانكف حمكرابيػػػػ   2
  .172 ، ص 1980 ، بغداد ،  1، ط  م ، تاريخ العراؽ القديـ ،بدكف دار نشرتصبيح مسكك، د ػػػػػ   3
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 ك كاف العتؽ يتـ في عيد سبللة أكر الثالثة       1الدائرة آنذاؾ ىي المصدر الرئيس لمرقيؽ 
بقرار مف القضاء ألف بيع الرقيؽ كاف يتـ عف طريؽ القضاء أيضا ، ثـ زالت ىذه الطريقة     

في عيد سبللة الرساكايسف السبللة البابمية األكلى لتحؿ محميا طريقة إبراـ العقد بيف الرقيؽ      
ػ  2ك سيده 

الرق في الحضارة الفرعونية  : الفرع الثاني 

      لقد كانت المجتمعات القديمة تعرؼ نظاـ الرؽ ، ك منيا مصر الفرعكنية ك شيدت 
عكاصـ األقاليـ قياـ األغنياء بشراء العبيد ، فكاف يتـ تشغيميـ في مجاؿ الخدمة في المنازؿ 
ككذلؾ يتـ إخضاعيـ لمعمؿ في بعض األحياف في المزارع ، ك إتصفت معاممة الرقيؽ في 

مصر الفرعكنية بالصفة اإلنسانية ػ 

       ك في عيد الدكلة المصرية القديمة  لـ يكف الرؽ الخاص معركفا ك ذلؾ لقمة الحركب 
التي كانت تخكضيا الدكلة  أما ما كانت تجمبو الدكلة مف األسرل األجانب  ، فكاف يعد مف 
الرقيؽ العاـ المممكؾ لمدكلة ، ك كانت تستخدميـ ببل أجر في المزارع ك المساكف الممكية أما 
في عيد الدكلتيف الكسطى ك الحديثة ، فقد ظير نظاـ الرؽ الخاص ك كانت أسباب الرؽ ىي 

األسر ك الكالدة ك الديف ك قد عد الرقيؽ كفقا لمقانكف المصرم القديـ شيئا مف األشياء ، ك أجاز 
ىذا القانكف لسيده أف يتصرؼ فيو بالبيع ك اإليجار ك اليبة ك الكصية ك كاف يكرث عنو ، ك لو 

 ػ 3أف يسترده قضائيا إذا ىرب أك إستكلى عميو أحد ك لو أف يحرره بالعتؽ 

 (الحضارة السكمرية )      ك قد إشتيرت الحضارة المصرية القديمة مثؿ حضارة كادم الرافديف 
بأنيا أقدـ الحضارات التي عرفيا التاريخ ، ك كانت تقـك عمى نظـ إجتماعية متطكرة جعمتيا 

                                                           
، 1986جكرج ككنتينك ، الحياة اليكمية في ببلد بابؿ ك آشكر ، ترجمة سميـ طو التكريتي ك برىاف عبد التكريتي ، بغداد ، ػػػػ   1

  40ص 
  .136 ، ص 1980ىاشـ الحافظ ، تاريخ القانكف ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، ، د ػػػػػ   2

 .213عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ  ، ص ػػػػػ   3
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أكثر ببلد ذلؾ الزماف تقدما ، ك لقد ساىمت عدة عكامؿ في تقدـ ك تطكر ىذه الحضارة مثؿ 
إكتشاؼ الكتابة ك إستخداميا في األلؼ الثالث قبؿ الميبلد ك إستثمارىـ لمياه نير النيؿ المنعة 

الجغرافية التي ضفتيا ليـ حدكدىـ الطبيعية مف مخاطر الغزك الخارجي ػ  

    ك كاف في مصر الفرعكنية يعامؿ عبيد القصكر معاممة إنسانية كميا شفقة ك رحمة، ك 
كانت ديانتيـ تسمح لمحر أف يتزكج جارية، ك تحـر عمييـ قتؿ الرقيؽ ك مف قتؿ عبدا فإنو يقتؿ 

 ػ 1بو قصاصا منو 

      ك قصة سيدنا يكسؼ عميو السبلـ التي جاء ذكرىا في القرآف الكريـ خير دليؿ عمى 
معاممة الرقيؽ في الحضارة الفرعكنية القديمة، فكاف عبيد القصكر يعاممكف معاممة إنسانية ،     

ك ىذا غير العبيد اآلخريف ػ 

      ك لقد تعددت إستخدامات الرقيؽ بشكؿ كبير لدل المصرييف القدماء ، فكانكا يستخدمكف 
األرقاء ك يعدكنيـ كاآللة التي تعمؿ لتمبية حاجياتيـ ك تكفير سبؿ الراحة ليـ مف دكف كمؿ      

أك ممؿ ، ك كانكا يقسمكنيـ إلى أرقاء عمؿ ك الذيف تمقى عمى عاتقيـ ميمة القياـ باألعماؿ 
الشاقة ك كذلؾ أرقاء الزينة الذيف كانكا أكفر حظا مف اآلخريف ك كانت تزيف بيـ قصكر الممكؾ 
ك الحكاـ ك كانكا يعدكف مف مظاىر األبية ك العظمة في المعابد ك القصكر كما يدؿ عمى ذلؾ 

قكؿ العزيز المرأتو في حؽ سيدنا يكسؼ عميو السبلـ  قكلو تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف     
َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمن مِّْصَر اِلْمَرَأِتِو َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأن َينَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا ": الرحيـ 

َوَكَذِلَك َمكَّنِّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض َوِلُنَعمَِّمُو ِمن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث َوالّمُو َغاِلٌب َعَمى َأْمرِِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر 
 .2"النَّاِس اَل َيْعَمُمون

                                                           
 .123 ، ص 1964االبراشي محمد عطية ، ركح االسبلـ ، مكتبة االنجمك المصرية ، الطبعة األكلى ، القاىرة ، ػػػػػ   1
2
 . مف سكرة يكسؼ21اآلية  ـــ  
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      كأما بالنسبة لؤلسرل الذيف يككنكف عمى العمـك أرقاء الدكلة فإنيـ يقكمكف باألعماؿ 
الشاقة التي تستمزميا حاجات البمد مف شؽ الطرؽ ك البناء ، ك كاف لمرقيؽ دكر كبير لدل 

قدماء المصرييف في العمؿ ك البناء ك نقؿ الحجارة مف أجؿ بناء القصكر ك المعابد ك الشكاىد 
الحضارية الماثمة لمعياف مثؿ األىرامات ػ 

الرق عند الينود و الصينيون القدماء : الفرع الثالث 

      سنتطرؽ لدراسة الرؽ في الحضارة اليندية ك كذلؾ لمرؽ في الحضارة الصينية ألنيما 
كذلؾ مف الحضارات الضاربة في عمؽ التاريخ حتى نفيـ ظاىرة االسترقاؽ المتجذرة في 

المجتمعات القديمة ، ك التي بقيت آثارىا لحد الساعة ػ 

الرق عند الينود القدماء   : أوال 

       لقد كانت لدل الينكد القدماء طبقات أعبلىا طبقة األشراؼ ك ىـ البراىمة ، أما طبقة 
العماؿ فيي الطبقة الدنيا التي تستخدـ في األعماؿ ك لمطبقة األكلى السيادة ك السيطرة عمى 
طبقة األرقاء ك عمى ىذه الطبقة كاجب الطاعة ك الخضكع ، ك يستمر الرقيؽ خادما طكاؿ 
حياتو ك كانت القكانيف التي يحكـ بيا جائرة ، ك الينكد كانت شريعتيـ تقضي بأف الرقيؽ لـ 
يخمقكا إال لخدمة البرىمي ، إذ كانت الديانة البرىمية تقسـ الييئة االجتماعية عمى أربعة   

طبقات ، أكليا طبقة البراىمة ك آخرىا طبقة السكدرا ، ك السكدرا لـ يخمؽ في إعتقاد الينكد إال 
 ػ 1لخدمة البراىمة 

الطبقة المقدسة  )       ك الشريعة اليندية تقضي عمى أف الرقيؽ لـ يخمؽ إال لخدمة البرىمي 
فكانكا يتخذكف الرقيؽ مف إحدل طبقات المجتمع التي تعتبر صفة العبكدية الزمة ليا  (عندىـ

حتى لك تخؿ السيد عف عبده فإنو يبقى رقيقا ال يصمح أف يتمتع بحريتو كغيره مف الناس ،      

                                                           
فاطمة قدكرة الشامي ، الرؽ ك الرقيؽ في العصكر القديمة ك الجاىمية ك صدر اإلسبلـ ، دار النيضة العربية ، الطبعة ػػػػػ   1

 .28 ، ص 2009 لبناف ،  ، األكلى ، بيركت
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ك كانت القكانيف عندىـ تقضي بقتؿ العبد ألقؿ ىفكة يرتكبيا ػ ك كانت القكانيف التي يحاكـ بيا 
جائرة ، فإذا إعتدل رقيؽ عمى برىمي حكـ عمى الرقيؽ بالقتؿ ، ك إذا شتمو بمفظ بذمء قطع 

لسانو ، ك إذا إحتقره عكقب بكضع خنجر محمي بالنار في فمو ،  ك إذا تجرأ ك نصح لبرىمي 
نصيحة تتصؿ بكاجبو أمر المالؾ بكضع زيت ساخف في أذنو ك فمو ك إذا إغتصب برىمي 

شيئا مف الرقيؽ حكـ عميو بدفع غرامة مالية ك إذا سرؽ عبد شيئا مف برىمي حكـ عميو 
تترؾ لمعبيد ليقكمكا بيا ، ك األعماؿ المقبكلة يقـك بيا  باإلحراؽ حيا ، ك كانت األعماؿ النجسة

 ػ 1الخدـ ك كانت في اليند طائفة أخرل منبكذة تسخر لمخدمة كالعبيد 

الرق عند الصينين القدماء  : ثانيا 

       تعد الحضارة الصينية مف أقدـ حضارات الشرؽ األقصى ، ك يمتد تاريخيا الحضارم 
إلى أكثر مف أربعة آالؼ سنة قبؿ الميبلد ، ك تقع الحضارة الصينية بيف بطاح سيبيريا في 

الشماؿ ك صحارم آسيا في الغرب ك جباؿ اليمبليا في الجنكب ك بحر الصيف في الشرؽ ،     
ك كاف لكجكد أحكاض نيرية خصبة ك مناخ جيد األثر الكبير في تسييؿ قياـ تجمعات سكانية       

ك بشرية مستقرة منذ أقدـ العصكر ك كاف الفقراء مف الصينييف القدماء يبيعكف أبناءىـ ك بناتيـ 
مف شدة فقرىـ ك حاجتيـ ، ك كاف لمسيد الحؽ في بيع مف لديو مف األرقاء ك أكالدىـ ك قد 

عرؼ الصينيكف بالذكاء ك الحكمة ك الرقة ك المركءة ك اإلنسانية العتقاد إمبراطكر الصيف            
أف اإلنساف أفضؿ المخمكقات ك كاف مف أكامره مف قتؿ عبدا قتؿ ، ك مف ككاه  (ككانجكف )

  ػ 2بالنار عكقب 

 

  

                                                           
 . 39يكسؼ حسف يكسؼ ، مرجع سابؽ، ص ػػػػػ   1
 .125األبراشي محمد عطية ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   2
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الرق في الحضارة اليونانية و الحضارة الرومانية  : الفرع الرابع 

      تعد الحضارة اليكنانية مف الحضارات التي جاءت بفكرة الديمقراطية ك ىذه الكممة ال زالت 
تستعمؿ لحد اآلف ك تيدؼ لمكصكؿ إلييا كؿ األنظمة السياسية لذلؾ سنتطرؽ بالدراسة لظاىرة 

الرؽ في الحضارة اليكنانية ك كذلؾ لظاىرة الرؽ في الحضارة الركمانية ػ 

الرق في الحضارة اليونانية  : أوال 

      إنتشر الرؽ عند قدماء اليكنانييف ، ك كانت أثينا سكقا لبيع العبيد ك شرائيـ ، ك كاف 
مفيـك الحرية يقصد بو كضع قيكد عمى سمطة الحكاـ ك الحرية في الديمقراطية اليكنانية القديمة 

 ػ 1لـ تحتؿ ىذا المعنى ، فقد كاف الفرد تحت إمرت الدكلة ك خاضع ليا في كؿ شيء 

      ك قد أجاز الفيمسكؼ اليكناني أرسطك الرؽ ك قسـ الجنس البشرم إلى قسميف أحرار      
ك عبيد  ك األرقاء لدل اليكناف نكعاف مختمفاف أحدىما سكاف الببلد التي ىزمت في الحرب ،   

ك ىـ يعدكف جزءا مف األرض ك النكع اآلخر أرقاء إشتراىـ سادتيـ بأمكاليـ ك ليـ عمييـ 
السمطة المطمقة ػ 

     كأما المدرسة األفبلطكنية ك عمى رأسيا الفيمسكؼ أفبلطكف فقد عالجت الرؽ مف زاكية 
ضيقة  ك محدكدة ك ىي زاكية اإلنساف اليكناني ، فقسمت البشر إلى صنفيف يكناف عاقميف     

ك برابرة متكحشيف فكؿ مف لـ يكف يكنانيا ال يتكمـ اليكنانية فير بربرم متكحش ك ىك كحده 
 ػ  2الجدير بأف يككف عبدا لميكناني 

    ك قد ربط أفبلطكف بيف الرؽ ك النظاـ السياسي في المدينة فقسـ أفراد المجتمع عمى ثبلث 
طبقات ك ىـ العاممكف ك الحرس ك الحكاـ ، فالعدؿ عند أفبلطكف ال يقـك عمى المساكاة ك إنما 

                                                           
 ، عماف، 3غازم حسف صابريني ، الكجيز في حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، الطبعة ػػػػػ   1

 . 22 ص 2011
 . 10 ص 1969المطبعة الحديثة، عماف ، ،  1نديـ المبلح ، مكجز تاريخ الرؽ ، ط ػػػػػ   2
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يقـك عمى التكازف بيف طبقات المجتمع ، ك ينتيي أفبلطكف إلى أف الحرية ك الرؽ ظاىرتيف 
طبيعيتيف ك يجعؿ المعيار الفاصؿ بينيما العقؿ فمف كىبتو الطبيعة عقبل ممتازا كاليكناني فيك 
حر بطبيعتو ، ك يذىب أرسطك مذىب أفبلطكف في عد كاعتبار الرؽ نظاما طبيعيا ك يتفؽ مع 

 ػ 1أستاذه في التمييز بيف اليكناني ك غير اليكناني 

      ك لقد كاف الرؽ لدل الحضارة اليكنانية يستمد مف عدة كجكه منيا ، األسر في الحركب    
ك مف المكلد لعبد ك مف الحكـ الصادر باإلدانة ، ك مف العجز عف الكفاء بالديف ، ك مف 

القرصنة ك االختطاؼ مف الببلد األخرل ، ك قد اشتير المجتمع اليكناني بالحرب ك القرصنة    
ك المبلحة ك التجارة ، ك كاف المياجريف األجانب ال يتمتعكف بأم حماية ك مف يقع منيـ كاف 

يباع ك يتصرؼ فيو كالعبيد ، ك يعمؿ العبيد عادة في الخدمة المنزلية ، ك في زراعة    
 ػ 2األراضي ، ك في األنشطة الحرفية األخرل التي ال يمارسيا األحرار 

    ك يرل أرسطك أنو ال يجب الربط بيف نظاـ الرؽ ك النظاـ السياسي كما تخيمو أفبلطكف      
ك إنما يربطو بالضركرة االقتصادية فقط ، فيقكؿ أف الممكية ىي أداة المعيشة ك أف العبد ممكية 
حية ك أداة تعمؿ بما تؤمر بو فمك كانت كؿ أداة يمكنيا بما أمرت بو أف تشتغؿ مف ذات نفسيا 

الستغنى أرباب العمؿ عف العماؿ ك السادة عف العبيد ، ك مادامت اآللة ال تشتغؿ إال بقكة 
العبيد ، ك األرض ال تنبت الحب إال بسكاعدىـ فإف الرؽ يبقى ضركريا القتصاد األسرة        

  ػ 3ك المدينة 

    كأما السفسطائيكف فقد أنكركا بدكرىـ أف الرؽ ك نبالة المكلد أمراف طبيعياف ك قد نسب إلى 
أحد منيـ قكلو أف اهلل خمؽ الناس جميعيـ أحرارا ك لـ يجعؿ أم كاحد منيـ عبدا بؿ أنكر 

                                                           
 .231ص  ،  1973 ، 3 أحمد الشمبي ، مقارنة األدياف ، مكتبة النيضة المصرية ، ط  ،دػػػػػ   1
السيد عبد الحميد فكدة ، النظرية الدستكرية لمديمقراطية األثينية ، المجمة العممية لكمية الشريعة ك القانكف بطنطا ، العدد ػػػػػ   2

 .24ص  ،  2001 ، 14
 . 22عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػػ   3
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السفسطائي أنطيفكف في القرف الخامس قبؿ الميبلد كجكد فكارؽ طبيعية بيف اإلغريؽ            
 ػ 1ك البرابرة 

     ك لكف في الحضارة اليكنانية اختمؼ الفبلسفة فييا في نظرتيـ بشأف الرؽ ك كانت مسألة 
اإلنساف ك الحرية مف المسائؿ الميمة المطركحة عمى الفمسفة منذ كجكدىا ػ 

     ك قد نادت المدرسة الركاقية باألخكة اإلنسانية ك المساكاة بيف البشر ك بتحرر األفراد مف 
القكانيف الكضعية ، فظيرت لمكجكد نكاة مدرسة الحقكؽ الطبيعية التي يتمتع بيا البشر جميعيـ 

بحقكؽ طبيعية تسمك عمى القكانيف الكضعية لمدكؿ ، ك عندىـ المكاطنة ال يسكغ تحديدىا 
بمدينة أك شعب فالناس جميعا أخكة ليس بينيـ سادة ك ال عبيد ك ىـ جميعيـ مكاطنكف مف 

 ػ  2حيث أنيـ متفقػكف في الماىيػة تجمعيـ طبيعػة كاحدة ك ىي أميـ ك ىي قانكنيـ 

 أك عبيد األرض ،      3     ك عند اليكناف كما ذكرنا آنفا نكعاف مف العبيد ، النكع األكؿ القف 
ك كانكا طبقة في المجتمع ترتبط باألرض ، ك مثاليـ الييمكش في إسبارطة الذيف كانكا يممككف 
بعض الحقكؽ تجاه سيدىـ فمـ يحؽ لمسيد بيعيـ أك قتميـ ، لكنيـ لـ تكف ليـ أية حقكؽ تجاه 
الدكلة ، ك كاف باإلمكاف عتقيـ في بعض األحياف بسبب خدماتيـ الجيدة في الحقكؿ الزراعية 

أما النكع الثاني فيـ عبيد البيكت ك كانكا مف اإلغريؽ أك مف األجانب ك يباعكف في سكؽ 
العبيد عقابا ليـ عمى ثكرتيـ ، ك كاف القسـ األكبر مف العبيد ىـ األجانب يؤتى بيـ مف غرب 

. آسيا أك مف المقاطعات المجاكرة لمبحر األسكد ، ك يطمؽ عمييـ السيكثيف 

                                                           
،     2010 مازف ليمك راضي ، د حيدر عبد اليادم ، المدخؿ لدراسة حقكؽ اإلنساف ، دىكؾ مطبعة جامعة دىكؾ ، ،دػػػػػ   1

 . 18ص 
 ، عماف ، 3 د ، عمي عمياف أبك زيد ، حقكؽ اإلنساف ك حرياتو ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، طبعة ك  عمي الدباس،د ػػػػػ   2

 . 31ص  ،  2011
  .352عبد الكاحد محمد الفار ، مرجع سابؽ، ص ػػػػػػ   3
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        ك كاف ثمنيـ مختمفا حسب قابمية العبد لمعمؿ ك مكاىبو ، ك كانكا متكاجديف في جميع 
البيكت عدا الفقيرة منيا ك يستخدمكف أيضا في الصناعات المختمفة كصناعة السيكؼ ك غيرىا 
أك في الخدمات العامة كالشرطة ك أعماؿ الكتابة ، ك قد يعتؽ مف يعمؿ منيـ في السفف إذا 

 ػ 1قامكا بأداء خدمات جيدة ، بؿ ك يمنحكف حؽ المكاطنة الكاممة 

     ك قد إعتمد األثينيكف عمى مجيكد العبيد فكانكا يتعالكف عمى األعماؿ التي تحتاج إلى 
مجيكد بدني ك ىـ ميتمكف لمعمؿ بالسياسة ، ك العبيد ىـ الذيف يقضكف عنيـ شؤكنيـ ، فكاف 
العبيد يعممكف في كؿ شيء فمنيـ الخدـ ك الكتبة ك الككبلء في المتاجرة ك في البنكؾ         

ك الزراعة ك الصناعة ك التعديف ك غيرىا مف األعماؿ ك الحرؼ أما المركز القانكني لمرقيؽ فمـ 
تكف لو أم حقكؽ مف الناحية القانكنية فيك جزء مف ممتمكات سيده الذم يمكف لو التصرؼ بو 

كما يراه مناسبا بالبيع أك التأجير فالرقيؽ ال يكتسب أم حؽ ك ليس لو شخصية قانكنية ك 
ليست لو تركة بعد كفاتو فاألمكاؿ التي يتركيا ممؾ لسيده ك كاف يفتقد ألم حؽ مف حقكؽ 
األسرة ك كاف االختبلط بيف األرقاء يعد إختبلطا ماديا ال يكصؼ بالزكاج ك لـ يكف األكالد 
ينتسبكف إلى أبييـ بؿ يعدكف أيضا ممكا لسيد العبد ، ك كانت حقكقيـ القضائية تمثؿ مف 

 ػ 2سيدىـ في كؿ اإلجراءات القضائية ، ك كانت شيادة العبيد ال تقبؿ إال تحت كطأة التعذيب 

       ك كانت الدكلة تستخدـ بعض األرقاء في حراسة المدف ، ك تستعيف بيـ لتكطيد األمف ، 
ك كاف العبيد يقكمكف بجزء كبير مف األعماؿ الكتابية ، ك بمعظـ األعماؿ التنفيذية في 

الصناعة ك التجارة ك الشؤكف المالية ، ك أحيانا كانكا اليكنانيكف يعتقكف بعض العبيد شريطة 

                                                           
 ،     1999  ، محمكد مراد ، الحرية في الفمسفة اليكنانية ، دار الكفاء لمطباعة ك النشر ، الطبعة الثانية ، اإلسكندريةػػػػػ   1

 . 352ص 
 . 246 ، ص 2004  ، ناظـ عبد الكاحد الجاسكر ، مكسكعة عمـ السياسة ، دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع ، عمافػػػػػ   2
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الكالء لسادتيـ مدل حياتيـ ، ك يكمفكف بالقياـ ببعض الكاجبات ك يعيشكف في أثينا كأنيـ    
 ػ 1غرباء ، ك كاف إعداـ الرقيؽ محرما إال إذا صدر بحكـ قضائي 

الرق في الحضارة الرومانية  : ثانيا 

     كاف الركماف يحصمكف عادة عمى األرقاء مف أسرل الحركب ، ك أكالد العبيد ك أكالد 
األحرار الذيف حكـ عمييـ القانكف بأف يككنكا عبيدا ، كالمدنييف الذيف صعب عمييـ الكفاء 

بديكنيـ ، فقد عرفت ركما الرؽ ك كاف جزء كبير مف سكانيا مف الرقيؽ ، فالطبقات العميا ىي 
التي ليا حؽ المكاطنة أما الباقكف فيـ مف األرقاء ، ك كاف كضع العبيد عند الركماف أسكأ منو 

بكثير عما كاف عنو الحاؿ عند اليكناف ، ك كاف العبيد أثناء العمؿ يساقكف بالسكط ك ال 
 ك كاف الركماف في كثير مف األحياف يستغمكنيـ 2يتناكلكف الطعاـ إال بقدر ما يبقييـ أحياء 

لمتسمية في المسارح ك المبلعب الضخمة  إذ تحتشد األلكؼ مف الجماىير لتنظر إلى الرقيؽ 
يقاتؿ بعضيـ بعضا حتى المكت ، ك كاف النخاسكف الذيف يتاجركف بالعبيد يتخذكف        

الحرب مكسما لتجارتيـ ك يبلزمكف الجيكش ، حيث حمت كذلؾ حتى يشتركا األسرل                   
 ػ  3ك المطمكبيف 

     ك عرؼ الرؽ في ركما بإعتباره نظاما قانكنيا تنعدـ فيو الشخصية اإلنسانية ك القانكنية 
لمرقيؽ ، فالقانكف كاف ينص عمى أف العبد ىك أداة ناطقة ك كانكا يعتبركف الرقيؽ مجرد أشياء 
ك ليسكا بشرا ذكم أركاح ك أنفس ، ك مف ثـ يصبح محبل لكافة التصرفات بإستثناء أف يككف 

 ػ  4الركماني عبدا في كطنو 

                                                           
   .43االبراشي محمد عطية ، مرج سابؽ ، ص ػػػػػ   1
 .76ص ،  1971  ، بغداد ، 2، ط  صبيح مسككتي ، القانكف الركماني ، مطبعة شفيؽ،د ػػػػػ   2
 . 11ص ،  2010 ،  محمد أحمد درنيقة ، المكجز في الحضارة اإلسبلمية ، شركة المؤسسة الحديثة لمكتاب ، بيركت،دػػػ   3
عبد الحميد عبد اليادم عبد الحافظ ، اآلثار االقتصادية ك االجتماعية لظاىرة االتجار باألشخاص ، ندكة مكافحة االتجار ػػػػ   4

 ، منشكر في كتاب 17/03/2004-15باألشخاص ك األعضاء البشرية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض 
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      لذلؾ كاف يحؽ لمسيد بيع الرقيؽ أك إعدامو ، ك لـ يكف يعترؼ بزكاج الرقيؽ ك ينسب 
أكالده إلى السيد ، ك مف الناحية المالية لـ يكف لمرقيؽ ذمة مالية ، فيك ال يستطيع إكتساب 

الحقكؽ أك تحمؿ االلتزامات ، ك إذا ايعتدل عمى الرقيؽ كاف لسيده الحؽ في المطالبة 
 ػ  1بالتعكيض ، ك إذا ما إعتدل الرقيؽ عمى الغير ، فكانت الدعكل يجب أف ترفع عمى السيد 

" أكلياف "       ك أما بخصكص الفقو الركماني فإنو يرل أف نظاـ الرؽ مضاد لمطبيعة إذ قاؿ 
أنو ال يجكز في القانكف الطبيعي أف يكلد الناس إال أحرارا ك أف العبيد ك إف عدكا مكجكدكف في 

نظر القانكف الكضعي فيـ ليسكا مكجكدكف في نظر القانكف الطبيعي ، الذم يقدر أف الناس 
جميعا متساككف ك قد تأثر الفقياء الركماف بمدرسة الركاقييف ، لذلؾ فالفقيو الركماني            

يرل  أف ثمة قانكف حقيقي طبيعي ك ىك منسجـ مع الطبيعة ك ىك ال يتبدؿ       "  سيشركف" 
ك ال يزكؿ ، ك يرل أف القانكف الطبيعي مرادؼ لمعقؿ ك أف العالـ ىك عالـ كاحد لو قانكف كاحد 
صالح لجميع األمـ ك إف غاية ىذا القانكف تحقيؽ العدالة ك الفضيمة ما داـ قد إنبثؽ عف طبيعة 

 ػ 2إليية عادلة ك فاضمة ك إف جميع األفراد متساككف في ظؿ ىذا القانكف 

      ك قد كجد المثقفكف في الفمسفة الركاقية عقيدة جديدة تدعك إلى المساكاة بيف الناس ك قد 
إنتشرت ىذه العقيدة بيف الكتاب ك الشعراء ك المؤرخيف ك أنشأ عنيا فمسفة عرفت بالركاقييف 

ك نادل ىاذيف الفيمسكفاف  (سينكا ك ابيكتاتكس )الجديدة ك كاف أبرز دعاتيا فيمسكفاف ىما 
 ػ 3بتحرير الرقيؽ ك رد كرامتو اإلنسانية 

      ك رغـ ذلؾ فقد إنتشر الرقيؽ بأعداد ىائمة ك إزدىرت تجارتيـ في المجتمع الركماني 
بشكؿ يفكؽ أم مجتمع آخر ك ذلؾ بسبب تعدد مصادرىـ ك كثرة أسكاقيـ ك رخص أثمانيـ ،  
ك كذلؾ سيكلة الكصكؿ إلييـ ، فأصبح إمتبلؾ أكبر عدد مف الرقيؽ دليؿ عمى الحياة المترفة 

                                                           
  .147 ، ص 1998الفتبلكم صاحب عبيد ، تاريخ القانكف ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، الطبعة األكلى ، عماف ، ػػػػػ   1
 . 22د ، مازف ليمك راضي ، د ، حيدر أدىـ ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػ   2
 . 77 ، ص 2008نجيب ابراىيـ طراد ، تاريخ الركمانييف ، مكتبة النافذة ، الجيزة ، الطبعة األكلى ، ػػػػػ   3
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التي يعيشيا األسياد ، ففسد المجتمع إلسناده جميع األعماؿ الشاقة عمى الرقيؽ ، كالعمؿ  في 
المناجـ ك المحاجر ك المزارع ، بؿ كتياكنكا في كاجب الدفاع عف الكطف ك ترككه لؤلرقاء   

أيضا ، ك أدل ذلؾ لزيادة الطمب عمى الرقيؽ مما جعؿ نظاـ الرؽ نظاما مقررا ك مسمما بو في 
المجتمع ، ك كاف التجديؼ عمى ظير السفف مف أشد األعماؿ التي يعيد بيا إلى الرقيؽ ،      

ك كاف يزج بالرقيؽ في مقدمة ك أتكف الحركب ، ك كانت عممية بيع الرقيؽ تتـ في أسكاؽ 
مفتكحة لضماف عمنية البيع ، ك كاف يتـ كفقا لعقد بيع منظـ بو شركط ك بيانات ك يتـ اإلشياد 
عميو أيضا ك كاف بيعيـ يتـ كفقا إلجراءات محددة يسجؿ بعدىا العقد في المحكمة حتى تنتقؿ 

ممكية العبد إلى المشترم ػ 

يعرضكف الرقيؽ ك يصنفكف  (ك ىـ تجار الرقيؽ  )     ك في أسكاؽ الرقيؽ كاف النخاسكف 
أنكاعو ك أعراقو ك أصكلو ك كانت ىذه التجارة تتعرض لمغش ك الخداع ك كانت ىناؾ قكانيف 

تقضي برد الرقيؽ إف ايكتشؼ بيـ عيب لـ يعمف عنو البائع كقت البيع ػ 

     ك أسعار الرقيؽ كالسمع األخرل تتعرض لتقمبات األسعار تبعا لمعرض ك الطمب ففي 
فترات الحركب يزداد عدد األرقاء فتنخفض أسعارىـ أما عندما تقتصر مصادر الرؽ عمى التكالد 

أك الجمب ك الشراء مف األسكاؽ فإف أثمانيـ ترتفع ، ك أسعار الرقيؽ كانت متباينة مف رقيؽ 
آلخر بحسب السف ك الصحة ك الييئة العامة ، أما عند عرض الجكارم فالسعر يككف حسب 

األلفي " سف الجارية ك جماليا ك صحتيا ك كاف ىناؾ تصنيفات ليؤالء الرقيؽ ، فقد كاف ىناؾ 
" ك ىك متعػدد المػكاىب ك ىنػاؾ     " الميتكس " ك ىك أجكد أنكاع الرقيؽ ك أغبلىا ثمنا ثـ " 

 ػ 1ك غيرىا مف األصناؼ " العشرم " ك " الخميسي 

       كأما بخصكص المركز القانكني لمرقيؽ ، فقد كانت الحرية في القانكف الركماني ىي 
العنصر الرئيس مف بيف العناصر التي تتألؼ منيا الشخصية القانكنية فعندما يفقد الشخص ىذا 

يـك يسترؽ اإلنساف يفقد نصؼ " العنصر يصبح محركما مف كؿ الحقكؽ فقاؿ ىكميركس 
                                                           

 .23ػػ22 ، ص 2009، ، القاىرة أسماء أحمد محمد الرشيد ، االتجار بالبشر ك تطكره التاريخي ، دار النيضة العربية ػػػػ   1
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ك يعد بالتالي كمبدأ عاـ شيئا مف األشياء ك ليس شخص لذا يدخؿ ضمف ثركة      " رجكلتو 
 ػ 1سيده 

      ك يتجمى ذلؾ الكضع القانكني لمرقيؽ ، الذيف يعتبركف مجرد أشياء مممككة لؤلسياد 
يتساككف مع ما يممؾ ىؤالء األسياد مف منقكالت ، ك يفعمكف بيا ما يشاؤكف ، فاألرقاء يباعكف 
ك يشتركف ك يرىنكف ك يكرثكف ك قد يتـ تأجيرىـ أيضا ، ك تسرم عمييـ كافة التصرفات التي 

يمكف أف تسرم عمى المنقكالت ، كما أنيـ كانكا أحيانا يعتبركف مممككيف عمى الشيكع عند 
الركماف ، ك كاف ذلؾ يخمؽ أكضاعا قانكنية معقدة ، ك كاف في الحضارة الركمانية مبدأ مسمـ 

  ػ 2بو ىك أف السيد يممؾ حؽ حياة ك مكت رقيقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 44 ، ص 1994جبرائيؿ البنا ، دركس في القانكف الركماني ، مطبعة االعتماد ، الطبعة األكلى ، بغداد ، ػػػػػ   1
 .20أسماء أحمد محمد الرشيد ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   2
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الرق في القرون الوسطى  : المطمب الثاني 

      سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى الرؽ في القركف الكسطى في كؿ مف قارتي أكركبا         
ك أمريكا ألف تطكر الرؽ ك نظامو في القركف الكسطى لو أىمية كبيرة لفيـ ظاىرة االسترقاؽ 

في الكقت الحالي ػ 

الرق في أوروبا  : الفرع األول 

      لقد ساد في القركف الكسطى الرؽ ك كاف األرقاء في فرنسا ك إيطاليا ك الجزر البريطانية 
ك إسبانيا يكمفكف بأعماؿ الزراعة مف حرث ك زرع ك حصد ألف األعماؿ اليدكية كاف يأنؼ 

األحرار عمى القياـ بيا ، ك يقـك بيا العبيد ك لرغبة الحكاـ في إضعاؼ نفكذ اإلقطاعييف أخذكا 
يدعكف لتحرير العبيد ، ك أف الحركب المستمرة كانت تستدعي كجكد مقاتميف أحرار ك أف العبد 

ال يحارب ، كما شاع تحكؿ يقضي بقبكؿ إفتداء األسرل بدال مف إسترقاقيـ ، ك أف بعض 
مبلؾ األراضي قامكا بمنح قطع مف األراضي لمعبيد يعممكف بيا مقابؿ مبالغ مالية يحصمكف 
عمييا ، فاستطاع العبيد أف يعممكا ك يشتركف ثمف حريتيـ ، كما بدأت مرحمة جديدة بالشعكر 
الديني الذم إستثارتو الكنيسة ك التي تراجعت عف رؤيتيا نحك العبيد مما دفع اإلشراؼ إلى 
 ػ 1تحرير العبيد ، كؿ ىذه عكامؿ ساعدت عمى زكاؿ رقيؽ األرض في القرف الخامس عشر 

     ك بعد ذلؾ زاؿ رؽ األرض في أكركبا التي أصبحت بحاجة ممحة إلى اليد العاممة   
لمزراعة ، ك زادت األراضي البكر نظرا لعدـ كجكد اليد العاممة ، ك كجد األكربيكف في إفريقيا 

السكداء مصدرا خصبا لمحصكؿ عمى اليد العاممة فأخذكا يقيمكف في القرف السادس عشر مراكز 
تجارية ليـ عمى سكاحميا أك في الجزر القريبة مف السكاحؿ ، ك كاف آنذاؾ اإلسباف            

ك البرتغاليكف قراصنة البحر ، ك أكؿ مف أقامكا المراكز التي أصبحت بعد ذلؾ منطمقا 
الستعمار القارة اإلفريقية ، ك في تمؾ المراكز كانكا يبيعكف لؤلفارقة بضاعتيـ ك يشتركف منيـ            

                                                           
  .110ص ،  1962د، راشد البركم ، الرؽ في إفريقيا البرتغالية ، دار النيضة العربية ، الطبعة األكلى ، القاىرة ، ػػػػػ   1
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أك يقايضكنيـ بمحصكالت زراعية ك بالرقيؽ ، ك أكثره مف الرقيؽ الفقير ك ما يجمع منو كاف 
 ػ 1يحمؿ إلى لشبكنة في البرتغاؿ ك إلى إشبيمية في إسبانيا ك يباع في أسكاقيما 

    ك بعد إكتشاؼ أمريكا أرسمت الجمكع مف اإلسباف ك البرتغالييف لمعالـ الجديد الذم كانكا 
يعتقدكف أنو اليند ك كجكد بو سكانا أصمييف أطمقكا عمييـ إسـ الينكد الحمر ألف جمكدىـ يقترب 
لكنيا لحمرة النحاس ، ك حاكؿ الكافدكف البحث عف الذىب ك الفضة ك لـ يجدكا شيئا ، ثـ قامكا 

بتسخير الرجاؿ مف الينكد الحمر لمعمؿ في المناجـ ككانكا يسكقكف نساءىـ لحرث األرض ك 
 ػ 2زرعيا ك كانكا يطعمكنيـ الحشائش ك األعشاب فمات الكثيركف منيـ مف اإلرىاؽ ك الجكع 

العذاب الذم يبلقيو الينكد فكتب كتابا  (الس كازاس  )      ك قد شاىد راىب إسباني يدعى 
بإتخاذ تدابير لحماية الينكد الحمر ،  (شارلكاف  )حكؿ ذلؾ ، ك إستطاع أف يقنع الممؾ 

فأصدر الممؾ قانكنا منع إسترقاقيـ ، ك لما بمغ ىذا القانكف لئلسباف ك البرتغالييف ك غيرىـ ممف 
غزكا أمريكا ىددكا بالثكرة عمى الممؾ ألنيـ لـ يجدكا عبيدا الستخداميـ في زراعة األرض ، 

أف يرسؿ الزنكج األفارقة ألمريكا لمعمؿ  (شارلكاف  )عمى الممؾ  (الس كازاس  )لذلؾ أشار  
ىذا  (الس كازاس  )في الزراعة بدال مف الينكد الحمر ، ك لكف الممؾ مات قبؿ أف ينفذ مشكرة 

األخير الذم لـ ينقذ الينكد الحمر مف القتؿ ك اإلبادة ك زج بشعكب بريئة في الرؽ الجماعي         
ك سارعت إنكمترا ك ىكلندا ك فرنسا ك الدانمارؾ في مطمع القرف السابع عشر إلقامة مراكز 
تجارية لتجميع الرقيؽ عمى السكاحؿ اإلفريقية لمحصكؿ عمى الزنكج ك حمميـ لممستعمرات 

الجديدة في العالـ ، ك اليدؼ مف إسترقاؽ الزنكج األفارقة ك نقميـ ألمريكا تسخيرىـ لمعمؿ في 

                                                           
 . 147عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
  .16ص ،  1981، د ، جكف ىنريؾ كبلؾ ، تجارة الرؽ ك الرقيؽ ، ترجمة مصطفى الشيابي ، دار اليبلؿ ، مصر ػػػػ   2
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مناجـ الذىب ك إستصبلح األراضي الزراعية ك زراعة القطف ك قصب السكر ك البف ك التبغ ك 
  ػ 1الحبكب ك كاف ال بد مف قكل بشرية تستطيع بقدرتيا البدنية تحمؿ عناء تمؾ األعماؿ 

    ك في بداية القرف الثامف عشر ظير تيار فكرم في أكركبا يدعك لمتحرر مف االستعباد      
 عمى رأس ىؤالء ك ىذه التيارات بدأت تحقؽ  ( Voltaire )" فكلتر " ك كاف المفكر الفرنسي   

:  أىدافيا في القرف التاسع عشر ، ك مر إلغاء الرؽ عمى ثبلثة مراحؿ سنتطرؽ ليا كما يمي 

الثورة الفرنسية  : المرحمة األولى : أوال 

 ك ظيكر بياف حقكؽ اإلنساف كثمرة لمثكرة الفرنسية 1789      كاف إعبلف الثكرة الفرنسية عاـ 
( Condorcet 1743-1794)ك قاـ أبرز رجاالتيا بحممة عمى االسترقاؽ ك منيـ ككندكرسيو 

رئيس الجمعية التأسيسية ك كاف  (Petion 1756-1794)رئيس الجمعية التشريعية ك بيتيكف 
أشد ىؤالء عمى االسترقاؽ         (Mirabeau 1715-1778)خطيب الثكرة الفرنسية ميرابك 

ك إعتبر أف إسترقاؽ الزنكج مخالؼ لمبادئ الثكرة الفرنسية ، ك قد ألغى مجمس الثكرة رؽ الزنكج 
يعمف إلغاء إسترقاؽ الزنكج في "  جاء فيو أف مجمس الثكرة 1791في المستعمرات الفرنسية عاـ 

جميع المستعمرات الفرنسية ك عمى ذلؾ فإنو يقرر بأف جميع الناس المقيمكف في المستعمرات 
الفرنسية دكف تمييز في المكف ىـ مكاطنكف فرنسيكف ك يتمتعكف بالحقكؽ التي يضمنيا     

فرنسا ك بعد  ك لكف بعد مدة مف الزمف ك بعد أف تكلى نابميكف بكنابرت الحكـ في" الدستكر 
إنخفاض صادرات المستعمرات الفرنسية بسبب إلغاء الرؽ ألف الصادرات مرتبطة باإلنتاج       

ك ىذا األخير مرتبط باليد العاممة التي يؤمنيا العبيد مف الزنكج أصدر نابميكف بكنابرت قرارا 
 ػ 2 لمعكدة لنظاـ الرؽ 19/03/1802بتاريخ 

 
                                                           

، مطبعة المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمـك ،  (بحكث ك دراسات)د ، جماؿ زكريا قاسـ ، مسألة الرؽ في إفريقيا ػػػػػ   1
 . 32ص ،  1989تكنس ، ، الطبعة األكلى 

 . 22جكف ىنريؾ كبلؾ ، تجارة الرؽ ك الرقيؽ ، ترجمة مصطفى الشيابي ، مرجع سابؽ ، ص ،د ػػػػػ   2
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من الثورة الفرنسية لغاية حرب اإلنفصال األمريكية  : المرحمة الثانية : ثانيا 

     لقد قامت إنكمترا في ىذه المرحمة بتحرير الزنكج ك العبيد ، ك قد بدأت حممة منع تجارة 
العبيد في المستعمرات البريطانية ك تابعت إنكمترا حممتيا في النطاؽ الدكلي ك تمكنت مف إقرار 

 ، 1 ك يعد أكؿ صؾ دكلي يديف االتجار بالرقيؽ 1815منع تجارة الرقيؽ في مؤتمر فينا عاـ 
 1846 كانكف الثاني عاـ 28ك لـ تكقع فرنسا آنذاؾ عمى ىذا االتفاؽ ك لكنيا أبرمت بتاريخ 

إتفاقا خاصا مع بريطانيا منحت بمكجبو الحؽ لكؿ مف الدكلتيف تفتيش السفف التي تحمميا 
عمميا ، ك إذا كجدت سفينة محممة بالعبيد فإف ىذه السفينة تساؽ إلى أحد مكانئ الدكلتيف 

 ، فمع دخكؿ األكركبييف إفريقيا ك العالـ 2الفرنسية أك البريطانية ليحاكـ مبلحكىا بجـر القرصنة 
الجديد كصمت ظاىرة االسترقاؽ لتصبح أمرا عاديا فقد تـ إستعباد ما يفكؽ عف خمسة عشر 

 . 3مميكف إفريقي شحنكا ألمريكا 

       ثـ في بدايات القرف التاسع عشر ظير تغيير في النظرة الدكلية كما أسمفنا ، فقد إتبعت 
 إلغاء الرؽ في 1833إنكمترا خطكتيا لمنع تجارة الرقيؽ ك قرر مجمس العمـك في عاـ 

 ك حررت ىاتاف 1839 ك ألغتو البرتغاؿ في عاـ 1835المستعمرات ، ك ألغتو إسبانيا في عاـ 
 27الدكلتاف الزنكج في مستعمراتيما في أمريكا ك قد كقفت فرنسا عمى آثارىما فصدر بتاريخ 

 قانكف يقضي بإلغاء الرؽ في المستعمرات الفرنسية رغـ أف فرنسا إستعبدت آنذاؾ 1848نيساف 

                                                           
المجمس األعمى  (اإلسبلـمف منشأ الرؽ حتى مطمع )أحمد فؤاد بمبع ، مؤسسة الرؽ مف فجر البشرية إلى األلفية الثالثة ػػػػػ   1

 . 260ص ،  2003  ، لمثقافة
د ، جابر إبراىيـ الراكم ، حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية في القانكف الدكلي ك الشريعة اإلسبلمية ، دار كائؿ لمنشر ، ػػػػ   2

 .5 ، ص 1999  ، عماف
 د ، سكسف تمر خاف بكة ، الجرائـ ضد اإلنسانية في ضكء أحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، منشكرات  3

  398 ، ص 2006الحمبي الحقكقية ، بيركت ، الطبعة األكلى 
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شعكبا بأكمميا مثؿ ما كاف في الجزائر طيمة قرف ك نصؼ  ، ك تابعت إنكمترا سعييا في حث 
 ػ 1 1860الدكؿ األكركبية األخرل عمى إلغاء الرؽ فألغتو ىكلندا ك الدانمارؾ في عاـ 

 الرق في الواليات المتحدة األمريكية : الفرع الثاني 

    تمثؿ ىذه المرحمة مسألة االسترقاؽ في المستعمرات االنجميزية ك نشكء الكاليات المتحدة 
األمريكية ألف نظاـ الرؽ آنذاؾ كاف أساسيا ك الزما لبلقتصاد ألف اليد العاممة المنتجة ىي مف 

العبيد ، فسنتطرؽ بالدراسة إلى نشكء الكاليات المتحدة األمريكية ، ك إلى ظيكر فكرة تحرير 
 ك إلى الحرب األىمية األمريكية ك إعبلف تحرير العبيد 1787العبيد في الدستكر األمريكي لعاـ 

. بعد ذلؾ

 نشوء الواليات المتحدة األمريكية - أوال

     قامت إنكمترا ك التي كانت تسمى المممكة التي ال تغيب عنيا الشمس بإنشاء ثبلث عشر 
 ك كانت ىذه المستعمرات تزكد إنكمترا بإنتاجيا مف 1733 لغاية 1608مستعمرة ما بيف عامي 

 1815-1738التبغ ك الشام ك القطف ك المحاصيؿ الزراعية ك في عيد الممؾ جكرج الثالث 
فرضت إنكمترا ضرائب فادحة عمى مستعمراتيا األمريكية فأدل ذلؾ ألف قاـ أبناء المستعمرات 

 تداعت المستعمرات االنكميزية الثبلث عشر 1774بالثكرة عمى السمطة االنكميزية ، ك في عاـ 
لعقد مؤتمر في مدينة فيبلدلفيا حضره مندكبكف عف كؿ المستعمرات ك تتابع إنعقاده في العاميف 

 أعمف المؤتمر استقبلؿ المستعمرات الثبلث عشر عف إنكمترا 1776 تمكز 4التالييف ك بتاريخ 
ككقع مندكبك المستعمرات عمى كثيقة عرفت ىذه الكثيقة بكثيقة اإلستقبلؿ ، ك أقامت ىذه 
المستعمرات الثبلث عشر تحالفا لمتحرر مف إنكمترا ك تـ تعييف جكرج كاشنطف قائدا عاما 

 ػ 2لجيكش المستعمرات 
                                                           

 . 91 ماجد حاكم عمكاف الربيعي ، مرجع سابؽ ، ص  1
 ، دار الثقافة الجديدة ، الطبعة األكلى، 1877 محمد النيراف ، المدخؿ في تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية حتى عاـ ،د ػػػػػ   2

 . 248 ، ص 1997القاىرة 
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      ك قد إنتصر جيش المستعمرات عمى الجيش االنكميزم في معركة يكرؾ تاكف ك إستسمـ 
 ، ك كاف سيتـ بعد ذلؾ حؿ لمحمؼ بعد إنتياء 1781 تمكز 19قائد الجيش االنكميزم في 

حرب االستقبلؿ عمى إنكمترا إال أف مندكبي المستعمرات مثؿ جكرج كاشنطف ك بنجامف فرانكؿ  
ك تكماس جيفرسكف ك جكف آدمر ك جيمس ماديسكف قامكا بكضع اتفاؽ عمى إقامة إتحاد سمي 

 ػ 1بإتحاد الكاليات األمريكية 

فكرة تحرير العبيد في الدستور األمريكي  : ثانيا

         ما ييمنا في دراسة تككيف ما يسمى حاليا الكاليات المتحدة األمريكية ىك عبلقة 
 17الدستكر األمريكي أك ما يسمى آنذاؾ بدستكر االتحاد بفكرة الرؽ ك تحرير العبيد ففي تاريخ 

 إجتمع مندكبك الكاليات في مدينة فيبلدلفيا لكضع دستكر االتحاد ك قد إنعقد ىذا 1787أيمكؿ 
المؤتمر برئاسة جكرج كاشنطف ك عرضت قضية الرؽ ك كاف جكرج كاشنطف مف المعارضيف 
لبقاء نظاـ الرؽ أما مؤيدم نظاـ الرؽ فيـ مندكبك كاليتي كاركلينا الجنكبية ك جكرجيا ك ىددكا 
باالنسحاب مف المؤتمر إذا كاف دستكر االتحاد يحرر العبيد ك ال يبيح االسترقاؽ ، ك لحماية 
االتحاد أقر الدستكر مبدئيا مشركعية الرؽ ، ك لكؿ كالية مف كاليات االتحاد حؽ إلغائو داخؿ 

إف العبد اليارب مف كالية  " (البند الثالث مف الفقرة الثانية  )حدكدىا ، ك نصت المادة الرابعة 
إسترقاقية إلى كالية حرة ، يظؿ عبدا ك ال يستفيد مف قكانيف الكالية التي ىرب إلييا ، ك إذا 

 تـ إنتخاب جكرج كاشنطف 1798 آذار 4ك في تاريخ " طمب سيده إسترداده فيجب رده إليو 
رئيسا إلتحاد الكاليات األمريكية ك ىذا ما أدل النقساـ الكاليات المتحدة إلى كاليات حرة تقع في 

 ػ 2الشماؿ ك كاليات إسترقاقية تقع في الجنكب 

 

 
                                                           

 . 20جكف ىنريؾ كبلؾ ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
 . 120د ، كديع الضبع ، أبراىاـ لنكمف مف أعبلـ التاريخ ، دار المعارؼ ، مصر ، بدكف سنة طبع ، ص ػػػػػ   2
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من االتحاد األمريكي   (اإلسترقاقية)إنفصال الواليات الجنوبية : ثالثا 

 كاف إبراىاـ لنككلف مرشحا النتخابات الرئاسة ك قد ذكر في إحدل 1860      في عاـ 
إف الكطف يمكف أف يظؿ منقسما إلى كاليات حرة ك أخرل إسترقاقية ك ال يمكف أف " خطاباتو 

ك فاز " يزكؿ ىذا االنقساـ إال بأحد أمريف إما أف يككف في الكاليات المتحدة رؽ أك ال يككف 
إبراىاـ لنككلف عف منافسة ستيفف دكجبلس مرشح الكاليات الجنكبية ك تكلى منصبو في الرابع 

  ثـ بدأت الكاليات الجنكبية باالنسحاب مف االتحاد ك أعمنت االنفصاؿ 1861مف مارس عاـ 
 ػ 1عف الكاليات المتحدة 

الحرب األىمية األمريكية  : رابعا 

 مف طرؼ 1861 نيساف 12      بدأت الحرب بيف الكاليات الشمالية ك الجنكبية في 
الجنكبييف ألف لنككلف لـ يعترؼ باالنفصاؿ ، ك لكنو بعد ىجـك الجنكبييف دعا األمريكييف 

فتطكع مف الكاليات الشمالية في الشيكر األكلى ثبلثمائة ألؼ رجؿ ك جاء العبيد كذلؾ 
" متطكعيف ك طمب لنككلف مف الككنجرس قبكؿ تطكع العبيد ك جاء في رسالة إلى الككنجرس 
يجب أف يعمؿ الزنكج بدافع يدفعيـ لمعمؿ مثميـ في ذلؾ كمثؿ سائر الناس ، إنيـ لف يقكمكا 
بأم عمؿ لنا إذا نحف لـ نفعؿ شيئا لمصمحتيـ ، فبل بد أف يحدكىـ في ذلؾ أقكل الحكافز ، 

ك قرر الككنجرس " كأف نعدىـ بالعتؽ ، ك إذا قدمنا ىذا الكعد فالكاجب يحتـ عمينا أف نفي بو 
 في اليـك األكؿ 1863منح الحرية لجميع األرقاء الذيف يحاربكف ك يخدمكف بالجيش ك في عاـ 

مف كانكف الثاني أعمف لنككلف تحرير العبيد في الكاليات الجنكبية االسترقاقية التي أعمنت 
 ػ 2االنفصاؿ أما التي لـ تعمف االنفصاؿ فسكؼ يمنح المبلؾ تعكيضا عف عبيدىـ المحرريف 

     ك بعد إعبلف تحرير الزنكج في الكاليات المتحدة األمريكية تتابعت المؤتمرات الدكلية إللغاء 
 إنعقد مؤتمر دكلي في برليف ك فيو إتفقت الدكؿ ذات السيادة عدا 1878الرؽ ، ففي عاـ 
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الككنغك عمى إلغاء الرؽ ك منع تجارة العبيد ، ك أعقبو مؤتمر آخر انعقد في برككسؿ        
 ك فيو تعيدت الدكؿ األكركبية المجتمعة بتطبيؽ قكانينيا الجزائية ضد صيد العبيد 1890عاـ 

 ػ 1ك االتجار بيـ ك عمى منع خصاء األكالد ك الرجاؿ 

      ك لعؿ المتبجحيف بالحضارة الغربية يركف أف الرؽ لـ يمغ ك يصبح مجرما في الكاليات 
 ك ىذا يعني منذ قرف ك نصؼ ك ىذا ليس بزمف كبير في 1863المتحدة األمريكية إال في 

حياة الشعكب  ك الكاليات المتحدة األمريكية بنيت بسكاعد الرقيؽ األفارقة ػ 

 فمفظ                   1830      كأما مف صكر الرؽ الحديث فيك االستعمار الذم طاؿ الجزائر في 
( colonisation )  اإلستعمار مشتؽ مف كممةcolon ك تعني عند اليكناف الفبلحيف الذيف 

يعجزكف عف كفاء ديكنيـ فيستكلي الدائنكف عمى أراضييـ ك يبقى الفبلحكف في حالة أشبو 
بالرؽ ، ك ىذا ما كقع فعبل في الجزائر فقد تـ إسترقاؽ كؿ فئات الشعب الجزائرم مف طرؼ 

فرنسا ك تـ إستغبلؿ الشعب بكافة أنكاع االستغبلؿ المتصكرة ػ 

الرق في الديانات السماوية  : المطمب الثالث 

      إف الديانات السماكية كميا تجعؿ مف اإلنساف كائنا مكرما فضمو المكلى عز ك جؿ عمى 
كؿ مخمكقاتو ، ك أمره بالعبادة ك تعد الشرائع السماكية مبادئ تحمي كرامة اإلنساف ك تصكنو ،         

ك قد تـ تحريؼ الديانة الييكدية ك الديانة المسيحية ، ك بقي اإلنساف يعاني كيبلت الظمـ ، فقاـ 
اإلنساف بإستعباد أخيو اإلنساف ك قيره ، ك تفشى الظمـ ك الفساد ك كثرت الحركب ك جاء 

اإلسبلـ لتحرير اإلنساف مف كؿ القيكد ك كضع حقكقا لكافة بني البشر فحقكؽ اإلنساف التي 
قننت في المعاىدات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف تضمنيا الديف اإلسبلمي منذ قركف ػ 
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    ك سنتطرؽ بالدراسة لمكقؼ الديانات السماكية في الرؽ ك سنقـك بتحميؿ ظاىرة االسترقاؽ 
في الشريعة اإلسبلمية ك تحديدىا ك كيفية محاربة اإلسبلـ لمرؽ الذم كاف منتشرا في الجاىمية 
ك كيفية تجفيؼ منابع الرؽ ك فتح ك تحرير العبيد عف طريؽ الكفارات ك حسف معاممة الرقيؽ ػ 

الرق في الديانة الييودية  : الفرع األول 

      إف الديانة الييكدية ديف سماكم جاء يدعك لمرحمة ك العدالة ، ك قاـ ىذا الديف في بدايتو 
قبؿ تحريفو عمى االىتماـ باليتامى ك حسف معاممة الناس ك العطؼ ك اإلحساف ك إذا كانت 

الييكدية تضمنت تمؾ المبادئ النظرية التي ترسي جانبا مف حقكؽ اإلنساف إال أف الييكد 
  ػ 1إنحرفكا كثيرا عف ىذه المبادئ في معامبلتيـ 

 ( 1 عدد 9إصحاح  )      ك لقد أقرت شريعة الييكد الرؽ ك حتمتو ، فجاء في سفر التككيف 
 . 2" أف اهلل حتـ العبكدية عمى أكالد كنعاف ابف حاـ " 

     ك لقد تـ تدكيف الشريعة الييكدية بكاسطة أحبار الييكد الذيف أعمنكا لمناس ما أرادكا إعبلنو 
ك أخفكا في صدكرىـ ما قرركا حجبو عف المعرفة ، ك قد إنعكس تدخميـ ىذا عمى أحكاـ الديف 
الييكدم ، فأصبحت الديانة الييكدية تمتقي مع المذىب األفبلطكني الذم تطرقنا لو سابقا في 

ترل أف الييكدم  (المحرفة  )فالديانة الييكدية  (الغريب  )التمييز بيف الييكدم ك غير الييكدم 
ال يسترؽ ألف الييكد ىـ عبيد اهلل الذيف أخرجيـ مف أرض مصر فبل يباعكف بيع العبيد ػ  

      ك نجد أف الديانة الييكدية تبيح ألتباعيا إستعباد الغير أبد الدىر ك في الكقت نفسو 
 ػ 3نجدىا ال تبيح إسترقاؽ الييكدم إال في ظركؼ محددة 
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ك كاف المجتمع الييكدم يتككف مف ثبلث طبقات ك ىي األحرار ، ك األجانب ، ك الرقيؽ ك لـ 
يكف عدد الرقيؽ كبيرا عند الييكد بالمقارنة بعدد الرقيؽ في ركما ك ببلد اإلغريؽ ، ك كاف 

مركزىـ شبييا بمراكز رقيؽ بابؿ ك آشكر ك أحسف كثيرا مف مراكز رقيؽ ركما ك المدف 
اإلغريقية ك أىـ مصادر الرؽ عندىـ ػ 

ك كاف أسرل الحركب مف األجانب ، ك قد إستخدميـ الممكؾ كرقيؽ : األسر في الحركب - 1
لمدكلة لمعمؿ في مناجميا ك في األسطكؿ التجارم كبحارة ػ 

كما في حالة السرقة ، حيث يقع السارؽ في الرؽ كعقكبة لو ػ : الرؽ كعقكبة - 2

ك كاف جسـ المديف يضمف الكفاء بما عميو مف إلتزاـ ، ك ال : اإلسترقاؽ بسبب الديف - 3
يقتصر الرؽ عمى المديف المعسر بؿ يشمؿ أيضا أكالده ك زكجتو ػ 

     ك اإلسترقاؽ كاف بسبب الحركب التي تنشب بيف الييكد ك غيرىـ ك ىك أيسر ما ينزلو 
حيف تقرب مف مدينة لكي تحاربيـ " الييكد بأعدائيـ ك قد نص العيد القديـ عمى ما يأتي 

إستدعيا إلى الصمح فإف أجابتؾ إلى الصمح فيًتحت لؾ فكؿ الشعب المكجكد فييا يككف لؾ 
لمتسخير ك يستعبد لؾ ك إف لـ تسالـ لؾ بؿ عممت معؾ حربا فحاصرىا ك إذا دفعيا الرب إلى 

يدؾ فإضرب جميع ذككرىا بحد السيؼ ك أما النساء ك األطفاؿ ك البيائـ ك كؿ ما في     
 ػ 1" المدينة ، فإنو غنيمة فتغتنميا لنفسؾ 

حيث كاف  (الغريب  )      ك قد ميز الييكد أيضا بيف المديف الييكدم ك المديف غير الييكدم 
الييكدم المسترؽ بسبب الفقر ال يعامؿ معاممة غير الييكدم المسترؽ بالحرب أك الشراء ، 

فالييكدم لدل الييكد كاليكناني في نظر أفبلطكف ك أرسطك يعامؿ كخادـ ك ال يسترؽ ، ك إذا 
ايستيرؽ فإنو يعامؿ معاممة الخادـ ك يجب تحريره بعد مضي ست سنكات مف تاريخ االسترقاؽ 
إال إذا طمب الرقيؽ تفضيؿ البقاء في حالة الرؽ عمى عتقو ، كحينئذ يجكز لمسيد أف يستبقي 
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مدينو الرقيؽ ك يصبح الرقيؽ بعد ذلؾ في حالة رؽ دائـ ، ك يتـ ذلؾ عف طريؽ ثقب أذف 
الرقيؽ ، ك يقتصر تكقيت االسترقاؽ عمى الرقيؽ اإلسرائيمي بسبب الديف ، أما الرقيؽ األجنبي 

 ػ 1فبل يستفيد مف ىذه القاعدة ، حيث يعامؿ معاممة العبيد ك يبقى في الرؽ المؤبد 

ك المصدر األخير لمرؽ ىك الكالدة مف أمة رقيؽ ، ك القاعدة العامة أف الكلد يتبع حالة    - 4
أمو ، فمف يكلد ألبكيف رقيقيف يعتبر رقيقا ، ك كذلؾ مف يكلد مف رجؿ حر ك أمة يعتبر رقيقا ، 

حتى ك لك كاف الكلد قد كلد بعد أف تزكج السيد مف أمتو ، باستثناء حالة ابف الجارية التي 
تمنحيا الزكجة العقيـ لزكجيا فإنو يككف حرا ػ 

     ك بالتالي فالسبب اآلخر الذم يعد مصدرا مف مصادر الرؽ عند الييكد ىك تناسؿ      
الرقيؽ ، فكاف الكلد يتبع أمو إذا كانت رقيقة ك ال يتبع أباه إذا كاف حرا ،  ك إبف الحرة يكلد حرا 

 ػ 2ك لك كاف أبكه عبدا ، ك إف كاف ال يجكز لمحرة أف تتزكج عبدا 

       ك عمى الرغـ مف أف الرقيؽ يعتبر شيئا مممككا لسيده لدل الييكد ، إال أنو يتمتع 
بشخصية قانكنية محددة ، فيجكز لو أف يتزكج ك أف يككف أسرة ك لمرقيؽ شخصية قانكنية مف 
الناحية الدينية فيك يشارؾ في العبادة ك في االحتفاؿ باألعياد الدينية ، ك ال يجبر عمى العمؿ 

يـك السبت ، فيك عند الييكد يـك راحة ، ك ليس لمسيد لدل الييكد عمى العبد ييكديا كاف        
أك أجنبيا سمطة مطمقة ، فمك قسى السيد عمى عبده فأبؽ العبد ك ىرب ال يسمـ لسيده بؿ يقيـ 

في مكاف يختاره مف أرض إسرائيؿ ك ال يحؽ لمسيد أف يقتؿ عبده كال أف يضربو ضربا مميتا ، 
فإف ضرب السيد عبده بعصى ك مات ينتقـ منو ، ك لكف إف بقى حيا ليـك أك يكميف فبل ينتقـ      

منو ، ألنو مالو ، ك يكصي بحسف معاممة العبد ك يمنع عمى السيد أف يجرح كرامتو ك يأمر 
  ػ 3السيد بإطعامو ك كسائو 
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        ك عمى الرغـ مف حالة االستعباد لآلخريف مف الييكدية ، فإنيا كانت تنادم بمعاقبة 
السيد في حاؿ عدكانو عمى عبده ، فإذا قتمو عكقب باإلعداـ ك إذا فقأ عينو يحرر العبد ، كما 
أف معاشرة الييكدم ألمة يمزمو عدـ بيعيا ك إف أكرىيا كجب عميو أف يعتقيا ك كاف يعترؼ 

بزكاج الرقيؽ فيما بينيـ ك يسمح ليـ باالشتراؾ في االحتفاالت الدينية ػ 

         ك مف مصادر الرؽ أيضا العقكبات التي تكقع عمى السارؽ ك المديف ك كاف مف بيف 
تمؾ العقكبات سمب الحرية ك التي تكجب بيعيـ أم بيع الرقيؽ ك كذلؾ لمييكدم أف يبيع نفسو 

إختيارا ألخيو الييكدم عندما يصؿ إلى أقصى حاالت الفقر ، ك لـ تعد لديو كسيمة أخرل 
 ، ك لكف الرقيؽ عند الييكد ظؿ محركما مف المشاركة في حقكؽ القانكف العاـ التي 1لمحياة 

يتمتع بيا المكاطنكف األحرار ، ك تختمؼ أسباب حسف معاممة الرقيؽ لدل الييكد عنيا مف 
الييكد أنفسيـ الذيف ايسترقكا بسبب الديكف ، ك مف ثـ كانكا جزءا مف شعب اهلل المختار ، أما 
في مصر الفرعكنية ك ببلد ما بيف النيريف فمعظميـ كاف مف األجانب يشترككف مع األحرار 

بالطاعة ك الكالء لممؾ لو سمطة مطمقة ػ 

الرق في الديانة المسيحية  : الفرع الثاني 

      لقد جاءت الديانة المسيحية بتعاليـ دينية دعى فييا المسيح عميو السبلـ بالمساكاة بيف 
الناس ، ك أكصى تابعيو أف يعاممكا الناس بمثؿ ما يحبكف أف يعاممكىـ بو ،  ك كانت دعكتو 
خركجا عف الديانة الييكدية التي تستأثر الييكد بالحسنى ك تعامؿ غيرىـ بالسكء ، لذلؾ نقمكا 

عميو ك أغركا بو الحاكـ الركماني ، ك كاف مف أمره ما أخبر بو اهلل تعالى ، ك قد تفرؽ حكاريكه 
مف بعده في األرض ، يبشركف بدعكتو ، ك إنتيى المطاؼ ببعضيـ إلى ركما ، عاصمة 

اإلمبراطكرية الركمانية ك ميد الكثنية ، ك قد جذبت دعكتيـ المثقفيف ك المستضعفيف ك الفقراء 
ك العبيد فرأل المثقفكف فييا إشراقا ركحيا خمت منو الكثنية ك إستبشر بيا المستضعفكف طمعا 
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 ، ك لـ يرد نص صريح في اإلنجيؿ يحـر العبكدية ، ك مف الناحية العممية لـ تمغ 1بالمساكاة 
الكنيسة الرؽ بؿ اعتبرتو مشركعا ك ىك عندىا مف تقدير اهلل ، ك لـ تحتج عميو ، ك لـ تدافع 

  ػ 2عف األرقاء ك العبيد ، ك لـ تطالب بإزالة ىذا الظمـ ك لقد كاف لدل الكنيسة نفسيا رقيؽ 

       ك كما أسمفنا فمقد دعى المسيح عميو السبلـ لممساكاة بيف الناس ، ك لكف لما إشتدت 
حممة الركماف عمى مف آمف بالمسيح عميو السبلـ إضطرت المسيحية إلى التخمي عف مثالياتيا 

ك أف تستسمـ لكاقعيا ، ك أعمنت أف المساكاة ىي بالركح ، ك أف األركاح المؤمنة تمتقي في 
المسيح ك تتساكل في مممكتو السماكية ، أما الجسد فقد خمؽ ليذه الدنيا ك عميو أف يخضع لكؿ 
ذم سمطاف عميو ، ك أف يتحمؿ ما يمقى مف ألـ ك عذاب كما تحمؿ جسد المسيح عميو السبلـ، 
ك بيذا خصت المساكاة بالركح ك جعمت الناس متساككف أماـ اهلل ، ك خصت الخضكع بالجسد 
ك دعت المسيحية إلى الصبر ك التسامح لييكف الخضكع عمى المؤمنيف ، ك مف أجؿ أف تكفؽ 
بيف النقيضيف ، ك تبرير سمطة الحاكـ عمى المحككميف ، إعتبرت السمطة ترتيبا مف اهلل عز     

ك جؿ يجب الخضكع ليا خضكعا مطمقا ، فمف يقاـك السمطة يدينو اهلل ألنيا مف أمره ك عمى 
ىذا المبدأ القائـ عمى الخضكع ، دعى القديس بكلس العبيد إلى طاعة سادتيـ ك حضيـ عمى 

تسخير أجسادىـ لخدمتيـ ك اإلخبلص ليـ ، ال بالمظير الذم يرضي الناس ، بؿ بالقمب الذم 
يرضي اهلل ، ك عمى مبدأ الخضكع المبني عمى ترتيب ىك مف أمر اهلل ، أقامت الكنيسة  

شرعية الرؽ ك إتبع آباء الكنيسة ذلؾ ، ك ساركا عمى ىذا النيج ، فأباحكا االسترقاؽ ك أكد 
بعضيـ بأنو ليس لمعبيد بأف يأممكا أك يطمعكا في التحرر مف الرؽ ك لك أراد أسيادىـ ذلؾ ، بؿ 
ال يسكغ لمعبد أف يتشكؽ إلى الحرية فإنو ببقائو عمى الرؽ يحاسب يـك القيامة حسابا يسيرا ألنو 

 ػ 3يككف قدـ خدـ مكاله الذم في السماء ك مكاله الذم في األرض 

                                                           
 . 30عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
 . 131األبراشي محمد عطية ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   2
  .55ص ، د ، كجداف سميماف أرتيمة ، مرجع سابؽ ػػػػػػ   3
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مف          (25 - 24)     ك قد نصت أناجيميـ عمى أف الناس كميـ إخكاف ك بالفقرة 
ليس التمميذ أفضؿ مف المعمـ ك ال "  اإلنجيؿ قاؿ السيد المسيح عميو السبلـ – 10 –الصحاح 

 مف الصحاح 37ك بالفقرة " العبد أفضؿ مف سيده يكفي التمميذ أف يككف كمعممو ك العبد كسيده 
فأشار " طكبى ألكلئؾ العبيد الذيف إذا جاء سيدىـ يجدىـ ساىريف " إنجيؿ لكقاف قاؿ - 12 –

 ػ ك قد حاكؿ القديس 1عميو السبلـ بياتيف الفقرتيف إلى تكجيو السادة بمساكاة أرقائيـ بأنفسيـ 
أك الفمسفة  )أكغسطيف ك مف بعده القديس تكما اإلككيني أف يكفقا بيف المسيحية ك األفبلطكنية 

فذىبا إلى أف اهلل خص بعض الناس بالرؽ ليككنكا محككميف ك خص آخريف  (األفبلطكنية
بالحرية ليككنكا حاكميف ، ك قد خص اهلل األرقاء بالكظائؼ الكضيعة في المجتمع ك عكضيـ 
عف إحتقار الناس بالثكاب باآلخرة ، ك بذلؾ إعتبرت المسيحية الرؽ نظاما إلييا ، ك إلتقت مع 
األفبلطكنية التي إعتبرت الرؽ نظاما طبيعيا فيك في كمييما ال يقبؿ الزكاؿ ، ك كؿ ما فعمتو 
الكنيسة ىك أنيا حضت عمى الرفؽ بالرقيؽ ، ك لكنيا لـ تخفؼ مف آالمو ، ففي ظميا كاف 
السادة يمارسكف عمى عبيدىـ حؽ المكت ك الحياة ، ك في ظميا كاف العبيد يعاممكف معاممة 

البيائـ ك يسامكف سكميا ، ك إذا قيؿ أف الكنيسة قد عارضت بحماس شديد إسترقاؽ األسرل ، 
 . 2فإف معارضتيا كانت تنصب فقط عمى األسرل المسيحييف دكف غيرىـ 

        ك قد كانت المسيحية في بدايتيا تدعك لعتؽ الرقيؽ ك استرداد األسرل  ك كانت تمنح 
الرقيؽ حؽ الرىينة ، ككانت تدعك إلى معاممة الييكد بالحسنى عمى الرغـ مف تعامميـ مع 
الناس بالسكء بعد أف سيطرت الدكلة الركمانية عمى المسيحية في العصكر السابقة إعترل 

القرارات الكنسية كثير مف التميز ك أصبحت بعيدة عف المساكاة ك الحرية ك ظير نظاـ الطبقية 
ك إستعباد الشعكب ، فالكنيسة التي قامت عمى التسامح تخمت عف مثالياتيا أماـ الركماف 

  ػ 3الكثنييف ك إستسممت لمكاقع 
                                                           

 . 14نديـ المبلح ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
 . ك ما بعدىا 32عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   2
 . 346أحمد فؤاد بمبع ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػ   3
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       ك لـ تكتؼ الكنيسة بالعدد الكبير مف أرقائيا ، بؿ كاف تستزيدىـ بحض الناس عمى أف 
ييبكا أنفسيـ كأرقاء لمكنيسة فيعتقكف بذلؾ أنفسيـ مف الخطايا ك الذنكب ، ك في القرف السابع 

قضت الكنيسة بأف أكالد القساكسة الحاصميف مف نقص عفتيـ ك إرتكابيـ الزنا ، يصبحكف 
أرقاء في الكنيسة التي يتكلى آباؤىـ رعايتيا ، ك إذا كاف بعض الباحثيف يعزكف إلى الكنيسة 

تدرج زكاؿ الرؽ في أكركبا في النصؼ الثاني مف القركف الكسطى ، ك آخركف ال يسممكف بيذا 
الرأم ، ك يرجعكف التدرج في زكاؿ الرؽ في أكركبا إلى عكامؿ إقتصادية ك إجتماعية ، كال 

يمكف أف يعزل إلى الكنيسة دكر في زكاؿ الرؽ ك ىي التي إستثنت نفسيا مف عتؽ أرقائيا      
  ػ 1ك شجعت األكركبييف عمى إسترقاؽ الزنكج ك نقميـ مف إفريقيا إلى أمريكا 

      ك كانكا يحظركف عمى العبيد أف يككنكا قساكسة ك أف يتزكجكا مف المسيحيات الحرائر    
 ػ 2ك كانت قكانيف قسطنطيف تقضي بقتؿ المرأة التي تتزكج عبدا ك يحرؽ العبد حيا 

الرق في اإلسالم  : الفرع الثالث 

      لقد جاء الديف اإلسبلمي لنشر الفضائؿ ك محاربة الظمـ ك اإلستعباد التي كانت تعاني 
منيما البشرية ، ك لكف ىناؾ حممة ممنيجة ضد ديننا الحنيؼ ، فيناؾ مف عاب عمى الديف 
اإلسبلمي عدـ إلغاءه لنظاـ الرؽ بصفة مباشرة ك محاربتو ليذه الظاىرة ، ك لـ يتـ طرح ىذا 
النقد إلى الديانة المسيحية التي كما أكدنا في السابؽ عدـ محاربتيا لظاىرة االسترقاؽ بؿ أف 

الذم تـ  )الكنيسة شجعت عمى نقؿ الرقيؽ مف الزنكج مف إفريقيا ألمريكا بؿ أف الديف المسيحي 
خص بعض الناس بالرؽ ك آخريف بالحرية ك مف مبادئو أنو قد خص األرقاء  (تحريفو 

بالكظائؼ الكضيعة في المجتمع ك عكضيـ عف إحتقار الناس ليـ بالثكاب في اآلخرة كما 
أسمفنا سابقا ػ 

                                                           
  . ك ما بعدىا33عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
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       ك لقد جاء اإلسبلـ ك كاف نظاـ الرؽ شائعا بؿ أنو كاف آنذاؾ شائعا منذ أمد قديـ ،     
ك كاف الرؽ عممة إقتصادية ك ضركرة إجتماعية متداكلة ، ك لـ يكف ىناؾ أم فرؽ بيف مف 

يسترؽ في حرب مشركعة ك بيف مف يسترؽ في عدكاف ك ظمـ ػ 

      ك أما بالنسبة لمكقؼ اإلسبلـ مف الرؽ فنجده ك لـ يحـر اإلسبلـ االسترقاؽ مباشرة ،       
ك لكنو حصره في دكائر ضيقة ك بخصكص األسباب التي جعمت اإلسبلـ ال يمغي الرؽ بطريقة 

:  مباشرة فتتمثؿ فيما يمي 

     ك كما حارب اإلسبلـ اإلستغبلؿ اإلقتصادم ، فصاحب العمؿ ال يجكز لو أف ييضـ حؽ 
عاممو ك لمعامؿ الحؽ في أجره فكر اإلنتياء مف عممو ، عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف 

 .1"أعطوا األجير حقو قبل أن يجف عرقو" النبي صمى اهلل عميو ك سمـ قاؿ 

مبدأ المعاممة بالمثؿ ، فقد كانت ىناؾ حركب بيف المسمميف ك غير المسمميف ك كاف غير - 1
المسمميف يستحمكف إسترقاؽ المسمميف ، فكاف ال بد أف يعامميـ المسممكف بالمثؿ ك بذلؾ فإف 

 ك مف شأف إلغائو أف يسبب 2اإلسبلـ إعتبر الرؽ نظاما دكليا ال يمكف إلغاءه مف جانب كاحد 
خسائر لممسمميف ك خمبل في التكازف العسكرم ، إذا لـ يكف ممكنا أف يطمؽ المسممكف أسراىـ 

 ػ  3مف أعدائيـ ، ك في نفس الكقت إخكانيـ يسترقكف عند أعدائيـ 

إف اإلسبلـ يعالج كؿ مسألة برفؽ مف دكف أم يحدث إضطرابا بيف معتنقيو ، ك عف - 2
ِإَن الَمَو َرِفِيٌق ُيِحُب الِرْفَق ،       " عائشة رضي اهلل عنيا أف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ قاؿ 

 ػ 4"و ُيعِطي عَمى اِلرفِق َما اَل ُيعِطي عَمى الُعنِف  و َما اَل ُيعِطي عَمى َما ِسَواِه 

                                                           
 ( . 2243 ) ػػ أخرجو ابف ماجة  1
 .32عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػػػ   2
 ػػػػػػ عمكاف عبد اهلل الناصح ، نظاـ الرؽ في اإلسبلـ ، سمسمة بحكث إسبلمية ىامة ، دار السبلـ لمطباعة ك النشر ، الطبعة  3

 . 9 ، ص 2004الخامسة ، القاىرة ،  
  ( .2593ح  ) ػػ أخرجو اإلماـ مسمـ  4
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       فقد كاف الرؽ نظاما منتشرا إنتشارا كبيرا في الجاىمية كما كاف ىذا النظاـ معركفا في كؿ 
الشرائع السابقة ػ أما النظاـ الذم كضعو اإلسبلـ إللغاء الرؽ بطريقة غير مباشرة فإنو ينحصر 

  ػ 1في مبدأيف ىما المبدأ األكؿ تضييؽ المداخؿ ك المبدأ الثاني تكسيع المخارج 

فقد ضيؽ اإلسبلـ مصادر أك ركاؽ الرؽ ك لـ : ك ىك تضييؽ المخارج :  المبدأ األكؿ :أوال 
يبؽ إال أسرل الحرب ، أم أف مصدر الرؽ ىك رؽ الحرب ك الحرب التي تبيح إسترقاؽ 

األسرل ىي الحرب الشرعية ، فقبؿ اإلسبلـ كانت ىناؾ عدة مصادر لمرؽ ك لكف اإلسبلـ ألغى 
الرؽ الناشئ عف القرصنة ك االختطاؼ ك إسترقاؽ المديف ك الرؽ الناشئ عف بيع األكالد        

 فالرؽ في اإلسبلـ 2ك الرؽ الذم مصدره حكـ جنائي ك لـ يبؽ مف مصادره إال أسرل الحرب 
نظاـ إستثنائي فرضتو ظركؼ الحركب ، فالحرية في اإلسبلـ ىي األصؿ ، فالناس يكلدكف 

أحرارا فبل يجكز إسترقاقيـ إال لسبب طارئ يزكؿ بزكالو ، لذلؾ فالرؽ في اإلسبلـ ال يمكف أف 
يككف نظاما طبيعيا كما ذىب إليو فبلسفة اليكناف ، ك ال نظاما إلييا كما ذىبت الكنيسة ، ك ال 

 ػ 3أبديا كما ذىبت الديانة الييكدية ، فاإلسبلـ نادل بالعتؽ ك لـ يناد بالرؽ 

        فضيؽ اإلسبلـ منابع الرؽ ثـ سعى لتحرير األرقاء ، ك رغَّب في ذلؾ ترغيبا ظاىرا ، 
بفتحو ك تكثيره لمجاالت العتؽ ، مع حثو ك تأكيده عمى اإلحساف إلى الرقيؽ ك تعميميـ        

ك تأديبيـ ك إكراميـ ك إعانتيـ ػ 
        ك مف تضييؽ المداخؿ لمرؽ ىك أف اإلسبلـ كضع نظاـ ألسرل الحرب قاؿ تعالى بسـ 

َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق " اهلل الرحمف الرحيـ
مَّا ِفَداء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَىا َذِلَك َوَلْو َيَشاء المَُّو اَلنَتَصَر ِمْنُيْم َوَلِكن لَِّيْبُمَو  َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد َواِ 

، ك األسرل في اإلسبلـ ال  4"َبْعَضُكم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَمن ُيِضلَّ َأْعَماَلُيم
                                                           

 . 82اكم عمكاف الربيعي ، مرجع سابؽ ، ص ح ػػػػػػ ماجد  1
ىادم نعيـ المالكي ، المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ، مكتبة السنيكرم ، الطبعة الثانية ، بغداد ، ،  ػػػػػ د  2

 . 5 ، ص 2011
   .75عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   3
  . 04سكرة محمد اآلية  ػػػ  4
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يعدكف أرقاء بمجرد األسر ، كما كاف ذلؾ في األمـ السابقة بؿ يجب أف يضفي اإلماـ صفة 
 :الرؽ عمى األسرل ك بإمكاف ىؤالء األسرل التخمص مف صفة الرؽ مف خبلؿ الكسائؿ التالية 

تبادؿ األسرل ، ك ذلؾ بأف يرد المسمميف عدد إلى األعداء مقابؿ إطبلؽ عدد مقابؿ مف - 
أسرل المسمميف ػ 

المف عمى األسرل أك عمى بعضيـ ، ك ذلؾ بإطبلقيـ مف غير مقابؿ ػ - 

قبكؿ الفداء ، ك ذلؾ بإطبلؽ األسير نظير مقابؿ مادم أك أدبي  ػ - 

فمقد كسع اإلسبلـ مف الطرؽ الذم يعتؽ بيا العبد ك :تكسيع المخارج :  المبدأ الثاني :ثانيا 
يصبح حرا ، فقد فتح األبكاب ليعيد الحرية لؤلرقاء ، ألف اإلسبلـ كما ذكرنا آنفا يجعؿ الحرية 

ىي األصؿ فاإلنساف يكلد حرا ك االستثناء ىك أف يسترؽ في حرب شرعية ، ك قد شرع اإلسبلـ 
عدة كسائؿ يتحرر بيا الرقيؽ نذكر منيا  

 :العتق بأمر الشرع  -1

لقد أمر اهلل تعالى بالعتؽ ك تحرير رقبة العبد مف ذؿ العبكدية في عدة مكاضع ،   
  .منيا كفارة الحنث باليميف ك كفارة الظيار ك كفارة لمجماع في نيار رمضاف كغيرىا

فقد جعؿ اهلل عز ك جؿ مف كفارة الحنث أم كفارة الرجكع عف  : كفارة الحنث باليمين - أ
اَل ُيَؤاِخُذُكُم الّمُو ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلـِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما  " اليميف تحرير رقبة قاؿ تعالى

َعقَّدتُُّم اأَلْيَماَن َفَكفَّاَرُتُو ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْىِميُكْم َأْو ِكْسَوُتُيْم 
َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا َحَمْفُتْم َواْحَفُظوْا 

1 "َأْيَماَنُكْم َكَذِلَك ُيَبيُِّن الّمُو َلُكْم آَياِتِو َلَعمَُّكْم َتْشُكُرون
ك قد جعؿ اإلسبلـ الرجكع في ، 

أداء اليميف يكفر بتحرير رقبة ك ىذا يدؿ عمى فتح ك تكسيع المخارج مف الرؽ إلى 
العتؽ ألف الحنث باليميف شيء يقع عادة فيو جؿ الناس ػ 

                                                           
  .89سكرة المائدة اآلية  ػػ  1
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لقد جعؿ اهلل عز ك جؿ تحرير الرقبة في مقدمة الكفارات ك منيا قتؿ  : القتل الخطأ- ب
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل " المؤمف عف طريؽ الخطأ قاؿ تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًئا َوَمن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مَُّسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو ِإالَّ َأن 
ن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم  دَُّقوْا َفِإن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُىَو ْمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َواِ  َيصَّ

َوَبْيَنُيْم مِّيثَاٌق َفِدَيٌة مَُّسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َشْيَرْيِن 
.  1 "ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة مَِّن الّمِو َوَكاَن الّمُو َعِميًما َحِكيًما

ك معنى الظيار أف يقكؿ الرجؿ لزكجتو أنت حراـ عمي كظير أمي  : كفارة الظيار- جـ  
َوالَِّذيَن ُيَظاِىُروَن ِمن  " فكفارة ىذا المفظ ثـ تحرير رقبة قاؿ تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

نَِّساِئِيْم ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مِّن َقْبِل َأن َيَتَماسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِو َوالمَُّو ِبَما 
. 2 " َتْعَمُموَن َخِبير

فركم عف محمدي بف محبكب عف عبد الكاحد عف عمر  :  كفارة الجماع في نيار رمضان–د 
جاء رجؿه إلى : عف الزىرم عف حميد بف عبد الرحمف عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ 

 ، قاؿ كقعت بأىمي في (و ما ذاك)ىىمىٍكتي ، فقاؿ : رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو ك سمـ فقاؿ 
 ،    (َفَيل َتْسَتِطيَع أْن َتُصوَم َشْيَريِن ُمَتَتابِعينَ )ال ، قاؿ :  ، قاؿ (َتجُد َرقََّبةً )رمضاف ، قاؿ 

فجاء رجؿ مف األنصار    :  ، قاؿ ، ال (َفَتسَتطيُع َأْن ُتْطِعَم ِسّتيَن ِمْسِكيناً  )ال ، قاؿ : قاؿ
أعمى أحكج منا :  ، قاؿ (اْذَىْب ِبَيذَا فَتَصَدْق بوِ  ): بعرؽو ػػػػػ ك العرؽ المكتؿ ػػػ فيًو تىٍمره ، فقاؿ 

اْذَىْب  )ك الذم بعثؾ بالحؽ ، ما بيف ال بتييا أىؿ بيت أحكج منَّا ، ثـ قاؿ : يا رسكؿ اهلل 
.  3(َفَأْطِعْمُو َأْىَمكَ 

 

                                                           
 . 92سكرة النساء اآلية  ػػ  1
 . 3سكرة المجادلة اآلية  ػػ  2
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:  العتق بالترغيب - 2

 فقد عٌد تحرير الرقبة مف خير األعماؿ المنقذة مف العقبة أم    1      ك ىك العتؽ بإرادة السيد 
َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبة  [11]َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبة " الرحيـ يقكؿ تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف  (النار  )
 ، ك في معركة بدر فقد أعتؽ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ مف األرقاء 2 "[ 13]َفكُّ َرَقَبة  [12]

مف يعمـ عشرة مف المسمميف القراءة ك الكتابة ، ك كاف أبك بكر ينفؽ أمكاال طائمة لشراء العبيد 
 مف سادة مكة ثـ يعتقيـ لكجو اهلل ك قد أعتؽ سيدنا أبك بكر الصديؽ سيدنا ببلؿ مف الرؽ ػ

: العتق بالمكاتبة - 3

      فقد أمر اهلل تعالى بإمكانية الرقيؽ القادر عمى الكسب لشراء نفسو مف سيده ك أمر 
بمساعدتو عمى ذلؾ ، فالمكاتبة ىي منح الحرية لمرقيؽ مقابؿ مبمغ مالي يؤديو لمالكو ، ك منذ 

أف يطمب فييا الرقيؽ المكاتبة فإف عممو عند سيده يككف بمقابؿ أجر ، أك يترؾ ليعمؿ عند 
الغير بأجر ، ك عند جمع المبمغ المتفؽ عميو يقدمو لسيده مقابؿ حريتو ، ك ىذا مف تكسيع 

المخارج لظاىرة الرؽ ػ 

      ك أما إذا رفض السيد طمب الرقيؽ ك تعنت فيمكف لئلماـ إجباره عمى القبكؿ قاؿ تعالى 
َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُيْم المَُّو ِمن َفْضِمِو  " بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُىْم ِإْن َعِمْمُتْم ِفيِيْم َخْيًرا َوآُتوُىم مِّن مَّاِل المَِّو 
ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمن  الَِّذي آَتاُكْم َواَل ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

، ك قد رخص اإلسبلـ لمرقيؽ أف يكاتب سيده 3 "ُيْكرِىيُّنَّ َفِإنَّ المََّو ِمن َبْعِد ِإْكَراِىِينَّ َغُفوٌر رَِّحيم
َدَقاُت ِلْمُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن " مف ماؿ الزكاة لقكلو تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ِإنََّما الصَّ

َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّمِو َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة  َواْلَعاِمِميَن َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرِّ
 .4 "مَِّن الّمِو َوالّمُو َعِميٌم َحِكيم

                                                           
 . 58د ، ك جداف سميماف أرتيمة ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
 . 13 ك 12  ك11ات سكرة البمد اآلمػػػػ   2
 . 33سكرة النكر اآلية  ػػ  3
  .60سكرة التكبة اآلية  ػػ  4
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         ك  كما أف الرقيؽ يمكنو تأدية ماؿ المكاتبة لسيده عمى شكؿ أقساط فقد ركل البخارم 
دخمت عمي بريرة ، فقالت إف أىمي : ك أبك داكد عف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا قالت 

 ، ك إذا قاـ العبد 1كاتبكني عمى تسع أكراؽ فضة في تسع سنيف ، كؿ سنة أكقية فأعينيني 
بأداء ما عميو مف الماؿ المتفؽ عميو في المكاتبة فإنو يعتؽ ك يصبح حرا ك يمكف لمسيد أف 

يعيف الرقيؽ أك العبد في المكاتبة بأف يعتقو دكف مقابؿ أك يخفض قيمة مبمغ المكاتبة قاؿ تعالى 
َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُيْم المَُّو ِمن َفْضِمِو  " بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُىْم ِإْن َعِمْمُتْم ِفيِيْم َخْيًرا َوآُتوُىم مِّن مَّاِل المَِّو 
ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمن  الَِّذي آَتاُكْم َواَل ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

.  2"ُيْكرِىيُّنَّ َفِإنَّ المََّو ِمن َبْعِد ِإْكَراِىِينَّ َغُفوٌر رَِّحيم

: العتق بالضرب الظالم لمرقيق - 4

      جعؿ اإلسبلـ ذلؾ مف أسباب عتؽ العبد فالديف اإلسبلمي جاء لمحفاظ عمى كرامة 
اإلنساف مف عدـ العبث بيا ك عدـ إمتياف اإلنساف ، بؿ يجب تكريمو ك إحترامو ك حتى 
تعظيمو دكف النظر إلى جنسو ، أك أصمو ، أك ديانتو أك مركزه االقتصادم أك االجتماعي 

فحرمة جسـ اإلنساف تعني عدـ جكاز التفريط في كيانو المادم ، ك ال يحؿ إنتياكو ،           
أك المساس بو فبل فضؿ بيف السيد ك عبده إال بالتقكل ك ال يمكف لمسيد أف يعتدم بالضرب 

عمى العبد بدكف سبب أك مبرر شرعي ، فعف ابف عمر رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو 
  ك بالتالي فإف "من ضرب غالما لو حدا لم يأتو أو لطمو ، فإن كفارتو أن يعتقو " ك سمـ قاؿ 

ضرب السيد عبده أك جاريتو أك صفعو فإف كفارتو أف يعتقو ، ك عند حديث شريؼ ركاه أبك 
داكد عف الصحابي أبي مسعكد رضي اهلل عنو فقد كاف يضرب غبلما لو يكما فسمع صكتا مف 

اعمـ أبا مسعكد أف اهلل أقدر عميؾ منؾ عميو فالتفت فإذا ىك الرسكؿ صمى اهلل عميو :  " خمفو 

                                                           
 . 27 ص  ، عمكاف عبد اهلل ناجح ، مرجع سابؽػػػػػ   1
  .33 ػػ سكرة النكر اآلية  2
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أَما ِإَنَك َلْو " ىك حر يا رسكؿ اهلل فأجابو النبي صمى اهلل عميو ك سمـ : ك سمـ فقاؿ أبك مسعكد 
.  1"َلْم َتْفَعل َلَمَفَحْتَك الَنُار أْو َلَمَسْتَك الَناُر 

:  العتق بأم الولد - 5

        إذا أصاب السيد آمة ك حممت منو ك إعترؼ بالكلد بأنو إبنو كأصبحت اآلمة في نظر 
ك في ىذه الحالة يحـر عمى السيد بيعيا ك إذا مات ك لـ يعتقيا في حياتو " أـ الكلد " الشرع  

 ، ك كثيرا ما كاف السادة يحرركف أميات أكالدىـ فكر 2فإنيا تصبح حرة بعد مماتو مباشرة 
الكالدة تكريما ألكالدىـ ك كانت السيدة ماريا القبطية زكج النبي صمى اهلل عميو ك سمـ أـ إبراىيـ 

سببا في تشريع عتؽ أـ الكلد فقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ عند مكلد إبنو إبراىيـ مف 
 ػ "َأْعَتَقَيا َوَلُدَىا " السيدة ماريا رضي اهلل عنيا 

لًد لقكلو تعالى      َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِيْم " فيجكز لمسيد أف يتسىرَّل بأمتو ، فإذا كلدت صارت أيَـّ كى
ك قد  ، 3 "[30] {ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْم َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُيْم َفِإنَُّيْم َغْيُر َمُموِمين[29]َحاِفُظون 

تسرل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ بمارية القبطية فكلدت إبراىيـ ، كما كانت ىىاجري  ػػػ أـ 
ٌيةن لسيدنا إبراىيـ الخميؿ فكلدت منو لو إسماعيؿ عمييما السبلـ . 4إسماعيؿ ػػػ سىرِّ

: العتق بتحرير األقرباء ذوي األرحام - 6

      فإف ممؾ كاحدا مف كلديو أك كالديو عتؽ في الحاؿ ، ك يقصد بو ما لك ممؾ رجؿ أحد 
األبكيف ك إف عمك أك أحد األكالد ك إف نزلكا ك قد شرع اإلسبلـ العتؽ بمجرد تممؾ أحد أبكيو     

                                                           
، ك نجد كذلؾ في كتاب رياض الصالحيف في كبلـ سيد المرسميف ،   ( 4492 ) ػػ صحيح أبك داكد ، باب حؽ المممكؾ ح  1

 بيركت ،  ،تأليؼ اإلماـ أبي زكرياء يحي بف شرؼ النككم الدمشقي ،  مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الخامسة
 . 398ص ،  ىجرم 1413المكافؽ لػ  ـ، 1992لبناف،

 . 84 ػػػػػػ ماجد حاكم عمكاف الربيعي  ، مرجع سابؽ ، ص  2
 . 30 ػػ 29 ػػ سكرة المعارج اآليتيف  3
 . 462 ، ص 2012 ػػ أبك بكر جابر الجزائرم ، منياج المسمـ ، المكتبة التكفيقية ، الطبعة الخامسة ، القاىرة ، مصر ،  4



101 

 

ال يجزئ ولد "  ك عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ 1أك أكالده 
أخرجو مسمـ ك الترميذم ك أبك داكد ك آخركف      " والده ال أن يجده ممموكا فيشتريو فيعتقو 

ك جميكر العمماء يؤكد أنو إذا تممؾ الرجؿ األقارب فإنيـ يعتقكف كجكبا ك ال عبرة بمكافقتو ألف 
ذلؾ يتنافى مع تعاليـ اإلسبلـ التي أمرت بصمة الرحـ ػ 

: التدبير- 7 

       ك يتمثؿ في عتؽ العبد بعد مكت سيده ، أم أف يكصي السيد بأف يككف عبده حرا بعد 
مكتو ك سمي كذلؾ ألف السيد تدبر أمر دنياه فأبقى العبد ليعاكنو في الدنيا ك تدبر أمر آخرتو 

فأكصى بعتقو بعد مكتو ك ال يجكز لممالؾ بيع عبده المدبر ك ال أف ييبو ػ 

لى جانب ما ذكرناه سابقا ىناؾ حاالت أخرل جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية مثؿ إلغاء        كا 
الرؽ عمى الحر فقد حـر اإلسبلـ إسترقاؽ الحر ، ك لك كاف بداعي كجكد ديف عميو ، ك إذا 

إدعى الرقيؽ أنو حر كجب حسب الشرع تصديقو ألنو يدعي حقا طبيعيا ، ك ألزمت مف يدعي 
 ، لذلؾ يجب تحريره فكرا ، ك في الحديث القدسي الصحيح ركل اإلماـ 2ممكو إثبات تممكو لو 

: قاؿ اهلل تعالى : البخارم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ قاؿ 
َثاَلَثُة أَنا َخْصُمُيم َيوُم الِقَياَمة ، َرُجَل أْعِطَي ِبي ثَُم َغَدَر ، و َرُجُل َباَع ُحًرا َفَأَكَل َثَمَنُو ،         

 ػ 3 "َو َرُجَل ِاْسَتْأَجَر َأِجِيًرا َفاسَتوَفى ِمْنُو َو َلْم ُيْعِطِو َأْجَرُه 

        ك كذلؾ فإف إسبلـ العبد يحرره فيمنع الديف اإلسبلمي عمى الكفار تممؾ الرقيؽ المسمـ 
الَِّذيَن َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإن َكاَن َلُكْم َفْتٌح مَِّن الّمِو َقاُلوْا " لقكلو تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

                                                           
 . 241  ، ص مرجع سابؽ ػػػػػػػ د ، أحمد الشبمي ، مقارنة األدياف ،  1

 ك نجده كذلؾ في كتاب رياض الصالحيف في كبلـ سيد المرسميف ، تأليؼ اإلماـ أبي زكرياء يحي بف شرؼ النككم الدمشقي، 

  .101 ىجرم ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت ، لبناف ، ص 1413ـ ، المكافؽ لػ 1992الطبعة الخامسة ، 
 . 80عبد السبلـ الترمانيني ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػػ   2
 . 2114 ، حديث رقـ 676صحيح البخارم ، الجزء الثاني ، ص ػػػػػػ   3



102 

 

ن َكاَن ِلْمَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلوْا َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَمْيُكْم َوَنْمَنْعُكم مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن َفالّمُو  َعُكْم َواِ  َأَلْم َنُكن مَّ
. 1 "َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلن َيْجَعَل الّمُو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيال

       ك كذلؾ فإف لفظ العتؽ مف السيد يقع ك لك كاف ىازال أك سكرانا أك ناسيا ففي الشريعة 
اإلسبلمية بمجرد أف يقكؿ السيد لفظ العتؽ فإف العبد يتحرر فقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو       

 ركاه ابف عدم           "ثالث جدىن جد و ىزلين جد ، النكاح و الطالق و العتاق " ك سمـ 
ك الحديث عف الترميذم ك ابف ماجة ك أبك داكد فاإلسبلـ ك لعظـ النكاح أك الزكاج فإنو يقع 
في الجد ك اليزؿ ك كذلؾ الطبلؽ ك سكل بينيما ك بيف العتاؽ أك عتؽ الرقيؽ كما أف النطؽ 

بالعتؽ عمى سبيؿ اإلكراه أك الخطأ فإنو يقع ك يصبح الرقيؽ حرا ، ك ذىب اإلماـ أبك حنيفة أف 
عتؽ المكره يقع ك ذلؾ تعظيما لشأف العتاؽ ، فيقع عتؽ الرقيؽ حتى ك إف كاف السيد       
مكرىا ، كما ذىب اإلماـ مالؾ رضي اهلل عنو لجكاز عتؽ الناسي ك ىذا تغميبا لمصمحة     
الرقيؽ ، كما أنو إف تشارؾ إثناف أك أكثر في تممؾ عبد ثـ أعتقو أحدىـ فإف ذلؾ العتؽ نافذ 

      2في حصتو ك يسرم أيضا في حؽ شريكو أم أف العبد يصبح حرا  إذا دفع حصة الشريؾ
ك يسعى في دفع قيمة تمؾ الحصة ك إف كاف العبد المحرر عجز عف دفع حقكؽ باقي الشركاء 

كأف كاف مريضا أك صغيرا ىنا فإف بيت ماؿ المسمميف يدفع باقي قيمة العبد لمشركاء ػ 

        ك ليس في كتاب اهلل ك ال في سنة رسكلو نص يأمر باالسترقاؽ ، ك لكف ىناؾ مئات 
 قكلو تعالى 3النصكص تدعك إلى العتؽ ك كاف مف أكائؿ الكحي النازؿ بمكة في صدر اإلسبلـ 

 ػ  4"[ 13]َفكُّ َرَقَبة  [12]َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبة  [11]َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبة "

                                                           
1
.  141سكرة النساء ، اآلية  ــ  

2
.  125، ص مرجع سابؽ د ، محمد أحمد دريقة ، المكجز في الحضارة اإلسبلمية ،  ــ  

محمد الغزالي ، حقكؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإلسبلـ ك إعبلف األمـ المتحدة ، نيضة مصر لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، ػػػػػ   3
 87 ، ص 2005الطبعة الرابعة ، 

 .13ك  12 ك 11 اتسكرة البمد اآلمػػػػػػ   4
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     ك أما بخصكص معاممة الرقيؽ في اإلسبلـ فقد كفؿ ليـ ديننا الحنيؼ غذاء                
 ، فعف أبي آدـ بف أبي إياس عف شعبة عف كاصؿ األحدب 1ك كساء كغداء ك كساء أكليائيـ

قاؿ سمعت المعركر بف سكيد قاؿ رأيت أبا ذر الغفارم رضي اهلل عنو ك عميو حٌمة ، ك عمى 
غبلمو حٌمة ، فسألناه عف ذلؾ فقاؿ إني سىابىٍبتي رجبل ، فشكاني إلى النبي صمى اهلل عميو        

ِإّن إْخَواَنُكْم َخّولكم ،  ) ، ثـ قاؿ (َأَعَيْرُتًو ِبُأِموِ  )ك سمـ ، فقاؿ لي النبي صمى اهلل عميو ك سمـ 
َفَجَعمْيم اهلل َتحَت َأْيِديُكْم ، َفَمْن َكاَن َأُخوُه تَّحَت َيِدِه ، َفْمُيطِعْمُو ِممَّا َيْأُكُل ، و لُيْمِبُسُو ِممَّا 

. 2(َيْمَبُس ، َو اَل ُتَكِمفوىم َما َيْغُمُبُيم ، َفإن َكمَّْفُتُموُىم َما َيغمبُيْم َفَأِعينوُىمْ 

     ك بالتالي فقد ساكل اإلسبلـ بيف العبد ك السيد فعندما سافر عمر الخطاب رضي اهلل عنو 
إلى بيت المقدس لمتفاكض مع البطريرؾ في تسميـ البمد عقب حصار جيش أبي عبيدة ليا لـ 
يكف معو ىك ك غبلمو إال ناقة كاحدة فكانا يتناكباف رككبيما الكاحد بعد اآلخر ، إلى أف إقتربا 

مف بيت المقدس ك كاف الدكر لمغبلـ في الرككب ك لـ يجد عمر الخطاب رضي اهلل عنو 
 ، فيؿ نجد 3غضاضة مف المشي ك غبلمو راكب حتى دخبل بيت المقدس عمى ىذه الحاؿ 

مثؿ ذلؾ عند الييكدية التي قسمت الناس لقسميف القسـ األكؿ ك ىـ بنك إسرائيؿ ك ال يمكف 
إسترقاقيـ ك قسـ ثاني مف سائر البشر يمكف إسترقاىـ ، أما عند الديف المسيحي فميس في 

اإلنجيؿ نص يحـر الرؽ أك حتى يستنكره  فالديف اإلسبلمي حافظ حتى عمى مشاعر الرقيؽ مف 
أف تمس فقد نيى النبي صمى اهلل عميو ك سمـ أف يقكؿ الرجؿ ىذا عبدم ك ىذه أمتي ، بؿ 

يقكؿ ىذا فتام ك ىذه فتاتي ، ك ىذا باختصار عمى مسألة الرؽ في الديف اإلسبلمي ػ 

 

 

 
                                                           

 . 91محمد الغزالي ، مرجع سابؽ ، ص  ػػػ  1
  .899ص  ، 2407  ح ،صحيح البخارم ، مرجع سابؽ ػػػ   2
 .96 ػػػػػػ محمد الغزالي ، مرجع سابؽ ،  ص  3
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المظاىر المعاصرة لمرق : الفصل الثاني 

      سنتطرؽ في ىذا الفصؿ لدراسة المظاىر المعاصرة لبلسترقاؽ ك تتمثؿ في االستغبلؿ 
الجنسي ك سندرس البغاء القسرم ك إستعماؿ األطفاؿ في البغاء ك صناعة الجنس ك سنقـك 

بالتطرؽ لبلستغبلؿ االقتصادم ك نفصؿ فيو ك سندرس إستعباد الديف ك الزكاج القسرم         
ك تشغيؿ األطفاؿ ك األجانب ك إستغبلليـ كما سندرس أيضا إستغبلؿ أعضاء جسد اإلنساف     

ك بيعيا ك االتجار بيا ػ 

اإلستغالل الجنسي : المبحث األول 

 ةنظرا لؤلرباح الضخمة التي تتحقؽ سكاء في العالـ المتقدـ أك المتخمؼ مف التجار      
الجنسية ، فإف الكثير مف تجار السبلح ك المخدرات ىجركا نشاطيـ األصمي ك تكجيكا لبلتجار 
بالبشر ك ذلؾ ألنو أقؿ مخاطرة ك العقكبة المقررة فيو أقؿ إضافة إلستمرارية األرباح ، فاإلنساف 

سمعة غير قابؿ لبلستيبلؾ في الزمف القصير ، أما السمع األخرل كاالتجار بالمخدرات           
ك األسمحة فيي تستيمؾ بمجرد االستعماؿ ك بالتالي يمكف إستغبلؿ اإلنساف كسمعة أكثر مف 

مرة دكف أف يبمى ك مف ثمة إستمرارية أرباح مباشرم ىذه التجارة ك التي تسمى بصناعة الجنس 
ك يشمؿ ضحايا البغاء ،  الفتيات صغار السف ك كذلؾ األطفاؿ سكاء مف الذككر أك اإلناث       

ك يمثؿ بغاء األطفاؿ أبشع صكر االستغبلؿ الجنسي آلثاره االجتماعية ك االقتصادية المدمرة 
 ػ 1لمبنية األساسية لممجتمع 

      ك تعد جرائـ االستغبلؿ الجنسي مف الجرائـ التي تشكؿ إعتداءان عمى الحرية الجنسية 
لئلنساف ك كرامتو ك حقو بالتمتع بالصحة ك حرية التعبير عف اإلرادة ، حيث أف ىذه الحقكؽ    

 ك بإستقراء القكانيف المقارنة فقد جـر المشرع الفرنسي االستغبلؿ 2ك الحريات لصيقة باإلنساف
ػ ػ ػ كؿ تجنيد أك نقؿ أك ترحيؿ      "مف قانكف العقكبات الفرنسي  (225/4)الجنسي في المادة 

                                                           
 .22د، سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ،ص ػػػػػػ  1
 . 489 ،ص 1995د، رمسيس بيناـ ، النظرية العامة لمقانكف الجنائي في منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، ػػػػػ  2
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أك إيكاء أك إستقباؿ في مقابؿ أجر أك مزايا أك الكعد بيا مف أجؿ التصرؼ فيو لمصمحتو        
أك لمصمحة شخص آخر ك إف كاف غير معمـك ك ذلؾ لغرض التمكيف في إرتكاب ضد ىذا 

. 1الشخص جرائـ الدعارة أك االعتداءات الجنسية 

مف قانكف ضحايا االتجار باألشخاص  ( 1590 ) في البند 2       ك أما المشرع األمريكي 
أف مف يقـك بتجنيد أك إيكاء أك نقؿ أك تكفير شخص أك الحصكؿ عميو بأم   " 2000لعاـ 

كسيمة كانت إذا كاف يعمـ ك يدرؾ أف ممارستو ىذه تشكؿ إنتياكا ألحكاـ ىذا الفصؿ إذ إنطكل 
االنتياؾ عمى إساءة إستخداـ الشخص جنسيا عمى نحك شديد ك بشع أك عمى محاكلة      

 2، ك في مجاؿ االستغبلؿ الجنسي فيناؾ تقارير تشير الى أف ىناؾ ما يقارب "القياـ بذلؾ
 3مميكف طفؿ مف الجنسيف تتراكح أعمارىـ ما بيف الخامسة ك السادسة يستغمكف في ىذا المجاؿ 
ك تدؿ اإلحصائيات عمى أف تجارة البغاء تقسـ العالـ كفقا لمظركؼ االقتصادية ، إلى مناطؽ 
مصدرة ك مناطؽ مستكردة لو ػ ك المناطؽ المصدرة لو تتركز في جنكب شرؽ آسيا ك جنكب 

آسيا ، االتحاد السكفياتي سابقا ، ك دكؿ شرؽ أكركبا ك أمريكا البلتينية ك الكاريبي ك إفريقيا أما 
المناطؽ المستكردة فيي آسيا ك الشرؽ األكسط ك غرب أكركبا ك شماؿ أمريكا ك تعد الدكؿ 

المصدرة لمبغاء ىي تمؾ التي تعاني مف البلاستقرار السياسي ك االقتصادم ك التي تتخبط في 
الحركب الداخمية ك األزمات االقتصادية الخانقة التي تؤدم لخركج سكانيا نحك الخارج        
ك بالتالي تقع الطبقات اليشة مف النساء ك األطفاؿ كضحية لبلتجار بأجسادىـ ك إستغبلليـ 

جنسيا ػ 

        ك االستغبلؿ الجنسي يعد شكبل مماثبل لبلسترقاؽ خصكصا عندما يعطى الماؿ لممجني 
عميو عبر البغاء بشكؿ منيجي ك نجد أف المكاثيؽ ك التشريعات المقارنة قد أطمقت تعبير             

                                                           
 .84ص ، د ، شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ ػػػػػ   1
د ، إبراىيـ عيد نايؿ ، الحماية الجنائية لعرض األطفاؿ مف االعتداء الجنسي ، دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، ػػػػػ   2

  . 7ص ،  2001القاىرة ، 
 . 23ص ، د ، سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ػػػػػػ   3
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ليشمؿ جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ك إف كاف بعضيا قد خص " االستغبلؿ الجنسي " 
بالذكر صكرة إستغبلؿ دعارة الغير ػ  

 مميكف مف البغاء أما بكرما فيناؾ 2,3      ك حسب بعض اإلحصائيات فاليند مثبل تصدر 
 ضحية 71281مف عشريف ألؼ إلى ثبلثكف ألؼ ضحية تستغؿ في البغاء ، ك أندكنيسيا ىناؾ 

 أما الدكؿ المستكردة لمبغاء فيي تشمؿ الدكؿ 1 مميكف 2,8بغاء مصدرة أما تايمندا فيناؾ 
المتقدمة إقتصاديا ، ك تعد ممجأ لضحايا البغاء الباحثيف عف الكسب السريع ك مف أمثمة الدكؿ 
المستكردة لمبغاء دكؿ غرب أكركبا مثؿ ألمانيا ، إيطاليا ، فرنسا ، سكيسرا ، ىكلندا ، اليكناف ، 

ك دكؿ الخميج ك الياباف ك الكاليات المتحدة األمريكية ، ك قد نصت إتفاقية حظر االتجار 
 أف اإلشارة لمبغاء تشمؿ جميع األشخاص 2 1949باألشخاص ك إستغبلؿ دعارة الغير لعاـ 

.  عاما 18الذيف يمارسكف البغاء ، ك كذلؾ النساء ك األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

      ك في حيف أف القياـ بممارسة البغاء ك إحترافو مف األشخاص الذيف تتجاكز سنيـ الثامنة 
عشر سنة غير محظكر صراحة حسب القكاعد الدكلية ك لكف االتفاقية الخاصة بحظر االتجار 

يصاحبيا مف آفة االتجار باألشخاص  باألشخاص ك إستغبلؿ دعارة الغير تعتبر الدعارة ك ما
ألغراض الدعارة تتنافى مع كرامة الشخص البشرم ك تعرض لمخطر رفاه الفرد ك األسرة       

ك الجماعة ككؿ ػ 

  ك سنتطرؽ في المطمب المكالي لمبغاء القسرم الذم يعد شكبل مف أشكاؿ االستغبلؿ      
الجنسي ػ 

 

                                                           
 . 25ص ، ، مرجع سابؽ د سكزم العدلي ناشد ػػػػػ   1
راجع اتفاقية حظر االتجار باألشخاص ك استغبلؿ دعارة الغير اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ بمكجب الجمعية ػػػػػػ   2

 ألحكاـ كفقا 1951يكليو /  تمكز25 تاريخ بدء نفاذىا 1949ديسمبر / األكؿ كانكف 2يـك  (4.د) 317 المتحدة لؤلمـالعامة 
. 25المادة 
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البغاء القسري  : المطمب األول 

إف البغاء القسرم يعد مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي الذم أصبح صكرة مف الصكر       
الجديدة لبلسترقاؽ ، فكما ذكرنا آنفا فإف الدكؿ الفقيرة ك التي تعاني مف الحركب الداخمية       

ك األزمات االقتصادية تككف دكؿ مصدرة لمبغاء نحك الدكؿ المستكردة لمبغاء التي تككف مف 
الدكؿ المتقدمة إقتصاديا، ك لكف لحركة تجارة األشخاص ك لطكؿ المسافات بيف الدكؿ المصدرة 
ك المستكردة ىناؾ يمجأ إلى دكؿ العبكر التي تككف حمقة كصؿ بينيما مثاؿ ىذه الدكؿ اليند      

ك المكسيؾ فتجارة األشخاص مف الدكؿ المصدرة لممستكردة تتـ كفقا التجاه ك مسار مكاني 
معيف ، فالتنظيمات اإلجرامية التي تتكلى عممية التصدير ك االستيراد أشبو بالمؤسسات الدكلية 
التي ليا أكثر مف فرع في عدة دكؿ تبدأ مف دكؿ التصدير فتحدد المجمكعات مف النساء       

ك األطفاؿ المعدة لمتصدير لممارسة البغاء بتجييز التأشيرات ك كثائؽ السفر، ثـ ينقؿ ىؤالء 
. لدكؿ االستيراد عبر دكؿ العبكر

        ك عند كصكؿ الضحايا لدكؿ االستيراد تتكالىـ تنظيمات إجرامية أخرل تعمؿ عمى 
 ك تعد إسرائيؿ نمكذجا كاضحا لعمميات البغاء القسرم فيتـ 1تكزيعيـ عمى أماكف النشاط 

إستقباؿ العديد مف النساء القادمات مف دكؿ االتحاد السكفياتي سابقا المكاتي يعانيف مف الفقر     
ك البطالة ك يعيش الفرد في تمؾ المناطؽ تحت خط الفقر ك يتـ دخكؿ النساء إلسرائيؿ عف 
طريؽ الزكاج الصكرم أك بكاسطة كثائؽ مزكرة أك مف ميناء حيفاء ، كما يتـ دخكؿ الضحايا 
عف طريؽ الحدكد المصرية اإلسرائيمية ك أصبحت دكلة مصر دكلة عبكر ، ك تعد مطارات 

الغردقة ك شـر الشيخ أماكف لتجميع الضحايا لنقميـ فيما بعد عف طريؽ سيناء إلى إسرائيؿ     
ك يتـ عبكر الحدكد اإلسرائيمية المصرية سيرا بمساعدة دليؿ مف البدك ك عند كصكليف إلسرائيؿ 
يتـ بيعيف إما بالمزاد العمني ك يككف البيع عمى أساس أعمى سعر أك بطريقة البيع الخاص مف 

                                                           
 . 25العدلي ، مرجع سابؽ ، ص  د سكزمػػػػػػ   1
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 حسب سف 1 دكالر 100000 إلى 40000شخص آلخر ك يتراكح ثمف البيع فيما بيف 
الضحية ك مظيرىا ك يتـ بعد ذلؾ إستخداـ الضحايا في البغاء القسرم لدفع ديكف نقميف 

. إلسرائيؿ ك ال يمكف ليف الرفض 

      ك البغاء القسرم يعرؼ عمى أنو الذم يمارسو شخص ضد رغبتو ، ك يتكلد عنو اإلكراه     
ك الترىيب باستعماؿ السمطة ك السيطرة لدفع ىذا الشخص لتعاطي أفعاؿ جنسية في مقابؿ نقكد 

أك مدفكعات عينية أم بغرض مكسب مالي ك كذلؾ اإلرضاء الجنسي ك لتأكيد حجـ البغاء 
القسرم ك خطكرتو فيناؾ عصابات منظمة تحترؼ جمب الضحايا ك نقميـ ك ىناؾ في بعض 

المناطؽ الفقيرة ما يسمى السياحة الجنسية ، ك يتـ إستعماؿ النساء ك حتى األطفاؿ في ذلؾ ،    
ك ىذا ما سنتطرؽ لدراستو فيما بعد ك لكف ىناؾ ما يسمى العبكدية الجنسية ك رغـ إرتباطيا 

بالدعارة إال أنيا قد تككف عادة بدكف مكسب مادم ك بدكف مقابؿ تحت ضغط اإلكراه ك التيديد  
ك ىذا ما سندرسو في الفرع المكالي ػ 

العبودية الجنسية  : المطمب الثاني 

       كما ذكرنا آنفا فإف البغاء القسرم يككف بممارسة اإلكراه ك الترىيب ك إستعماؿ السمطة 
ضد الضحية لدفعيا لمقياـ بأفعاؿ جنسية ك ذلؾ بمقابؿ مالي أك أية مدفكعات عينية ك لكف 

العبكدية الجنسية ىي مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ك تختمؼ عف البغاء القسرم أنيا ال تككف 
بمقابؿ مالي أك مدفكعات عينية ك تككف الضحية ىنا مرغمة عمى القياـ بأفعاؿ جنسية عبر 
تيديدىا ك ترىيبيا باستخداـ القكة ك ىذا ما نجده شائعا خبلؿ المنازعات المسمحة ، ك تعد 

. العبكدية الجنسية صكرة حديثة لبلسترقاؽ 

        ك لكف رغـ إستخداـ ىذه الكسيمة منذ القدـ في الحركب فمـ يتـ اإلشارة إلى العبكدية 
الجنسية ك لـ يستعمؿ ىذا المفظ في الكثائؽ الدكلية إال مؤخرا ك قد أكرد تقرير المفكض السامي 
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لحقكؽ اإلنساف المعني باالغتصاب المنيجي ك العبكدية الجنسية ك الممارسات الشبيية بالرؽ 
خبلؿ فترات النزاع المسمح ك أشير فيو إلى أف إحتجاز النساء في معسكرات االغتصاب        
أك محطات المتعة ك الزيجات القسرية مع الجنكد تشكؿ رقا في الكاقع ك في القانكف معا ك ىذا 

 ، ك ما يبلحظ يكميا في قنكات األخبار مف بيع اليازيديات        1ما يتنافى مع القكاعد الدكلية 
ك إغتصابيف مف طرؼ داعش أك ما يسمى مجازا الدكلة اإلسبلمية لمعراؽ ك الشاـ يعد عبكدية 

 عمى العبكدية 1949 المشتركة التفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 3جنسية ك قد نصت المادة 
الجنسية ك نص البركتكككؿ األكؿ ك الثاني التفاقيات جنيؼ األربعة عمى تجريـ إنتياؾ الكرامة 
اإلنسانية  ك خصكصا المعامبلت الميينة ك المحطة مف قدر اإلنساف ك االغتصاب ك اإلكراه 

عمى الدعارة ك كؿ ما شأنو خدش الحياء ػ 

اإلستغالل الجنسي لألطفال  : المطمب الثالث 

كؿ إنساف لـ يتجاكز "  عمى أنو 1990تـ تعريؼ الطفؿ في إتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ       
 ، ك مف أبشع الصكر التي 2لـ تحدد القكانيف الكطنية سنا أصغر لمرشد  سنو الثامنة عشر ، ما

يمكف تصكرىا لبلستغبلؿ الجنسي ىك ذلؾ الكاقع عمى الطفؿ ك الذم يقضي عمى براءتو ك يعد 
إمتياف لئلنسانية في سبيؿ جمع الماؿ ك إلشباع الغرائز الجنسية الحيكانية ك إنتياؾ لكرامة 

اإلنساف، فالطفؿ بصفتو كائف ضعيؼ يحتاج لمرحمة ك الشفقة ك لكف إستغبلؿ الطفؿ جنسيا       
ك تعريضو أللكاف اإلكراه البدني ك النفسي ك الترىيب ك التخكيؼ يككف مف طرؼ الجاني 

. إلقناع الطفؿ عمى القياـ بأعماؿ جنسية ال يعرؼ كنييا لبراءتو 

                                                           
راجع التقرير الختامي المتعمؽ باالغتصاب المنيجي ك العبكدية الجنسية ك الممارسات الشبيية بالرؽ خبلؿ فترات النزاع ػػػػػػػػ   1

 ك تقرير 1996 ك كذلؾ تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقكؽ اإلنساف في إقميـ يكغسبلفيا السابقة 13/08/1998المسمح 
 . 1996المقرر الخاص المعني بحالة حقكؽ اإلنساف في ركاندا 

تفاقية حقكؽ الطفؿ التي اعتمدت ك عرضت لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار إراجع المادة األكلى مف ػػػػػػ   2
 . 1990 سبتمبر 02 تاريخ بدء نفاذىا 1989نكفمبر 20 المؤرخ في 44/25الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
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       ك قد يككف الجاني مف أصكؿ أك فركع الطفؿ الضحية ك يستغمو جنسيا لتحقيؽ األرباح 
المالية ك قد يقـك الجناة مف أفراد العصابات المنظمة بإقناع ذكم ىؤالء األطفاؿ لمخركج مف 

األسرة مقابؿ مبالغ مالية ك يتـ نقؿ األطفاؿ كما ذكرنا آنفا مف الدكؿ المصدرة إلى الدكؿ 
المستكردة عبر دكؿ العبكر كما في حالة االستغبلؿ الجنسي لمنساء ك تدؿ اإلحصائيات عمى 

 سنة الذيف يمارسكف الدعارة أكثر مف إثناف مميكف طفؿ سنكيا 18أف عدد األطفاؿ أقؿ مف 
 80 سنة يبمغ حكالي 15يأتي مف آسيا حكالي مميكف طفؿ سنكيا أما عدد األطفاؿ أقؿ مف 

 دكلة يمارسكف أعماال مختمفة ، ك قد تصؿ ىذه األعداد لمضعؼ مف 124مميكف طفؿ مف 
 ، ك يبلحظ أف النسبة الكبرل لبلتجار باألطفاؿ في مجاؿ الجنس يقع في 1إجمالي دكؿ العالـ 

دكؿ آسيا فيناؾ في منطقة أمريكا البلتينية ك الكاريبي أكثر مف مائة ألؼ طفؿ يعيشكف في 
شكارع البرازيؿ ك معرضكف ليككنكا ضحية إلستغبلليـ جنسيا ، ك في دراسة صحية أجرتيا 

(ECPAT)  حكؿ تجارة الجنس في ككستاريكا فيناؾ عدد كبير مف المتقاعديف      1996سنة 
ك المغتربيف في أمريكا الشمالية يذىبكف لككستاريكا إلستقطاب الفتيات لتشغيميـ في الدعارة في 

 3000 نسمة ك يكجد بيا أكثر 872000مدينة ساف خكزيو التي ال يزيد عدد سكانيا عف 
. 2مكمس 

     ك في شرؽ أكركبا راجت ظاىرة إستغبلؿ األطفاؿ بسبب الفقر ك إنييار النظاـ الشيكعي 
ففي إحدل الدراسات فإف بكلندا ك أككرانيا ك المجر ك التشيؾ ك ركمانيا ك ركسيا أصبحت 

 عاما يتدفقكف عمى برليف ىربا 13مصدرا ليذا النشاط اإلجرامي فيناؾ أطفاؿ ال يتجاكز سنيـ 
مف الفقر أك الحركب ك ينتيي بيـ األمر في مكاخير برليف ، أما األطفاؿ فيبيعكف أنفسيـ جيارا 

. 3في محطة القطار مقابؿ الحصكؿ عمى الماؿ 

                                                           
1
  Unicef : child protection _ trafficking and sexual exploitation ــــ

جرائـ االتجار بالبشر ك إستراتيجيات مكافحتيا عمى الصعيديف الدكلي ك اإلقميمي شركة براىيـ بف أحمد النقبي ، إسالـ ػػػػػػ   2
 . 74 ، ص  2012الدليؿ لمدراسات ك التدريب ك أعماؿ الطباعة ك النشر ، القاىرة ، 

 . 72 ص نفسو ،مرجع ػػػػػػ اؿ 3
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       ك حسب البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع ك بغاء األطفاؿ في 
تصكير أم طفؿ ك بأية " المادة الثانية فقد عرؼ إستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية بأنو 

كسيمة كانت يمارس حقيقة أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة ك أم تصكير لؤلعضاء 
 ك يجب التفريؽ ىنا بيف األعماؿ اإلباحية 1الجنسية لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية أساسا 

لؤلطفاؿ ك بغاء األطفاؿ ك االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ألغراض تجارية فاألعماؿ اإلباحية 
لؤلطفاؿ كما ذكرنا ىنا أخذ صكر لؤلطفاؿ يمارسكف الجنس، أك تصكير أعضائيـ الجنسية 

إلشباع الرغبة الجنسية لمبالغيف ، ك يتـ عرض ىذه الصكر في المكاقع اإلباحية باالنترنيت       
أك القنكات التمفزيكنية أك المجبلت ػ 

     كأما بغاء األطفاؿ فيك ممارسة الجنس مف طرؼ الطفؿ مع آخريف، سكاء بالغيف أك قصر 
أم أطفاؿ مثمو بمقابؿ مالي ، ك ىذا ما نصت عميو المادة الثانية مف البركتكككؿ االختيارم 

 ػ 2000التفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 

         كأما االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ ألغراض تجارية فيك ما تقـك بو منظمة إجرامية منظمة 
 ك ىذا ما أدل  لظيكر ظاىرة 2إلجبار الطفؿ عمى القياـ بأعماؿ جنسية مقابؿ دخؿ مادم 

عالمية جديدة تتمثؿ في السياحة الجنسية ك يعد الفقر ك األزمات  االقتصادية التي تمر بيا 
دكؿ العالـ الثالث مف األسباب  الرئيسية التساع ظاىرة السياحة الجنسية أضؼ إلى ذلؾ 

عكامؿ أخرل كالتفكؾ األسرم ك النزاعات المسمحة ، ك تستغؿ المنظمات اإلجرامية المنظمة 
تمؾ الظركؼ الستغبلؿ األطفاؿ ك النساء ك لعؿ ىذه الظاىرة تظير جميا في إستغبلؿ النساء       

ك األطفاؿ السكريكف مف طرؼ الجماعات المنظمة اإلجرامية في االستغبلؿ الجنسي لياتيف 
 جمب أكبر عدد مف السائحيف       sex tourismالفئتيف اليشتيف ك يقصد بالسياحة الجنسية 

ك إحداث نكع مف االنتعاش االقتصادم المؤقت، ك ذاؾ عمى حساب ثركة قكمية أساسية ىـ 
                                                           

 ، الذم اإلباحية التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك استغبلؿ األطفاؿ في المكاد االختيارمراجع البركتكككؿ ػػػػػػػ   1
 . 2000 مام 25 في 54/263 الجمعية العامة لؤلمـ المتحد في قرارىا اعتمدتو

2
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 ك يتـ إستغبلؿ الطفؿ ك جعمو كسمعة تباع في سكؽ البغاء ك ىذا يؤدم ألضرار 1األطفاؿ 
جمة تمحؽ بالطفؿ مف إصابتو باألمراض المتنقمة جنسيا كالسيدا ك الزىرم ك الحمؿ المبكر 
لئلناث مف األطفاؿ ، ك خمؿ نفسي ك جسدم يصيب الطفؿ ، ك ىذا يؤدم إلصابة المجتمع 

في بنيتو األساسية فطفؿ اليـك ىك رجؿ الغد ػ 

      ك قد صدر البرتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك إستغبلؿ 
األطفاؿ في البغاء ك في المكاد اإلباحية المعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

 يناير 18 ك الذم دخؿ حيز النفاذ في 2000مايك / أيار25الدكرة الرابعة ك الخمسكف بتاريخ 
أف "  لتجريـ إستغبلؿ الطفؿ في البغاء ، ك قد جاء في ديباجة ىذا البرتكككؿ االختيارم2002

الدكؿ األطراؼ ك إثر القمؽ إزاء كثرة المكاد اإلباحية بشكؿ متزايد عمى شبكة األنترنت ك غيرىا 
، ك إثر المؤتمر الدكلي لمكافحة استغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية " مف التكنكلكجيا الناشئة
ك ال سيما ما إنتيى لو ىذا المؤتمر مف دعكة لتجريـ إنتاج  (1999فيينا )عمى شبكة األنترنت 

ك تكزيع ك تصدير ك بث ك إستيراد المكاد اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ ك حيازتيا ك تـ تعريؼ 
 مف البرتكككؿ االختيارم 2بيع األطفاؿ ك إستغبلليـ في المكاد اإلباحية طبقا لنص المادة 

التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك إستغبلؿ األطفاؿ في البغاء ك المكاد اإلباحية       
:  كما يمي 

يقصد ببيع األطفاؿ أم فعؿ أك تعامؿ يتـ بمقتضاه نقؿ طفؿ مف جانب أم شخص        - أ" 
أك مجمكعة مف األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أك أم شكؿ مف أشكاؿ العكض ػ 

يقصد باستغبلؿ األطفاؿ في البغاء إستخداـ طفؿ لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أم - ب
شكؿ آخر مف أشكاؿ العرض ػ 
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يقصد باستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية تصكير أم طفؿ بأم كسيمة كانت ، يمارس - ج
ممارسة حقيقية أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أك أم تصكير لؤلعضاء الجنسية لمطفؿ 

 ، ك قد إنعقدت العديد مف المؤتمرات العالمية إليجاد حؿ لمحد 1" إلشباع الرغبة الجنسية أساسا
مف االتجار الدكلي باألطفاؿ لغرض البغاء ، ك نشر المكاد اإلباحية المتزايد ك الكاسع النطاؽ      

ك مف ىذه المؤتمرات التي إنعقدت لمعالجة ىذه الظاىرة المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة 
االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ك القاصريف ، الذم عقد في مدينة رم كدم جانيرك بالبرازيؿ سنة 

 ك قد طكلبت الحككمات مف خبلؿ ىذا المؤتمر بسف القكانيف التي تكفر لؤلطفاؿ 2008
الخاضعيف لكاليتيا الحماية الكاجبة قانكنا ك لك كاف األطفاؿ مف المياجريف غير المسجميف     
أك المتجر بيـ ، ك إقترح المؤتمر عدـ تجريـ األفعاؿ التي قاـ بيا األطفاؿ بسبب االستغبلؿ 

. 2الجنسي الذم تعرضكا لو 

         ك قد أصبحت شبكة األنترنت مف أكثر الكسائؿ المستعممة في نشر المكاد اإلباحية 
التي يستعمؿ فييا األطفاؿ ك النساء ك قد أكد المؤتمر الدكلي لمكافحة إستغبلؿ األطفاؿ في 

لتجريـ إنتاج ك تكزيع المكاد اإلباحية التي  (1999فيينا )المكاد اإلباحية عمى شبكة األنترنت 
يككف األطفاؿ ضحية ليا  ك قد شددت لجنة حقكؽ اإلنساف عمى أىمية التعاكف بيف الحككمات 
لمكافحة إستغبلؿ األطفاؿ جنسيا في األنترنت ، ك يعد البيع أك العرض لمبيع أك الشراء        
أك الكعد بيما صكرة مف صكر السمكؾ اإلجرامي لبلستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ، ك يتـ إستعماؿ 
األنترنت في بيع أك عرض األطفاؿ لمبيع مقابؿ إستغبلليـ جنسيا ك يقصد ببيع شخص طبيعي، 

                                                           
، اإلباحية التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك استغبلؿ األطفاؿ في المكاد االختيارم مف البركتكككؿ 2راجع المادة ػػػػػػ   1

 .2000 مام 25 في 54/263 الجمعية العامة لؤلمـ المتحد في قرارىا اعتمدتوالذم 
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ك ىك ذلؾ النشاط الذم يتـ بمقتضاه إستغبلؿ شخص ما مقابؿ ثمف معيف يدفع لمجاني ،       
. 1ك يكفي لقياـ الجريمة القياـ بعممية بيع كاحدة دكنما حاجة لتكرارىا أكثر مف مرة 

       ك أما عممية الشراء فيي العممية التي تقابؿ البيع ك ىك إتفاؽ يتـ بمقتضاه قياـ المشترم 
بدفع ثمف البيع مقابؿ تنازؿ البائع عف حقو في ممكية المبيع  ك يككف محؿ جريمة اإلنساف 

ك يككف التعامؿ ىذا بكاسطة االنترنت ك يتـ إكراه األطفاؿ 2الحي كالغالب مف األطفاؿ كالنساء 
عمى إستغبلليـ جنسيا ، ك إستعماؿ شبكة االنترنت ألخذ أكبر قدر مف األرباح مف الشكاذ 

جنسيا الذيف يدفعكف مبالغ كبيرة مقابؿ االعتداء جنسيا عمى ىؤالء القصر ، ك قد إنعقد المؤتمر 
 2001العالمي ضد االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ألسباب تجارية الذم إنعقد بشير ديسمبر 

الجنسي لؤلطفاؿ ألىداؼ   ك الذم عرؼ االستغبلؿ " YOKOHAMAيكككىاما " بمدينة 
تجارية بثبلثة أشكاؿ رئيسية ك ىي الدعارة ك المكاد اإلباحية لؤلطفاؿ ك تيريب األطفاؿ بيدؼ 

إستغبلليـ جنسيا ك تمثمت أكلى إىتمامات المؤتمر حكؿ الحد مف إستخداـ شبكة االنترنت ليذه        
. األغراض 

         ك كما ذكرنا آنفا فإف إستغبلؿ األطفاؿ جنسيا يككف دائما بكاسطة اإلكراه ، ك مف 
القضايا الجنائية التي عرضت أماـ القضاء الفرنسي في جرائـ االتجار بالبشر ك التي تطرقت 

 الذم جاء     2001 أبريؿ 5لعنصر اإلكراه ، فقد صدر حكـ عف محكمة إستئناؼ باريس في 
قياـ جريمة االتجار بالبشر بقصد االستغبلؿ الجنسي بالرغـ مف عدـ تكافر عنصر اإلكراه " فيو 

بحؽ المجني عمييف في القضية التي خبلصتيا قياـ عدة أشخاص بفرنسا بدعكة عدة فتيات 
 آالؼ يكرك يدفع ليؤالء المتيميف ، ك ىذا 8لمسفر ك اإلقامة بفرنسا مقابؿ مبمغ مالي يقدر بػ 

                                                           
       ،2011 محمد عمي العرياف، عمميات االتجار بالبشر ك آليات مكافحتيا ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، ،دػػػػػ  1

 . 68ص 
 رامي متكلي القاضي ، مكافحة االتجار بالبشر في القانكف المصرم ك التشريعات المقارنة ،دار النيضة العربية لمنشر ،دػػػػػػ   2

. 109 ،  ص 2011 ،  القاىرة األكلى ، كالتكزيع، الطبعة 
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المبمغ يعتبر كبيرا بالنسبة لتكمفة السفر فقط ، فقد إنتقمت الفتيات أكال ثـ دبركا مسكنا لمقياـ 
. بأعماؿ البغاء مف أجؿ سداد ىذا المبمغ 

        حيث إستغؿ المتيمكف الفتيات عف طريؽ إستخداميف بالدعارة ك إستغبلليف جنسيا ، 
لذلؾ مع تكفير مسكف ليف ليذا الغرض مع حصكليـ عمى جزء كبير مف الدخؿ الناتج عف ىذا 

العمؿ ففعؿ إستئجار الباغيات ىك ما تـ إدانتو بكاسطة تجريـ االتجار بالبشر ، ك أثبتت 
محكمة االستئناؼ أف دفع الفتيات مبمغا ماليا لممتيميف بنسبة أكبر بكثير مف تكمفة السفر 

لفرنسا ، ك تحققت مف ثـ المحكمة مف أف ىؤالء الفتيات لـ يجبركا مف طرؼ المتيميف عمى 
فعؿ شيء مكرىيف مما يؤكد أف الجنحة تحققت حتى في حالة عدـ إكراه ممارس عمى 

المتضرريف ك بالنتيجة أديف المتيمكف الذيف يديركا شبكة دعارة مككنة مف فتيات تايمنديات 
. 1بتيمة االستغبلؿ الجنسي المشدد ك باالتجار بالبشر 

     ك قد أكدت إتفاقية حقكؽ الطفؿ التي إعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نكفمبر 
تتعيد الدكؿ األطراؼ "  عمى أنو 34 في مادتيا 1990 سبتمبر 2 ك بدأ نفاذىا في 1989

بحماية الطفؿ مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ك االنتياؾ الجنسي ، ك ليذه األغراض 
تتخذ الدكؿ األطراؼ بكجو خاص جميع التدابير المبلئمة الكطنية ك الثنائية ك المتعددة 

. األطراؼ لمنع

حمؿ أك إكراه الطفؿ عمى تعاطي أم نشاط جنسي غير مشركع  - أ

اإلستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة أك غيرىا مف الممارسات الجنسية غير - ب
.            المشركعة 

 ػ 2اإلستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في العركض ك المكاد الداعرة -  ج

                                                           
 .  118 ك 117شاكر ابراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ ، ص ،د ػػػػػ   1
 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي اعتمدت ك عرضت لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة 34المادة ػػػػػ   2

 .1990 سبتمبر 02 تاريخ بدء نفاذىا 1989نكفمبر 20 المؤرخ في 44/25لؤلمـ المتحدة رقـ 
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        ك في نفس السياؽ فقد نصت المادة الثالثة مف إتفاقية أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ لعاـ 
 عمى أف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ منيا إستخداـ طفؿ أك تشغيمو أك عرضو ألغراض 1999

 ، ك بالتالي فإف المجتمع الدكلي حاكؿ 1الدعارة أك إلنتاج مكاد إباحية أك أداء عركض إباحية 
بكؿ الطرؽ مكافحة إستغبلؿ األطفاؿ جنسيا ك جعؿ حماية دكلية لمقضاء عمى االستغبلؿ 

الجنسي لؤلطفاؿ القصر ،  ك ىذا بالتصدم لؤلسباب التي جعمت األطفاؿ ضحية لذلؾ فنجد 
 عمى أنو يجب القضاء الفعمي 1999في ديباجة إتفاقية بشأف أسكأ أشكاؿ أعماؿ األطفاؿ لعاـ 

عمى أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ ك يتطمب لذلؾ إتخاذ إجراءات فكرية ك شاممة ، مع األخذ في 
االعتبار أىمية التعميـ األساسي المجاني ك الحاجة إلى إعادة تأىيؿ األطفاؿ المعنييف ك دمجيـ 

في المجتمع    ك تمبية حاجيات عائبلتيـ ػ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 1999 بشأف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ لعاـ 182 مف االتفاقية رقـ 4 فقرة 3راجع المادة ػػػػػػ   1
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اإلستغالل االقتصادي : المبحث الثاني

       إف تزايد الفقر في العالـ ك تدىكر المستكل المعيشي في دكؿ العالـ الثالث ، ك تكحش 
النظاـ االقتصادم الرأسمالي السائد لمعالـ حاليا المبني عمى مفاىيـ إقتصادية تقـك عمى أساس 

أف كؿ شيء قابؿ لمبيع ك الشراء ك اليدؼ ىك الربح االقتصادم بغض النظر عمى القيـ 
األخبلقية ساعد عمى نمك ك إنتشار االستغبلؿ االقتصادم ، الذم يمتد إلى مبلييف مف الناس 

 .في العديد مف المجتمعات 

     ك تتعمؽ التجارة عادة بسمع مكضكعية ليا كياف مادم يمكف بيعيا أك شراؤىا بمقابؿ مادم 
 ،ك لكف االستغبلؿ االقتصادم يككف ضحيتو اإلنساف ك يككف فيو مجرد سمعة يمكف 1محدد 

تداكليا ك مصادرتيا أيضا عف طريؽ ترحيميا مف بمدىا األصمي في بعض الحاالت ك ظاىرة 
مف أىـ مظاىر االستغبلؿ االقتصادم الذم يككف " بالحرقة " اليجرة السرية أك ما يسمى مجازا 

كراءه منظمات إجرامية دكلية منظمة ميمتيا جمب األيدم العاممة ك بأثماف رخيصة مف دكؿ 
العالـ الثالث الستغبلليا إقتصاديا ، ك لبناء االقتصاديات األكركبية لمعالـ المتطكر ، فالتبايف 
االقتصادم بيف البمداف المصدرة لممياجريف ك ما يقابمو مف إرتفاع مستكل المعيشة ك الحاجة 
إلى اليد العاممة في الدكؿ المستقبمة لممياجريف جعؿ آالؼ الشباب يقعكف ضحية االتجار بيـ 

الستغبلليـ اقتصاديا مف طرؼ عصابات منظمة ، لنقميـ ك جمبيـ كسمع لمدكؿ المستقبمة ليـ      
 .ك التي ىي في أمس الحاجة ليـ نظرا لتزايد نسب الشيخكخة في سكانيا مف العالـ المتطكر 

 مف عدد المياجريف %15 إلى 10    فتقدر منظمة العمؿ الدكلية حجـ اليجرة السرية بما بيف 
 مميكف شخص ك حسب 180ك البالغ عددىـ حسب التقديرات األخيرة لؤلـ المتحدة حكالي 

منظمة اليجرة الدكلية ، فإف حجـ اليجرة غير القانكنية في دكؿ اإلتحاد األكركبي يصؿ إلى 
      . مميكف فرد 1,5نحك 

                                                           
 .35، ص د ، سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽػػػػػ   1
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     ك مف أىـ أسباب إستفحاؿ ظاىرة االستغبلؿ االقتصادم كصكرة جديدة مف صكر 
االسترقاؽ ىك كما ذكرنا آنفا الفقر ك البنية االقتصادية ك االجتماعية اليشة ك قمة فرص العمؿ 

في دكؿ العالـ الثالث ك الدكؿ الفقيرة ، ك كجكد صمة كثيقة بيف الجريمة المنظمة ك االتجار 
باألشخاص ك الفساد الحككمي ك عدـ االستقرار السياسي ك النزاعات المسمحة ، ك كذلؾ ازدياد 

الطمب العالمي عمى العمالة غير القانكنية ك الرخيصة ، ك ذلؾ راجع لؤلجكر الضئيمة التي 
يتحصؿ عمييا ىؤالء خصكصا أف الضحايا مف محدكدم التعميـ ك قميمي الخبرة ك الكفاءة، كال 

 ، فالشخص 1يمكنيـ بالتالي المطالبة بحقكقيـ مف تأميف ك رعاية صحية ك اجتماعية ك تقاعد 
الذم يدخؿ ألكركبا عف طريؽ اليجرة السرية ، ال يمكنو المطالبة بمنحو أجرا عادال أك تأمينا 

 .صحيا أك إجتماعيا كال يمكنو المطالبة بحقو في التقاعد 

     ك نجد مف صكر االستغبلؿ االقتصادم إستعباد الديف ك الزكاج القسرم ك ىذا ما سنتطرؽ 
لو بالدراسة  

الزواج اإلجباري :  األول مطمبال

       زكج الشيء "  ك االرتباط فقكؿ العرب االقترافيعرؼ الزكاج الشرعي في المغة أنو       
ك قد يطمؽ عمى الزكاج ك يراد بو النكاح ك معناه في المغة التداخؿ تقكؿ "  قرنو بو إليوك زكجو 

      2نضـ بعضيا لبعض ، ك تناكح القـك أم تزاكجكا إالعرب تناكحت األشجار إذا تمايمت ك 
ك يعد الزكاج في كؿ النحؿ ك الديانات رابطة مقدسة ك ألف المرأة تعد مف الفئات المستضعفة 

 إكراىيا عمى الزكاج ك جبرىا عمى ذلؾ ، ك قد يتـ نقؿ ىذه المرأة رغما يتـفي المجتمع فقد 
 أك عندما يمكت زكجيا يرثيا تمقائيا آخر ، ك بالتالي فالزكاج القسرم يعد  ،عنيا لشخص آخر

  .ستغبلؿ المرأة التي ينعدـ رضاىا في الزكاج القسرمإىنا مف أكثر أشكاؿ 

                                                           
 . 32ص ،  2006آمنة جمعة الكتبي ، شرطة الشارقة ، مركز بحكث الشرطة ، الطبعة األكلى ، ػػػػػ   1
د ، إبراىيـ رمضاف إبراىيـ عطايا ، صكر الزكاج المستحدثة في ظؿ العكلمة ك حكميا الشرعي ، مكتبة الكفاء القانكنية ، ػػػػػ   2

 . 11ص ،  2014الطبعة األكلى ، 
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 الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ إلبطاؿك قد نصت المادة األكلى مف االتفاقية التكميمية       
        أم مف األعراؼ"  في الفقرة ج منيا عمى أنو 1956ك الممارسات الشبيية بالرؽ لعاـ 

  :أك الممارسات التي تتيح

      مرأة ، أك تزكيجيا فعبل دكف أف تممؾ حؽ الرفض ، ك لقاء بدؿ ماليإالكعد بتزكيج  - 1
 ألم شخص آخر أك أية مجمكعة أكأك عيني يدفع ألبكييا أك لمكصي عمييا أك ألسرتيا 

أشخاص أخرل  

. 1إمكاف جعؿ المرأة ، لدل كفاة زكجيا ، إرثا ينتقؿ إلى شخص آخر - 2

ك حسب نص المادة السابقة الذكر فإف الكعد بتزكيج المرأة بمقابؿ مالي دكف أف تممؾ       
حؽ الرفض يعد مف صكر االتجار بيا كذلؾ منح حؽ التنازؿ عف المرأة لزكجيا أك عائمتو 

لشخص آخر مقابؿ عكض يعد اتجارا بيا ك كذلؾ كما ذكرنا آنفا جعؿ المرأة مف ضمف إرث 
 .تجارا بيا ك صكرة مف صكر االسترقاؽ الحديثة إالمتكفي ك تنتقؿ لمكرثو يعد 

ك نظرا لمترابط الشديد بيف األشكاؿ الثبلثة المذككرة في الفقرة ج مف المادة األكلى مف      
 التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ لعاـ االتفاقية
 ك الممارسات العامة المتمثمة في الزكاج القسرم فقد حاكلت المادة الثانية مف نفس 1956
الذكر عمى كضع حد ليذه األعراؼ ك الممارسات ك حثت الدكؿ األطراؼ  2 السابقة االتفاقية
 فرض حدكد دنيا مناسبة لسف الزكاج ك كضع إجراءات جديدة تسمح لمزكجيف أف يعربا باالتفاقية

ك يككف ذلؾ بحضكر سمطة مدنية أك دينية ك تشجيع ، إعرابا حرا عف مكافقتيما عمى الزكاج 
                                                           

راجع المادة األكلى مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ المعتمدة ػػػػػ   1
 ك تاريخ 1956نيساف /  أبريؿ30مف قبؿ مؤتمر مفكضيف دعى لبلنعقاد بقرار المجمس االقتصادم ك االجتماعي المؤرخ في 

 .1957أبريؿ /   نيساف 30بدء نفاذىا في 
راجع المادة الثانية مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ المعتمدة مف ػػػػػ  2

 ك تاريخ بدء 1956نيساف /  أبريؿ30قبؿ مؤتمر مفكضيف دعى لبلنعقاد بقرار المجمس االقتصادم ك االجتماعي المؤرخ في 
 .1957نيساف /  أبريؿ 30نفاذىا في 



120 

 

تسجيؿ عقكد الزكاج ك ىذا يعد حماية قانكنية دكلية لممرأة المتزكجة التي قد تككف ضحية 
 عف مكافقتيما الحرة اإلعراب في المستقبؿ ، ك ىذه اإلجراءات تسمح لمزكجيف لبلسترقاؽ
ك لكف تحت تأثير ظاىرة تيريب األشخاص ك خصكصا النساء ك ظيكر نظاـ قانكني ، بالزكاج 

لمزكاج الصكرم أك ما يعرؼ بزكاج األكراؽ ك الذم تككف فيو المرأة أك الزكجة مجرد كثيقة 
 أك أف تككف كثيقة الزكاج ذريعة إلدخاؿ  ،لمسفر تسمح لمرجؿ بالحصكؿ عمى ترخيص اإلقامة

     إلى أراضي دكلة أخرل بحجة مرافقة زكجيا ك لكف الكاقعالمرأة ضحية االستغبلؿ الجنسي 
 .ستعماليا في الدعارة إىك 

      ك لعؿ المجتمعات العربية اإلسبلمية أصبحت المرأة فييا ك لؤلسؼ تتعرض ليذا النكع 
مف الصكر الجديدة ك الممارسات الشبيية بالرؽ ك يتـ فيو إستغبلؿ المرأة جنسيا تحت غطاء 

الصكر الحديثة لمزكاج في العالـ اإلسبلمي ك رغـ أف عمـك الفقياء يحرمكنيا إال أف الجناة      
ك حتى يصنعكا ألنفسيـ غطاءا دينيا إستحدثكا أنكاعا جديدة لمزكاج الصكرم مثؿ زكاج 

 ك يككف فيو الزكاج بيف أىؿ السياحة المتكررة ك الذيف ينتقمكف مف بمد آلخر 1المصياع 
لمسياحة فيقـك الرجؿ بكضع عبلمة عابرة مع إمرأة ك يسمى ذلؾ زكاج مصياع ، ك ىناؾ زكاج 
المسفار ك تـ إقتراحو لتتمكف المرأة التي بعثت لمخارج لمعمؿ مف الحصكؿ عمى تأشيرة الدخكؿ 

 ك يعقد ىذا 2لمدكلة األخرل لمعمؿ ك ىك كذلؾ يعد زكاجا صكريا  ، ك ىناؾ زكاج المصياؼ 
النكع مف الزكاج أثناء إجازة الصيؼ دكف تحديد كقت الطبلؽ حتى ال يككف الزكاج ىنا زكاج 

متعة ك لكف في الحقيقة ينتيي ىذا الزكاج بالطبلؽ تمقائيا عند إنتياء اإلجازة ك لعؿ ىذه األنكاع 
مف الزيجات المستحدثة في العالـ اإلسبلمي تعد صكرا جديدة مف صكر الممارسات الشبيية 
باإلسترقاؽ ك يتـ في ىذه الزيجات الصكرية إستغبلؿ المرأة جنسيا تحت غطاء الزكاج إف لـ 

 .نقؿ أف ذلؾ يعد دعارة مقنعة 
                                                           

مرجع د، إبراىيـ رمضاف إبراىيـ عطايا صكر الزكاج المستحدثة في ظؿ العكلمة ك حكميا الشرعي مكتبة الكفاء القانكنية ، ػػػػػػ  1
 .74 ، ص سابؽ

 .75 ، ص نفسو عمرجػػػػػ اؿ  2
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     ككما أنو قد تستعمؿ عدة طرؽ لجمب النساء ك إستغبلليف جنسيا في الدعارة فمثبل قد يتـ 
إستعماؿ شركات كىمية ك كضع إعبلنات بالصحؼ أك المجبلت أك عمى صفحات األنترنت 
لطالبات اليجرة ك العمؿ بالخارج التي تتضمف تمؾ اإلعبلنات شركط عمؿ مناسبة ك أجكر 
مرتفعة ، ك عند كصكؿ الضحايا مف النساء إلى دكؿ المقصد يبيف أف العمؿ ىك في مجاؿ 
الدعارة ك االستغبلؿ الجنسي ك يعد ذلؾ مف االحتياؿ ك الخداع الذم يشكؿ الركف المادم 

لجريمة االسترقاؽ، ك الذم سندرسو في الباب الثاني ك كذلؾ قد يتـ كضع عركض لمزكاج في 
مكاتب الزكاج ك صفحات االنترنت ك عند كصكؿ المرأة التي تعتقد أنيا ظفرت بزكج ك انتقمت 

لمعيش معو في بمده األكركبي المتطكر تتأكد أنيا كقعت ضحية لبلتجار بجسدىا ك يتـ 
إستعماليا في البغاء ك لعؿ محاكلة اليجرة ألكركبا ك جعميا كمبلذ ألم إنساف يريد العيش 
بكرامة كىـ كقع فيو العديد مف الناس بما فييـ النساء الذيف يجدكف أنفسيـ ضحية لبلتجار 
بأجسادىف ك إذالليف ، ك لعؿ التبايف الكبير في المستكل االقتصادم بيف البمداف المصدرة 
لممياجريف ك الدكؿ المستقبمة مف إرتفاع المعيشة ك الحاجة إلى األيدم العاممة جعؿ ىؤالء 

 .يفكركف في اليركب نحك أكركبا 

    ك لقد ظيرت صكر أخرل لمممارسات الشبيية باالسترقاؽ ك لعؿ ثكرة االتصاالت          
ك المعمكمات المتمثمة في األنترنت ساعدت عمى نمك ىذه الظاىرة ك تطكرىا ، فرغـ أف 

األنترنت لو دكر ايجابي في الحياة المعاصرة إال أف ىناؾ دكر سمبي لو يتمثؿ في نشر جرائـ 
االتجار بالبشر فيستعمؿ المتاجركف البريد االلكتركني أك كسائؿ الحكارات اآللية المختمفة عمى 
الشبكة لتقديـ عركضيـ التي تككف عمى صكرة خدمات تشمؿ عركض التكظيؼ بالخارج       

أك ككاالت الزكاج ، ك يقـك المتاجركف بإستدراج ك إغراء النساء ك األطفاؿ مف خبلؿ طرؽ 
. 1الدردشة التي يتداكؿ فييا األعضاء المعمكمات ك الصكر ك األحاديث 

                                                           
، المركز القكمي  د، إيناس محمد البيجي ، د ، يكسؼ المصرم ، الجريمة في القانكف الدكلي ك الشريعة اإلسبلميةػػػػػػ   1

 .85 ، ص 2013لئلصدارات القانكنية ، الطبعة األكلى ، القاىرة ، 
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إستعباد الدين  : المطمب الثاني 

في ديباجتيا عمى  ( 105رقـ  ) 1957       لقد نصت االتفاقية الدكلية لتحريـ السخرة لعاـ 
 ك قد عرفت االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة 1التحريـ الكمي إلسار الديف ك القنانة 

 إسار الديف عمى أنو يراد بو 2 1956الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ لعاـ 
الحاؿ أك الكضع الناجـ عف إرتياف مديف بتقديـ خدماتو الشخصية أك خدمات شخص تابع لو 

ضماف لديف عميو ، إذا كانت القيمة المنصفة ليذه الخدمات ال تستخدـ لتصفية ىذا الديف أك لـ 
 تكف مدة ىذه الخدمات أك طبيعتيا محددة ػ 

      ك قد أكضحت ىذه اإلتفاقية أف الشخص ذك المنزلة المستضعفة ىك ذلؾ الشخص التي 
يككف في حاؿ أك كضع ىك نتيجة أم مف األعراؼ أك الممارسات المذككرة سابقا في المادة 

. األكلى السابقة الذكر ك منيا إسار الديف

     ك في ىذا الصدد يرل بعض الفقياء  أف العدد الكبير مف ضحايا إستعباد الديف ىـ 
الصينيكف ، ك مف الصعب تحميؿ النشاط الداخمي لميجرة الصينية ، ك ما يميز ىذه اليجرة 
اآلسيكية ىك أنيا متخفية ك غير مقتصرة عمى كجية محددة ك ىذا ما يفسر إنتشار األحياء 

 ػ   3في جميع أنحاء أكركبا ك أمريكا  (chinatown )الصينية أك مايسمى    

      ففي أكركبا يعد الصينيكف أكثر الضحايا إسار الديف ، ففي فرنسا نجد في باريس ك كذا 
"                 كاف زىك " منطقة ميبلف ك لييج صينيكف قادمكف مف منطقة في الصيف تسمى 

 " wan Zhou"    كقعكا ضحية المافيا الصينية لمحصكؿ عمى ثمف دخكليـ لؤلراضي الفرنسية 
                                                           

/  حزيراف25المعتمدة مف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية يـك  (105رقـ ) 1957راجع اتفاقية تحريـ السخرة لعاـ ػػػػ   1
 . ديباجة االتفاقية 1957يكنيك 

راجع المادة األكلى مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ المعتمدة ػػػػػ   2
 .1956في أبريؿ 

3
 Georgina , VAZCABRAL ,les formes contemporaines d’esclavage dans six pays de L’union 

Européenne (Autriche Belgique  , France , Grande  , Bretagne  , Italie )institut des hautes études 

de la sécurité interieur 2000 ,  p 18. 

  .  www.ihesi.interieur- govv . fr ـــ

http://www.ihesi.interieur-/
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ك تشمؿ أعباء المركر لفرنسا جكاز السفر ك التأشيرة السياحية ، ك تقـك المافيا الفرنسية عند 
دخكؿ الضحايا بتشغيميـ في صناعة الجمد ك كرش الميكانيؾ ك حتى في المطاعـ الصينية،     

 ساعة في 15 إلى 10ك يقبؿ العماؿ الصينيكف شركط العمؿ الميينة ىذه فيعممكف ما بيف 
 يكرك في الشير، ك العامؿ الصيني المستقدـ مف 550اليـك مقابؿ أجر متكسط مقدر بحكالي 

الصيف لفرنسا يككف عمى عاتقو ديف لممافيا الصينية التي قامت بنقمو مف الصيف لفرنسا بمبمغ 
ثبلث إلى أربع سنكات ، ك تأخذ المافيا الصينية أجر كؿ ىذه المدة مف العمؿ مقابؿ الديف 

السابؽ الذكر فيذا المبمغ يغطي تكاليؼ التأشيرة السياحية ك جكاز السفر ك السكف ، ك يدخؿ 
الصينيكف لفرنسا بتأشيرة سياحية ك يقدمكف طمب لجكء سياسي ك تقدر الجمعية الفرنسية 

ASLC مياجريف غير % 75 ألؼ صيني بما فييـ 120 أف عدد الصينيكف بفرنسا يقدركف بػ 
 . 1شرعييف 

       ك بعد تسديد العامؿ الصيني لدينو يتحرر مف عبلقتو بالمافيا الصينية ك بإمكانو بعد 
"            زكتيف " ذلؾ فتح مشركع تجارم خاص بو، ك لكف عميو المشاركة في جمعية تسمى 

 " Zootine"  يكرك       75000ىاتو الجمعية تقـك بإقراض العامؿ الصيني مبمغ قد يصؿ إلى 
ك لكف يجب عمى العامؿ الصيني لمحصكؿ عمى ىذا القرض الحصكؿ عمى الجنسية الفرنسية، 

أك تصريح يثبت إقامتو بفرنسا بطريقة شرعية ، ك ىذا ما يؤدم لقياـ المياجر بعقد زكاج 
صكرم ليتمكف مف الحصكؿ عمى الجنسية الفرنسية، ك الجالية الصينية تعمؿ بفرنسا بيذه 

 ػ 2الطريقة منذ سنكات عديدة 

      ك ال يعتبر الصينيكف أنفسيـ كضحايا االتجار بالبشر فيـ جاىزكف لتحمؿ شركط العمؿ 
غير البلئقة عمى أمؿ فتح مشركع تجارم خاص بيـ يكما ما ، ك يعتبر الصينيكف ىاتو 

                                                           
1
  MATIDA NGALIKPIMA. ESCLAVAGE EN EUROPE La traite des êtres humains. 

MEMOIRE POUR LE DIPLOME D Université DE 3 
EME 

CYCLE Université Panthéon- ASSAS 

– PARIS 2. Paris Février   2005 P 29  
2
ـــ   MATIDA NGALIKPIMA. ESCLAVAGE EN EUROPE La traite des êtres humains. 

MEMOIRE POUR LE DIPLOME D Université DE 3 
EME 

CYCLE Université Panthéon. Op.cit. 

P 30. 
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المعاممة غير اإلنسانية ك كقكعيـ ضحايا إسار الديف كضعية  مؤقتة يتحممكنيا دكف أم تذمر 
. أمبل عمى التحرر مف إسار الديف الخاص بالمافيا الصينية يكما ما 

       ك لكف في الحقيقة تبقى أغمبية العماؿ الصينيكف بأكركبا في حالة العمؿ غير الشرعي    
ك يعيشكف في مستكل معيشي متدني، ك حدد مركز المعطيات المؤسس مف طرؼ مكتب األمـ 
المتحدة الخاص بالمخدرات ك اإلجراـ أف تركيا ك بمجيكا ك فرنسا ك اليكناف تعد مستقبؿ أساسي 

 ، ك األجكر الضعيفة ليا األثر 1لمعماؿ الكاقعيف تحت إستعباد إسار الديف ك العمؿ اإلجبارم 
البارز في تعسؼ أرباب العمؿ ك سبب في إنتشار ظاىرة إستعباد الديف ك عميو فقد شجعت 
منظمة العمؿ الدكلية السمطات الكطنية عمى تحديد أجكر دنيا لمنع دفع أجكر منخفضة غير 

كافية إلعالة العامؿ لنفسو أك لعائمتو، ك جاءت االتفاقية المتعمقة بتحديد الحد األدنى لؤلجكر         
لكضع حماية إجتماعية  ( 135 ) ك التكصية المصاحبة ليا رقـ 2 ( 131رقـ  ) 1970لعاـ 

لمعامؿ ك لمحد مف ظاىرة إستعباد المديف ػ 

       ك يمكف القكؿ أف إستعباد الديف يعد حالة مف حاالت إستغبلؿ ضعؼ الضحية         
أك حاجتو، ك ىذا ما يعد مف صكر الركف المادم لجنحة االسترقاؽ ك االتجار بالبشر ك قد 

 إستغبلؿ حالة ضعؼ 2002 يكنيك 19عرؼ القرار الصادر عف مجمس االتحاد األكركبي في 
شخص معيف بأنيا تمؾ الحالة  التي ال يككف لذلؾ الشخص أم بديؿ حقيقي أك مقبكؿ سكل 

. 3الخضكع لبلستغبلؿ الكاقع عميو 

      ك يعرؼ الفقو أف إستغبلؿ حالة الضعؼ بأنيا استغبلؿ أية حالة مف الضعؼ يكجد فييا 
المجني عميو ، بحيث يضيؽ أمامو المجاؿ فيضطر لمخضكع ك االستسبلـ لمجاني ، ك يندرج 

                                                           
1
 .MATIDA NGALIKPIMA. ESCLAVAGE EN EUROPE La traite des êtres humains ـــ 

MEMOIRE POUR LE DIPLOME D Université DE 3 
EME 

CYCLE Université Panthéon. Op.cit. 

P 27. 
 . 124ص  ، د ، شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ ػػػػػػ   2
        د ، فتيحة قكرارم ، المكاجية الجنائية لجرائـ االتجار بالبشر ، دراسة في القانكف اإلماراتي المقارف ، مجمة الشريعةػػػػػ   3

 .  201ص  ،  2009 لسنة  ، ك القانكف ،  كمية القانكف ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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في ذلؾ كافة أشكاؿ الضعؼ سكاء أكاف جسديا أـ عقميا أـ عاطفيا أك إجتماعيا أك إقتصاديا،    
أـ كضعا إداريا غير قانكني مثؿ اإلقامة غير الشرعية ، أك تبعية الجاني لممجني عميو إقتصاديا 

أك كضعيا صحيا ضعيفا ، أك بمعنى آخر ىي كافة حاالت الضعؼ التي يمكف أف تؤدم 
بالمجني عميو إلى قبكؿ إستغبللو  ػ 

    ك لتحقيؽ الركف المادم لجرائـ إستغبلؿ العمؿ مثؿ أسار الديف يجب أف يتحقؽ االستغبلؿ 
فعبل أم أف يتـ إخضاع المجني عميو لمسخرة أك العمؿ القسرم أك االسترقاؽ أك الممارسات 
الشبيية بالرؽ ، ك في حالة عدـ تحقيؽ ىذه النتيجة فإننا نككف أماـ الشركع في الجريمة ػ 

حالة إستعباد و إسترقاق األطفال  : المطمب الثالث 

      إف اإلتجار باألطفاؿ ال يعني إستغبلليـ جنسيا فقط ، بؿ قد يككف عف طريؽ إستخداميـ 
في أعماؿ مشركعة بطبيعتيا ، ك لكنيا ال تخمك مف مخاطر عمى الصحة الجسدية ك النفسية 

لمطفؿ ، ك قد كرد في التقرير العالمي لمنظمة العمؿ الدكلية بشأف المبادئ ك الحقكؽ اإلنسانية 
 187  مميكف طفؿ تقريبا ، منيـ 325 أف تقديرات عمؿ األطفاؿ يبمغ 2002في العمؿ لعاـ 

 مميكف طفؿ يمارسكف الدعارة      8 سنة ك ىناؾ 14 إلى 5مميكف طفؿ تتراكح أعمارىـ مابيف 
ك السخرة أك ينخرطكف في النزاعات المسمحة ، ك في آسيا فاألطفاؿ في سف الخامسة يعممكف 

 سنتا في اليـك أم خمس 20في مصانع السماد مف السادسة صباحا حتى السابعة مساءا مقابؿ 
 ػ 1دكالر ك كذلؾ في مصانع لممبلبس تحت ظركؼ عمؿ صعبة 

 مميكف طفؿ 50     ك ىناؾ إحصائيات مرعبة حكؿ حجـ عمالة األطفاؿ في العالـ فيناؾ 
. 2 سنة يعممكف في ظركؼ خطيرة 12تحت سف 

                                                           
 .44 ، ص مرجع سابؽد ، سكزم عدلي ناشد ، ػػػػػػ   1
 .50 ، ص ػػػػ المرجع نفسو  2
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 مف األطفاؿ يعممكف في ظركؼ خطيرة ك غير صحية، ك في % 41,3       ففي كينيا ىناؾ 
 ك في مصر % 25,8 ، ك في نيجيريا % 30,1 ، ك في بنغبلديش % 31,4السينغاؿ ىناؾ 

 ك يأتي في % 1,8 ، ك في البرتغاؿ ىناؾ % 6,8 ، ك في المكسيؾ ىناؾ % 11,2ىناؾ 
المقاـ األكؿ كسبب مف أسباب عمؿ األطفاؿ إنتشار الفقر ك الحركب األىمية ك الظركؼ 

االقتصادية الصعبة ، ك كذلؾ التيرب مف التعميـ أك التسرب المدرسي الراجع أساسا لمظركؼ 
االقتصادية المزرية لمعائمة ، ك عدـ كجكد جك دراسي مييأ لمطفؿ يجعؿ ىذا األخير يتخمى عف 

 30 إلى % 5الدراسة لمدخكؿ لسكؽ العمؿ لتحسيف دخؿ أسرتو ، ففي اليند ىناؾ نسبة ما بيف 
 يدخمكف سكؽ العمؿ في مصانع السجاد ك في إفريقيا 16 مميكف طفؿ تحت سف 340 مف %

 25 إلى % 10 مف األطفاؿ ، ك في أمريكا البلتينية ىناؾ نسبة ما بيف % 20ىناؾ أكثر مف 
 ينخرطكف في سكؽ العمؿ ، فالطفؿ يمثؿ مصدر لمثراء ألصحاب ك أرباب العمؿ ، فالطفؿ %

ال يحصؿ إال عمى أجر زىيد مقارنة بأجر العامؿ البالغ ك ال يحصؿ الطفؿ كذلؾ عمى أم 
تأميف أك أماكف مناسبة لمعمؿ كما أف األطفاؿ ال يستفيدكف مف أم معاشات ك ال يطالبكف بأية 
حقكؽ لعدـ كجكد نقابات تدافع عنيـ ، فرب العمؿ عند إستخدامو لؤلطفاؿ فيك يزداد ثراءا لعدـ 
دفعو أية تكاليؼ لمحماية اإلجتماعية أك التأميف الصحي أك اإلجتماعي ، كال ييتـ بتكفير سكف 

 مميكف طفؿ ممف يعممكف في 80أك تغذية لؤلطفاؿ العامميف عنده ، ك كشفت التقارير أف ىناؾ 
أسكء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ يمارس معظـ ىؤالء األعماؿ الزراعية ك يعتبر العمؿ المنزلي عمى 

 بالمائة مف عمؿ األطفاؿ ما يقـك بو 70رأس األعماؿ التي تقـك بيا الفتيات ك تعد نسبة  
ىؤالء لدل أسرىـ ك ال يتقاضكف أم أجر سكاء كاف عماىـ في المنازؿ أك في مؤسسة صغيرة 

 ػ  1في الريؼ أك في المدينة 

 
                                                           

 ، 1999راجع في ذلؾ االتفاقية الجديدة لمنظمة العمؿ الدكلية الخاصة بأسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ الصادرة في عاـ ػػػػػػ   1
تأليؼ مجمكعة غير حككمية في جنيؼ المختصة باتفاقية حقكؽ الطفؿ ، المجمكعة الفرعية المختصة بقضايا عمؿ األطفاؿ ، 

 . 3ص ، طبعت مف قبؿ ىكلمارؾ باريس ، لندف 
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:  عمى أنو 32 في مادتيا 1989       ك قد نصت إتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 

تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف اإلستغبلؿ اإلقتصادم ك مف أداء أم - 1
عمؿ يرجح أف يككف خطيرا أك أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ أك أف يككف ضارا بصحة الطفؿ أك 

بنمكه البدني ، أك العقمي ، أك الركحي أك المعنكم أك اإلجتماعي ػ 

تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير التشريعية ك اإلدارية ك اإلجتماعية ك التربكية التي تكفؿ تنفيذ - 2
 1ىذه المادة 

      ك ىذا ما يؤكد أف ىناؾ حماية دكلية لمطفؿ تحميو مف إستعباده في إتفاقية الطفؿ التي 
تعد مف أحدث إتفاقيات األمـ المتحدة ك قد ظيرت ىاتو االتفاقية ك ذلؾ لكجكد إستغبلؿ 

اقتصادم لمبلييف األطفاؿ حكؿ العالـ ، ففي المادة السابقة الذكر جعمت عمى عاتؽ الدكؿ 
حماية األطفاؿ مف إستغبلليـ إقتصاديا ك إلزاميـ بأداء عمؿ يككف خطيرا أك يؤدم إلعاقة 

تعميميـ أك ضارا بصحتيـ البدنية أك النفسية ػ 

 تعد مف األدكات الدكلية األكثر شمكال في 1989       ك بالتالي فإف إتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 
القضاء عمى عمؿ األطفاؿ ، ك أكردت قكاعد قانكنية ممزمة لمدكؿ التي صادقت عمييا ك يمكف 
مساءلة الدكلة المخالفة ألحكاـ ىاتو االتفاقية، ك بالتالي فإف ىذه االتفاقية نقمت حماية الطفؿ 

مف دائرة االختيار إلى دائرة االلتزامات القانكنية ػ 

      ككما أف العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية نص في المادة العاشرة 
منو في الفقرة الثالثة عمى كجكب إتخاذ إجراءات خاصة لحماية ك مساعدة جميع األطفاؿ مف 
االستغبلؿ االقتصادم ك يجب فرض العقكبات القانكنية عمى مف يقـك بإستخداميـ في أعماؿ 

                                                           
 20 المؤرخ في 44/25 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة بقرارىا 32راجع المادة ػػػػػػػ   1

 . 1990سبتمبر /  أيمكؿ 2 بدا نفاذىا في 1989نكفمبر /تشريف
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تمحؽ األضرار بأخبلقيـ أك بصحتيـ ك عمى الدكؿ أف تضع حدكد لمسف بحيث يحـر إستخداـ 
. 1العماؿ مف األطفاؿ بأجر ك يعاقب عميو القانكف إذا كانكا دكف السف 

       ككما أف برنامج العمؿ المعتمد مف طرؼ لجنة حقكؽ اإلنساف مف أجؿ القضاء عمى 
إستغبلؿ عمؿ األطفاؿ عرفت بعض مف أشكاؿ عمؿ األطفاؿ بأنيا جرائـ دكلية ك تشكؿ 

إنتياكا لمقكاعد الدكلية المناىضة لبلسترقاؽ ك قد دعت التخاذ إجراءات قمعية لمحاربة ىذه 
الحاالت ك طمب مف الدكؿ إعادة النظر في تشريعاتيا الداخمية لمنع عمؿ األطفاؿ في 

:  القطاعات اآلتية 

ػػػ عمؿ الخادمات دكف السف القانكنية   
ػػػ العمؿ الميمي لؤلطفاؿ  

ػػػ االستخداـ قبؿ بمكغ السف العادية التي ينيي فييا التعميـ االبتدائي في البمد المعني  
ػػػ العمؿ في ظركؼ خطرة ك غير صحية  

ػػػ العمؿ المتعمؽ باالتجار بالمخدرات ك إنتاجيا  
      ك بخصكص القيمة القانكنية التفاقيات العمؿ ، فإف أىمية ىذه اإلتفاقيات في مجاؿ 

: حقكؽ اإلنساف تظير جميا مف خبلؿ مايمي 
ػػػ أف االتفاؽ إذا صدقت عميو الدكلة يصبح ممزما ليا ك عمييا بالتالي تنفيذه تطبيقا لمبدأ الكفاء 
بالعيد ك قاعدة أف االتفاؽ رابط ك ىك ممـز ، لذلؾ ك رغبة عمى ما يبدك في عدـ إمكانية تحمؿ 

العضك مف إلتزاماتو التي تكلدت عف تصديقو عمى إحدل االتفاقيات الدكلية الصادرة عف 
 مف دستكر المنظمة 1/5المنظمة عف طريؽ االنسحاب مف ىذه األخيرة ، فقد نصت المادة 

عمى أف العضك الذم ينسحب مف المنظمة ك يككف قد صدؽ عمى أية اتفاقية عمؿ دكلية فيذا 

                                                           
عتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ أ مف العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية 3 فقرة 10 راجع المادة  1

 تاريخ بدء النفاذ 1966 كانكف األكؿ 16المؤرخ في  (21-د) 2200كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
.  27 كفقا لممادة 1976يناير /  كانكف الثاني 3في 
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اإلنسحاب ال يؤثر عمى إستمرارية سرياف اإللتزامات المنصكص عمييا في اإلتفاقية خبلؿ المدة 
التي حددتيا نصكصيا ػ 
 مف دستكر المنظمة ال يمكف أف تؤثر االتفاقيات عمى أم قانكف 19/8    ك أخيرا كفقا لممادة 

أك عرؼ أك إتفاؽ يعطي لمعماؿ شركطا أكثر تفضيبل مف تمؾ المنصكص عمييا في االتفاقية ػ 

      ك تتميز ىذه االتفاقيات الدكلية لمعمؿ بقيمتيا القانكنية ، إذ أف ىذه األعماؿ ما أف يتـ 
االنضماـ إلييا ك دخكليا حيز النفاذ فإنيا تسرم فكؽ أراضي أية دكلة دكف حاجة إلى إجراءات 
ك إصدارىا بمرسـك تشريعي ك تنظيمي ك تنفيذم ، ك مرد ذلؾ العتبارىا مف قكاعد النظاـ العاـ 
الدكلي التي تنطكم عمى مصالح دكلية مشتركة تتصؼ أنيا قكاعد دكلية آمرة ال يجكز بالتالي 

 مف اتفاقية فيينا لممعاىدات 53مخالفتيا أك االتفاؽ عمى مخالفتيا إستنادا إلى نص المادة 
 ػ 1الدكلية 

      ككما أف القانكف الدكلي يقرر أنو ال يحؽ لدكلة استنادا لمقانكف الداخمي أف تحد مف نطاؽ 
إلتزاماتيا الدكلية بؿ عمى الدكلة أف تكائـ تشريعيا الكطني الداخمي لينسجـ مع القانكف الدكلي ، 

فيجب عمى الدكؿ التي صادقت عمى إتفاقيات العمؿ أف تمتـز بيذه االتفاقيات خصكصا في 
مجاؿ حقكؽ اإلنساف ك تضمف قكانينيا الداخمية محتكل ىذه اإلتفاقيات ػ 

     كسنتطرؽ فيما يمي إلى إستغبلؿ األطفاؿ في سباقات اليجف كفي نزع األلغاـ كىذا يعد مف 
.       أبشع صكر إستغبلؿ األطفاؿ

  (سباقات اإلبل )إستغالل األطفال في سباقات اليجن : أوال

      سادت في دكؿ الخميج ك لحد الساعة سباقات اليجف أك سباقات اإلبؿ ك يتـ إستخداـ 
األطفاؿ الذيف قد ال تزيد أعمارىـ عف أربعة سنكات في سباقات اليجف ك لعؿ تقارب مبلمح 
أطفاؿ البنغبلديش ك الباكستاف ك اليند مف مبلمح الطفؿ العربي جعميـ عرضة ألبشع أنكاع 

                                                           
 .139- 138 ، ص 2009د ، عبد العزيز العشاكم ، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ، دار الخمدكنية ، الجزائر ػػػػػػ   1
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االستغبلؿ ، فيشير تقرير لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف المجنة الفرعية لمنيكض بحقكؽ 
 إلى 2جنيؼ مف )اإلنساف ك حمايتيا مجمكعة العمؿ بشأف األشكاؿ المعاصرة لئلستعباد 

لظاىرة تيريب األطفاؿ مف دكؿ مثؿ اليند ك باكستاف ك بنغبلديش ك بعض  ( 16/06/2003
دكؿ جنكب آسيا ، ك مف إفريقيا لدكؿ الخميج العربي الستعماؿ ىؤالء األطفاؿ في سباقات 

اليجف، ك أحيانا يتـ إستقداـ ىؤالء األطفاؿ عف طريؽ التبني الصكرم فالعائبلت التي تعيش 
تحت خط الفقر في الدكؿ الفقيرة تبيع أبناءىا ليتـ تبنييـ ك لكف ىذا التبني يبقى صكريا ، 

فيؤالء األطفاؿ يجبركف لمحرماف مف األكؿ ك الشرب لفترات زمنية طكيمة ليخؼ كزنيـ ك حتى 
يساعد في ربح سباقات اليجف ك اإلبؿ ك يصاب األطفاؿ أحيانا بإصابات مميتة عند سقكطيـ 
مف عمى ظيكر اإلبؿ ، ك يصابكف بأمراض خطيرة ك عاىات مستديمة جراء تعنيفيـ          
ك ضربيـ، ك عندما يبمغ ىؤالء األطفاؿ سنا معينة ك يصبحكف شبابا ك يزيد كزنيـ يصبحكف 
غير مؤىميف لمعمؿ في اليجانة ك سباقات اإلبؿ ، ك يرمكف في شكارع الدكؿ الخميجية بدكف 
كثائؽ ك ال جكاز سفر ك ال ماؿ ك ال مأكل ، ك يتـ الزج بيـ في السجكف بتيمة اإلقامة غير 
الشرعية ك جراء مطالبة المنظمات اإلنسانية ك ضغطيـ تحت إستبداؿ ىؤالء اليجانة الصغار 

  ػ 1بإنساف آلي في السنكات األخيرة 

  (النزاعات المسمحة )إستغالل األطفال في نزع األلغام :ثانياً 

        إف إستغبلؿ األطفاؿ في البغاء ك األعماؿ الجنسية أعماؿ ليا آثار إقتصادية           
ك إجتماعية كخيمة ك لكف إستغبلؿ براءة األطفاؿ في نزع األلغاـ أك ما يسمى إستغبلؿ األطفاؿ 

شيء مركع ،  (تسمى األراضي المزركعة باأللغاـ بحدائؽ الشيطاف  )في حدائؽ الشيطاف 
 مميكف 100فالنزاعات المسمحة بيف الدكؿ تستدعي زرع األلغاـ ك تشير التقريرات لكجكد حكالي 

 دكلة عمى األقؿ ، مما يجعؿ ىذه األراضي بكر، ك تـ تعطيؿ 62لغـ تـ زرعيا في أراضي 
تنميتيا ك إستغبلؿ ثركاتيا ك إستمـز ذلؾ ضركرة نزع ىذه األلغاـ لتحكيؿ ىذه األراضي القاحمة 

                                                           
 . 73 ، 72ص مرجع سابؽ ، د ، عبد القادر الشيخمي ، ػػػػػػ   1
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ألراضي منتجة ، ك تقـك عصابات متخصصة في اإلتجار باألطفاؿ بإستغبلؿ األطفاؿ في نزع 
األلغاـ ، فخفة كزف الطفؿ ك براءتو ك عدـ تكقعو ك إدراكو لممخاطر التي تحيط بو جراء دخكلو 
لؤلراضي الممغمة ك عدـ حمايتو مف عائمتو جعؿ ىذه العصابات تستغمو، ك النتيجة ىي قتؿ 

ىؤالء األطفاؿ جراء إنفجار األلغاـ عمييـ أك إصابتيـ بإعاقات جسدية ػ 

     كأما الصكرة األخرل لئلتجار باألطفاؿ تتمثؿ في إشراكيـ في الحركب ك النزاعات 
المسمحة الدكلية أك الداخمية، ك يتـ إستغبلؿ األطفاؿ في الحركب في تجنيدىـ لمقياـ بأعماؿ 

قتالية أك أعماؿ مساعدة كالنقؿ ك تجييز الطعاـ ك التجسس ك يتـ إستغبلؿ البنات الصغيرات 
في السف إلشباع رغبات المقاتميف ، ك يتـ تجنيد األطفاؿ بخطفيـ مف ذكييـ ، ك أحيانا يضحي 
األىؿ بالطفؿ في مقابؿ الحصكؿ عمى الطعاـ ك الحماية مف الجماعات المسمحة ،ك إستغبلؿ 

 ك حدد 1190 ك التكصية 1999 لسنة 182األطفاؿ جاء في المادة الثالثة مف اإلتفاقية رقـ 
 : 1في أربعة مجاالت ك ىي

كافة أشكاؿ العبكدية أك ما يشابييا ، مثاؿ ذلؾ البيع ك االتجار في األطفاؿ مقابؿ ديكف ، - 1
ك العمؿ القسرم أك اإلكراه ، ك التجنيد باإلكراه لؤلطفاؿ الستخداميـ في المنازعات المسمحة ػ 

إستخداـ األطفاؿ في االستغبلؿ الجنسي ك الدعارة ، أك إلنتاج أعماؿ أك عركض إباحية ػ - 2

إستخداـ األطفاؿ في القياـ بأنشطة غير مشركعة ، خاصة في اإلتجار غير المشركع - 3
بالمخدرات كفقا لما حددتو المعاىدات الدكلية في ىذا الصدد ػ 

األعماؿ التي بطبيعتيا أك بسبب الظركؼ التي تمارس فييا تضر بصحة األطفاؿ         - 4
أك سبلمتيـ أك أخبلقيـ ػ 

     ك المبلحظ أف اإلتفاقية جاءت بمصطمح األعماؿ بإعتبارىا أسكأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ ،       
ك خصكصا فيما يتعمؽ منيا بالدعارة ك االستغبلؿ " العمؿ " ك لكف ال ينبغي نعتيا بكصؼ 

                                                           
. 38د ، سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ، ص  ػػ  1
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الجنسي ك إنتاج األعماؿ اإلباحية ، ألنيا تحط مف قدر العمؿ ك تشكه مفيـك العمؿ الذم تحث 
عميو جميع الشرائع ك المجتمعات باختبلؼ أجناسيا، فإعتبار الدعارة شكبل مف أشكاؿ العمؿ 
يضفي صفة الشرعية عمى نشاط ينبغي تحريمو ، ك يتناقض تناقضا أساسيا ك صارخا مع 

ىدؼ ك ركح االتفاقية ، ك كما أسمفنا سابقا فإف استغبلؿ األطفاؿ في الدعارة ك االتجار بيـ 
 ػ 1يعداف شكبلف معاصراف مف أشكاؿ الرؽ ك ال يمكف اعتبارىـ بمثابة عمؿ 

عمى  ( إتفاقية ك تكصية 370ما يزيد عمى  )       ك تتكزع مجاالت معايير العمؿ الدكلية 
عدة مجاالت منيا حقكؽ اإلنساف األساسية كما أسمفنا ك عمى شركط ك ظركؼ العمؿ ك عمى 
حماية فئات خاصة مف العماؿ مثؿ األطفاؿ ك النساء ، ك يجب مراعاة اإلختبلفات التي ال 

يمكف إنكارىا في درجة التقدـ اإلقتصادم ك اإلجتماعي بيف دكؿ العالـ المختمفة ، ك يراد منيا 
كذلؾ إتاحة أكبر فرصة ممكنة لخصكصية الممارسات الكطنية في تنفيذ اإلجراءات المقتضية 

 . 2لبللتزاـ بالمعايير الدكلية 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، 1999 سنة 87 ك راجع كذلؾ مؤتمر العمؿ الدكلي ، الدكرة 43  ك 42د ، سكزم عدلي ناشد ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػػ   1

 . 62ص ، جنيؼ 
لياس ، أطركحات في القانكف الدكلي ك الكطني لمعمؿ ، رؤل تحميمية بمنظكر مستقبمي ، دار النشر ، عماف  ، إد يكسؼ ػػػػػ   2

 .22 ك 21ص ،  2008 األردف ،  ، الطبعة األكلى
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ستغالل أعضاء جسم اإلنسان إ:  الثالثالمبحث

     سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى مطمبيف، سندرس في المطمب األكؿ تعريؼ زرع         
األعضاء البشرية، كفي المطمب الثاني سنتطرؽ بالدراسة إلى نزع كبيع األعضاء البشرية       

. كاالتجار بيا

تعريف زرع األعضاء البشرية  :  األولالمطمب

يقصد بزرع أك غرس األعضاء نقؿ عضك أك مجمكعة مف األنسجة  أك الخبليا مف        
 ،شخص مستقبؿ ليقـك مقاـ العضك أك النسيج التالؼ لدل ىذا األخيرإلى شخص متبرع إليو 

كما عرفتو المادة الثانية مف البركتكككؿ اإلضافي التفاقية حقكؽ ككرامة اإلنساف  كالطب 
نزع الخبليا أك األنسجة مف شخص كنقميا  نو أالحيكم بشاف نقؿ األعضاء أك األنسجة البشرية 

ستبداؿ عضك أك نسيج إنو يقصد بو ك ىك أ ،كيكجد لو تعريؼ آخر "أك زرعيا فيو آلخر
مصاب بآخر سميـ كقد يككف المصدر العضك المنقكؿ الشخص ذاتو كاستئصاؿ شرياف مف 

  .1 الستبدالو بشرياف تالؼ مف القمب أك يككف االستبداؿ مف شخص آخراألرجؿ

 بأنيا عممية جراحية يتـ مف  زراعة األعضاء البشريةكعرؼ مركز أخبلقيات العمـك الحيكية    
خبلليا استبداؿ األعضاء التالفة كالتي لـ تعد تعمؿ بكفاءتيا المعتادة في جسـ اإلنساف بأعضاء 

أخرل غيرىا كذلؾ خبلؿ الفترة المسمكح بيا الف تمؾ األعضاء ال يمكف حفظيا إلى ماال 
. 2نياية

كنبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يكرد تعريفا دقيقا لمعضك البشرم كلكف في التشريعات    
 مف القانكف 301المقارنة تـ تعريؼ العضك  البشرم عند المشرع األمريكي حسب المادة 

                                                           
، المركز القكمي لئلصدارات  القانكنية - السيد عبد الكىاب عرفو المسؤكلية الجنائية كالمدنية كالتأديبية لمطبيب كالصيدلي ــــ  1
 .126ص  ، 2009 ،  1ط 
المشاكؿ التي تثيرىا عممية زرع األعضاء البشرية مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية العدد : حساـ الديف كامؿ االىكاني ػػػ  2

 .1985األكؿ السنة 
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كالمعدؿ بالقانكف القكمي (public Heath service acte)  األمريكي لمصحة العامة 
نو يقصد بإصبلح العضك البشرم في أ عمى 19/10/1984لزراعات األعضاء الصادرة في 

الكمية، الكبد، القمب، الرئة، البنكرياس، النخاع العظمي ، القرنية، العيف، : تطبيؽ أحكاـ القانكف
 . 1العظـ، الجمد، أك كؿ ما تضفي عميو المكائح الصادرة مف كزارة الصحة 

كقد مر مكضكع زرع األعضاء البشرية بكثير مف المراحؿ حتى كصؿ إلى ما نحف عميو      
فخبلؿ القرف السابع عشر تمت بعض المحاكالت لنقؿ أعضاء مثؿ األكتار كالعضبلت ، اآلف 

كالجمد كاألعصاب كالغدد ككانت أكؿ عمميات ناجحة لزرع األعضاء في العصر الحديث كانت 
 كترقيع الجمد يككف مف خبلؿ نقؿ قطعة مف 1869عمميات ترقيع الجمد كأجريت أكؿ مرة سنة 

 أما عممية نقؿ القرنية مف األمكات إلى 2 جسـ نفس الشخص فيجمد سميـ إلى مكاف آخر 
اإلحياء  فقد قاـ بيا الجراح الركسي فيبلتكؼ في أكائؿ الثبلثينات مف القرف العشريف كعممية 

عممية نقؿ الكمية مف األحياء أجريت عاـ  أما ك،  1958عاـ تمت نقؿ النخاع العظمي 
 أكؿ عممية ناجحة نقؿ كمية مف ميت لحي  كاستمرت الكمية 1960 كأجريت في عاـ 1954

 كعممية ، كاستمرت تعمؿ لمدة عاـ1966تعمؿ لمدة سنتيف كأكؿ عممية نقؿ كبد أجريت عاـ 
 كعممية نقؿ القمب 1963 ، كعممية نقؿ الرئة أجريت في 1966  كانت في عاـنقؿ بنكرياس
     تفاؽ عمى بيع أك بيع عضك إكلجسـ اإلنساف حرمة مما يجعؿ أم ،  3 1967أجريت عاـ 

أك نسيج مف أنسجتو باطبلن كىذا حتى ال يصير جسـ اإلنساف شبييان بالسمعة التي تباع 
كتشترل، أما بخصكص تنظيـ زرع األعضاء البشرية في التشريعات المقارنة كما ذكرنا آنفان كجد 

                                                           
1
 The National organ transplant act (public law n 98.507) 19 oct 1984 (U.S Codeــــ  

congressional and administrative news December . 1984  N.10 pp 2339-2348 international digest 

of health legislation 1985. 36 (3) p.604). 
خالد مصطفى فيمي النظاـ القانكني لزرع األعضاء البشرية كمكافحة جرائـ االتجار باألعضاء البشرية في ضكء . دػػػػ   2

 ،     دار الفكر الجامعي اإلسكندرية2012 كاالتفاقيات الدكلية كالتشريعات العربية دراسة مقارنة طبعة 2010 لسنة 5القانكف 
 .42ص 

: لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ العمميات الطبية الناجحة في مجاؿ زرع األعضاء راجع ػػػػ  3
 

 .Ethics of organ transplantation center for bioethics. February 2004. p 10ــــ 



135 

 

 فقد ،منذ مدة فالقانكف الفرنسي أقر نقؿ األعضاء البشرية بعد المكت لئلنساف الذم يحتاج لنقميا
 كالخاص بنقؿ األعضاء بعد الكفاة عمى أف اإلنساف ال 1857قر القانكف الصادر في سنة أ

 الذم أباح االنتفاع بجسد اإلنساف 1887يممؾ جسده إال في حاؿ حياتو ، ثـ جاء قانكف 
مباشرة دكف شرط مكافقة سابقة مف الشخص سكاءن أكاف ألغراض عبلجية أـ في مجاؿ البحث 

 ىذا المرسـك كحؿ محمو ملغأ كقد 26/09/1947في  كصدر المرسـك المؤرخ، العممي 
معترؼ بو مف كزير حؽ كالذم نص أف لممستشفيات ،  20/10/1947المرسـك المؤرخ في 
 رغـ ،ز ليا تشريح جثة المتكقي أك نقؿ أعضائو لغرض عممي أك عبلجيمالصحة كاإلسكاف يج

م دكف اإلخبلؿ بحؽ األسرة في االعتراض  عمى ؼعدـ كجكد تصريح بالمكافقة مف أسرة المتك
 07/07/1949 ثـ صدر قانكف ، 1التشريح أك نقؿ أعضاء مف الجثة قبؿ إجراء ىذا الفعؿ 

ستقطاع األعضاء صادرة مف إشترط حصكؿ المستشفيات عمى مكافقة صريحة عمى الذم إ
 المؤرخاف في 654-94 ، كالقانكف 653- 93م كأخيرا صدر قانكف رقـ ؼالشخص المتك

يضعا تنظيمان تشريعيان حكؿ الصحة العامة كزرع كنقؿ األعضاء المذاف  29/07/1994
.  2البشرية

 ك ارسي العديد مف المبادئ القانكنية منيا مبدأ عدـ المساس بالكياف المادم لئلنساف        
إال بناءن عمى رضائو الحر كلمصمحة كاضحة كلفائدة طبية عممية ككذلؾ مبدأ الحفاظ عمى 

عتبار جسـ اإلنساف محؿ الحقكؽ المالية كقد أكد الفقياء أف تمؾ إالكرامة اآلدمية كعدـ جكاز 
تتمثؿ في كضع عممية زرع األعضاء في إطار أساسية القكانيف تيدؼ لتحقيؽ خمسة أىداؼ 
بعاد عممية زرع األعضاء عف الصفقات التجارية غير ، قانكني يخمؽ جك مف الثقة البلزمة  كا 

كتسييؿ التعبير عف الرضاء الحر صادر عف المنقكؿ منو كتنظيـ ممارسة الزرع ، األخبلقية 
                                                           

. 54 ص ،خالد مصطفى فيمي مرجع سابؽ. د ػػػػ   1  
 
2
 Loi No : 94-653 du 29 Juillet 1994 relative au corps humain ; Loi 94-654 du 29 Juillet 1994 ـــ

relative au don et l’utilisation des des éléments et produits du corps humain, a l’assistance a la 

procréation et au diagnostic prénatal (1) J.O. 30 Juillet 1994 J.C.P, n.39- 28 septembre 1994, 

textes, 66973, p 36 . 
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ككذلؾ ضماف األمف الصحي ليذه ، عمى أسس مكضكعية تضمف المساكاة بيف المتمقيف 
 . 1نتقاؿ األمراضإالممارسات في مكاجية العدكل ك

أما في القانكف االنجميزم فجثة الشخص ال يمكف أف تككف مكضكعا لحؽ الممكية كال       ك 
كاالستثناء عمى ىذا المبدأ ىك حؽ ، تدخؿ في تركة الشخص كال يمكف لمكرثة أف يتصرفكا بيا 

 بشأف 1953نجمترا ىك قانكف إكأكؿ تشريع صدر في ،  2الشخص في تحديد طريقة دفنو
القرنية مف عيكف المكتى كزرعيا في عيكف األحياء ثـ صدر قانكف األنسجة البشرية  ستقطاع إ

ستقطاع األعضاء البشرية بيف المتكفيف فقط في حالة عدـ كجكد إ ليبيح عممية 1961عاـ 
   عتراض الزكج أك الزكجة أك احد األقارب إعتراض صريح مف الشخص حاؿ حياتو أك إ

 فقد تطرؽ لمعديد مف األفعاؿ ، ليكمؿ القانكف سابؽ الذكر1989 ثـ صدر قانكف ، 3األحياء 
 أك اإلعبلف عف افي مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء كجـر االتجار باألعضاء كجـر الكساطة فيو

التبرع باألعضاء كعاقب عمى كؿ فعؿ مف شأنو نقؿ أك زراعة األعضاء بيف غير األقارب 
. 4كربط ذلؾ بما يسمى تكافر صمة القرابة الجينية 

 بشأف األنسجة 2004نجمترا قانكف نقؿ األعضاء البشرية بقانكف عاـ إ كقد ايستبدؿ في        
سكتمندا كقاـ ىذا القانكف بتنظيـ نقؿ إيرلندا كإنجمترا ككيمز كشماؿ إالبشرية كتـ تطبيقو عمى 

 أما في  ،األعضاء بيف األحياء كاألمكات كقرر تخزيف األعضاء في مستشفى برستكؿ الممكي
 كينص القانكف عمى 1984الكاليات المتحدة األمريكية فقد صدر قانكف زراعة األعضاء لسنة 

ستخداميا تجاريان كقد كضع ىذا القانكف نظاـ لنقؿ إستعماؿ األعضاء البشرية بغرض إتجريـ 
عتماد شبكة لتسجيؿ المرضى كاألعضاء كاالختبارات كفي سنة إاألعضاء كاالحتفاظ بيا ك

                                                           
1
 ، 2001 ،القاىرة ، الطبعة األكلى،دار النيضة العربية،  سركر، نقؿ األعضاء البشرية بيف األحياء  أحمد فتحيطارؽ.  د  ــ 

 .27ص 
 ،  مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف ،سميرة عايد الديات . د  ػػػػ  2

. 251ص  ،  1999، األردف - عماف 
 

. 28ص ،  المرجع السابؽ ،  سركر  أحمد فتحيطارؽ. د  ــــ  3  

. 122ص ،  2002  ،  اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، الحماية الجنائية لمجسـ البشرم  ، ميند صبلح العزة . د ػػػػ   4  
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 كقد أجاز ىذا التعديؿ عمى كضع مقاييس ، أجاز الككنغرس تنظيـ كجمع األعضاء 1986
 شركط خاصة بالعناية الطبية لممشاركيف 1998قانكنية كقد كضعت الرعاية الطبية في سنة 

كتتعمؽ تمؾ الشركط  بالتدريب الجيد عمى عممية نقؿ األعضاء كالحصكؿ عمى المكافقات 
.  1المتعمقة بالنقؿ كمراجعة التقارير الخاصة بالمتبرع 

 صدر قانكف في الكاليات المتحدة األمريكية خاص باإلقرار الشخصي 1990كفي سنة       
حيث يسمح ىذا القانكف لممتبرعيف بإعبلف رغبتيـ في التبرع بأعضائيـ كيثبت ذلؾ عمى رخصة 
القيادة أك البطاقة الصحية كبالتالي ليس ىناؾ ضركرة لمحصكؿ عمى مكافقة األسر بعد الكفاة 

 .2كيعد ىذا القانكف بمثابة إعبلف لرغبة المتكقي قبؿ كفاتو 

      كقد جـر المشرع الجزائرم االتجار باألعضاء البشرية في قانكف العقكبات القسـ الخامس        
 03 مف قانكف العقكبات التي تعاقب بالحبس مف 16 مكرر 303السيما في المكاد 1مكرر

 سنكات كبغرامة مف ثبلثمائة ألؼ دينار جزائرم إلى مميكف  دينار جزائرم كؿ 10سنكات إلى 
مف يحصؿ مف شخص عمى عضك مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أك أم منفعة أخرل ميما 

كانت طبيعتيا كتطبؽ نفس العقكبة عمى مف يتكسط قد تشجيع أك تسييؿ الحصكؿ عمى عضك 
 05 سنة إلى 01 بعقكبة الحبس مف 18 مكرر 303مف جسـ شخص كما نصت المادة 

        ألؼ إلى خمسمائة ألؼ دينار جزائرم كؿ مف قاـ بانتزاع أنسجةمائةسنكات كبغرامة مف 
أك خبليا أك بجمع مكاد مف جسـ شخص مقابؿ دفع مبمغ مالي أك أية منفعة أخرل ميما كانت 

د تشجيع أك تسييؿ الحصكؿ عمى صك تطبؽ نفس العقكبة عمى كؿ مف تكسط ؽ، طبيعتيا 
 كقد صادقت الجزائر عمى بركتكككؿ منع 3أنسجة أك خبليا أك جمع مكاد مف جسـ شخص 

كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة 
عتمد كعرض عميو لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ ألمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية الذم 

                                                           

 
1
 .https://www.iado.org/understanding-organ-donation-laws.htm.Accessed ــــ  

2
 .https://www.akfinc.org/aboutAKF/abouAKF.htm.Accessed 10/08/03ــــ  

 2009 فيفرم 25 ىػ 1430 صفر 29 المؤرخ في 01-09 مف قانكف 18 مكرر 303 ك المادة 16 مكرر 303المادة ػػػ   3
.  . المتضمف قانكف العقكبات1966 يكنيك 8 ىػ المكافؽ ؿ 1386 صفر 18 المؤرخ في 156-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ 

https://www.iado.org/understanding-organ-donation-laws.htm.Accessed
https://www.iado.org/understanding-organ-donation-laws.htm.Accessed
https://www.iado.org/understanding-organ-donation-laws.htm.Accessed
https://www.akfinc.org/aboutAKF/abouAKF.htm.Accessed%2010/08/03
https://www.akfinc.org/aboutAKF/abouAKF.htm.Accessed%2010/08/03
https://www.akfinc.org/aboutAKF/abouAKF.htm.Accessed%2010/08/03
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 نكفمبر 15 المؤرخ في 55 في الدكرة 25بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
-03 الجزائر عمى ىذا البركتكككؿ بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  ت  كقد صادؽ2000
 .2003 نكفمبر 09 ىػ المكافؽ لػ 1424 رمضاف 04 المؤرخ في 417

 لسنة 15 فقد نظـ القانكف االتحاد اإلماراتي رقـ ،المشرع اإلماراتيبخصكص  أما        ك
      كأجاز بقصد العبلج زرع األعضاء البشرية مف ميت ،  عممية نقؿ كزرع األعضاء 1993

 مف البلئحة التنفيذية 03 كتنص المادة  ،أك مف حي لممحافظة عمى حياة شخص مريض
 عمى الحاالت التي ال يجكز 22/04/2010لمقانكف اإلماراتي السابؽ الذكر الصادر في 

ستئصاؿ عضك مف أعضاء جسـ حي كلك كاف بمكافقتو إذا كاف ىك العضك األساسي لحياتو إ
أك أف استئصالو يؤدم إلى مكتو أك فيو تعطيؿ لو عف كاجب أك إذا غمب ظف األطباء 

 . 1المتخصصيف عدـ نجاح عممية الزرع 

 1932أما في لبناف فقد نص المشرع المبناني في قانكف المكجبات كالعقكد الصادر في      ك 
 منو 192عتبرىا البعض نقطة البداية في نقؿ كزرع األعضاء كقد نصت المادة إعمى اليبة ك

عمى الحالة التي يمكف أف يجاز فييا التعاقد حكؿ مكاد ممنكع التداكؿ بيا كأعضاء جسـ 
 بكىب األنسجة كاألعضاء البشرية مف 1983 لسنة 109حكاـ المرسـك أاإلنساف كقد سمحت 

 . 2حد األحياء لمعالجة مرض أك جركح شخص آخر أجسـ 

 :     أما في الشريعة اإلسبلمية فيناؾ حرمة لجثة المتكفي فقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كبالتالي فحرمة الميت شرعان ال تقؿ عف حرمة الحي، كال  ، 3(( َعْظِم الَميِِّت َكَكْسرِِه َحيِّاَكْسرُ ))

 .4خبلؼ في ذلؾ بيف جثة المسمـ كغيره كالحرمة ىنا لمجثة بجميع أجزائيا

                                                           
 . 64ص ، مرجع سابؽ ، خالد مصطفى فيمي . د ػػػػ  1
 .63المرجع نفسو ، ص ػػػػ  2

 . 105ص ،  6، كاحمد في مسنده ج (90ص)كمالؾ في المكطأ (300، ص 5النككم في المجمكع، ج ) مسمـ ػػ أخرجو  3
4
بمحاج العربي، معصكمية الجثة في الفقو اإلسبلمي عمى ضكء القكانيف الطبية المعاصرة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، . د ــ  

 .17ص ،  2009 ، األردف  ،  األكلىالطبعة 
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      كرغـ ىذا المبدأ أجاز فقياء اإلسبلـ االستخداـ العممي العبلجي لمجثث اآلدمية في إطار 
القضايا الطبية كالجراحية المستحدثة كفقا لضكابط شرعية كقانكنية كبخصكص مسألة إستغبلؿ 
األعضاء مف جثث المكتى إلنقاذ حياة المرضى األحياء فإف الجزائر بحاجة إلى ألفيف عممية 

كالقرينة، كالقمب، كالكبد، كالرئة، كالبنكرياس )زرع كمى سنكيان، دكف نسياف األعضاء األخرل 
كمف ثـ يبقى الحؿ الكحيد حسب األخصائييف، تفعيؿ قانكف زرع األعضاء المأخكذة  (...كغيرىا

. 1مف جثث المكتى

    ك أما بخصكص الضكابط الشرعية بالتداكم بأجزاء ك أعضاء مف جسـ الميت فاألدلة 
الشرعية القائمة عمى نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية تقرر شرعان قكاعد الضركرة الشرعية 
كالمصمح الراجحة كسد الذرائع كما تدعكا لئلحساف كاإليثار كالتبرع كاليبة ك ىذا يعد مف مكاـر 

َوَأنِفُقوْا ِفي َسِبيِل الّمِو َواَل ُتْمُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى "األخبلؽ في قكلو تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 :، كقكلو  تعالى بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، 2"التَّْيُمَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ الّمَو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنين

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّو َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما "
َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاء ْتُيْم ُرُسُمَنا ِبالَبيَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ 

ْنُيم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفون . 3"َكِثيًرا مِّ

         كفي حديث لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ، ركل بف عمر أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ         
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة ، ": قاؿ

ومن يّسر عمى معسر ، يّسر اهلل عميو في الدنيا واآلخرة ، ومن ستر مؤمنا ستره اهلل في 
 ، كعمى ىذا النيج جاءت "الدنيا واآلخرة ، واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيو 

العديد مف الفتاكل إلباحة التداكم بأجزاء مف الجثث منيا فتكل األزىر الشريؼ كفتكل دار 

                                                           
 .17ص ،  مرجع سابؽبمحاج العربي، .  دػػػػػ   1
2
 .195سكرة البقرة اآلية  ــ  

3
. 32سكرة المائدة اآلية  ـــ  
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 ، كفتكل المؤتمر اإلسبلمي 2 ، كفتكل المجمس اإلسبلمي األعمى بالجزائر1اإلفتاء المصرية
 بشأف نقؿ 1988 ، ككذلؾ فتكل مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو الرابعة المنعقدة سنة 3الدكلي

 بشاف زراعة خبليا المخ، كؿ ىذه 1990األعضاء مف الحي  كالميت كدكرتو السادسة لسنة 
 .الفتاكل السابقة الذكر أجمعت عمى إباحة إستخداـ أعضاء المكتى لمداكاة األحياء

       كيعد ذلؾ مف جممة الدكاء المشركع كيككف ذلؾ بشركط أىميا الشركط الطبية كمنيا أنو 
ال يجكز نقؿ األعضاء مف المكتى إال بعد اإلثبات الشرعي لحالة الكفاة حسب المقاييس الطبية 
كالشرعية كال تتـ عممية النقؿ لمعضك إال بعد أف يقرر الطبيب المعالج فائدتيا لممستفيد كأنيا ال 
يترتب عنيا أم ضرر، أما بخصكص التأكد مف حالة الكفاة فيككف ذلؾ بكاسطة لجنة تتشكؿ 

( 5 / 85 مف القانكف 03 / 167المادة )مف ثبلثة أطباء إختصاصييف مف بينيـ طبيب شرعي 
 المعدؿ 5/ 165كأف ال يككف مف بيف أعضاء المجنة الطبيب المنفذ لمعممية طبقا لممادة 

. 174 / 90بالقانكف 

 بيع األعضاء البشرية واإلتجار بيا نزع و: المطمب الثاني

      يعد األطفاؿ مف أكثر ضحايا نزع ك نقؿ األعضاء البشرية ك االتجار بيا ك يتـ نقؿ 
ىؤالء مف بمد آلخر ك ال تكجد قائمة بكسائؿ الحصكؿ عمى األطفاؿ ، ذلؾ أنو تكتشؼ بإنتظاـ 

كسائؿ جديدة ثـ يكشؼ أمرىا بمركر الزمف ، ك فيما يمي بعض أىـ الكسائؿ المعركفة في 

                                                           
 كعمى ضكء ىذه الفتكل صدر في 1959-04-14راجع في ذلؾ فتكل الشيخ حسف مأمكف لنقؿ عيكف المكتى بتاريخ ػػػػػ   1

-02 الذم ينظـ بنؾ العيكف كتمقي القرنيات مف المكتى كفتكل الشيخ محمد خاطر بتاريخ 1959 لسنة 274مصر القانكف رقـ 
 لزرع األعضاء مف 1979-12-05، كفتكل الشيخ جاد الحؽ في األحياء إلباحة سمخ جاد الميت لعبلج حركؽ 02-1972

. المكتى
 بشأف نقؿ الدـ كزرع األعضاء بما فييا زرع األعضاء مف المكتى كعمى ضكء ىذه 1972-04-20راجع فتكل بتاريخ ػػػػػ   2

 المؤرخ في 17/ 90 المعدؿ كالمتـ بالقانكف رقـ 1985-02-16 المؤرخ في 98/05الفتكل صدر في الجزائر القانكف رقـ 
.  الذم نظـ نقؿ األعضاء كزرعيا31/07/1990
 .1969فتكل المؤتمر اإلسبلمي الدكلي المنعقد بماليزيا في شير ابريؿ ػػػػػ   3
. 215ص ، مرجع سابؽ  ، بمحاج العربي. دػػػػػ   4
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قياـ األسر تمقائيان بعرض أطفاليا لمبيع بما في ذلؾ عركض المباشرة كتسميـ ؾ الكقت الحالي ،
أك لكالديو  كمف الكسائؿ أيضا إعطاء كعكد كاذبة لمطفؿ، الطفؿ بعد كالدتو لقاء مبمغ مالي 

       حكؿ فرص العمؿ في الخارج أك الحصكؿ عمى مكافقة طفؿ أك كلي أمره أك احد كالديو بالتيديد 
 أك بإقناع أـ ببل زكج بالتنازؿ عف طفميا عند  ،أك اإلرغاـ أك الكعد بمكافئة مالية أك مبمغ مالي

كالدتو مقابؿ رعاية طبية أك عدـ إخبار الكالديف بما ينطكم عميو التبني مف فصؿ نيائي لمركابط 
        كليف في ؤبيف الطفؿ ك أبكيو ، كذلؾ قد يتـ خطؼ األطفاؿ مباشرة بتقمص دكر مس

إبداؿ األطفاؿ في مراكز حماية األطفاؿ أك إصدار أمر بإخراج الطفؿ مف كنؼ عائمتو أك 
 . 1رعاية الطفؿ

كقد يستعمؿ األطفاؿ المخطكفيف كقطع غيار بشرم فقد يتـ نقؿ أعضائيـ السميمة إلى        
يطاليا عمى سبيؿ المثاؿ إ ففي ، كيككف ذلؾ مقابؿ مبالغ مالية ضخمة ،أطفاؿ آخريف مرضى

ضبطت سمطات األمف إحدل المنظمات اإلجرامية الدكلية المتخصصة في تجارة األعضاء 
 تدير ىذه المنظمة اإلجرامية أككارا لمرذيمة ككانت  ،كرانيا كدكؿ االتحاد األكربيأالبشرية بيف 

التجار بأعضائيـ فيأخذ الطفؿ إلى ؿحديثي الكالدة كتـ خطؼ األطفاؿ ستغبلؿ أطفاؿ جنسيان إك
 . 2نقؿ بعض أعضائو ألبناء األغنياء المرضى كذكم العاىات ؿالمستشفيات الخاصة 

كقد نصت بعض الدكؿ العربية في قكانينيا الداخمية عمى مكافحة االتجار بالبشر فقد      
أصدرت دكلة البحريف قانكف االتجار بالبشر ككضعت قرارا يمغي نظاـ الكفيؿ كالذم مازاؿ في 
بعض الدكؿ العربية كعمى رأسيا السعكدية رغـ أف ىذا القرار ال يزاؿ غير مطبؽ عمى األعماؿ 

 كأصدرت السعكدية قانكنا لمكافحة االتجار بالبشر اقره مجمس الكزراء كفرض عقكبة ،المنزلية 

أك العقكبتيف معان كيقضي ىذا القانكف  لايرف  عاـ أك غرامة تبمغ مميك15تصؿ إلى سجف 

بإنشاء ىيئة لمكافحة االتجار بالبشر كمساعدة الضحايا لمعكدة لمكطف األـ أك البقاء في المممكة 

                                                           
 . 62مرجع سابؽ ، ص ، عبد القادر الشيخمي . د ػػػ  1
 . 74 ص ،  نفسومرجع اؿ ػػػػ  2
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 كيحضر ،كرغـ ذلؾ تعرضت السعكدية لعدة انتقادات مف الكاليات المتحدة كمنظمات حقكقية
بالبشر أم شكؿ مف أشكاؿ اإلسترقاؽ أك الممارسات الشبيية الخاص باإلتجار ىذا القانكف 

مرأة أك ضد إرتكبت ضد أأك االستبعاد أك نزع األعضاء البشرية كتشدد ىذه العقكبات إذا  بالرؽ
 .حد مف ذكم االحتياجات الخاصة أك ارتكبت ضد طفؿ أ

منع كقمع كمعاقبة االتجار في األشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ       ك لقد أكرد بركتكككؿ 
 نزع األعضاء البشرية المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية

 مف البركتكككؿ 3كصكرة مف صكر االستغبلؿ في جرائـ االتجار بالبشر، فقد نصت المادة 
 "االتجار باألشخاص"التي جاء تحت عنكاف المصطمحات المستخدمة فنصت الفقرة أ عمى أف 

         ستقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة إ تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكاؤىـ أك ىك
ستغبلؿ إستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك إأك 

ستضعاؼ، أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة إستغبلؿ حالة إالسمطة أك 
كيشمؿ االستغبلؿ، كحد أدنى، . شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ

           ستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، أك السخرة أك الخدمة قسرا،إ
 "..األعضاءأك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ، أك االستعباد أك نزع 

    كلـ تنص ىذه المادة مف البركتكككؿ السابؽ الذكر عمى نزع األنسجة كالخبليا كلكف المشرع 
 1 مف قانكف العقكبات18 مكرر 303الجزائرم نص عمى نزع األنسجة كالخبليا في المادة 

كالمبلحظ أف المشرع الفرنسي لـ ينص االستغبلؿ المتعمؽ بنزع األعضاء البشرية كصكرة مف 
صكر االتجار بالبشر، كلكف الدكلة الفرنسية ممزمة بمضمكف مجمس إتفاقية أكركبا بمكافحة 

.  التي تضمف ىذه الصكرة مف االستغبلؿ2 2005االتجار بالبشر لسنة 

 
                                                           

.  مف قانكف العقكبات الجزائرم18 مكرر 303المادة  ػػ   1
 .2005بي لمعمؿ ضد االتجار باألشخاص لسنة كمف اتفاقية المجمس األكر (أ) فقرة 4 راجع نص المادة ػػػػػػػ  2
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  اآلليات الدولية لمكافحة جريمة اإلسترقاق:الثانيالباب 
 

       سنتطرؽ في ىذا الباب إلى فصميف الفصؿ األكؿ يتعمؽ باالتفاقيات الدكلية الخاصة 
بمكافحة االسترقاؽ ، ك في الفصؿ الثاني سنتطرؽ لممكاجية الجنائية المكضكعية ك اإلجرائية 
لجرائـ االتجار بالبشر ، ففي الفصؿ األكؿ سنقـك بدراسة تجريـ االسترقاؽ ضمف االتفاقيات 
الدكلية لحقكؽ اإلنساف ثـ ندرس تجريـ االسترقاؽ عمى المستكل اإلقميمي ثـ نقـك بالتطرؽ 

 ، أما في 1956 ك االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ لعاـ 1926لبلتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
الفصؿ الثاني سنتطرؽ ألركاف جريمة االتجار بالبشر ك صكرىا ك االختصاص القضائي فييا 
ك كذلؾ سندرس المكاجية اإلجرائية ليذه الجرائـ بدراسة المجاف الكطنية المتخصصة لمكافحة 

 .جرائـ االتجار بالبشر 
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 مكافحة اإلسترقاقالخاصة ب اإلتفاقيات الدولية :األولالفصل 
 

            سنقـك بدارسة تجريـ االسترقاؽ ضمف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف كمنع 
االسترقاؽ في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة كفي إطار اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، 

كسنتطرؽ بالدراسة إلى تجريـ االسترقاؽ في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ككذلؾ 
سندرس القانكف الدكلي الجنائي كتجريـ االسترقاؽ كنتعرض بالدراسة لمرؽ كجريمة ضد 
اإلنسانية كاالسترقاؽ في النزاعات المسمحة الدكلية كسنتعرض كذلؾ بالدراسة لبلسترقاؽ 

. كتجريمو عمى المستكل اإلقميمي بالتطرؽ لبلتفاقيات اإلقميمية التي تضمنت كأقرت تجريمو 
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اإلنسان الدولية لحقوق اإلتفاقيات تجريم االسترقاق ضمن : المبحث األول 

       سندرس في ىذا المبحث إدانة االسترقاؽ عمى مستكل االتفاقيات العامة كخصكصا 
 .تجريمو في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة كفي العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية 

  اإلسترقاق عمى مستوى اإلتفاقيات العامة إدانة: المطمب األول 

    سندرس في ىذا المطمب منع االسترقاؽ في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة كفي اإلعبلف 
. العالمي لحقكؽ اإلنساف ككذلؾ في إطار العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية

  ميثاق األمم المتحدة إطارمنع االسترقاق في : الفرع األول 

 ك قد جاء ىذا ،      جاء ميثاؽ األمـ المتحدة كشريعة عامة لجميع أفراد المجتمع الدكلي
الميثاؽ بعد الكيبلت التي عانت  منيا البشرية بعد الحرب العالمية الثانية ك ما كاف في ىذه 

ك قد أكد ميثاؽ األمـ المتحدة عمى منع المساس بكرامة ،  اإلنسافنتياكات لحقكؽ إاألخيرة مف 
 ك لكف لـ يتـ النص صراحة عمى ىذه الحقكؽ األساسية ك لكف  ، ك عدـ انتياؾ حقكقواإلنساف

        لئلنساف بالحقكؽ األساسية اإليمافكرد في ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة عمى التأكيد عمى 
ك عمى المساكاة بيف الرجؿ ك المرأة ك عمى الحقكؽ المتساكية لكؿ كاحد مف الناس سكاء كاف 

 صغيرا أـ كبيرا ػ ذكرا أـ أنثى

 : مقاصد األمـ المتحدة ىي"  ك قد نصت المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي 
حفظ السمـ كاألمف الدكلي، كتحقيقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع ػػػػ 1

بالسمـ،  األسباب التي تيدد السمـ كإلزالتيا، كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف كجكه اإلخبلؿ
كتتذرع بالكسائؿ السممية، كفقا لمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي، لحؿ المنازعات الدكلية التي قد 

  .تؤدم إلى اإلخبلؿ بالسمـ أك لتسكيتيا
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حتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ إإنماء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى أساس  ػػػػػ 2
تخاذ التدابير األخرل المبلئمة لتعزيز إبيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا، ككذلؾ 

  .السمـ العاـ

تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية كاالجتماعية ػػػػ 3
حتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعا إكالثقافية كاإلنسانية كعمى تعزيز 

كالتشجيع عمى ذلؾ إطبلقا ببل تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ 
  .كالنساء

 1"جعؿ ىذه الييئة مرجعا لتنسيؽ أعماؿ األمـ كتكجيييا نحك إدراؾ ىذه الغايات المشتركة ػػػ 4

فحسب ىذه المادة فإف حقكؽ اإلنساف ، ك حرياتو األساسية ك تعزيزىا مف مقاصد               
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة ك أكدت ىذه 56 ك 55ك أىداؼ األمـ المتحدة ، كما نصت المادة 

رغبة في تييئة دكاعي االستقرار          "  صراحة في الفقرة الثالثة 55المعاني فنصت المادة 
ك الرفاىية الضركرية لقياـ عبلقات كدية بيف الدكؿ مؤسسة عمى احتراـ المبدأ الذم يقضي 
بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب ك بأف يككف لكؿ منيا حؽ تقرير مصيرىا ، تعمؿ        

األمـ المتحدة عمى أف يشيع في العالـ إحتراـ حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية لمجميع       
ببل تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ ك النساء ك مراعاة تمؾ الحقكؽ 

  " .فعبل  

    ك كما أسمفنا سابقا فإف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يفرض عمى المجتمع الدكلي االلتزاـ بضماف 
حقكؽ اإلنساف ، ك لـ يضع كيفية خاصة بكضع آليات لضماف ترقية حقكؽ اإلنساف ك ضماف 

عدـ إنتياؾ ىذه الحقكؽ، خصكصا أف األمـ المتحدة ال يمكنيا التدخؿ في األمكر ذات 
االختصاص الداخمي لمدكؿ خصكصا إف كاف ىناؾ نزاع داخمي مسمح أدل النتياكات لحقكؽ 

اإلنساف ك حسب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة فيذا األخير يجعؿ الحؽ لمجمس 
                                                           

 .1945يكنيو /  حزيراف26 مف ميثاؽ األمـ المتحدة، صدر بمدينة ساف فرانسيسكك في األكلىالمادة ػػػػػ   1
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األمف التدخؿ في حالة كجكد تيديد خطير لمسمـ ك األمف الدكلييف ، ك ألف ميثاؽ األمـ المتحدة 
لـ يضع ضمانات كافية لترقية ك حماية حقكؽ اإلنساف ك مف ىذه الحقكؽ تجريـ االسترقاؽ      

ك الممارسات الشبيية بو صدر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ػ 

منع االسترقاق في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  : الثانيالفرع 

جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم أصدرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في       
 déclaration universelle des droits de L’homme 1948العاشر مف ديسمبر مف سنة  

 لمتأكيد عمى ضركرة إلتزاـ الدكؿ األعضاء بإحتراـ حقكؽ اإلنساف ، ك منذ التاريخ الذم 1 
صدر فيو ىذا اإلعبلف فإف فكرة حقكؽ اإلنساف إرتفعت قيمتيا إلى المستكل الدكلي الكاقعي 

كيركز في مكاده الثبلثكف عمى مبدأ تساكم جميع البشر في المنزلة كالحقكؽ كيشدد عمى عدـ 
    2. جكاز سمب ىذه الحقكؽ

ال يجكز "      ككما نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادة الرابعة منو عمى أنو 
ك بالتالي فقد نص " إسترقاؽ أحد أك إستعباده ك يحظر الرؽ ك االتجار بالرقيؽ بجميع صكرىما 

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في مادتو الرابعة السابقة الذكر عمى عدـ جكاز االسترقاؽ      
ك حظر االسترقاؽ ك الرؽ بجميع صكرىما ػ 

      ك بالتالي تعد ىذه المادة إعتراؼ رسمي بكجكد االسترقاؽ ك تجارة الرؽ ، ك رغـ         
أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف يعد مجرد تكصية أصدرتيا الجمعية العامة لؤلمـ      
المتحدة تناشد فيو الدكؿ بإتباع األحكاـ التي تضمنيا اإلعبلف ك ىي تيدؼ لتعزيز         
حقكؽ اإلنساف خصكصا أنيا تعد إتفاقية دكلية جاءت بمثؿ عميا تسعى الشعكب ك األمـ 

                                                           
 عرض لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ اإلنسافعتمد اإلعبلف العالمي لحقكؽ أ -  1

 .1948سمبر مد/  األكؿ كانكف 10المؤرخ في  (3-د) ألؼ 217المتحدة رقـ 
،      2010 لبناف  ،  المؤسسة الحديثة لمكتاب طرابمس، االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف ، لينا الطباؿ ،د -  2

 . 122ص 
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لتحقيقيا ك قد أصبح اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف مصدرا لمتشريع لعدد مف الدساتير        
ك القكانيف الكطنية الداخمية لمدكؿ ك التي نظمت ك جعمت ضمانات قانكنية داخمية لحماية 

حقكؽ اإلنساف ، ك منيا حقو في الحرية ك منع االسترقاؽ ك االتجار باإلنساف كسمعة ، فالحؽ 
ىك مصمحة مشركعة يحمييا القانكف ك كجكد القانكف ك تنظيمو لمحقكؽ يعد الركيزة األساسية 

 .   1لحماية حقكؽ اإلنساف 

ال يعرض أم إنساف "      ك قد نصت المادة الخامسة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
ك تنطكم " لمتعذيب ك ال لمعقكبات أك المعامبلت القاسية ، أك الكحشية أك الحاطة بالكرامة 

جريمة االسترقاؽ في كثير مف الحاالت عمى إنتياؾ الحؽ في عدـ التعرض لمعاممة قاسية       
أك ال إنسانية ك كذلؾ الحاطة مف الكرامة اإلنسانية ػ 

      ك نبلحظ أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لـ يعط تعريفا دقيقا لبلسترقاؽ ك العبكدية ،       
ك أثناء مناقشات المجنة الثالثة التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بخصكص مشركع اإلعبلف 

كاف يكمف في " العبكدية "  أف الغرض مف إستخداـ لفظة René Cassinالعالمي الحظ الفقيو 
 ك بعد 2تغطية أشكاؿ معينة مف الرؽ ، عمى غرار ما فرضو النازيكف عمى سجناء الحرب 

إصدار اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف إتجيت األمـ المتحدة إلى ميمة تحكيؿ المبادئ التي 
جاءت في ىذا اإلعبلف إلى إتفاقيات تقرر إلتزامات قانكنية كاضحة ك دقيقة تككف ممزمة لمدكلة 

المصدقة عمى ىذه االتفاقيات ػ  

       ك سنتعرض لبلتفاقية الدكلية لمحقكؽ المدنية ك السياسية ك ىي العيد الدكلي       
 لمحقكؽ المدنية ك السياسية   ك ما جاء فيو مف تجريـ االسترقاؽ ك الممارسات الشبيية  بو ػ

                                                           
  ،  ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عمافالطبعة األكلىعركبة جبار الخزرجي ، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ، ػػػػ   1

. 11ص ،  2010
 

 . مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ، كثيقة األمـ المتحدة 4المجنة المتخصصة المعنية بالرؽ ، تطكير المادة -  2
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العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و تجريم االسترقاق  : الفرع الثالث

      نص العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية الذم أصدرتو الجمعية العامة 
:  في المادة الثامنة منو عمى أنو1 1966 (ديسمبر) كانكف األكؿ 16لؤلمـ المتحدة في 

ال يجكز إسترقاؽ أحد، ك يحظر الرؽ ك االتجار بالرقيؽ بجميع صكرىما  - 1

ال يجكز إخضاع أحد لمعبكدية  - 2

ال يجكز إكراه أحد عمى السخرة أك العمؿ اإللزامي  - 3

ك يرجع ىذا التمييز إلى النقاشات التي  (االسترقاؽ ك االستعباد)       ك قد تـ الفصؿ بيف 
تمت حكؿ صياغة المادة الثامنة السابقة الذكر ك ما تكصمت إليو مف أف العبكدية ك االسترقاؽ 
ليس ليما نفس المعنى ك لذلؾ كجب طرحيما في فقرتيف مختمفتيف ك كممة االسترقاؽ تتضمف 

القضاء عمى الشخصية القانكنية لئلنساف ك إخضاعو لمسمطة الناجمة عف حؽ الممكية كميا     
أك بعضيا ك عميو فإنو تعريؼ تقني ضيؽ ، أما كممة العبكدية فيي أشمؿ مف االسترقاؽ إذ 
تغطي كافة أشكاؿ سيطرة اإلنساف عمى اإلنساف ك إستضعاؼ منزلتو ، ك عميو تـ عرض 

ك الذم يعني   Péonage et Servageإقتراح يقضي بتعكيض كممة العبكدية بمفظ القنانة 
  2كضع أم شخص ممـز بأف يعمؿ في أرض شخص آخر بأجر أك بدكف أجر 

 مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية عمى منع 8     ككما نصت المادة 
إستعماؿ السخرة أك العمؿ اإللزامي بإستثناء بعض الحاالت التي تناكليا ىذا العيد ك منيا 

تطبيقا لحكـ قضائي أك إنجاز بعض األعماؿ خبلؿ عممية اإليقاؼ بأمر قضائي ، أك الخدمات 
                                                           

العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية اعتمد ك عرض لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار الجمعية ػػػػ   1

مارس / ذارآ 23 ك دخؿ حيز النفاذ في 1966ديسمبر /  كانكف16المؤرخ في  (21.د) الؼ 2200العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .49 كفقا لممادة 1976
.   ، الفقرة ب مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ  الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ1 راجع المادة  2
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ذات طبيعة عسكرية ، أك تمؾ التي تفرض خبلؿ الككارث، ك أخيرا األعماؿ التي تشكؿ جزءا 
 ، ك كثيرا ما تصحب عممية االسترقاؽ حاالت عديدة مف 1مف االلتزامات المدنية العادية 

إنتياكات أخرل لحقكؽ اإلنساف ، فعمى سبيؿ المثاؿ فعممية االتجار بالبشر التقميدية تقـك عمى 
خطؼ أك إغكاء أك تقديـ كعكد كاذبة تنطكم عمى إنتياؾ لحؽ الفرد في الحرية ك في األمف 

عمى شخصو عمى نحك يعد إنتياكا لممادة التاسعة مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية        
لكؿ فرد حؽ في الحرية ك األماف عمى شخصو ك ال "  ك التي نصت عمى أنو 2ك السياسية 

يجكز تكقيؼ أحد أك إعتقالو تعسفا ، ك ال يجكز حرماف أحد مف حريتو إال ألسباب ينص عمييا 
كما تنطكم جريمة االسترقاؽ في كثير مف الحاالت " القانكف ك طبقا لئلجراءات المقررة فيو 

عمى إنتياؾ الحؽ في عدـ التعرض لمعاممة قاسية أك ال إنسانية الذم كفمتو المادة السابعة مف 
ال يجكز إخضاع " العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية ك التي نصت عمى أنو 

أحد لمتعذيب ك ال لممعاممة أك العقكبة القاسية أك البلنسانية أك الحاطة بالكرامة ك عمى كجو 
" الخصكص ال يجكز إجراء أية تجربة طبية أك عممية دكف رضاه الحر 

     ك يعاني ضحايا االسترقاؽ الحرماف مف حقيـ في الحركة ك حرية إختيار مكاف اقامتيـ ، 
الحؽ الذم نصت عميو المادة الثانية عشر مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية          

: ك السياسية ك قد نصت ىذه المادة 

لكؿ فرد يكجد عمى نحك قانكني داخؿ إقميـ دكلة ما حؽ حرية التنقؿ فيو ك حرية إختيار - 1
مكاف إقامتو ػ 

لكؿ فرد حرية مغادرة أم بمد ، بما في ذلؾ بمده ػ - 2

                                                           
  .(4 ،3 ، 2 ، 1) أ ك ب ك ج 3 ، الفقرة 8المادة ػػػػػ   1
 .137ماجد حاكم عمكاف الربيعي ، مرجع سابؽ، ص ػػػػػػ   2
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ال يجكز تقييد الحقكؽ المذككرة أعبله بأية قيكد غير التي ينص عمييا القانكف ، ك تككف - 3
ضركرية لحماية األمف القكمي أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة أك حقكؽ 

اآلخريف ك حرياتيـ ، ك تككف متماشية مع الحقكؽ األخرل المعترؼ بيا في ىذا العيد ػ  

ال يجكز حرماف أحدا تعسفا مف حؽ الدخكؿ إلى بمده ػ - 4

     ك حسب العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية ففي أكقات الطكارئ التي تيدد كجكد 
بصفة رسمية مف  (حالة الطكارئ  )الدكلة بصفة عامة ك التي يجب أف يتـ إعبلف ىذه الحالة 

طرؼ أجيزة الدكلة فإف ىذه األخيرة تحؿ مف إلتزاماتيا الدكلية طبقا لمعيد الدكلي لمحقكؽ 
المدنية ك السياسية حسب ما تقتضيو متطمبات الكضع الخاص الذم تمر بو ىذه الدكلة ػ 

 1 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية4        ك ىذا حسب ما نصت عميو المادة 
بشرط أال تتعارض اإلجراءات المتبعة مف طرؼ الدكلة التي ىي في حالة طكارئ مع مقتضيات 

إحتراـ حقكؽ اإلنساف ، كما أف ىذه االلتزامات التي تتحمؿ منيا الدكلة العضك ال يمكف أف 
 مف المادة 2 ك 1تشمؿ المساس بتجريـ االسترقاؽ ك تجريـ االتجار بالرقيؽ طبقا لنص الفقرة 

 ،الذم أكد عمى تجريـ االسترقاؽ ك العمؿ 2 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية 8
اإللزامي ، ك عمى حث الدكؿ عمى تكفير حياة ألفرادىا في ظؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف ،       

ك تفعيؿ تكريس إحتراـ ىذه الحقكؽ كفقا لمقكانيف الداخمية لمدكؿ ك قد حاكؿ القانكف الدكلي خمؽ 
معايير جديدة لمكافحة جريمة االسترقاؽ ك العمؿ اإللزامي ك االتجار بالرقيؽ مف خبلؿ تجريـ 
ىذه األفعاؿ في القانكف الجنائي الدكلي مف خبلؿ كجكد إنتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف في 
النزاعات المسمحة الدكلية خصكصا بعد الحرب العالمية الثانية ، ك كذلؾ في حالة النزاعات 
المسمحة الداخمية ك ىذا ما سنتطرؽ لو مف خبلؿ المطمب الثاني المتعمؽ بتجريـ الرؽ في 

القانكف الجنائي الدكلي ػ 

                                                           
 . مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية4راجع المادة ػػػػػػػ   1
. العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية مف 8راجع المادة ػػػػػ   2
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  تجريم الرق في القانون الدولي الجنائي    : المطمب الثاني

لى جريمة           سنتطرؽ بالدراسة في ىذا المطمب إلى الرؽ كجريمة ضد اإلنسانية كا 
. االسترقاؽ في النزاعات المسمحة الدكلية

الرق كجريمة ضد اإلنسانية  : الفرع األول

 عمى 1 1993      لقد نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة لعاـ 
لممحكمة الدكلية " تجريـ االتجار بالبشر ك االسترقاؽ في المادة الخامسة منو عمى أف 

االختصاص القضائي لمحاكمة األفراد المسؤكليف عف الجرائـ اآلتية عندما يتـ إرتكابيا في نزاع 
القتؿ  (أ)مسمح إذا كاف ىذا النزاع ذك صفة دكلية أك نزاع داخمي ك يكجو ضد السكاف المدنييف 

االضطياد  (ز)االغتصاب  (ك)السجف ك التعذيب  (ق)النفي  (د)االستعباد  (ج)اإلبادة  (ب)
. األعماؿ البلانسانية األخرل  (ح)السياسي ك العنصرم ك الديني 

     ك بالتالي فقد أكد نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة عمى تجريـ االسترقاؽ 
 تأسست المحكمة الجنائية لركندا لعاـ 1994في المادة السابقة الذكر، ك بعد ذلؾ في سنة 

 ، ك ذلؾ بسبب حكادث اإلبادة الجماعية التي حصمت في ركندا اثر إسقاط الطائرة 2 1994
التي كانت تنقؿ رئيسي جميكريتي ركندا ك بكرندم جكفياؿ ىايبا ك ريماف ممكرندم ك المذاف 

شنت " كيغالي " شاركا في مفاكضات السبلـ في تنزانيا ، ك عند إقتراب الطائرة مف مطار 
حككمة اليكتك الحرب ضد جبية ركندا الكطنية التي كاف أفرادىا مف قبيمة التكتسي ، ك عمى 

 955غرار ما تـ في يكغسبلفيا قاـ مجمس األمف بإنشاء محكمة دكلية ثانية بمكجب القرار رقـ 
 لمقاضاة ك محاكمة األشخاص المسؤكليف عف جرائـ اإلبادة 18/11/1994المؤرخ في 

الجماعية ك االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي ك اإلنساني المقترفة في إقميـ ركندا ك األقاليـ 
                                                           

ستنادا لمصبلحية الممنكحة لمجمس األمف كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف حيثيات األمـ المتحدة ، أصدر المجمس قراره ػػػػػ إ  1
 . ك الذم أقر فيو إنشاء محكمة جنائية دكلية خاصة بيكغسبلفيا السابقة باإلجماع 25/05/1993 بتاريخ 827رقـ 

 .143ماجد حاكم عمكاف الربيعي ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػػ   2
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 كانكف األكؿ 31 لغاية 1994  (جانفي) كانكف الثاني 1المجاكرة لو لمفترة الممتدة مف 
 ك قد جاء في النظاـ األساسي لمحكمة ركندا عمى تجريـ االسترقاؽ ك 1994لعاـ  (ديسمبر)

:  منو عمى محاكمة األفراد المسؤكليف عند إرتكاب الجرائـ األتية 3ىذا ما نصت عميو المادة 
عندما يتـ إرتكابيا كجزء مف ىجـك منيجي أك كاسع النطاؽ ضد السكاف المدنييف ألسباب 

ك قد كجد مصطمح الجريمة ضد اإلنسانية منذ  ، كطنية        أك سياسية أك عنصرية أك دينية
 . بعد اإلبادة الجماعية التي أرتكبت ضد األرمف مف طرؼ األتراؾ1915عاـ 

      ك حسب تعريؼ فقياء القانكف الدكلي فإف الجرائـ ضد اإلنسانية ىي تمؾ الجرائـ التي 
تنطكم عمى عدكاف صارخ عمى إنساف معيف أك جماعة إنسانية معينة مثؿ جرائـ القتؿ        
ك االسترقاؽ ، ك كؿ عمؿ آخر غير إنساني أرتكب ضد أم شعب مف الشعكب قبؿ الحرب    
أك أثناءىا ك ىي تعتبر بذلؾ تطبيقا لفكرة القانكف الدكلي العاـ الذم يسعى إلى حماية الفرد      

 ، ك لرغبة المجتمع الدكلي في 1ك كفالة حقكقو سكاء في كقت السمـ أك في كقت الحرب 
مكافحة جريمة االسترقاؽ خصكصا التي تككف خبلؿ النزاع المسمح الداخمي أك في كقت 

 مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية 7الحركب أك حتى في كقت السمـ، فقد نصت المادة 
يشكؿ أم فعؿ مف ىذه األفعاؿ التالية جريمة ضد اإلنسانية متى إرتكبت "  عمى أنو 2الدكلية 

في إطار ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف ك عف 
إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف ( االسترقاؽ د( اإلبادة  ج( القتؿ العمد ب (عمـ باليجـك أ

السجف أك الحرماف الشديد عمى أم نحك آخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القكاعد  (ق
" . األساسية لمقانكف الدكلي

 مف نظاـ ركما األساسي السابقة الذكر 7ج مف نص المادة /2       ك قد عرفت الفقرة 
االسترقاؽ ممارسة أم مف السمطات المترتبة عمى " يعني  (ج" مصطمح االسترقاؽ عمى أنو 
                                                           

 .253 ، ص 1979  ،حسنيف إبراىيـ صالح عبيد ، الجريمة الدكلية دراسة تحميمية ، الناشر دار النيضة العربيةػػػػ   1
نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، اعتمد مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة الدبمكماسي لممفكضيف المعني بإنشاء ػػػػ   2

 .01/07/2002 دخؿ حيز النفاذ بتاريخ 1998 تمكز 17محكمة جنائية دكلية المنعقد في ركما بتاريخ 
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حؽ الممكية ، أك ىذه السمطات جميعيا عمى شخص ما بما في ذلؾ ممارسة ىذه السمطات 
عمى سبيؿ االتجار باألشخاص ، كال سيما النساء ك األطفاؿ ، ك قد أصدرت المحكمة الجنائية 

ك ىك زعيـ سابؽ لقكات  " 1جيرماف كاتانجا "الدكلية مذكرة إعتقاؿ ك تكقيؼ بخصكص المتيـ  
 إستسمـ لمسمطات الككنغكلية      2007 تشريف األكؿ 17المقاكمة الكطنية في إيتكرم ك بتاريخ 

ك تـ تسميمو إلى المحكمة الجنائية الدكلية لممثكؿ أماميا بناءا عمى مذكرة صادرة مف المحكمة 
الجنائية الدكلية لممثكؿ أماميا بناءا عمى مذكرة اإلعتقاؿ الصادرة بحقو الرتكابو جرائـ حرب     

 أديف مف قبؿ المحكمة الجنائية الدكلية بإرتكابو 2014 آذار 7ك جرائـ ضد اإلنسانية ك بتاريخ 
أربع جرائـ حرب ك جريمة كاحدة مف الجرائـ ضد اإلنسانية خبلؿ اليجـك عمى قرية بكجكرك 

. 2003 شباط 24بتاريخ 

       ك قد إعتبرت المحكمة أف ىناؾ بكاعث معقكلة تقكد ك تؤكد بكجكد إعتقاد بأنو ما بيف 
 ك آذار مف العاـ ذاتو قاـ المتيـ بالمساىمة في اليجـك ضد قرية           2003كانكف الثاني 

 مدنيا       200في مقاطعة إيتكرم في جميكرية الككنغك الديمقراطية ك قتؿ ما يقارب " بكجكرك " 
ك مارس إعتداءات خطيرة ضد التكامؿ الجسدم لممدنييف ك أخضع عددا مف الفتيات ك النساء 

 ، ك قد أدرج النظاـ األساسي لمحكمة ركندا مع قرار تشكيميا 2لبلسترقاؽ ألغراض جنسية 
بصكرة متشابية لممحكمة الخاصة بيكغسبلفيا السابقة ، إذ أف محكمة ركندا تكاد تككف فرعا مف 
المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة ، فينا تتقاسماف بعض المرافؽ ك المكظفيف فضبل 

     3ك التي كانت مجبرة عمى تقسيـ كقتيا بينيما " كارالدم بكنتي " عف مدعية عامة كاحدة ىي 
ك قد عدلت أحكاـ النظاـ األساسي لمحكمة ركندا بعد قرارات مف مجمس األمف منيا القرار رقـ 

       1998 في عاـ 1165 ك القرار رقـ 1995 في عاـ 987 ك القرار 1995 في عاـ 977
                                                           

1
 Judgement in the Katanga case :March2014 is avaïble on the official website of the ــ 

international . criminal court w.w.w.icc- cpi .int/en- menus. 
،  (دراسة في القانكف الدكلي المعاصر)صفكاف مقصكد خميؿ ، الجرائـ اإلنسانية ك اإلبادة الجماعية ك طرؽ مكافحتيا ػػػػ   2

 . 100 ، ص 2010 ، بيركت ، الدار العربية لممكسكعات األكلىالطبعة 
 . 651 ، ص 1997 جنيؼ ،فريد زيؾ ىارىكؼ محكمة ركندا ، المجمة الدكلية لمصميب األحمر ، السنة العاشرة  ػػػػ   3

http://www.icc-/
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" جيف كامباندا "  ك قد شكمت محاكمة رئيس الكزراء السابؽ 1998 في عاـ 1166ك القرار 
مف قبؿ المحكمة الجنائية الدكلية ك قننت بشكؿ بارز القانكف الدكلي اإلنساني ، كما أف إطبلؽ 

الدكلية الخاصة بركندا 1برنامج العدالة التعكيضية الذم يتكجو لمضحايا في المحكمة الجنائية 
 بتأييد قكم مف قبؿ الحككمات ك المنظمات غير الحككمية ػ

       ك قد أيرتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية عدة مجازر راح ضحيتيا العديد مف المدنييف 
ك العسكرييف ، ك قد قاـ النازيكف ك كذاؾ أطراؼ النزاع اآلخريف مف دكؿ الحمفاء بفظائع 

كحشية كاف ليا األثر البالغ في تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية في محاكمات نكرمبكرغ ك يعد 
ميثاؽ المحكمة العسكرية لمحكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية المكضكعة مف طرؼ 

 أكؿ كثيقة دكلية إبتدعت ك عٌرفت الجرائـ ضد اإلنسانية، ك كانت 1945 أكت 8الحمفاء في 
المعضمة الكبرل التي كاجيت كاضعي الميثاؽ أف ىذه األفعاؿ  ك عمى الرغـ مف كحشيتيا     

ك قسكتيا ك التي ال تقؿ عف جرائـ الحرب لـ تكف تندرج تحت معناىا التقميدم مف الناحية 
 ، فيي مف ناحية أرتكبت قبؿ نشكب الحرب، ك مف ناحية أخرل أرتكبت مف طرؼ 2الفنية 

األلماف النازييف في حؽ الرعايا المدنييف مف األلماف أنفسيـ ، ك مف ثـ أستحدث مصطمح 
القتؿ العمد ، " مف ميثاؽ نكرمبكرغ عمى أنو  (ج /6 )الجرائـ ضد اإلنسانية الذم عرفتو  المادة 

اإلبادة ، اإلسترقاؽ ، اإلبعاد ، ك األفعاؿ البلانسانية األخرل المرتكبة ضد أية مجمكعة مف 
السكاف المدنييف ، قبؿ الحرب أك أثنائيا ، أك اإلضطيادات ألسباب سياسية ، عرقية ، أك دينية 
تنفيذا ألم مف الجرائـ التي تدخؿ في إختصاص المحكمة أك إرتباطا بيذه الجرائـ ، سكاء كانت 

ك بالتالي حسب نص " تشكؿ إنتياكا لمقانكف الكطني لمدكلة التي أرتكبت فييا أـ ال تشكؿ ذلؾ 
ىذه المادة فإف جريمة االسترقاؽ تعد مف الجرائـ ضد اإلنسانية ، ك ما يبلحظ أنو أثناء سير 

المحاكمات في نكرمبكرغ فيما يتعمؽ بالجرائـ ضد اإلنسانية فقد أدانت المحكمة أربعة عشر مف 

                                                           
لمى عبد الباقي محمكد العزاكم ، القيمة القانكنية لقرارات مجمس األمف الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف ،منشكرات ػػػػ   1

 .298 ، ص 2009الحمبي ، الطبعة األكلى ، 
 .  137ص ،  1994 أكتكبر ، رشيد العنزم، الجرائـ ضد اإلنسانية ، مجمة البحكث القانكنية ك االقتصادية ، العدد السادس عشرػػػػ  2
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المدعى عمييـ بإرتكاب جرائـ تدخؿ في إختصاص المحكمة مف بينيا الجرائـ ضد اإلنسانية ، 
 الكحيديف المذيف تمت إدانتيما الرتكابيما جرائـ streicherك    von schirachبينما كاف 

ضد اإلنسانية فقط ػ 

       ك ما يميز محاكمات نكرمبكرغ فيما يخص الجرائـ ضد اإلنسانية أف المحكمة لـ تتحر 
الدقة في التفرقة بيف الجرائـ ضد اإلنسانية ك جرائـ الحرب ك أدل التشابو بينيما لدرجة التطابؽ 

خصكصا عندما ترتكب األفعاؿ مف مدنييف زمف الحرب ، ك كاف مف المبلحظ ميؿ المحكمة 
 كما 1لمعاقبة الفعؿ كجريمة حرب ، فإف تعذر عمييا ذلؾ عاقبت عميو كجريمة ضد اإلنسانية 

في حؽ المدنييف األلماف  (1939)أف المحكمة لـ تعتبر الجرائـ المرتكبة قبؿ الحرب 
المعارضيف السياسييف لمنازية جرائـ ضد اإلنسانية ، كفقا لمعنى ميثاؽ نكرمبكرغ رغـ إعترافيا 
أف ىؤالء كانكا عرضة لمقتؿ ك االعتقاؿ ك االضطياد ك غيرىا مف األفعاؿ البلانسانية إال أنيا 

  ػ 2عجزت عف إيجاد دليؿ يثبت إرتباط ىذه األفعاؿ بجرائـ الحرب أك الجرائـ ضد السبلـ 

مف ميثاؽ طككيك عمى تعريؼ الجرائـ  (ج/5)      ك عمى غرار ميثاؽ نكرمبكرغ نصت المادة 
تعني القتؿ العمد ، اإلبادة ، االسترقاؽ ، اإلبعاد ك األفعاؿ البلنسانية " ضد اإلنسانية عمى أنيا 

األخرل المرتكبة قبؿ الحرب أك أثناءىا أك اإلضطيادات ألسباب سياسية أك عرقية تنفيذا ألم 
جريمة تدخؿ في إختصاص المحكمة أك باالرتباط بيذه الجريمة ، سكاء كانت ىذه الجرائـ 

تشكؿ إنتياكا لمقانكف الداخمي لمدكلة التي أرتكبت فييا أـ لـ تشكؿ ذلؾ ك تشمؿ القكاد ،        
ك المنظمكف ك المحرضكف ك المساىمكف في صياغة خطة عامة أك مؤامرة الرتكاب أم مف 
الجرائـ السابقة سكؼ يعتبركف مسؤكليف جنائيا عف كؿ األفعاؿ التي أرتكبت مف أم شخص 

ك حسب نص ىذه المادة أيضا فإف جريمة االسترقاؽ تعد جريمة ضد " تنفيذا لمثؿ ىذه الخطة 
اإلنسانية ػ 

                                                           
 . 213ص ،  1978د ، عبد الكىاب حكمد ، اإلجراـ الدكلي ، مطبكعات جامعة الككيت ، الطبعة األكلى ، سنة ػػػػػػ   1
 . 294د ، عبد الكاحد محمد الفار ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   2
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      ككما أنو يجدر اإلشارة إلى أف لجنة القانكف الدكلي في مسكدة الجرائـ المخمة بسمـ 
بأنيا  (11/ 2 ) ك التي عرفت الجرائـ ضد اإلنسانية في المادة 1954البشرية ك أمنيا في عاـ 

األفعاؿ البلانساية كالقتؿ العمد ، اإلبادة ، االسترقاؽ ، اإلبعاد أك االضطيادات المرتكبة مف " 
"             قبؿ سمطات الدكلة أك أفراد عادييف يتصرفكف بتحريض أك تسامح مف مثؿ ىذه السمطات 

ك رغـ أف ىذه المسكدة قد كسعت تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية ك ضمت جريمة االسترقاؽ 
ضمف الجرائـ ضد اإلنسانية، إال أنيا أضافت االضطيادات ألسباب إجتماعية أك ثقافية ك كلـ 

. تتخذ األمـ المتحدة أم إجراء حياؿ ىذه المسكدة

 26/11/1968 ك بتاريخ 1         ك أجمت النظر فييا لحيف االتفاؽ عمى تعريؼ العدكاف 
تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إتفاقية منع تقادـ جرائـ الحرب ك الجرائـ ضد اإلنسانية 

بشكؿ رسمي، ك بالتالي أصبحت جريمة االسترقاؽ التي تعد مف الجرائـ ضد اإلنسانية مشمكلة 
بيذا الكصؼ أيضا ، ك قد نصت المادة األكلى مف ىذه االتفاقية عمى الجرائـ ضد اإلنسانية      

:    ال تخضع الجرائـ التالية لمتقادـ بغض النظر عف تاريخ إرتكابيا " ك جاءت بمايمي 

 جرائـ الحرب  –أ 

الجرائـ اإلنسانية سكاء أرتكبت زمف الحرب أك زمف السمـ كما ىي معرفة في ميثاؽ  - ب
 ك المؤكد في قرارم الجمعية 08/08/1945المحكمة العسكرية الدكلية في نكرمبكرغ 

 ( 95/1 ) ك رقـ 13/02/1946الصادر في  ( 3/1 )العاـ لؤلمـ المتحدة رقـ 
 ػ 11/12/1946الصادر في 
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جريمة اإلسترقاق في النزاعات المسمحة الدولية  : الفرع الثاني 

      عند كجكد نزاع مسمح دكلي فإف كؿ طرؼ مف األطراؼ يستعمؿ كؿ الطرؽ إلحراز 
النصر  ك تعد جرائـ الحرب مف أكثر الجرائـ المتفؽ عمييا دكليا منذ القدـ فيرل بعض الفقياء 

أف جرائـ الحرب ىي األفعاؿ التي يشكؿ إرتكابيا إنتياكا لقكانيف ك أعراؼ الحرب ، التي 
تضمنتيا اتفاقيات الىام ك االتفاقيات المنعقدة في جنيؼ ،عمى سبيؿ المثاؿ إستخداـ القكة في 
التعذيب ك االغتياؿ ك النفي ك المعاممة السيئة لمسكاف المدنييف في األراضي المحتمة ، ك كذا 

القتؿ ك سكء معاممة أسرل الحرب ، ك إعداـ الرىائف ، ك سمب الثركات العامة ك الخاصة ،     
 ، ك حسب ىذا التعريؼ فإف جرائـ الحرب 1ك التخريب العشكائي لممدف بدكف ضركرة عسكرية 

تـ حصرىا في إنتياؾ التفاقيات الىام ك جنيؼ رغـ كجكد عديد االتفاقيات األخرل كما أف 
القانكف الدكلي متطكر دائما مما يجعؿ إمكانية عقد إتفاقيات تحـر بعض األعماؿ أثناء     

الحرب ، ك لكف المتعارؼ عميو أف جرائـ الحرب ىي االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ لعاـ 
 أك االنتياكات لمقكانيف ك األعراؼ السارية في المنازعات المسمحة ك التي تجد مصدرىا 1949

 ػ 1906في إتفاقية الىام لعاـ 

      ك في ظؿ الحركب التي باتت حتمية ك كاقعا ثابتا في القانكف الدكلي ، فالقانكف الدكلي 
اإلنساني جاء كمجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تيتـ بحماية اإلنساف كقت الحركب         

 ػ  2ك النزاعات المسمحة ك التي كردت في إتفاقيات جنيؼ ك البركتكككليف الممحقيف بيـ 

     ك ىناؾ مف يعٌرؼ القانكف اإلنساني عمى أنو عبارة عف قكانيف أك لكائح جنيؼ التي تيتـ 
بحماية العسكرييف مف غير المقاتميف أك مف خارج العمميات العسكرية مثؿ الجرحى ك المرضى 

                                                           
           دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي ك القانكف الدكلي ، دار النفائس لمنشر ، جرائـ الحرب ،  خالد رمزم البزايعة،دػػػػػ   1

  . 33 ، ص 2009 ، األردف ، ك التكزيع ، الطبعة الثانية 
 منتصر سعيد حمكدة ، حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة ، دراسة فقيية في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، ،دػػػػػ   2

 .16 ، ص 2008دار الجامعة الجديدة ، الطبعة األكلى ، سنة 
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ك أسرل الحرب ، ك التي تيتـ كذلؾ بالمدنييف ك إبقائيـ خارج حدكد العمميات العسكرية ك يرل 
أنصار ىذا االتجاه الفقيي أف إتفاقيات جنيؼ ىي كحدىا المككف لمقانكف الدكلي اإلنساني      

ك حقكؽ اإلنساف تحمى كقت السمـ طبقا لمقانكف الكطني ، أم أف القانكف الدكلي اإلنساني 
يحكـ العبلقة بيف الدكؿ المتعادية  ، بينما ينظـ قانكف حقكؽ اإلنساف العبلقة بيف الشعكب      

 ػ 1ك حككماتيـ 

       ك رغـ عدـ مشركعية الحرب في ظؿ القانكف الدكلي المعاصر إال أف الحرب أصبحت 
كاقعا دكليا ك قد عٌرفيا بعض الفقياء عمى أنيا عبارة عف صراع مسمح بيف دكؿ بيدؼ تغميب 

 ، ك الحرب أصبحت غير 2كجية نظر سياسية ، ك كفقا لمكسائؿ المنظمة بالقانكف الدكلي العاـ 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة حظر إستخداـ 2/4مشركعة في العبلقات الدكلية بعد أف أكدت المادة 

الدكؿ لمقكة أك التيديد بيا ضد سبلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي ألية دكلة أك عمى أم 
كجو آخر ال يتفؽ ك مقاصد األمـ المتحدة ك لكف كرغـ جيكد األمـ المتحدة لحظر إستخداـ 
القكة المسمحة أك التيديد بيا في العبلقات الدكلية ، فإف المجتمع الدكلي لـ يستطع تجريـ 

. الحرب دكليا ك معاقبة المتسببيف فييا جنائيا حتى بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية 

       ك عند قياـ الحرب فيجب عمى األطراؼ المتقاتمة إحتراـ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 
 بشأف 1949 ك البركتكككليف اإلضافييف ليا ك قد جرمت إتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949

عمى  (51/1)حماية األفراد المدنييف كقت الحرب جريمة االسترقاؽ ضمنيا فقد نصت المادة 
الحؽ في إحتراـ حرية العمؿ لممدنييف زمف السمـ أك زمف الحرب ك االحتبلؿ الحربي ، فبل 

يجب إجبار األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف ثمانية عشر عاما عمى العمؿ كقاعدة عامة،      
ك أف يعمؿ السكاف تحت االحتبلؿ الحربي كفقا لقكانيف العمؿ الكطنية مف حيث شركط التشغيؿ      

                                                           
 ، دار النيضة العربية ، القاىرة، األكلىمحمد مصطفى يكنس ، مبلمح التطكر في القانكف الدكلي اإلنساني ، الطبعة ، د ػػػػػ   1

  . 70ص ،  1989
، بدكف تاريخ ك بدكف دار النشر،  الشافعي محمد بشير ، القانكف الدكلي العاـ في السمـ ك الحرب ، الطبعة الرابعة ،دػػػػػ   2
  .22ص
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ك األجكر ك عدد ساعات العمؿ ، ك ال يجكز نقميـ مف جانب سمطات االحتبلؿ لمعمؿ خارج 
كطنيـ فيذا يعد ضمنيا تجريـ لمسخرة ك لمعمؿ بدكف أجر لمسكاف المدنييف ك تجريـ االسترقاؽ 

ألف النقؿ اإلجبارم لمشخص يعد جزءا مف جريمة االسترقاؽ ػ 

    1977     ك ىناؾ جانبا مف الفقو يؤكد أف إتفاقيات جنيؼ ك البركتكككليف اإلضافييف لعاـ 
ك مف خبلليـ القانكف الدكلي اإلنساني قد جـر ضمنيا االسترقاؽ ك االستعباد ك االتجار بالبشر 
ك جميع أشكالو خبلؿ االلتزاـ بتزكيد أسرل الحرب ك مف في حكميـ ك األشخاص الذيف تقرر 
تقييد حرياتيـ بالطعاـ ك مياه الشرب ، ك تكفير ليـ الظركؼ الصحية ك تقديـ ليـ تسييبلت 

اإلغاثة فرادل ك جماعات ، السيما األطفاؿ ، ك كفالة حرية ممارستيـ لشعائر عبادتيـ ،       
ك تنفيذ قكانيف العمؿ ، ك حظر كضعيـ في أماكف القتاؿ ، ك بالتالي فينا تطبيؽ قكانيف عمى 
أسرل الحرب طبقا لما جاء في البركتكككؿ الثاني اإلضافي في مجاؿ حماية ضحايا النزاعات 

المسمحة غير الدكلية فيك يؤكد تجريـ االسترقاؽ ك الممارسات الشبيية بو ػ 

تجريم اإلسترقاق عمى المستوى اإلقميمي  : المطمب الثالث 

      تـ إبراـ عديد االتفاقيات في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف ك حماية حرياتو األساسية عمى 
المستكل اإلقميمي ، ك قد تـ تجريـ االسترقاؽ في االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

        1969 ك االتفاقية األمريكية لعاـ 1981 ك الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 1950
ك سنقـك بدراسة تجريـ االسترقاؽ في االتفاقيات المبرمة عمى المستكل اإلقميمي مف خبلؿ 

االتفاقيات الدكلية السابقة الذكر ػ 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية  : الفرع األول

 1950      لقد تـ إقرار االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف مف طرؼ المجمس األكركبي عاـ 
ك االسـ الرسمي ليذه االتفاقية ىك االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية 

convention européenne de sauvegarde des droits de l´homme et des 

libertés fondamentales . 
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 كتعد ىذه االتفاقية 1953 (أيمكؿ ) سبتمبر 3       ك قد دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ في 
،     1أكؿ ميثاؽ إقميمي لحقكؽ اإلنساف تـ تحضيرىا كصياغتيا في رحاب منظمة مجمس أكركبا

 نكفمبر 4ك تـ التكقيع عمى ىذه االتفاقية في ركما مف طرؼ كزراء خارجية الدكؿ األطراؼ في 
 ، ك تعد االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية أكؿ ميثاؽ إقميمي 1950

لتكريس حماية حقكؽ اإلنساف ك تطكيرىا في ظؿ منظمة مجمس أكركبا، ك قد كضعت ىذه 
االتفاقية آليتيف كضماف لحماية حقيقية ك كاقعية لحقكؽ اإلنساف تمثمت في المجنة األكركبية      
ك المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف، ك بالرجكع لمكاد االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف 
ك الحريات األساسية المتمثمة في تسعة ك خمسكف مادة نجد في مادتيا األكلى كاجبات إحتراـ 

حقكؽ اإلنساف ، ك تعترؼ األطراؼ األساسية المتعاقدة لكؿ شخص يخضع لقضائيا بالحقكؽ      
ك الحريات المحددة في الجزء األكؿ مف ىذه االتفاقية، ك في المادة الثانية نجد النص عمى 

 الذم ال يجكز المساس بو ، ك في المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية تـ النص 2الحؽ في الحياة 
: صراحة عمى تجريـ االسترقاؽ ك العمؿ القسرم ك نصت ىذه المادة صراحة عمى مايمي 

ػػػ منع العبكدية ك العمؿ القسرم  

ال يجكز إسترقاؽ أحد أك إستعباده - 1

ال يجكز إرغاـ أحد عمى القياـ بعمؿ جبرم أك قسرم  - 2

: ال يعد عمبل جبريا أك قسريا كفقا ليذه المادة - 3

كؿ عمؿ قاـ بو سجيف ضمف الشركط التي نصت عمييا المادة الخامسة مف ىذه االتفاقية     (أ
. أك أثناء إطبلؽ سراحو المشركط  

كؿ خدمة ذات صفة عسكرية أك كؿ خدمة بديمة عف الخدمة العسكرية يقـك بيا األشخاص  (ب
ػ " الذيف يأبى ضميرىـ المشاركة في الحرب ، ك في البمداف التي تسمح قانكنيا بذلؾ

                                                           
 .602ص ، لينا الطباؿ ، مرجع سابؽ .  د  1
أيمكؿ /  سبتمبر 3مف االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية دخمت حيز النفاذ في  (4)المادة ػػػػ   2

1953 . 
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     ك حسب نص ىذه المادة فبل يجكز إرغاـ الشخص عمى العمؿ اإللزامي أك القسرم دكف 
رغبتو ك قد يككف ىذا العمؿ المفركض عمى الشخص مفركض عميو مف طرؼ األفراد         
أك الجماعات الخاصة كىذا يعد إسترقاقا ، أما السخرة ك العمؿ اإللزامي فيككف عادة مف طرؼ 

السمطة العامة في الدكلة ػ 

      ك بذلؾ يختمؼ العمؿ اإللزامي عف االسترقاؽ ، فيككف لمدة محددة ، ك قد يككف العمؿ 
اإللزامي بأجر أك بدكف أجر، ك بالتالي فبإنعداـ إرادة الشخص في قبكلو أك رفضو لمعمؿ 

اإللزامي يعد مف قبيؿ العمؿ القسرم الذم نصت عميو المادة الرابعة مف االتفاقية األكركبية 
 مف المادة الرابعة 3لحماية حقكؽ اإلنساف ك لكف كرد إستثناء عمى ىذه القاعدة في الفقرة 

السابقة الذكر في حالتيف ك ىما، عندما يفرض العمؿ عمى السجيف أثناء إطبلؽ سراحو 
المشركط أك كخدمة بديمة عف الخدمة العسكرية ، ك مف بيف أىـ الشكاكل التي عرضت عمى 
المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف التي كانت تطبيقا لمفقرة الثالثة مف المادة الرابعة مف االتفاقية 

 الذم كمؼ بممارسة مينة الطب Iversenاألكركبية لحقكؽ اإلنساف شككل الطبيب النركيجي 
بأقصى شماؿ النركيج ك لمدة عاـ كبديؿ عف الخدمة العسكرية ك رغـ قبكؿ الطبيب لمعمؿ     
ك بقاءه لمدة شيكر غادر شماؿ النركيج دكف إكمالو لمدة العاـ ك حككـ لعدـ إمتثالو ألمر كزارة 

 بشككل لمجنة األكركبية، ك دفع بأف القانكف Iversenالشؤكف االجتماعية فتقدـ ىذا الطبيب 
النركيجي خالؼ نص المادة الرابعة مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك أكدت ىذه األخيرة 
أف الخدمة االجتماعية التي كمؼ بيا الطبيب خدمة يتقاضى مقابميا أجرا عادال ، ك بالتالي فبل 

 ك قد حددت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كضع قيكد عمى 1تعد ىذه الخدمة عمبل إجباريا 
ال  ) منيا التي نصت في فقرتيا الثانية 11ممارسة بعض الحقكؽ ك ىذا ما نصت عميو المادة 

يجكز إخضاع ممارسة ىذه الحقكؽ إال لمقيكد التي يحددىا القانكف ك التي تعد في مجتمع 

                                                           
1
  U . SCHEUNER: Les droits de l´homme en droit international /in actes du 2 colloque 

international sur la convention des  la Européenne des droits de l´homme (vienne ,18-20 octobre 

1965 ) , édition presse universitaires de Bruxelles 1968 , p 383 .     
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ديمقراطي تدابير ضركرية لحفظ سبلمة الكطف ك أراضيو ، ك األمف العاـ ك حماية النظاـ 
العاـ، ك منع الجريمة ، ك حماية الصحة ك األخبلؽ ك حماية حقكؽ اآلخريف ك حرياتيـ ال 

تمنع ىذه المادة مف فرض قيكد عمى ممارسة أفراد القكات المسمحة أك الشرطة أك إدارة الدكلة 
. (ليذه الحقكؽ 

 أداف فرنسا 2012 أكتكبر 11     ك في حكـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف الصادرة 
مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك ذلؾ إلخفاقيا في كضع نصكص  (4)لمخالفتيا المادة 

تشريعية تحمي األشخاص مف العمؿ القسرم ك ممخص الدعكل أنو إثر الحرب األىمية 
البكرندية قاـ أحد البلجئيف ك زكجتو الحاصميف عمى شيادة إقامة بجمب شقيقتيف مف بكرندم     

 قضت 2007ك قاما بإيكائيما في حجرة تحت األرض مع سبعة أطفاؿ آخريف ك في عاـ 
الجنائية بإعتبار ما قاـ بو ىذيف الزكجيف البلجئيف مخالفا " Nanterre " " نكتار" محكمة 

لمكرامة اإلنسانية ك إيكاء مخالؼ لمكجبات اإليكاء الشرعي ك أيدت محكمة االستئناؼ           
 " Versailles " فرسام الحكـ بعقكبة مشددة عمى الزكجيف ك قامت البنتاف بالطعف أماـ

 مف االتفاقية األكركبية 13 ك 94 ك 3المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك إستنادا لممكاد 
لحقكؽ اإلنساف عمى أساس أنيا كانتا تقكماف بالعمؿ بإرادتيما لكف المحكمة األكركبية لحقكؽ 
اإلنساف نحت منحى آخر خبلفا لما جاء بو الطعف ، ك أدانت الدكلة الفرنسية لمخالفتيا أحكاـ 

المادة الرابعة مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أساس أف قانكف العقكبات الفرنسي     
 تـ إدانة 2005ال ينص عمى حماية فعالة لممجني عميو ، ك ذكرت المحكمة بحكميا أنو بعاـ 

فرنسا لعدـ مراعاة المادة الرابعة مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف التي تنص عمى أنو 
تمتـز الدكؿ األعضاء باالتفاقية لسف نصكص تشريعية ك إدارية تكافح التشغيؿ القسرم ك العمؿ 

.      1الجبرم

                                                           
 .161 شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ ،  ص ،د ػػػػػ   1
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          ك حسب نص ىذه المادة فيجكز إخضاع الحقكؽ الكاردة في االتفاقية األكركبية 
لحقكؽ اإلنساف لقيكد خاصة محددة في القانكف الداخمي لحماية سبلمة البمد ك حماية النظاـ 

العاـ ك مكافحة الجريمة ك حماية الصحة العامة ك األخبلؽ العامة ، كما أف ىذه المادة ال تمنع 
مف فرض قيكد قانكنية عمى أفراد الشرطة ك القكات المسمحة  بخصكص الحقكؽ الكاردة في 

 مف ىذه االتفاقية السابقة الذكر     15االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك لكف نصت المادة 
: عمى مايمي 

في كقت الحرب أك الطكارئ العامة األخرل التي تيدد حياة األمة، يجكز ألم طرؼ ساـ  .1
 لتزاماتو المكضحة باالتفاقية في أضيؽ حدكد تحتمياإمتعاقد أف يتخذ تدابير تخالؼ 

لتزاماتو األخرل في إطار القانكف إمقتضيات الحاؿ، كبشرط أال تتعارض ىذه التدابير مع 
 . الدكلي

الفقرة السابقة ال تجيز مخالفة المادة الثانية، إال فيما يتعمؽ بالكفيات الناتجة عف أعماؿ  .2
  .ةكالسابع (فقرة أ)حربية مشركعة، كما ال تجيز مخالفة المكاد الثالثة كالرابعة 

عمى كؿ طرؼ ساـ متعاقد يستخدـ حؽ المخالفة سالؼ الذكر أف يخطر السكرتير العاـ  .3
كما . تخذىا كاألسباب التي دعت إليياإلمجمس أكركبا بمعمكمات كاممة عف التدابير التي 

ستئناؼ التنفيذ الكامؿ إيخطر السكرتير العاـ لمجمس أكركبا أيضا عند كقؼ ىذه التدابير ك
 . "ألحكاـ المعاىدة

      ك حسب نص المادة السابقة الذكر ، فبل يجكز مخالفة االلتزامات الخاصة المنصكص 
 إال بشرط أف يتعمؽ ذلؾ بالكفيات 7ك المادة  ( 1الفقرة  ) 4 ك 3 ك 2عمييا في المادة  

الناتجة عف األعماؿ الحربية أم أنو ال يجكز مخالفة تجريـ االسترقاؽ ك عدـ إخضاع الشخص 
لمعمؿ اإللزامي ك القسرم ك إستبعاد األشخاص إال في حالة كجكد كفيات نتجت عف أعماؿ 

حربية ، أم كجكد خطر محدؽ عمى كجكد األمة كاممة ، ك لكف بشرط آخر نصت عميو الفقرة 
الثالثة مف المادة الخامسة عشر مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى كجكب إخطار 
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ك المادة  (1فقرة ) 4 ك 3األميف العاـ لمجمس أكركبا بالتاريخ المحدد لتاريخ حؽ مخالفتو المكاد 
 أم مخالفة الحؽ في الحياة ك حظر التعذيب ك عدـ إخضاع األشخاص لبلسترقاؽ         7

ك العبكدية ك العمؿ اإللزامي، ك يجب إخطار األميف العاـ لمجمس أكركبا بمعمكمات كاممة عند 
التدابير المتخذة مف طرؼ الدكلة ك األسباب التي دعت لذلؾ ػ 

      ك قد أككمت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ميمة ضماف الحقكؽ ك الحريات 
المنصكص عمييا في االتفاقية ك بركتكككالتيا الممحقة إلى كؿ مف المجنة األكركبية لحقكؽ 

 . 1 19اإلنساف ك المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك ىذا حسب ما نصت عميو المادة 

    ك تعد أحكاـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ممزمة لمدكؿ األطراؼ، ك ىذا ما يعد 
ضمانة حقيقية لحماية حقكؽ اإلنساف عمى المستكل اإلقميمي في القارة األكركبية ، ك قد بادرت 
بعض الدكؿ األكركبية إلدخاؿ ما نصت عميو االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف مف حقكؽ      

ك حريات أساسية ضمف تشريعاتيا الكطنية ، ك مف اآلليات اإلقميمية لفرض تطبيؽ حقكؽ 
اإلنساف ضمف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف تـ إنشاء ىيئة قضائية خاصة بيا ك ىي 

المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك التي لـ تباشر عمميا بالتطبيؽ لبلتفاقية األكركبية إال في 
 ، ك ذلؾ بعد أف قبمت ثمانية دكؿ أطراؼ ىذه االتفاقية ، ك قد تـ إستكماؿ ىذا 1959عاـ 

 ك مف ثـ 18/09/1959 ك كضعت المحكمة نظاميا الداخمي في 1958 سبتمبر 3الشرط في 
أدخؿ عمى ىذا النظاـ عدة تعديبلت، ك كاف آخر تعديؿ لنظاـ المحكمة األكركبية لحقكؽ 

 الممحؽ 11 ، ك قد أعيد تنظيـ ىذه المحكمة بمكجب البركتكككؿ رقـ 1998اإلنساف في عاـ 
 ، فألغى المجنة األكركبية لحقكؽ 1998 تشريف الثاني 10باالتفاقية الذم دخؿ حيز النفاذ في 

اإلنساف ك أصبحت كؿ االدعاءات تحاؿ مباشرة إلى المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف التي 
كمف مياـ المحكمة " محكمة ستراسبكرغ " تتخذ ستراسبكرغ مركزا ليا ، ك التي أطمؽ عمييا 

                                                           
      ، 2009د ، محمد أميف الميداني ، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت ، ػػػػ   1

 .33ص 
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 مف 34األكركبية لحقكؽ اإلنساف تمقي الشكاكل فيما بيف الدكؿ كما أنو طبقا لنص المادة 
االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف يجكز ألم شخص يدعي أنو ضحية إنتياؾ حقكقو تقديـ 

. شككل لممحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف مباشرة 

     ك تعد قرارات المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كما أسمفنا سابقا ممزمة قانكنيا ، ك قد تـ 
إضافة أربعة عشر بركتكككال إضافيا لبلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ػ 

     ك مف الشكاكل المقدمة مف طرؼ األشخاص الطبيعييف التي ليا عبلقة بتجريـ االسترقاؽ 
الشككل المقدمة مف طرؼ البحارة الصغار الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف الخامسة عشر         

ك السادسة عشر بقكات البحرية البريطانية الممزمكف بالعمؿ لمدة تسع سنكات تبدأ مف سف 
الثامنة عشر إال أنو بعد مدة قصيرة طالبكا إنياء خدمتيـ ك إدعى ىؤالء أف السمطات البريطانية 

 التي تجـر إستبعاد أم شخص       1 فقرة 4رفضت طمبيـ ك ىذا الرفض يرقى لخرؽ المادة 
أك إلزامو بعمؿ قسرم ، ك لكف المجنة رفضت طمبيـ بدعكل عدـ قياـ دفكعيـ عمى مبررات 

 يستبعد الخدمة العسكرية الطكعية ، كما تنعدـ صفة 3 فقرة 4سميمة، كما أف نص المادة 
العمؿ اإللزامي عمى بعض الخدمات المفركضة في حالة الطكارئ كما في قضية الطبيب 

فيستبعد مف نطاؽ العمؿ الجبرم أك القسرم كؿ عمؿ يعد مف االلتزامات  (Iversan )النركيجي
الكطنية العادية ك قد تمتجئ الدكلة لفرض إلتزامات إجتماعية لتجنب المجكء إلى إنتداب         

 .  1يد عاممة أك تخصيص مكارد إضافية 

اإلسترقاق في اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان      : الفرع الثاني 

 ، ك قد أعد نص 22/11/1969      لقد أبرمت االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في 
االتفاقية في إطار منظمة الدكؿ األمريكية ك نجد في ىذه االتفاقية ديباجة ك إثناف ك ثمانكف 

                                                           
1
  U . SCHEUNER: Les droits de l´homme en droit international /in actes du 2 colloque 

international sur la convention des  la Européenne des droits de l´homme (vienne ,18-20 octobre 

1965 ) , op.cit. p 384 
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 ك نجد في ديباجة االتفاقية عمى إقرار ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية ك اإلعبلف 1مادة 
األمريكي لحقكؽ ك كاجبات اإلنساف ك تـ تأكيد المبادئ األساسية المقررة في اإلعبلف العالمي 

 ، ك كذلؾ عمى الحقكؽ المدنية ك السياسية ، ك نجد في الديباجة 1948لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
إذ تكرر كفقا لئلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ، أف مثاؿ اإلنساف الحر اآلمف مف " مايمي 

الخكؼ ك الفاقة ال يمكف أف يتحقؽ إال بتييئة الظركؼ التي تسمح لكؿ إنساف بأف يتمتع  
ك نصت " بحقكقو االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ك كذلؾ بحقكقو المدنية ك السياسية 

 عمى الحؽ في الحياة ، أما بخصكص تجريـ 2 مف  االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف4المادة 
 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف التي 6االسترقاؽ ك العبكدية فنجده في نص المادة 

 '':جاءت بعنكاف تجريـ الرؽ ك العبكدية ك نصت عمى ما يمي 

ال يجكز إخضاع أحد لمعبكدية أك الرؽ غير اإلرادم، فيما محظكراف بكؿ أشكاليما، ككذلؾ - 1
. االتجار بالرقيؽ كالنساء

ال يجكز إكراه أحد عمى السخرة أك العمؿ اإللزامي، كفي البمداف التي تجيز المعاقبة عمى - 2
بعض الجرائـ بالسجف مع األشغاؿ الشاقة، ال يجكز تفسير النص الحالي عمى نحك يجعمو يمنع 

كمع ذلؾ ال يجكز لمعمؿ اإللزامي أك الشغؿ . تنفيذ تمؾ العقكبة الصادرة عف محكمة مختصة
. الشاؽ أف يؤذم كرامة السجيف أك قدراتو الجسدية أك الفكرية

: ألغراض ىذه المادة، ال يشكؿ ما يمي عمبلن إلزاميان أك شاقان - 3
أم عمؿ أك خدمة تفرض عادة عمى شخص مسجكف تنفيذان لحكـ أك لقرار رسمي صادر - أ

كيجب أف ينفذ ذلؾ العمؿ كتمؾ الخدمة تحت إشراؼ كرقابة . عف سمطة قضائية مختصة
السمطات العامة، كال يجكز أف يخضع الذيف يؤدكف ذلؾ العمؿ كتمؾ الخدمة ألم فرد أك شركة 

. أك شخص معنكم
أم خدمة عسكرية، كفي البمداف التي تعترؼ بحؽ االستنكاؼ الضميرم عف الخدمة - ب

                                                           
  . 22/11/1969ديباجة االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ، ساف خكسيو ػػػػػ   1
 . 22/11/1969المادة الرابعة مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ، ساف خكسيو في راجع ػػػػ   2
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  .العسكرية أية خدمة كطنية ينص عمييا القانكف كبديؿ لتمؾ الخدمة العسكرية
. أية خدمة تفرض في أكقات الخطر كالككارث التي تيدد كجكد الجماعة أك رفاىتيا- ج
" .أم عمؿ أك خدمة تشكؿ جزءان مف االلتزامات المدنية العادية- د

       ك حسب المادة السابقة الذكر فقد جرمت إخضاع األشخاص لمعبكدية ك نصت كذلؾ 
عمى تجريـ االتجار بالرقيؽ ك النساء ، ك جرمت العمؿ اإللزامي ك السخرة ك كضعت إستثناء 
عمى ذلؾ في البمداف التي تجيز معاقبة المحكـك عميو الرتكابو بعض الجرائـ الخطيرة بالسجف 
مع األشغاؿ الشاقة بشرط أف ىذه األعماؿ الشاقة يجب أف ال تؤدم لممساس بكرامة المسجكف 
أك تضر بقدراتو العقمية أك الجسدية ، ك في نفس المادة السابقة الذكر نجد أنيا أكدت أنو ال 
يعمؿ عمبل إلزاميا أك شاقا العمؿ المفركض عمى المسجكف تنفيذا لحكـ قضائي أك الخدمة 
العسكرية أك أية خدمة تفرض عمى السكاف في أكقات الككارث ك الخطر الذم ييدد كجكد 

 مف االتفاقية 34األمة، أك األعماؿ المفركضة في االلتزامات المدنية ، ك نصت المادة 
األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك مف أىـ كظائفيا تعزيز إحتراـ 

 مف ىذه االتفاقية عمى أنو يحؽ لكؿ شخص       44حقكؽ اإلنساف ك الدفاع عنيا، ك نصت المادة 
أك جماعة أك أية ىيئة غير حككمية معترؼ بيا قانكنا في دكلة أك أكثر مف دكؿ أعضاء 

المنظمة أف ترفع إلى المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف أية شككل بخصكص أم خرؽ لبلتفاقية 
 عمى 49األمريكية لحقكؽ اإلنساف مف طرؼ الدكؿ األعضاء في ىذه االتفاقية ك نصت المادة 

 أنو في حالة 1 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف51التسكية الكدية لمنزاع ك نصت المادة 
عدـ التسكية الكدية أك لـ ترفع المجنة أك الدكلة المعنية إلى المحكمة أك لـ يقبؿ إختصاص ىذه 
األخيرة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ إرساؿ تقرير المجنة إلى الدكلة المعنية يمكف لمجنة أف تدلي 

 مف االتفاقية عمى تككيف 52برأييا بشأف المسألة المطركحة لمنظر فييا ك نصت المادة 
 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ 63المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف، ك قد أكدت المادة 

اإلنساف أنو إف كجدت المحكمة أف ىناؾ ثمة إنتياكا لحؽ أك حرية تصكنيا ىذه االتفاقية تحكـ 
                                                           

 .اإلنساف لحقكؽ األمريكية مف االتفاقية 51 ك 49 المادة عراجػػػػػ   1
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المحكمة أنو يجب أف تضمف لمفريؽ المتضرر التمتع بحقو أك حريتو المنتيكة ك تحكـ أيضا 
بإصبلح اإلجراء أك الكضع الذم شكؿ إنتياكا لمحؽ ك كجكب دفع تعكيض عادؿ ، ك بالتالي 

نرل أف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف  قد جرمت االسترقاؽ ك العمؿ اإللزامي مثؿ ما جاء 
في االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك نصت كذلؾ عمى تجريـ االتجار بالنساء فقد نصت 

: المادة السادسة مف ىذه االتفاقية عمى أنو 

 ال يجكز إخضاع احد لمعبكدية أك الرؽ غير اإلرادم فيما محظكراف بكؿ أشكاليما  -1
 ككذلؾ االتجار بالرقيؽ كالنساء 

، ك ىذا يعد حماية قانكنية ليذه الفئة 1 ال يجكز إكراه أحد عمى السخرة كالعمؿ اإللزامي  -2
.   اليشة في المجتمع

اإلسترقاق في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب   : الفرع الثالث 

      تعد قارة إفريقيا أكثر المناطؽ تضررا مف جريمة االسترقاؽ ك العبكدية ، فقد عانت مف 
ك الذم  ) 1989كيبلتيا ، ك قد تـ إعتماد الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب لعاـ 

 في نيركبي كينيا يكنيك 18تمت إجازتو مف قبؿ مجمس الرؤساء األفارقة بالدكرية العادية رقـ 
ك قد جاء في ىذا اإلعبلف عمى حقكؽ اإلنساف ك الشعكب ك أكدت المادة األكلى مف  (1981

تعترؼ الدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلفريقية األطراؼ في ىذا " ىذا اإلعبلف عمى أنو 
الميثاؽ بالحقكؽ ك الكاجبات ك الحريات الكاردة فيو ك تتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعية        

ك نصت الديباجة الخاصة بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف عمى " ك غيرىا مف أجؿ تطبيقيا
أف الدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلفريقية األطراؼ في ىذا الميثاؽ عمى تأكيد تمسكيا 

بحريات ك حقكؽ اإلنساف ك الشعكب المضمنة في اإلعبلنات ك االتفاقيات ك سائر الكثائؽ التي 
تـ إقرارىا في إطار منظمة الكحدة اإلفريقية ك حركة البمداف غير المنحازة ك منظمة األمـ 

                                                           
 .138ص ، ماجد حاكم عمكاف ، مرجع سابؽ . دػػػػػػ   1
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 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف التي 5المتحدة، ك قد تـ تجريـ االسترقاؽ في نص المادة 
لكؿ فرد الحؽ في احتراـ كرامتو ك االعتراؼ بشخصيتو القانكنية ك حظر كافة أشكاؿ " نصت 

إستغبللو ك إمتيانو ك إستعباده خاصة االسترقاؽ ك التعذيب بكافة أنكاعو ك العقكبات          
 ػ 1" ك المعاممة الكحشية أك البلانسانية أك المذلة 

     ك حسب ىذه المادة السابقة الذكر فمـ يتـ تحديد مفيـك االستعباد ك االسترقاؽ            
ك الممارسات الشبيية بو رغـ أف ىذه الممارسات ما تزاؿ منتشرة في القارة اإلفريقية حسب الفقيو 

Valére Etekayemet 2 مثؿ القنانة بيف شعكب (Pygmées )   التي تعد في مرتبة دنيا 
عف بقية الشعكب اإلفريقية مما جعميـ فئة مختمفة عف بقية الفئات بؿ ىي في خدمتيا ػ    

       كلقد تـ إقرار الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب في مدينة نيركبي في كينيا 
 إباف المؤتمر الثامف عشر لمنظمة الكحدة اإلفريقية، ك قد 1981 (جكاف) حزيراف 27بتاريخ 

 ػ 1986 تشريف األكؿ عاـ 21دخؿ حيز النفاذ في 

     ك ينص الميثاؽ عمى قائمة طكيمة مف الحقكؽ المدنية ك السياسية، إلى جانب الحقكؽ 
االقتصادية ك الثقافية ك االجتماعية المقتبسة مف القيـ اإلفريقية، ك أضاؼ كاضعكا الميثاؽ ركح 
اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك العيديف الدكلييف ك جاء الميثاؽ اإلفريقي مف كؿ ىذا، كما 

 ػ 3تضمف إقراره بحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا ك في التصرؼ بحرية في ثركاتيا الطبيعية 

     ك ما يبلحظ أيضا عكس المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف التي أصدرت عديد القرارات 
القضائية الممزمة كحماية ك تكريس لحقكؽ اإلنساف فإف المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف       

                                                           
        28 في مدينة نيركبي في كينيا بتاريخ إقراره مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب تـ 5راجع المادة ػػػػػػ   1

     / األكؿ تشريف 21، دخؿ حيز التنفيذ في اإلفريقية المؤتمر الثامف عشر لمنظمة الكحدة إباف،  1981جكاف / حزيراف 
 .1986 أكتكبر

2
 Valére Etekayemet , la charte Africaine des droits de l’homme et peuple,Etude comparative , 

éditions l’harmattan , paris , 1996 , p 75. 
 .333 ، ص 2006 ، كمكديك زينغي ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف ، مكتبة لبناف ناشركفػػػػ   3
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ك الشعكب غير مفعمة كاقعيا رغـ أف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف جعؿ ليا إمكانية إتخاذ 
قرارات ضد أية دكلة تقـك بانتياؾ الحقكؽ المقررة في الميثاؽ اإلفريقي، بحيث تصبح كؿ دكلة 

ممزمة بمعالجة ىذا االنتياؾ بما يتماشى مع قرار المحكمة بما في ذلؾ دفع التعكيضات 
لمضحايا، ك رغـ مركر عديد السنكات مازالت المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف غير مفعمة       

ك عمى اإلتحاد اإلفريقي أف يتخذ إجراءات ممحة لبدء أعماؿ المحكمة التي تعد مسؤكلة عف 
 ػ 1تقرير إحتراـ الحقكؽ التي كفميا الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب 

 الذم إعتمده 2004     ك كما يمكف اإلشارة إلى أف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
 ك نصت المادة العاشرة مف 2004 ك نقح في عاـ 1995مجمس جامعة الدكؿ العربية في عاـ 

: الميثاؽ المنقح عمى تجريـ اإلتجار باألفراد بجميع صكرىا ك نصت عمى مايمي 

يحظر الرؽ ك االتجار باألفراد بجميع صكرىما ك يعاقب عمى ذلؾ ك ال يجكز بأم حاؿ - 1
مف األحكاؿ االسترقاؽ ك االستعباد ػ 

تحظر السخرة ك االتجار باألفراد في مجاؿ الدعارة أك االستغبلؿ الجنسي أك إستغبلؿ - 2
دعارة الغير أك أم شكؿ آخر مف االستغبلؿ أك إستغبلؿ األطفاؿ في النزاعات المسمحة        

 .ك نصت المادة التاسعة منو عمى تجريـ االتجار باألعضاء البشرية 

 نص عمى تجريـ االسترقاؽ         2004     ك رغـ أف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
ك الصكر الشبيية بالرؽ ك العمؿ اإللزامي، إال أف ىذا الميثاؽ يعد مكاد شرعت لمتجريـ دكف أم 

جزاءات محددة لمدكؿ التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف بخصكص تجريـ االسترقاؽ، فكؿ قرارات 
 تعد مجرد تكصيات غير 2004جامعة الدكؿ العربية ك بميثاقيا العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

ممزمة عمى المستكل اإلقميمي العربي ك عمى المستكل الدكلي، ك ال تقدـ أية إضافة قانكنية 
لتكريس حماية حقكؽ اإلنساف ك لتجريـ االسترقاؽ عمى مستكل الدكؿ العربية ػ 

                                                           
 .731د ، لينا الطباؿ ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   1
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تجريم االسترقاق في االتفاقيات الدولية الخاصة بالرق و العمل اإللزامي : المبحث الثاني 

      لقد قاـ أفراد المجتمع الدكلي بمحاربة ظاىرة االسترقاؽ ك اإلستعباد ك العمؿ اإللزامي منذ 
القديـ ك قد ظيرت أكؿ إرىاصات ذلؾ في ظؿ نظاـ عصبة األمـ المتحدة ك تمتيا جيكد األمـ 

المتحدة ، ك لذلؾ سنتطرؽ لجيكد عصبة األمـ المتحدة التي تبمكرت في االتفاقية الخاصة 
، ك كذلؾ 1956، ك سنتطرؽ بالدراسة بعدىا لبلتفاقية التكميمية لعاـ 1926بالرؽ لعاـ 

         1930لبلتفاقيات المبرمة في إطار منظمة العمؿ الدكلية لمقضاء ك إلغاء السخرة لعاـ 
 ػ 1957 الخاصة بتحريـ السخرة لعاـ 105ك لبلتفاقية رقـ 

  1956 و االتفاقية التكميمية لعام 1926االتفاقية الخاصة بالرق لعام : المطمب األول 

 أكؿ إتفاقية دكلية قامت بكضع تعريؼ دقيؽ 1926      تعد االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
لمرؽ ك قامت بتعريؼ تجارة الرقيؽ في مادتيا األكلى ، ك كانت ىذه االتفاقية في ظؿ عصبة 

 فقد جاءت في ظؿ ىيئة األمـ المتحدة        1956األمـ المتحدة ، أما االتفاقية التكميمية لعاـ 
 الخاصة بالرؽ، ك بيدؼ تكثيؼ 1926ك أصبحت إتفاقية تكميمية تضاؼ إلى إتفاقية عاـ 

الجيكد الدكلية ك الكطنية بغية إبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ جاءت بتعريؼ جديد لمممارسات 
الشبيية بالرؽ التي عرفتيا أيضا في نص المادة األكلى منيا ػ 

  1926االتفاقية الخاصة  بالرق لعام : الفرع األول 

      تـ كضع ىذه االتفاقية الخاصة بالرؽ في ظؿ عصبة األمـ المتحدة ك قد كضعت في 
 1927مارس /  آذار 9 ك تاريخ بدء نفاذىا كاف في 1926سبتمبر /  أيمكؿ 25جنيؼ يـك 

 منيا ، ك تعد ىذه االتفاقية الدكلية أكؿ إتفاقية قامت بتعريؼ الرؽ في 12طبقا ألحكاـ المادة 
 . 1مادتيا األكلى التي تنص 

                                                           
/ آذار 9 تاريخ بدء نفاذىا 1926سبتمبر / أيمكؿ25مف االتفاقية الخاصة بالرؽ كقعت في جنيؼ يـك  (1)راجع المادة ػػػػػػ  1

 12 كفقا ألحكاـ المادة 1927مارس
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الرؽ ىك حالة أك كضع أم شخص تمارس عميو السمطات الناجمة عف حؽ الممكية كميا - 1
أك بعضيا ػ 

تجارة الرقيؽ تشمؿ جميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا أسر شخص ما أك إحتجازه أك التخمي - 2
عنو لمغير عمى قصد تحكيمو إلى رقيؽ ، ك جميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا إحتجاز رقيؽ ما 
بغية بيعو أك مبادلتو ك جميع أفعاؿ التخمي ، بيعا أك مبادلة عف رقيؽ تـ إحتجازه عمى قصد 

 ػ 1بيعو أك مبادلتو ، ك كذلؾ عمكما أم إتجار باألرقاء أك نقؿ ليـ 

 عمى عدـ جكاز 1926ك نصت المادة الخامسة الفقرة األكلى مف االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
 :فرض العمؿ القسرم أك عمؿ السخرة فنجد في نص المادة عمى مايمي

يعترؼ األطراؼ السامكف المتعاقدكف بأف المجكء إلي العمؿ القسرم أك عمؿ السخرة         
يمكف أف يفضي إلي نتائج خطيرة، كيتعيدكف، كؿ منيـ في ما يخص األقاليـ المكضكعة تحت 

كؿ دكف ؿتخاذ جميع التدابير الضركرية لمحإسيادتو أك كاليتو أك حمايتو أك سمطانو أك كصايتو، ب
 .تحكؿ العمؿ القسرم أك عمؿ السخرة إلي ظركؼ تماثؿ ظركؼ الرؽ

 :تفؽ عمي ما يميأكقد 

أدناه، ال يجكز فرض العمؿ  (2)رىنا باألحكاـ االنتقالية المنصكص عمييا في الفقرة  ػػػػػ1
 القسرم أك عمؿ السخرة إال مف أجؿ أغراض عامة،

في األقاليـ التي ال يزاؿ العمؿ القسرم أك عمؿ السخرة باقيا فييا لغير األغراض العامة، ػػػػػ 2
   يعمؿ األطراؼ السامكف المتعاقدكف عمي كضع حد ليذه الممارسة تدريجيا كبالسرعة الممكنة، 
كبعدـ المجكء إلي نظاـ السخرة أك العمؿ القسرم، ما ظؿ قائما، إال عمي أساس استثنائي في 
جميع األحكاؿ، كدائما لقاء أجر مناسب كدكف إجبار العماؿ عمي الرحيؿ عف مكاف إقامتيـ 

 المعتاد،
                                                           

  1926مف االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ  (5)راجع المادة ػػػػػػػػ   1
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تظؿ سمطات اإلقميـ المعني المركزية المختصة، في جميع األحكاؿ، ىي المسؤكلة عف ػػػػ 3
 .المجكء إلي العمؿ القسرم أك عمؿ السخرة

 كذلؾ عمى إلزاـ الدكؿ 1926       ك قد نصت المادة الثالثة مف االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
أك كما جاء في نص االتفاقية األطراؼ الساميف المتعاقديف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع 
شحف األرقاء ك إنزاليـ ك نقميـ في مياىيـ اإلقميمية ك عمى سفنيـ التي ترفع عمميـ ، ك ىذا 
تأكيدا عمى محاربة نقؿ الرقيؽ التي كانت تتـ بحرا عبر السفف، ك كانت تنطمؽ محممة بالعبيد 
مف سكاحؿ إفريقيا متجية إلى سكاحؿ أكركبا ك أمريكا في رحبلت بحرية طكيمة ، قد يىٍنفيؽي في 
ىاتو الرحبلت العديد مف الذيف كانكا يحممكف كالبضائع بطريقة كحشية ال تتـ عمى اإلنسانية ، 

ك قد أسمفنا سابقا بأف نص المادة الخامسة مف ىذه االتفاقية نص عمى السخرة كإجراء إستثنائي      
ك ألغراض عامة، ك يككف ذلؾ مقابؿ أجر مناسب ك دكف تحكيؿ مكاف إقامة العامؿ المعتادة 
فيذا يعد أكلى المحاكالت لمحد مف السخرة ، فقد كانت السخرة تفرض عمى أىالي المستعمرات 
مف أجؿ المنفعة العامة ك كذلؾ المنفعة الخاصة ألرباب األراضي ك المزارع ك دكف مقابؿ ػ 

 فقد تـ إنشاء 1926        ك الجدير بالذكر أنو قبؿ كضع االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 
 ك كمفت برصد ظاىرة االتجار بالرقيؽ ك كؿ 1922المجنة المؤقتة المعنية بالرؽ في عاـ 

الممارسات الشبيية بالرؽ التي يقـك مف خبلليا السيطرة عمى اإلنساف ك إستعمالو كسمعة مثؿ 
 ك قد قامت ىذه المجنة بكضع العديد مف الصكر 1تبني األطفاؿ أكال ثـ إسترقاقيـ عند بمكغيـ 

الجديدة لمرؽ التي كانت غير ظاىرة كالزكاج القسرم ك إسار الديف ، ك رغـ أف االتفاقية 
 كانت المبنة األكلى التي عرفت الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك أصبح بذلؾ 1926الخاصة بالرؽ لعاـ 

الرؽ ظاىرة دكلية يجب مكافحتيا ، إال أف ىذه االتفاقية كانت غير كافية لمكافحة جريمة 
 ػ 1956االسترقاؽ في ظؿ األمـ المتحدة ك ظيرت االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ لعاـ 

                                                           
 كرد في كثائؽ األمـ المتحدة خبلؿ 1924راجع في ذلؾ تقرير المجنة المؤقتة المعنية بالرؽ إلى مجمس عصبة األمـ ػػػػػ   1

 .الدكرة الثانية ك الخمسكف الجتماع المجنة الفرعية لتعزيز ك حماية حقكؽ اإلنساف 
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   1956االتفاقية التكميمية إلبطال الرق لعام : الفرع الثاني 

      تـ كضع االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية 
بالرؽ ك التي أعتمدت مف قبؿ مؤتمر مفكضيف دعى النعقاده بقرار مف المجمس االقتصادم      

 ك قد عقدت ىذه 1956أفريؿ /  نيساف30المؤرخ في  ( 21- د )  608ك االجتماعي رقـ 
/  نيساف 30 ك تاريخ بدء نفاذىا كاف في 1956سبتمبر /  أيمكؿ 7االتفاقية في جنيؼ في 

 ، ك قد جاء في ديباجة ىذه االتفاقية أف الحرية ىي حؽ لكؿ كائف بشرم يكتسبو 1957أفريؿ 
منذ مكلده ، ك أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بكصفو مثبل أعمى مشترؾ ينبغي لكافة 

الشعكب ك األمـ ينص عمى عدـ جكاز إسترقاؽ أحد أك إستعباده ك يحظر الرؽ ك االتجار بو    
 ك تجارتو منذ عقد االتفاقية  ك بجميع صكرىما ك لكضع مزيد مف التقدـ في تحقيؽ إبطاؿ الرؽ

 فإف ىذه االتفاقية جاءت لضركرة 1926 سبتمبر 25الخاصة بالرؽ المكقعة في جنيؼ في 
مكافحة األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ ك التي لـ تنص عمييا االتفاقية الخاصة بالرؽ 

 ك قد قامت المادة األكلى مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ 1926لعاـ 
 " . 1بتعريؼ الممارسات الشبيية بالرؽ كما يمي 

تتخذ كؿ مف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية جميع التدابير التشريعية كغير التشريعية       ك
القابمة لمتنفيذ العممي كالضركرية لمكصكؿ تدريجيا كبالسرعة الممكنة إلي إبطاؿ األعراؼ 

" الرؽ"ستمر كجكدىا، كسكاء شمميا أـ لـ يشمميا تعريؼ إكالممارسات التالية أك ىجرىا، حيثما 
سبتمبر / أيمكؿ25 مف االتفاقية الخاصة بالرؽ، المكقعة في جنيؼ يـك األكلىالكارد في المادة 

1926: 

                                                           
 المادة األكلى مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ المنعقدة في جنيؼ  1
   1957 أبريؿ 30 ك دخمت حيز النفاذ في 1956سبتمبر /  أيمكؿ 7
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رتياف مديف بتقديـ خدماتو الشخصية إإسار الديف، كيراد بذلؾ الحاؿ أك الكضع الناجـ عف  (أ
 كانت القيمة المنصفة ليذه الخدمات ال اأك خدمات شخص تابع لو ضمانا لديف عميو، إذ

 .تستخدـ لتصفية ىذا الديف أك لـ تكف مدة ىذه الخدمات أك طبيعتيا محددة

، بالعرؼ أك القانكف أك عف طريؽ  (ب القنانة، كيراد بذلؾ حاؿ أك كضع أم شخص ممـز
االتفاؽ، بأف يعيش كيعمؿ عمي أرض شخص آخر كأف يقدـ خدمات معينة ليذا الشخص، 

 بعكض أك ببل عكض، كدكف أف يممؾ حرية تغيير كضعو،

 :أم مف األعراؼ أك الممارسات التي تتيح (ج

مرأة، أك تزكيجيا فعبل، دكف أف تممؾ حؽ الرفض، كلقاء بدؿ مالي أك عيني إالكعد بتزكيج  "1"
 ،ليدفع ألبكييا أك لمكصي عمييا أك ألسرتيا أك ألم شخص آخر أك أية مجمكعة أشخاص أخر

منح الزكج أك أسرتو أك قبيمتو حؽ التنازؿ عف زكجتو لشخص آخر، لقاء ثمف أك عكض  "2"
 .آخر

 .إمكاف جعؿ المرأة، لدم كفاة زكجيا، إرثا ينتقؿ إلي شخص آخر "3"

أم مف األعراؼ أك الممارسات التي تسمح ألحد األبكيف أك كمييما، أك لمكصي، بتسميـ طفؿ  (د
ستغبلؿ إأك مراىؽ دكف الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عكض أك ببل عكض، عمي قصد 

 .الطفؿ أك المراىؽ أك استغبلؿ عممو

     ك بالرجكع لنص المادة السابقة الذكر فقد جعمت إسار الديف ك القنانة ك الكعد بتزكيج إمرأة 
أك تزكيجيا فعبل ك حؽ التنازؿ عف الزكجة أك جعميا إرثا ينتقؿ آلخر أك تسميـ طفؿ دكف 

الثامنة عشر الستغبللو مف األعراؼ ك الممارسات الشبيية بالرؽ ، ك لكف لـ يتـ ذكر العمؿ 
اإللزامي أك السخرة ، ك الذم يعكد االختصاص فيو لمنظمة العمؿ الدكلية ، كما أف المادة 

 قد عرفت مصطمح آخر 1956السابعة مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ لعاـ 
ذلؾ الشخص الذم يككف في كضع ىك نتيجة أم " جديد ىك الشخص ذك منزلة مستضعفة بأنو 
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، ك بالتالي جعمت ىذه "مف األعراؼ أك الممارسات المذككرة في المادة األكلى مف ىذه االتفاقية 
االتفاقية حماية خاصة لؤلشخاص الذيف ىـ في حالة إستضعاؼ نتيجة السف أك الجنس ك كقعكا 

ضحية ممارسة شبيية باالسترقاؽ ،كما نصت المادة السادسة مف االتفاقية التكميمية إلبطاؿ 
 أف إسترقاؽ شخص أك إغكاؤه ليصبح ىك أك شخص آخر مف 1956الرؽ ك تجارتو لعاـ 

عيالو ك تحت كصايتو إلى رقيؽ جرما جنائيا طبقا لقانكف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية ،          
ك بالتالي فطبقا ليذه المادة السابقة الذكر يعاقب مف قاـ باسترقاؽ شخص أك حتى قاـ 

بالمحاكلة أك االشتراؾ لتحقيؽ الجـر المتمثؿ في إسترقاؽ شخص أك إغراءه بذلؾ ، ك ىذا يعد 
ضمانة قانكنية ك دكلية لمكافحة االسترقاؽ، ك قد تـ إلزاـ الدكؿ األعضاء في ىذه االتفاقية 

 عمى تجريـ االسترقاؽ في قكانينيا الداخمية ، ك جاء في 1956التكميمية البطاؿ الرؽ لعاـ 
المادة التاسعة مف ىذه االتفاقية عمى عدـ قبكؿ أم تحفظ عمى ىذه االتفاقية، ك ىذا يعد ضمانة 

دكلية فعمية لمكافحة اإلسترقاؽ ػ 

منظمة العمل الدولية و القضاء عمى العمل اإللزامي     : المطمب الثاني 

      لقد قامت منظمة العمؿ الدكلية بعدة جيكد لمكافحة العمؿ اإللزامي ك السخرة ك أصبحت 
التصرفات المفركضة عمى الشخص لمعمؿ دكف إرادتو أك بدكف أجر مف مظاىر االسترقاؽ ، 
فمكؿ إختيار العمؿ الذم يتناسب مع كرامتو اإلنسانية ك حقو بالتمتع بالصحة ك حرية التعبير 
عف إرادتو في إختيار العمؿ الذم يتناسب ك مؤىبلتو الشخصية ، ك إف إستخداـ ك إستغبلؿ 

اإلنساف ألغراض السخرة ك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ ك االستعباد ك العمؿ 
الجبرم يتنافى مع ما لئلنساف مف العزة ك الكرامة ، لذلؾ فإف التعامؿ ك االتجار بو ك تحكيمو 

، ك بالتالي فقد أداف المجتمع 1كسمعة تباع ك تشترل في السكؽ يحط مف كرامتو اإلنسانية 
الدكلي العمؿ اإلجبارم ك إعتبره ممارسة شبيية باالسترقاؽ ك قد إعتمدت منظمة العمؿ الدكلية 

 لمكافحة السخرة ك إلغاءىا ، كما حاربت منظمة العمؿ 29 رقـ 1930إتفاقية السخرة لعاـ 

                                                           
 . 42د ، دىاـ أكـر عمر ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػػ   1
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الدكلية عمؿ األطفاؿ ، ك قد ربطت منظمة العمؿ الدكلية بيف حؽ اإلنساف في حرية إختيار 
العمؿ المناسب لو ك بيف العمؿ اإللزامي ك السخرة ك شددت عمى ضركرة القضاء عمى العمؿ 

اإللزامي ػ 

  29 رقم 1930إتفاقية السخرة لعام : الفرع األول 

مف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ  ( 29رقـ  ) 1930تـ إعتماد إتفاقية السخرة لعاـ       
 في دكرتو الرابعة عشرة ك تاريخ بدء نفاذ االتفاقية كاف 1930يكنيو /  حزيراف28الدكلية يـك 

 ك قد عرفت ىذه االتفاقية في المادة الثانية منيا العمؿ القسرم      1932مايك / في أكؿ أيار 
عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم جميع األعماؿ " ك عمؿ السخرة ، فقد نصت ىذه المادة عمى أف 

ك الخدمات التي تفرض عنكة عمى أم شخص تحت التيديد بأم عقاب ك التي ال يككف ىذا 
،  ك في الفقرة الثانية مف ىذه المادة نصت عمى أف " الشخص قد تطكع بأدائيا بمحض إختياره 

عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم ال يشمؿ أم عمؿ أك خدمة مفركضة حسب قكانيف الخدمة " 
العسكرية أك أم عمؿ يشكؿ جزءا مف كاجبات المكاطف المدنية العادية ك كذلؾ أم عمؿ 

مفركض بناءا عمى إدانة قضائية ك أم عمؿ يفرض في حالة الطكارئ أك الحرب أك النكبات    
أك المجاعة أك األمراض الكبائية أك أم حالة تعرض لمخطر بقاء السكاف أك الخدمات الفردية 

، ك نصت المادة   " العامة التي يؤدييا أعضاء المجتمع المحمي خدمة لمصمحتو المباشرة 
 عمى تعيد كؿ عضك في منظمة العمؿ الدكلية 29 رقـ 1930 مف إتفاقية السخرة لعاـ 1األكلى 

المصادؽ عمى ىذه االتفاقية عمى تحريـ إستخداـ عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم بكافة صكره    
ك في أقصر فترة ممكنة ، ك نصت المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية عمى عدـ جكاز لمسمطة 
.           المختصة فرض عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم لمنفعة أفراد أك شركات أك جمعيات خاصة

ك بالتالي فالسخرة ك العمؿ اإللزامي يمكف فرضيا مف السمطة المختصة ، ك في إطار ضيؽ 
طبقا لنص المادة الثانية مف ىذه االتفاقية ك في حاالت خاصة أما المادة الثالثة عشر مف ىذه 

                                                           
 . 29 رقـ 1930راجع المادة األكلى ك الثانية ك الثالثة عشر مف اتفاقية السخرة لعاـ ػػػػػ   1
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االتفاقية فقد نصت عمى أف تككف ساعات العمؿ المفركضة في عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم 
مساكية لساعات العمؿ العادية المعمكؿ بيا في العمؿ الحر، ك يككف ذلؾ بمقابؿ مالي،        

ك يكافأ الشخص عمى أية ساعات إضافية ك لو الحؽ في راحة أسبكعية، ك قد أكدت المادة 
عمى أنو يعاقب عمى فرض  ( 29رقـ  ) 1930 مف إتفاقية  السخرة لعاـ 1الخامسة ك العشريف 

عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم اإللزامي بصكرة غير شرعية بكصفو جريمة جنائية ك يمتـز كؿ 
عضك مصادؽ عمى ىذه االتفاقية بكاجب سف قكانيف تكفؿ أف تككف العقكبات المفركضة فعالة 
لتجريـ فرض العمؿ اإللزامي ك السخرة ك لتكريس حماية األشخاص مف الكقكع ضحية العمؿ 

 105رقـ  ) 1957اإللزامي كفي إطار منظمة العمؿ الدكلية تـ عقد إتفاقية تحريـ السخرة لعاـ 
ك التي سنتطرؽ ليا بالدراسة في الفرع المكالي ػ  (

 ( 105رقم  ) 1957إتفاقية تحريم السخرة لعام : الفرع الثاني 

 25      تـ إعتماد اتفاقية تحريـ السخرة مف طرؼ المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية يـك 
 17، في دكرتو األربعيف ك تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية كاف في 1957يكنيو / حزيراف

  ك جاء في ديباجة ىذه االتفاقية أف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ 1959يناير / كانكف الثاني 
الدكلية المنعقد بجنيؼ في دكرتو األربعيف ك إعتمادا عمى مقترحات إضافية بشأف تحريـ بعض 
أشكاؿ السخرة أك العمؿ القسرم التي تشكؿ إنتياكا لحقكؽ اإلنساف التي إستيدفيا ميثاؽ األمـ 
المتحدة ك حددىا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف قرر أف تصاغ ىذه المقترحات في شكؿ 

 مف ىذه االتفاقية عمى أف كؿ عضك في منظمة 2إتفاقية دكلية، ك قد نصت المادة األكلى 
العمؿ الدكلية يصادؽ عمى ىذه االتفاقية يحظر أم شكؿ مف أشكاؿ عمؿ السخرة أك العمؿ 

: اإللزامي ك بعدـ المجكء إليو في الحاالت التالية 

                                                           
 . (29رقـ  ) 1930 مف اتفاقية السخرة لعاـ 25راجع المادة ػػػػػ   1
المعتمدة مف طرؼ المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ  (105رقـ ) 1957راجع المادة األكلى مف اتفاقية تحريـ السخرة لعاـ ػػػػ   2

 . في دكرتو األربعيف1957يكنيو /  حزيراف 25الدكلية يـك 
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ككسيمة لئلكراه أك التكجو السياسي أك كعقاب عمى إعتناؽ آراء سياسية أك آراء تتعارض مع - 
النظاـ السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي القائـ أك عمى التصريح بيذه اآلراء ػ 

كأسمكب لحشد اليد العاممة ك إستخداميا ألغراض التنمية االقتصادية ػ - 

ككسيمة لفرض االنضباط عمى العماؿ أك كعقاب عمى المشاركة في إضرابات ػ   - 

ككسيمة لمتمييز العنصرم أك االجتماعي أك القكمي أك الديني ػ - 

  عمى تعيد كؿ عضك في منظمة العمؿ الدكلية 1    ك نصت المادة الثانية مف ىذه االتفاقية 
مصادؽ عمى ىذه االتفاقية عمى إتخاذ تدابير فعالة لكفالة إلغاء العمؿ القسرم ك السخرة،        

في مادتيا األكلى         (105رقـ  ) 1957ك حسب ما سبؽ فتعد إتفاقية تحريـ السخرة لعاـ 
في مادتيا الثانية مف االتفاقيات التي عرفت العمؿ  (29رقـ  ) 1930ك إتفاقية السخرة لعاـ 

اإللزامي  ك السخرة ، ك أقرت حظر المجكء لمعمؿ اإللزامي ، كما أف ىناؾ إتفاقيات عديدة 
إىتمت بحماية العماؿ مف الكقكع ضحية العمؿ اإللزامي ك أبرمت في إطار األمـ المتحدة، مثؿ 
االتفاقية الدكلية لحماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف ، ك أفراد أسرىـ المعتمدة بقرار الجمعية 

 57 ك قد نصت المكاد مف 2 1990ديسمبر /  كانكف األكؿ 18 المؤرخ في 158 / 45العامة 
 مف ىذه االتفاقية عمى حقكؽ طكائؼ خاصة مف العماؿ المياجريف ك أسرىـ ك منيـ 63إلى 

العماؿ الحدكديكف ك المكسميكف ك المبلحكف ك العماؿ المتجكلكف ك العاممكف المستخدمكف في 
مشركع محدكد ك العاممكف لحسابيـ الخاص، ك تأخذ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية في 

إعتبارىا أيضا المبادئ المأخكذة في الصككؾ ذات الصمة المكضكعية في إطار منظمة العمؿ 
الدكلية خصكصا االتفاقية المتعمقة بالسخرة ك العمؿ القسرم ػ 

                                                           
 25 المعتمدة مف طرؼ المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية يـك 1957إتفاقية تحريـ السخرة لعاـ راجع المادة الثانية مف ػػػػ   1

  . في دكرتو األربعيف1957يكنية / حزيراف 
 158 / 45راجع االتفاقية الدكلية لحماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف ك أفراد أسرىـ المعتمدة بقرار الجمعية العامة ػػػػػػػػ   2

 .1990ديسمبر /  كانكف األكؿ 18المؤرخ في 
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      ك قد قاـ المجمس االقتصادم ك االجتماعي لؤلمـ المتحدة بالتكصية في القرار رقـ 
 بخصكص إستغبلؿ العماؿ األجانب في ظركؼ مشابية 1972 تمكز 28 الصادر في 1706

لمعبكدية ك الرؽ ، ك دامت كرشات العمؿ التحضيرية لمكصكؿ إلبراـ ىذه االتفاقية نحك عشرة 
 دخمت االتفاقية الدكلية 2003 ك في األكؿ مف تمكز 1990 لغاية 1980سنكات منذ عاـ 

 175لحماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف ك أفراد أسرىـ حيز النفاذ ، ك يكجد أكثر مف 
 بالمائة مف سكاف الكرة األرضية،        2,9مميكف شخص يعيش خارج بمده أم ما يعادؿ نسبة 

        1 شخص 35ك حسب إحصائيات األمـ المتحدة فذلؾ يشكؿ نسبة شخص كاحد مف كؿ 
ك بالتالي كجب كضع حماية دكلية ليؤالء حتى ال يقعكا ضحية لمعمؿ اإللزامي ك السخرة ػ  
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 بالبشر المواجية الجنائية الموضوعية واإلجرائية لجرائم االتجار: الفصل الثاني

 

      تكممنا في الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني المتعمؽ باآلليات الدكلية لمكافحة جريمة 
االسترقاؽ عمى االتفاقيات الدكلية الخاصة بالرؽ كالعمؿ اإللزامي كالتي تعد الركف الشرعي 
لجريمة االسترقاؽ كاالتجار بالبشر، كسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أركاف جريمة االتجار 

 كتتمثؿ في الركف المادم ، في المبحث األكؿ أركاف جريمة االتجار بالبشرنابالبشر، حيث تناكؿ
رتكاب جريمة االتجار بالبشر كفي المبحث إ بالدراسة ناكالركف المعنكم كفي المبحث الثاني تناكؿ

 ك في  ، االختصاص القضائي في جريمة االتجار بالبشر ك نظاـ تسميـ المجرميفناالثالث تناكؿ
المبحث الرابع سندرس المجاف الكطنية المتخصصة في مكافحة جرائـ االتجار بالبشر ، كدرسنا 

 األمريكية ككذلؾ المجنة ،فييا المشرع الفرنسي كتشكيؿ المجنة الكطنية لمكافحة االتجار بالبشر
 لمكافحة االتجار األردنية كدرسنا كذلؾ المجنة المصرية ، كالمجنة ،لمكافحة االتجار بالبشر

 كخصصنا المطمب الثالث لمجنة الكطنية الجزائرية لمكقاية مف  ،بالبشر كىذا كؿ عمى حدل
 .لى مياـ ىاتو المجنة إاالتجار باألشخاص كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا ك
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أركان جريمة االتجار بالبشر :  المبحث األول 

نتطرؽ في ىذا المبحث إلى الركف المادم كالركف المعنكم لجريمة االتجار بالبشر،         
 ككذلؾ ، تدخؿ في تككينيوعناصر التياؿإلى كسنتطرؽ بالتفصيؿ إلى عناصر الركف المادم ك

. إلى عناصر الركف المعنكم لجريمة االتجار بالبشر

الــــركن المــــادي : المطمب األول 

  إف  العناصر التي تدخؿ في الركف المادم لجريمة االتجار بالبشر ىي الفعؿ أك السمكؾ      
 ككذا محؿ ىذه الجريمة كىك اإلنساف كيعد ،رتكب بيا االتجار بالبشرم كالكسائؿ التي مالجـر

تفاقية عاـ إالقسـ األكؿ مف الفقرة األكلى ك المستمد مف تعريؼ الرؽ كاالتجار بالرقيؽ في 
 كالػػػػػػػػذم ينطكم عنصر الفعؿ في الركف ، النمكذج األكؿ كاألىـ لجريمة االسترقاؽ1926
 فيو عمى ممارسة أم مف حقكؽ الممكية عمى شخص أك أكثر كما يككف ذلؾ في حالة ،المادم
أك الشراء أك المقاضية أك أم شكؿ مف أشكاؿ التصرؼ في الممكية كحؽ االنتفاع  البيع

 .1بشخص الرقيؽ أك بعممو ميما كاف نكع ىذا العمؿ

 كيشكؿ االسترقاؽ حالة محظكرة يكضع فييا الشخص ميما كانت الكسيمة التي سيًمـ          
رتكاب جريمة االسترقاؽ عف إبيا الشخص، كأف يككف مكضكع ىبة أك ىدية كيمكف تصكر 

ستخداـ إطريؽ الفعؿ أك االمتناع عف الفعؿ فتتـ ممارستو بتقنيات معقدة ال تتضمف بالضركرة 
ك أشكاؿ أخرل مف التضميؿ التي مف شأنيا أف تخمؽ لدل أالقكة كلكنيا تقـك عمى االمتناع 

ا بأنو يعكد لممكية شخص آخر كىذا ما يحدث عادة في حاالت إالشخص  ستعباد إنطباعن
األطفاؿ أثناء الحرب أك السمـ  حيث ال يككف بإمكانيـ إدراؾ حقائؽ ىامة لـ ينعمكا بيا 

ينيي االسترقاؽ . ككما ينيي القتؿ الكجكد المادم لحياة اإلنساف، كالحرية كالكرامة اإلنسانية 
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، كتتمثؿ النتيجة 1عتداء عمى حريتو البدنيةإالكجكد القانكني ليذا اإلنساف ، بما ينطكم عميو مف 
 كلك لدقائؽ كما في حالة بيع أك تخمي شخص  مف الحريةفي جريمة االسترقاؽ في الحرماف

آلخر عمف يقصد تحكيمو إلى رقيؽ حتى كلك أطمقو المشترم حران ، كيسأؿ البائع عف جريمة 
ستمر ىذا الحرماف  مف إف  إاالسترقاؽ بمجرد ممارستو ألحد حقكؽ الممكية عمى كائف بشرم ك

 .2الحرية كقتا طكيبل فنككف أماـ جريمة مستمرة

      كما أف العناصر التي تدخؿ في الركف المادم لجريمة االتجار بالبشر ىي الفعؿ        ك
. أك السمكؾ الجرمي  كالكسائؿ التي ترتكب بيا أفعاؿ جرائـ االتجار بالبشر

. الفعل الجرمي: الفرع األول

 صؾ دكلي يكرس االتجار بالبشر كجريمة دكلية، ىك برتكككؿ منع كقمع أكؿ        إف
كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

ك كما يسمى أ 3 2000 نكفمبر 15الجريمة عبر الكطنية المعتمد لمتكقيع كالتصديؽ في 
عتماده مف طرؼ كؿ التشريعات إ كيعد ىذا البركتكككؿ األساس الذم تـ  ،برتكككؿ باليرمك

عتماده في ديباجة ىذه القكانيف مثمما فعؿ المشرع إ بؿ يتـ  ،الداخمية لتجريـ االتجار بالبشر
فقد ،  99/01فعند تعديؿ قانكف العقكبات طبقا لمقانكف ، الجزائرم عند تجريمو لبلتجار بالبشر 

تـ النص في ديباجة ىذا القانكف انو صدر بمقتضى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة 
كبمقتضى ،  2000 نكفمبر 15المنظمة المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يـك 

                                                           
 ،جامعة القاىرة،  حقكؽ اإلنساف في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ ،عمي ابراىيـ مبركؾ ػػػػػ  1

 .262 ، ص 1996
 

. 405ص سكسف تمر خاف بكة  ، مرجع سابؽ  .    2
 

 156/ 66 رقـ لؤلمر المعدؿ كالمتمـ 2009 فبراير 25 صفر المكافؽ 29 المؤرخ في 09/01راجع ديباجة القانكف ػػػػػػ   3
 السنة السادسة 15 المتضمف قانكف العقكبات  ، الجريدة الرسمية العدد 1966 يكنيك 8 المكافؽ 1386 صفر 18المؤرخ في 
. 2009 مارس 8 ىػ المكافؽ 1430 ربيع األكؿ 11 األحد المؤرخة في كاألربعكف
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بركتكككؿ منع كقمع االتجار بالبشر كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة 
 مف ىذا البركتكككؿ تمـز 1 المادة الخامسة أفكما . لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية

الدكؿ األطراؼ بتجريـ االتجار بالبشر، كتتككف جرائـ االتجار بالبشر عمكما مف ثبلث عناصر 
: يمي تتمثؿ فيما

 .ستقباليـإ أك إيكاؤىـ أك تنقيميـ أك نقميـ أك أشخاصتجنيد : الفعؿ .1
 غير ذلؾ مف أكستعماليا إ أككتتمثؿ في التيديد بالقكة : ية القياـ بالفعؿأم كيؼ: الكسيمة .2

 إساءة أكستعماؿ السمطة إ إساءة أك الخداع أك االحتياؿ أك االختطاؼ أك القسر أعماؿ
 مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو أك تقمي مبالغ مالية أك إعطاء أكستضعاؼ إستغبلؿ حالة إ

 .آخرسيطرة عمى 
 االستغبلؿ أشكاؿ سائر أكستغبلؿ دعارة الغير إأم ىدؼ الفعؿ كيشمؿ : الغرض .3

         االستعبادأك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االسترقاؽ أك العمؿ الجبرم أكالجنسي 
 2. نزع األعضاءأك

 التجنيد : أوال

، 3ف التجنيد ىك عمؿ مادم يتجمى في جمع عدد مف الناس إللحاقيـ بالجيش          إ
ستعماليـ في الدعارة أك السخرة أك إللحاقيـ إكالتجنيد قد يشمؿ جمع المجني عمييـ لغرض 

كالجية المختصة بإلحاؽ ، بالجماعات المسمحة كليس إلحاقيـ بالجيش الذم يككف نظاميان 

                                                           
 مف بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ 5راجع المادة ػػػػػػ   1

 2000 نكفمبر15المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
 ىػ 1424 رمضاف 14 المؤرخ في 417/ 03كالمصدؽ عميو مف طرؼ الدكلة الجزائرية بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 .2003 نكفمبر 9المكافؽ 

 .182كجداف سميماف ارتيمو، مرجع سابؽ ، ص .  د 2
 

،        1965 ،الطبعة الثالثة ،  مطبعة جامعة دمشؽ، 1 الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، الجزء ، محمد الفاضؿ .  ػػ د 3
 .611ص 
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 الذيف تـ إلحاقيـ بالمنظمات اإلجرامية أم شرط لؤلشخاصكال يشترط ، األفراد بو ىي الحككمة 
عتبار إعتبار لجنسياتيـ كال لجنسيـ فيستكم أف يككنكا مف الذككر أك اإلناث كال إالمسمحة فبل 

. ألعمارىـ

 كبخاصة باألشخاصكالمشرع الجزائرم تماشيا مع بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار       
المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية نص النساء كاألطفاؿ 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم، 4 مكرر 303عمى مصطمح تجنيد األشخاص طبقا لنص المادة 
 المشرع السكرم أما ،3 اإلماراتي كالمشرع 2كالمشرع البحريني،  1ككذلؾ فعؿ المشرع األمريكي 

 بخصكص المشرع المصرم فمـ ينص عمى مصطمح ، أما 4ستخدـ مصطمح االستدراج إفقد 
ستعمالو مصطمح التجنيد ألنو يعد إكبالتالي فالمشرع الجزائرم قد أصاب عند ،  5التجنيد

ف مصطمح االستدراج ألبالمغة اإلنجميزية " Recruitment" الترجمة الصحيحة لمصطمح
المستعمؿ مف طرؼ المشرع السكرم غير دقيؽ الف لفظ االستدراج لغة ىك المكر كالخديعة 

 مصطمح التجنيد أما،  ( يفعؿ ما يريدأفستدرجو أم خدعو كحممو عمى إفيك مف فعؿ درج )
 إلى الترغيب لبلنضماـ أكستخداميـ باستخداـ كسائؿ التيريب إفيك جمع األشخاص ك

 الدكلية  الناشطة في المجاالت المتصمة باالتجار بالبشر  أك المحمية اإلجراميةالجماعات 
عدادىـ          كالتجنيد لديو عدة اإلجرامية ماديا كمعنكيا لمعمؿ في خدمة ىذه الجماعات كا 
: أنكاع كىي

                                                           
 .2003 لعاـ باألشخاص مف القانكف األمريكي بشأف مكافحة االتجار 77 الفقرة 18 المادة 1590البند ػػػػػ   1

 

 .باألشخاص بشأف مكافحة االتجار 2008 لسنة 1 مف القانكف البحريني رقـ 1المادة ػػػػ   2
 

 . 2006 لسنة 51تحادم رقـ إ مف قانكف 1المادة ػػػػػ   3
 

االتجار بالبشر ىك " بسكريا، باألشخاص المتعمؽ بجرائـ االتجار 2010 لعاـ 3 مف المرسـك التشريعي رقـ 4المادة ػػػػ   4
 ..." اختطافيـ أك نقميـ أك أشخاصاستدراج 

 

يعد مركتبا لجريمة االتجار "  بشاف مكافحة االتجار بالبشر كالتي تنص2010 لسنة 64 مف القانكف المصرم 2المادة ػػػػ   5
             الكعد بياأك الشراء أك العرض لمبيع أك صكرة في شخص طبيعي بحالة ذلؾ البيع بأم كؿ مف يتعامؿ باألشخاص

  ." النقؿأك االستخداـ أك
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:  التجنيد القسري: أ

ستخداـ القكة البدنية كالتيديد بيا كبالتالي يككف الضحية تحت تأثير إكيككف التجنيد ىنا ب     
قتياد إ كالخكؼ الشديد فتدفع ضحية االتجار بالبشر لمقياـ بأفعاؿ غير مشركعة كيتـ اإلكراه

. قامتيا إلجبارىا عمى القياـ بما يطمب منيا مف أفعاؿ مجرمةإالضحية لمكاف بعيد عف محؿ 

التجنيد الخادع  : ب

 ، المادم كاالحتياؿكاإلغراءيتـ التجنيد ىنا لضحايا االتجار بالبشر عف طريؽ الخداع       
 كمثاؿ  ،ستدراج الضحايا باالحتياؿ عمييـ بكجكد فرص ربح مبالغ ماليةإكيككف ذلؾ عادة ب

 االتجار بالبشر بنشر إعبلنات في االنترنت كالصحؼ بكجكد اعمى ذلؾ ما يقـك بو مجرمك
 األماكف السياحية كالفنادؽ لمفتيات بالخارج اك بفرص الزكاج ك عند كصكؿ فيمناصب عمؿ 

. ستغبلليف جنسيا في الدعارةإضحايا االتجار بالبشر مف النساء يتـ 

التجنيد الخادع الجزئي : جـ

ف ضحايا االتجار بالبشر يتـ تكظيفيـ في بمد المقصد أم يتـ نقميـ مف أكيككف ذلؾ ب      
كراىيـ كعندما يصمكف يتـ الضغط عمييـ  ،بمدىـ الى بمد المقصد لمعمؿ في كظيفة معينة  كا 

 غير مشركعة ، كفي ذلؾ فقد عرضت قضية عمى القضاء األمريكي تتمثؿ أعماؿعمى ممارسة 
ثنا عشر مف رفاقو الذيف قتمكا في العراؽ إمع "بكدم براساد غكر" مكاطف نيبالي يدعى أففي 

 األمريكية" كي بي آر" كشركة " شركة داكد كشركائو األردنية" رفع دعكل ضد 2004في عاـ 
 فقد تـ إيياميـ بتكفير تيـ ىاتيف الشركتيف باالتجار بالبشر عف طريؽ تجنيد الضحايا إك

كعندما ،  أمريكي لمعمؿ في فندؽ في األردف براتب شيرم قدره خمس مائة دكالر مناصب ليـ
ف أنتقؿ مع أصدقائو مف بمده النيباؿ لؤلردف نقمكا لمعمؿ في قاعدة عسكرية بالعراؽ كذلؾ بعد إ

 1.تـ مصادرة جكازات سفرىـ

                                                           
.  188ص ، كجداف سميماف ارتيمة ، مرجع سابؽ . د ػػػػػػ   1
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النقل : ثانياً 

ٍكًقعو ًإلىىيراد بالنقؿ لغة التَّحًكيؿي مٍف مىٍكًقعو           مى
كىذا يعني تبديؿ في مكاف المنقكؿ ،  1

ـى داخؿ الدكلة   أكثر، أك بيف دكلتيف أككيقصد بنقؿ األشخاص تحريكيـ مف مكاف آلخر سكاء ت
 الجك كسكاء تـ نقميـ أك البحر أكأيا كانت الكسيمة المستخدمة في نقميـ  سكاء عف طريؽ البر 

كلقد نص بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار ،  2 غير مشركعةأكبطريقة مشركعة 
باألشخاص كبخاصة األطفاؿ كالنساء المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبر الكطنية عمى النقؿ كفعؿ مف أفعاؿ االتجار بالبشر في المادة الثالثة منو، كقد نص المشرع 
تجارا بالبشر، إ عمى فعؿ النقؿ ككفعؿ يعد 6 كالمصرم5  كاألردني4 كالمشرع السكرم3الجزائرم

 بمد المقصد إلىكنقؿ ضحايا االتجار بالبشر يككف عبر الحدكد الكطنية مف بمد المصدر 
 قد يمر الضحايا ببمد العبكر ، كتككف عادة حركة نقؿ ضحايا االتجار بالبشر مف  أكمباشرة،

فريقيا آسيا  دكؿ المقصد كىي إلى كدكؿ أمريكيا البلتينية كدكؿ االتحاد السكفياتي السابؽ كا 
  كال 7األمريكية الغربية كالخميج العربي كالكاليات المتحدة أكركباالدكؿ المتطكرة كالغنية كدكؿ 

.  بحران أك برا أكييـ كسيمة النقؿ ، فقد يتـ نقؿ الضحايا جكا 

يتـ النقؿ الممثؿ لمركف المادم لجريمة االتجار بالبشر عندما يتـ ىذا الفعؿ رغمان عف        ك
 فالنقؿ اإلرادم ال يدخؿ في العناصر المككنة لجريمة االتجار بالبشر، ،إرادة المجني عميو

                                                           
. 913ص ،  2008معجـ القامكس المحيط مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز بادم، الطبقة الثالثة دار المعرفة ػػػػ   1
حمدم محمد محمكد حسيف، المسؤكلية الجنائية عف جريمة االتجار بالبشر كالجرائـ الممحقة بيا في ضكء التشريعات . دػػػ   2

. 24ص ،  2016  ،القاىرة ، المقارنة، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، الطبعة األكلى
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم4 مكرر 303راجع نص المادة ػػػػ   3
 . المتعمؽ بجرائـ االتجار باألشخاص السكرم2010 لعاـ 3 مف المرسـك التشريعي رقـ 1 فقرة 4راجع المادة ػػػػػ   4
.  األردني2009 لسنة 9 الفقرة أ مف قانكف منع االتجار بالبشر رقـ 3راجع المادة ػػػػػ   5
 . بشاف مكافحة االتجار بالبشر المصرم2010 لسنة 64 مف قانكف 2راجع المادة ػػػػػػػ   6
 .193قكرارم فتيحة محمد ، مرجع سابؽ ، ص ػػػػػ   7



189 

 

رتكاب الفعؿ بغض النظر عف الكسيمة المستعممة سكاءن تـ النقؿ بكاسطة إكالعبرة بفعؿ النقؿ ىي 
 .1الطائرة أك السفينة أك السيارة أك أية كسائؿ أخرل 

التنقيل : ثالثا

   عتبارىـ سمعة متحركة يتـ إ المتاجرة باألشخاص الضحايا مف خبلؿ  ،يقصد بالتنقيؿ      
تداكليا مف مكاف آلخر كمف شخص آلخر بما يخكؿ ليؤالء األشخاص سمطة المالكيف عمى 

بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة ، كقد نص 2ضحايا االتجار بالبشر
عمى   النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية

  5 ، كالمشرع البحريني4، ككذلؾ فعؿ المشرع الجزائرم3التنقيؿ كفعؿ  مف أفعاؿ االتجار بالبشر 
 التنقيؿ يقصد بو نقؿ األشخاص جبرا أم النقؿ أف  كىناؾ مف الفقياء مف يرل 5البحريني
 كبالتالي اإلكراه أك التيديد باستخداميا أك عميو باستخداـ القكة المجني بدكف إرادة اإلجبارم

 .6إجباريا الفعؿ إالفالتنقيؿ ما ىك 

 اإليواء : رابعا 

، كيقصد بو تكفير مكاف آمف 7نزلو، كآكل فبلنا أكاهأسكنو كأيقاؿ في المغة آكل فبلنا        
 كتزكيدىـ بالطعاـ إقامتيـ فترة إيكاؤىـ أثناءإلقامة ضحايا االتجار بالبشر في البمد كالمقصكد 

 غير مشركعة، كقد يككف أعماؿستغبلليـ في إ تكفير فرص عمؿ ليـ تتضمف أككالشراب، 

                                                           
 . 91ص ،  مرجع سابؽ  ،دىاـ أكـر عمر.  د 1

. 25حمدم محمد محمكد حسيف، مرجع سابؽ ص . دػػػػػ   2
بركتكككؿ منع كؽ مع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية  فقرة أ مف 3راجع المادة ػػػػ   3

 .األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم4 مكرر 303راجع المادة ػػػػػ   4
.  بشأف مكافحة االتجار باألشخاص البحريني2008 لسنة 1 مف قانكف رقـ 2 ػػػػػػ راجع المادة  5
  .92دىاـ أكـر ، مرجع سابؽ  ، ص  .  ػػػػػ د  6
 . 335 ػػػػػػ راجع القامكس المحيط ، مرجع سابؽ ، ص  7
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 كال فرؽ في الحالتيف مف ناحية المسؤكلية الجنائية، آخر،لمكاف الضحايا مكانان مؤقتان ينقؿ بعده 
 1.  المأكل كاؼ لقياميا حتى كلـ يقـ الجاني بغير ذلؾإعدادفمجرد 

. نصت عميو جميع المكاثيؽ كالتشريعات المقارنة المتعمقة بمكافحة االتجار بالبشر       ك
كيتمثؿ اإليكاء بإخفاء الضحية عف أنظار الناس كالسمطات سكاءن كاف ىذا اإليكاء في منزؿ 

نو قياـ الجاني بتدبير أكما يعرؼ كذلؾ اإليكاء ،  2الجاني أك مكاف عممو أك أم مكاف آخر
. مكاف يأكم إليو المجني عميو كيتخذ منو مبيتان يقضى فيو أكقاتو

كقد يككف المأكل المستعمؿ مممككان لمجاني أك مستأجران  مف قبمو ، كقد يككف مممككان         
نعدـ معيا إنعدمت اإلرادة إف إ كاإليكاء يككف بإرادة الجناة ؼ،لشخص كاحد أك عدة أشخاص 

الركف المادم كأف يجبر الشخص تحت طائمة التيديد لجعؿ مسكنو مكاف إليكاء المجني عميو  
. فينا ال يتحقؽ الركف المادم النعداـ اإلرادة كال تقـك المسؤكلية الجنائية بحقو

االستقبال  : خامسا

، كيقصد باالستقباؿ كفعؿ مف 3 االستبلـأكاالستقباؿ لغة مف الفعؿ قىًبؿ، كىك الٌتمقي        
ستبلـ األشخاص كتعريفيـ بالبمد المقصكد، كتذليؿ العقبات التي إأفعاؿ االتجار بالبشر 

بتداءن لمشخص ليتـ بعد إ يككف ىناؾ نقؿ أفستغبلليـ، كيفترض االستقباؿ إجؿ أتعترضيـ مف 
قي المجني عميو عند نقطة كصكلو مف نقطة ؿنو تأ، كما يعرؼ االستقباؿ عمى 4ستقبالوإذلؾ 

نطبلقو، كقد يأتي فعؿ االستقباؿ كفعؿ مف أفعاؿ االتجار بالبشر سابقا عمى النقؿ في بعض إ
 فعؿ أك الحقان في أحيانا أخرل كقد يتتبع فعؿ االستقباؿ فعؿ النقؿ مرة أخرل أكاألحياف، 

                                                           
حمدم محمد محمكد حسيف، المسؤكلية الجنائية عف جريمة االتجار بالبشر كالجرائـ الممحقة بيا في ضكء التشريعات . د  1

. 25المقارنة، مرجع سابؽ ص 
سعد إبراىيـ االعظمي،  مكسكعة التعبيرات القانكف الجنائي ، الجزء األكؿ ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد .  ػػػػػػ د 2

  .185 ، ص  2002
. 612ص ،  2005بيركت لبناف، ، بف منظكر جماؿ الديف محمد، لساف العرب، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى ػػػػػ   3
. 25 ص  ،سابؽاؿمرجع اؿحمدم محمد محمكد حسيف ، . دػػػػػػ   4
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ستقباؿ ضحايا االتجار بالبشر لعدة مرات السيما في جرائـ االتجار الدكلي إ، كقد يتكرر اإليكاء
كاف داخؿ دكلة المصدر  التي يتـ خبلليا نقؿ الضحايا عدة مرات كمركرا بعدة محطات، سكاءنا

بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار ، كلقد نص 1 دكلة المقصدإلى عبر عدة دكؿ كصكال أـ
باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة 

 .3 المشرع الجزائرم حذكهل، كحذ2عبر الكطنية عمى االستقباؿ كفعؿ مف أفعاؿ االتجار بالبشر

كقد تـ اإلشارة إلى ىذا الفعؿ في جميع المكاثيؽ ك التشريعات المقارنة الخاصة باالتجار       
 أف ىذا األخير يعني إبقاء المجني عميو في مكاف  حيث كيختمؼ االستقباؿ عف اإليكاء ،بالبشر
 ،شتراط إبقاء المجني عميو في مكاف معيف كمأكل أك كمبيتإ أما االستقباؿ فيككف دكف ،معيف

فمثبل يقـك المتيـ بنقؿ الضحية مف بمده األصمي مثبل مالي كيسممو إلى شخص آخر في ليبيا 
 ،فيستقبمو كيسممو مباشرة إلى متيـ آخر الذم يقـك باستغبللو بإحدل الصكر االتجار بالبشر
. كحسب ذلؾ فاالستقباؿ يتطمب كجكد أكثر مف شخص مما يؤكد تكفر المساىمة الجنائية

وسائل السموك الجرمي في جرائم االتجار بالبشر : الفرع الثاني

بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، بالرجكع ؿ    
 4المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية كفي مادتو الثالثة فقرة أ

                                                           
.  196ص ، كجداف سميماف ارتيمة ، مرجع سابؽ . د ػػػػػػ   1
بركتكككؿ منع كؽ مع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ  مف 3راجع المادة ػػػػػػػ   2

 .المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم4 مكرر 303راجع المادة ػػػػػػػ   3
بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ  مف 3راجع المادة ػػػػػػ   4

       تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ" االتجار باألشخاص"يقصد بتعبير . " المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية
ستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع إستقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك إأك إيكاؤىـ أك 

ستغبلؿ حالة استضعاؼ، أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى إستغبلؿ السمطة أك إأك 
 "شخص آخر
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نجده ينص عمى الكسائؿ التي يتحقؽ بيا السمكؾ الجرمي كقد تـ ذكرىا عمى سبيؿ الحصر 
كليس عمى سبيؿ المثاؿ فمك تحقؽ فعؿ مف أفعاؿ االتجار بالبشر التي سبؽ ذكرىا بدكف 

ستعماؿ ىذه الكسائؿ فيذا الفعؿ ال يعد مف جرائـ االتجار بالبشر، كىذه الكسائؿ تتمثؿ في إ
 الخداع أك االحتياؿ أك االختطاؼ أك القسر أشكاؿ غير ذلؾ مف أكستعماليا إ أكالتيديد بالقكة 

ستضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ إستغبلؿ حالة إستغبلؿ السمطة أك إ أك
 كبالتالي فيذه الكسائؿ السابقة ،مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص أخر لغرض االستغبلؿ

الذكر تصنؼ إلى كسائؿ تتصؼ بالطابع القسرم ككسائؿ أخرل غير قسرية كقد تشكؿ تمؾ 
. الكسائؿ جرائـ مستقمة في حد ذاتيا كاالحتياؿ أك االختطاؼ

الوسائل القسرية في أفعال االتجار بالبشر  – أوال 

بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة  فقرة أ مف 3نصت المادة      
النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 

رتكاب جرائـ االتجار بالبشر كىي التيديد إستخداميا في إ عمى الكسائؿ القسرية التي يتـ 2000
 المشرع الجزائرم في إليو كىذا ما ذىب ، القسرأشكاؿ أم شكؿ مف أكستعماليا إ أكبالقكة 
 غير ذلؾ مف أكستعماليا إ مف قانكف العقكبات، كسندرس التيديد بالقكة ك4 مكرر 303المادة 

ما بخصكص االختطاؼ فقد جرمو المشرع الجزائرم بنص خاص في قانكف أشكاؿ القسر، أ
.  العقكبات

شكال القسر أستعماليا او غير ذلك من إالتيديد بالقوة و– أ 

لقد نصت المادة الثالثة مف بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص،           
كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر 

ستخداميا في إ عمى التيديد بالقكة ككسيمة مف الكسائؿ القسرية التي يتـ (أ)الكطنية في فقرتيا 
 المشرع الجزائرم قد قاـ بنقؿ محتكل ىذه الفقرة في أفرتكاب جرائـ االتجار بالبشر كنبلحظ إ
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 غير أكستعماليا إ أك الفقرة األكلى كبالتالي نص عمى التيديد بالقكة 4 مكرر 303نص المادة 
 . القسرأشكاؿذلؾ مف 

ىك ما يصيب اإلنساف  بصكرتيو المادية كالمعنكية فاإلكراه عمكما اإلكراه كيقصد بذلؾ        
 مدفكعا أك تضعو إلى حد حصره فيأتي أعماال رغـ إرادتو أكمف مؤثرات تعدـ عنو االختيار 

 ، معنكمأك إما مادم  ، كاإلكراه1 يمتنع عف أعماؿ كاجبة عميو رغمان عنوأك  ،إلييا بقكة غالبة
 مؤقتة كتفقد اإلنساف أككتعدميا بصفة عارضة ، فاإلكراه المادم يعد قكة مادية تشؿ اإلرادة 

 كقد يككف مصدر تمؾ القكة ةرتكاب أفعاؿ جرميإ كقد تدفعو إلى  ،سيطرتو عمى أعضاء جسمو
        كالمصدر الخارجي لئلكراه قد يككف قكة الطبيعة أك قكة حيكاف،خارجيا كما قد يككف داخميا

 . 2أك قكة إنساف

كاإلكراه المادم يككف بأم كسيمة تستعمؿ بغرض التأثير عمى إرادة الشخص كحرية        
       كمف شركط تكفر اإلكراه المادم الذم يعد ككسيمة الرتكاب أفعاؿ النقؿ أك التنقيؿ، ختياره إ

 الركف المادم المككف لجريمة االتجار بالبشر يجب تكفر أمستقباؿ شخص إأك اإليكاء أك 
ستحالة الدفع فالنسبة لمشرط األكؿ فاإلكراه ال يككف إف أمكف إشرطي عدـ إمكانية التكقع ك

ستحالة إ أما  ،لمشخص تكقع  خضكعو لمقكة التي أكرىتو مما يستبعد حدكث اإلكراه المادم
          الدفع فإف مقاكمة القكة المكرىة مستحيمة أما إف كاف في كسع الشخص دفع تمؾ القكة

اإلرادة لـ تنعدـ لديو كتقـك الجريمة في حقو لعدـ أف أك التخمص منيا كلك بمشقة فيذا يعني 
 .3تكفر اإلكراه المادم 

                                                           
،  2 طبعة  ، القسـ العاـ، مطبعة اإلرشاد ، المجمد األكؿ ، شرح قانكف العقكبات العراقي الجديد  ، عباس الحسني . د ػػػػػػ   1

 .179ص ،  1992بغداد 
عمي عبد القادر القيكجي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ ػ دراسة مقارنة ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت .  د ػػػػػػ  2

 .702ص  ،  2002  ، لبناف
 .705ص نفسو ، مرجع ػػػػػ اؿ  3
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         أما اإلكراه المعنكم فيككف مكجيان إلى نفسية اإلنساف كىك يضغط عمى اإلرادة كلكنو     ك 
 لحممو عمى آخرنو ضغط شخص عمى إرادة أ المعنكم عمى اإلكراهكقد عرؼ الفقو  ، ال يعدميا
 كبالتالي فما يميز اإلكراه أمراف صدكره عف إنساف، كصدكره بقصد 1 سمكؾ جرميإلىتكجيييا 

رتكاب إ ككسيمة مف كسائؿ اإلكراهمتناع عف القياـ بو، كيشترط إلعتبار ال اأكالحمؿ عمى فعؿ 
 الذم كقع مف الجاني كبيف فعؿ مف أفعاؿ اإلكراهجرائـ االتجار بالبشر ثبكت االرتباط بيف 

 الترحيؿ أك التنقيؿ أكاالتجار بالبشر، أم أف يككف اإلكراه كسيمة تنفيذ أفعاؿ التجنيد أك النقؿ 
 معاصرا الرتكاب جرائـ االتجار بالبشر، سكاءن اإلكراه يككف أف كيجب اإليكاء أك االستقباؿ أك

 كاف الحقا عمييا فبل يعتد بو ككسيمة مف كسائؿ أف أما أثناءىا، أـ البدء في تنفيذىا أكاف
. 2ارتكاب جرائـ االتجار بالبشر

بركتكككؿ منع كقمع أما بخصكص استخداـ أم شكؿ مف أشكاؿ القسر فبالرجكع ؿ       ك 
كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة 

كغير ذلؾ مف "الجريمة المنظمة عبر الكطنية فمقد نصت المادة الثالثة منو عمى مصطمح، 
 في  السابقة الذكرككما أسمفنا سابقا فالمشرع الجزائرم نقؿ نص المادة الثالثة" أشكاؿ القسر

 كنصت كذلؾ العديد مف التشريعات الكطنية 3 في قانكف العقكبات1 فقرة 4 مكرر 303المادة 
عمى ىذه الكسيمة مجارية في ذلؾ بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة 
النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية الذم لـ 

 ، القسر كجعميا مفتكحة لتحتكم أم كسيمة قسرية يتـ بكاسطتيا إعداـ إرادة الضحيةأشكاؿيحدد 
كتشمؿ كؿ كافة صكر اإلكراه المادم كالمعنكم كالحاالت التي تخرج عف نطاؽ استعماؿ القكة 

 التيديد باستعماليا، كالتيديد بإخبار السمطات العامة عف الدخكؿ لمبمد بطريقة غير مشركعة أك
          عف تزكير جكاز السفر مما يعرض ضحية االتجار بالبشر لممتابعة كالحبساألخبار أك

                                                           
 .207ص ، كجداف سميماف ارتيمة ، مرجع سابؽ ػػػػػػػ   1
 . 198 ػػػػػ قكرارم فتيحة محمد، مرجع سابؽ ، ص  2
 . مف قانكف العقكبات1 فقرة 4 مكرر 303 ػػػػ أنظر المادة  3
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 الترحيؿ كىذه الحاالت كثيرة االستعماؿ مف طرؼ العصابات المتخصصة باالتجار بالبشر أك
  . مقاكمةأية  إبداءلمضغط عمى الضحية الستغبلليا دكف

 ككذلؾ نص عمييا قانكف ، التيديد بالقكة فقد نص عمى ذلؾ جميع االتفاقيات الدكلية      كأما
 الخكؼ في إلقاء فيك كؿ ما مف شانو 4 مكرر 303العقكبات الجزائرم في المادة سابقة الذكر 

 بمالو أك عنده أمرهخر ييمو آ بشخص أك بمالو أك مف خطر يراد إيقاعو بشخصو اإلنسافنفس 
 أنكاع التيديد ىك كؿ نكع مف أكك الخطر ،  1 حرية إرادتوأكعمى نحك يؤثر في نفسيتو 

. االعتداء عمى سبلمة جسـ اإلنساف ك حريتو كحرمتو كشرفو 

ستعماؿ القكة فيك كؿ ما يصيب اإلنساف مف مؤثرات خارجية تؤدم لمتأثير عمى إأما       ك 
ستعماؿ الضرب أك االعتداء عمى جسد الضحية بتكبيمو كبالتالي فيك يعد إإرادتو فيككف مثبل ب

مف نظير اإلكراه المادم ككؿ كسيمة تستعمؿ مف الجاني لفقد اإلنساف سيطرتو عمى جسمو 
. ستعماال لمقكة إكدفعو الرتكاب الجـر يعد 

اإلختطاف : ب

نو القبض عمى شخص أك حجزه كحرمانو مف حريتو بأم كسيمة كانت أيعرؼ اإلختطاؼ      
باإلكراه أك بالحيمة بدكف أمر مف سمطة مختصة كحمؿ المخطكؼ عمى االنتقاؿ أك نقمو إلى 

. مكاف آخر دكف إرادتو كرضاه كمنعو مف الخركج بقصد معيف

 إبعاده الخطؼ يتحقؽ بنقؿ المخطكؼ مف بيئتو المكجكد فييا ك أفكما يعرؼ عمى        ك 
 .2بقصد احتجازه عف ذكيو كبيئتو 

                                                           
 . 981 ، ص 1992 ،  القاىرة ،محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص ، دار النيضة العربية . د ػػػػػ   1
 ، 1طبعة ، لنشر ؿعمي ابك حجيمة ، الحماية الجزائية لمعرض في القانكف الكضعي كالشريعة اإلسبلمية، دار كائؿ . د ػػػػػػ   2
 .288 ، ص 2003ػ
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كحسب بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ،         
المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الكطنية في مادتو 

رتكاب جرائـ االتجار بالبشر كىذا ما نصت عميو إفاالختطاؼ يعد كسيمة مف كسائؿ ،الثالثة
، 3، كالمشرع اإلماراتي2، كالمشرع األردني1العديد مف التشريعات الكطنية مثؿ المشرع الجزائرم

 كالمشرع الجزائرم مثؿ بقية التشريعات الكطنية نص عمى جريمة االختطاؼ 4كالمشرع المصرم
 .كجريمة مستقمة

كف كسيمة مف كسائؿ السمكؾ الجرمي في ؾ سابقا قد مأسمفناكاالختطاؼ أك الخطؼ كما      
جرائـ االتجار بالبشر كقد يككف جريمة مستقمة يعاقب عمييا بنص خاص في قانكف العقكبات 

ستغبلؿ الضحية في إ أك كاف الغرض ك اليدؼ مف االختطاؼ إفنو أكالتفرقة بيف الحالتيف ىك 
       الخدمة قسراأك االستغبلؿ االقتصادم كالسخرة أك االستغبلؿ الجنسي أشكاؿأم شكؿ مف 

  جريمة مف جرائـ االتجار بالبشر، أماـ لنزع أعضاء ىنا نككف أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك
    نتزاعو مف المكاف الذم قيـ فيو مع ذكيوإ كاف االختطاؼ الكاقع عمى الضحية بغرض إف أما
 كفي التشريع الجزائرم  فإف جريمة ، جريمة االختطاؼ أماـ مف ليـ حؽ رعايتو ىنا نككف أك

 مف 326خطؼ القاصر تقـك حتى كلك ذىب القاصر بمكافقتو مع خاطفو طبقا لنص المادة 
 ، فقد ذىب اجتياد المحكمة العميا الجزائرية  في قرارىا المؤرخ في 5قانكف العقكبات الجزائرم

تقـك الجريمة في حؽ مف خطؼ ) غير منشكر 126107 ممؼ رقـ 3 ج ـ ؽ 19/11/1995
.  (بعد قاصران حتى كلك كاف ىذا األخير مكافقان عمى إتباع خاطفوأأك 

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم4 مكرر 303راجع نص المادة ػػػػػ   1
.  األردني2009 لسنة 9 مف قانكف منع االتجار بالبشر رقـ 3راجع المادة ػػػػػػ   2
. اإلماراتي بشاف مكافحة االتجار بالبشر 2006 لسنة 51القانكف االتحادم رقـ ػػػػػػ   3
 . بشاف مكافحة االتجار بالبشر المصرم2010 لسنة 64 مف قانكف 2راجع المادة ػػػػػ   4
 . الجزائرمعقكبات مف قانكف اؿ326 ػػػػ أنظر المادة  5
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 كحسب المادة السابقة الذكر مف قانكف العقكبات الجزائرم فاالختطاؼ قد يككف          
مصحكبا بالخداع أك التحايؿ كيعد ىذا الظرؼ مشدد خصكصان إف تـ عمى الضحية الطفؿ 

ف جريمة االتجار بالبشر إذ أالقاصر كتختمؼ جريمة االختطاؼ عمى جريمة االتجار بالبشر 
 استقباؿ شخص أك أكثر بالتيديد القكة أك اإليكاء أك التنقيؿ أككما سبؽ ذكره تتمثؿ بأفعاؿ النقؿ 

أك االحتياؿ كبالتالي فالخطؼ يعد ىنا كسيمة الرتكاب  ستعماليا أك اإلكراه أك االختطاؼإك
 الممارسات أكجريمة االتجار بالبشر فيككف االختطاؼ بغرض االستغبلؿ في العمؿ القسرم 

 االختطاؼ أما جريمة االتجار بالبشر ، ق نزع األعضاء كىذا ما يتحقؽ بأكالشبيية بالرؽ 
كجريمة مستقمة فيك االعتداء عمى المجني عميو بنقمو مف المكاف الذم يعيش بو إلى مكاف آخر 

فجريمة االتجار بالبشر تعد أكسع مف جريمة االختطاؼ كيجب تكفر القصد ، حتجازه فيو إك 
رتكاب جريمة إشتراط إالعاـ كالقصد الخاص في جريمة االختطاؼ فالقصد الخاص ىك 

االختطاؼ لغرض االستغبلؿ أما الركف المعنكم لجريمة الخطؼ فبل يتطمب تكفر القصد 
نتزاع المجني عميو المخطكؼ كنقمو إالخاص بؿ يكفي تكفر القصد العاـ المتمثؿ في نية الجاني 

. خرآمف مكاف إلى 

الوسائل غير القسرية المكونة لمسموك الجرمي في جرائم االتجار بالبشر - ثانيا

 1 مف قانكف العقكبات الجزائرم1 فقرة 4 مكرر 303المادة لقد نص المشرع الجزائرم في       
    إعطاء أكستضعاؼ إستغبلؿ حالة إ أكستعماؿ السمطة إ إساءة أك الخداع أكعمى االحتياؿ 

 ككسيمة مف كسائؿ آخر مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سمطة عمى شخص أك تمقي مبالغ مالية أك
بركتكككؿ منع كقمع رتكاب جرائـ االتجار بالبشر كىذا ما نجده في نص المادة الثالثة مف إ

كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة 
 الجاني ال يستخدـ أفالجريمة المنظمة عبر الكطنية ، كىذه الكسائؿ تعد كسائؿ غير قسرية أم 

   . فييا اإلكراه أك التيديد أك القكة

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم1 فقرة 4 مكرر 303المادة أنظر  ػػ  1
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اإلحتيال : أ

ف كاقعة يترتب عمييا الكقكع في الغمط، أنو تشكيو الحقيقة في شأيعرؼ اإلحتياؿ عمى     
 .1فجكىره الكذب كمرماه ىك الكقكع في الخطأ

ستعانة الجاني بأساليب ككسائؿ تمكيو كتضميؿ لممجني عميو كخداعو إيقصد بو        ك 
مثبل تضميؿ المجني عمييا القاصرة بنقميا إلى الخميج ، كتسكيؽ أمكرو لو عمى غير الحقيقة 

العربي لتزكيجيا ىناؾ بشاب كالحقيقة أنيا ستنقؿ الستعماليا في شبكة دعارة أك إيياـ العامؿ 
 كال ،انو سينقؿ لمعمؿ في الخارج مقابؿ مبمغ شيرم كبير كفي الحقيقة ينقؿ ليعمؿ دكف مقابؿ

ستعماؿ إ المتمثؿ في 2 مف قانكف العقكبات الجزائرم372نقصد باالحتياؿ ما نصت عميو المادة 
إحدل كسائؿ التدليس كىي األسماء أك الصفات الكاذبة أك المناكرات االحتيالية لبلستيبلء عمى 

رتكاب جريمة االتجار بالبشر ألف إماؿ الغير كلكف ما نقصد باالحتياؿ ىك كسيمة مف كسائؿ 
في الجريمة النصب يككف محؿ الجريمة ىك ماؿ الشخص أم االستيبلء عمى مالو أما االحتياؿ 
المقصكد ىنا فيك الذم يقع باستعماؿ طرؽ احتيالية الرتكاب جريمة االتجار بالبشر كالتي يككف 

 فغالبان ما تقـك العصابات بكضع إعبلنات في الصحؼ ك المكاقع االلكتركنية ،محميا اإلنساف
       كمكاقع التكاصؿ االجتماعي باالدعاء بكجكد مناصب عمؿ لمفتيات في الخارج في الفندقة

. ستدراج الفتيات لمعمؿ في الدعارةإأك عركض األزياء أما في الكاقع فيتـ 

 كؿ كذب تدعمو مظاىر أنيا تعريؼ الطرؽ االحتيالية عمى إلىكيذىب جانب مف الفقو       
 مف األمكر التي حددىا القانكف كىي بأمر المجني عميو إيياـنيا أ أفعاؿ مادية مف شأكخارجية 

يياـ الكذب ك المظاىر الخارجية :تقـك عمى عناصر ثبلثة ىي  مف األمكر بأمر المجني عميو كا 
 كالكذب يعني تغيير الحقيقة 3المعينة في القانكف كىك ما يطمؽ عميو غاية الطرؽ االحتيالية

                                                           
. 193 ص ،2008 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافاألمكاؿ،شرح قانكف العقكبات الجرائـ الكاقعة عمى ، السعيد كامؿ ػػػػ   1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم372أنظر المادة  ػػػ  2
 لمنشر ةالدار العممية الدكلية لمنشر كدار الثقاؼ، نمكر محمد سعيد، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، الجزء األكؿ ػػػػػ   3

 .235ص ،  2002  ، عماف، كالتكزيع، الطبعة األكلى 
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 تعرؼ بالطرؽ االحتيالية في نطاؽ جرائـ االتجار بالبشر عمى أفبالنسبة لكاقعة معينة كيمكف 
 المجني عميو بكجكد إيياـ أفعاؿ مادية مف شانيا أك كؿ كذب تدعمو مظاىر خارجية أنيا

ستغبللو في كجو مف أكجو االتجار إ ال حقيقة لو، بقصد أمر أك حادث أكمشركع كاذب 
     جية إلىفقد يككف يقـك الجاني باالستعانة بأكراؽ غير صحيحة كينسب صدركىا 1بالبشر، 

. 2 كالرسائؿ كالعقكد كالشيادات كقد تككف ىذه األكراؽ سندان مزكراإليوما 

الخداع : ب

تفاقية إنصت معظـ المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات المقارنة عمى الخداع فنجد ذلؾ في        
األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة 

 كفي بركتكككؿ منع كقمع االتجار باألشخاص 15/11/2000لمنظمة األمـ المتحدة يـك 
كبخاصة النساء كاألطفاؿ كفي بركتكككؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر كالبحر 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم رغـ أف الخداع 4 مكرر 303كالجك كنصت عميو كذلؾ المادة 
     ستعماؿ إحدل كسائؿ التدليس كىي األسماء إ فاالحتياؿ يتـ ب،يعد صكرة مف صكر االحتياؿ

 كبالتالي يعد الخداع مف العناصر المككنة  ،أك الصفات الكاذبة أك المناكرات االحتيالية
لبلحتياؿ ككاف عمى المشرع الجزائرم االكتفاء بتعبير االحتياؿ فقط كىذا ما ذىب إليو المشرع 

 3ستعمؿ مصطمح الحيمة إكتفى بكسيمة االحتياؿ كإالبحريني الذم أكرد فقط كسيمة كاحدة ك
ستفاد مف صدكر قانكنو بعد المكاثيؽ كالتشريعات المقارنة الخاصة باالتجار إفالمشرع البحريني 

  25/02/2009 المؤرخ في 09/01بالبشر كرغـ أف تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم رقـ 
 ىػ جاء صدكره بعد االتفاقيات الدكلية الخاصة بتجريـ االتجار 1430 صفر 29لػ  المكافؽ

 الخداع ككاف عميو اإلبقاء عمى عبارة االحتياؿ أكبالبشر إال انو نص عمى عبارتي االحتياؿ 

                                                           
 .207ص ، كجداف سميماف ارتيمة ، مرجع سابؽ ػػػػػ   1
 .208ص ، السعيد كامؿ ، مرجع سابؽ ػػػػػ   2
 . 105 مرجع سابؽ ، ص ، دىاـ أكـر عمر. د ػػػػػػ   3
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بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار  فكاف عمى المشرع الجزائرم عدـ مجاراة ،فقط
باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة 

ك الخداع ألف أفعاؿ أعبر الكطنية في مادتو الثالثة التي نصت عمى مصطمح االحتياؿ 
 .االحتياؿ تشمؿ الخداع

 ستعمال السمطةإإساءة : جـ

ستعماليا عمى نحك يخالؼ إ يقـك صاحب السمطة بأفستخداـ السمطة إيقصد بإساءة        
ستخداـ السمطة بشكؿ مطمؽ في المكاثيؽ الدكلية إكقد جاء مصطمح إساءة ، مقتضياتيا 

        تككف السمطة قانكنية أف كيستكم ،كالتشريعات الكطنية الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر
       كيقصد بيا سمطة متكلي األمر، فعمية كيقصد بالسمطة القانكنية مثؿ سمطة متكلي الرقابةأك

 أك كما نجده في التشريع الجزائرم سمطة متكلي الرقابة ،أك المتكلي تربية الطفؿ المجني عميو
ستعماؿ سمطتو لمتسييؿ لو بارتكاب الركف المادم إكىي السمطة األدبية التي تمكف الشخص مف 

 عمى ابنوف يقـك األب مثبل حسب تأثيره  العاطفي كاألبكم بإرغاـ ألجريمة االتجار بالبشر ؾ
العمؿ دكف مقابؿ أك العمؿ في مجاؿ الدعارة، كما يقصد بو السمطة الكظيفية كالمكظؼ العاـ 

رتكاب صكرة مف صكر االتجار بالبشر كىذا ما نصت عميو المادة إالذم يستغؿ كظيفتو في 
 . 1 مف قانكف العقكبات الجزائرم4 مكرر 303

 السمطة القانكنية سمطة رب العمؿ عمى العماؿ كاستخداـ الخادمة المنزلية في أمثمةكمف       
رتكاب إ السمطة الكظيفية كالمكظؼ الذم يشغؿ كظيفة تسيؿ في أما  ، الدعارة،أعماؿ
، كتتحقؽ ىذه الصكرة في الحاالت التي يترؾ فييا المشرع لممكظؼ قدرا مف الحرية في 2الجريمة

 ما يراه محققا لياتو الغاية كالفكرة إرادتوممارسة سمطتو ليقرر في حدكد الصالح العاـ بمحض 

                                                           
.  مف قانكف العقكبات الجزائرم4 مكرر 303المادة أنظر ػ ػػ ػ 1
 ك االتفاقيات 2010 لسنة 64 في ضكء القانكف رقـ النظاـ القانكني لمكافحة االتجار بالبشر، خالد مصطفى فيمي ػػػػػػػ   2

 .172ص ،  مرجع سابؽ ، الدكلية ك التشريعات العربية
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 يستعمميا أف بذلؾ أراد المشرع حينما خكؿ لممكظؼ سمطة فقد أف إذالجكىرية في ىذه الصكرة 
د ؽ لغيره ؼأكستعماليا لتحقيؽ مصمحة خاصة لنفسو إ فإف أراد ،لتحقيؽ مصمحة عامة حددىا

. 1ستعماؿ سمطتوإ أساء

ساءة         يستخدـ صاحب أفستعماؿ السمطة ككسيمة مف كسائؿ االتجار بالبشر تقتضي إكا 
ستغبلليـ في إ إيكاء أشخاص بقصد أكستقباؿ إالسمطة سمطتو بقصد تجنيد أك نقؿ  أك تنقيؿ أك 

. جرائـ االتجار بالبشر

 ستضعاف إستغالل حالة إ. د

غمب التشريعات الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر عمى ألقد نصت المكاثيؽ الدكلية ك      
د عرؼ ؽ كؿ،رتكاب جريمة االتجار بالبشرإستضعاؼ كسيمة مف كسائؿ اإلستغبلؿ حالة إعتبار إ

ستغبلؿ حالة ضعؼ الشخص في القرار الصادر بتاريخ إمجمس االتحاد األكربي 
 معقكؿ سكل أك بديؿ حقيقي أم تمؾ الحالة التي ال يككف لذلؾ الشخص بأنيا 19/07/2002

 .2الخضكع لبلستغبلؿ الكاقع عميو

رتكاب جرائـ االتجار بالبشر ظرفا إستغبلؿ حالة الضعؼ في إعتبر إكالمشرع الفرنسي       
مشددا لمعقكبة كقد حدد حالة الضعؼ في ككنيا تتعمؽ بالسف كالمرض كاإلعاقة كالعجز البدني 

 معمكمة مف الفاعؿ كقد أك تككف حالة الضعؼ ظاىرة أفشترط إك،  حالة الحمؿ أك العقمي أك
ف إسكاف العماؿ األجانب كعددىـ أربعكف عامبل في حظيرة أعتبرت محكمة النقض الفرنسية بإ

 يؤكييـقتصاديا لمف إقديمة كىـ ال يتقنكف التحدث بالمغة الفرنسية كمعزكلكف جغرافيا كتابعكف 
.  3في حالة ضعؼ

                                                           
. 69سالـ إبراىيـ بف احمد النقبي ، مرجع سابؽ، ص ػػػػػ   1
 ،األردف، الطبعة األكلى ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، جرائـ االتجار بالبشر دراسة مقارنة ، طبلؿ ارفيفاف عكض الشرفات ػػػػػ   2

  .77ص  ،2012عماف ، 
. 202 قكرارم فتيحة محمد ، مرجع سابؽ ص  3
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 مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى حالة الضعؼ، 4 مكرر 303كلقد نصت المادة       
ستغبلؿ المتيـ لعجز إتمثؿ في ت ك،كنصت عميو جميع المكاثيؽ الدكلية الخاصة باالتجار بالبشر

الضحية كقد يككف ذلؾ راجعان لمرضيا أك لعاىة مستديمة أك مؤقتة ، كأف يككف الضحية 
 كيستغؿ الضحية في صكرة مف ،ستغبلؿ حالة الضعؼ ىذهإمصاب بشمؿ كمي فيقـك المتيـ ب

ستغبلؿ ىذا الشخص في العمؿ في مجاؿ التسكؿ ، أك االعتداء عمى إصكر االتجار بالبشر ؾ
ستغبلؿ ضحية قاصر في الدعارة  ، فقد إىذا الشخص كنزع عضك مف أعضائو لبيعيا ، أك 

ستدراج ضحيتو إلى إختيار ضحاياه مف األطفاؿ ناقصي األىمية فيسيؿ عميو إيمجأ الجاني إلى 
 .1أم مكاف تحت أم عمة أك إغراء بإعطاء حمكل أك بحجة إيصالو لكالديو

  آخرإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص ـــ ىـ 

 304نصت عمى ذلؾ معظـ التشريعات ك المكاثيؽ الدكلية، كما نصت عمى ذلؾ المادة       
 مف قانكف العقكبات الجزائرم تتمثؿ في قياـ الجاني بإعطاء مبمغ مالي لمضحية مقابؿ 4مكرر

ستغبللو بإحدل صكر االستغبلؿ الكاردة في االتجار بالبشر كذلؾ تتمثؿ في صكرة تمقي إ
ستعماؿ سمطتو عمى الضحية إالجاني مبمغ مالي مف شخص آخر مقابؿ قياـ الجاني ب

إلخضاعو لمقياـ بإحدل صكر االتجار بالبشر كأف يتمقى الجاني مبمغ مف الماؿ مف شخص 
أخر مقابؿ تسميمو ابنو القاصر ليقـك ىذا الشخص باستغبللو جنسيان، كىنا تقـك الجريمة في ىذا 

 ،بنو كتقـك كذلؾ  في حؽ الشخص الذم قدـ المبمغ المالي إلى الجانيإستغؿ إالشخص الذم 
كتقع اإلشكالية في أف الشخص المعركض عميو المبالغ المالية ال يككف خاضعا لسيطرة الجاني 

      ستخداـ كسيمة التيديدإف تـ إؼ، يقـك شخص ما بإعطاء مبالغ مالية لفتاة لمقياـ بالدعارة  كأف
أك االختطاؼ أك أم كسيمة أخرل تعدـ إرادة ىذه الفتاة ىنا تقـك جريمة االتجار بالبشر الف ىذه 

. الفتاة خاضعة لسيطرة الجاني الذم تمقى مبالغ مالية مقابؿ ذلؾ

                                                           
ثباتيا ،أبك بكر عبد المطيؼ عزمي ػػػػػ   1 دار ،  مع مبادئ أصكؿ عمـ األدلة الجنائية في مجاؿ إثباتيا ، الجرائـ الجنسية كا 

 . 335 ص ،  1995طبعة ، الرياض ، المريخ لمنشر 



203 

 

كلقد نص بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ       
 مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص أك تمقي مبالغ مالية أكعتبار إعطاء إعمى 
 ، كيقصد (أ) ككسيمة مف كسائؿ ارتكاب جرائـ االتجار بالبشر كذلؾ في المادة الثالثة فقرة آخر

بالمزايا المنافع المادية كالمعنكية التي يحصؿ عمييا الجاني نظير قيامو بالحصكؿ عمى مكافقة 
.  لو سيطرة عميو كىك المجني عميو ضحية االتجار بالبشرآخرستغبلؿ شخص إشخص عمى 

 مف بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار 1 مف المادة الثانية(ب)كبالرجكع لمفقرة       
 كسيمة بأم تحقؽ إذاباألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ فاف مكافقة الضحية االتجار بالبشر 

 القسر أشكاؿ غير ذلؾ مف أكستعماليا إ أكمف الكسائؿ المذككرة في الفقرة أ كىي التيديد بالقكة 
 مبالغ مالية إعطاء أكستضعاؼ إ حالة أكستغبلؿ السمطة إ أك الخداع أككاالختطاؼ كاالحتياؿ 

 لغرض االستغبلؿ ال يعتد بيا، آخر مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو السيطرة عمى شخص أك
 بمكافقة الضحية في جرائـ االتجار بالبشر ككاف األخذكالمشرع الجزائرم لـ ينص عمى عدـ 

 برضى الضحية في جرائـ االتجار األخذ ينص صراحة عمى عدـ أفعمى المشرع الجزائرم 
 قانكف العقكبات عمى 2 10 مكرر 303بالبشر، كلكف المشرع الجزائرم نص صراحة في المادة 

باألشخاص كلك كاف ممزما بالسر الميني كلـ يبمغ اإلتجار رتكاب جريمة إنو كؿ مف عمـ بأ
السمطات المختصة فكرا فيعاقب كبالتالي فقد جـر المشرع السمكؾ السمبي كجعمو كصكرة مف 

ىتماـ المشرع الجزائرم بمكافحة جرائـ إ كىذا يؤكد ،صكر الركف المادم لجرائـ االتجار بالبشر
 .االتجار بالبشر فبل يمكف التذرع بالسر الميني لعدـ اإلببلغ عمى جرائـ االتجار

 

 
                                                           

 فقرة أ ك ب مف بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ 3 راجع المادة ػػػػػ  1
 .  المتحدة لمكافحة االتجار بالبشراألمـالتفاقية 

 . مف قانكف العقكبات الجزائرم10 مكرر 303راجع المادة ػػػػػػػ   2
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 الركن المعــــنوي: المــطمب الثاني 

كيجب ،      ال يكفي أف يرتكب الشخص الجريمة بؿ يجب لقياـ الجـر تكفر الركف المعنكم 
رتكاب الجريمة ، كالقصد الجنائي ىك أىـ صكر الركف المعنكم في إأف يككف ىناؾ قصد في 

الجريمة، كالقصد الجنائي قد يككف عمدينا أك غير عمديان ، فالركف المادم ال يكفي إلسناد 
تجو بإرادتو الحرة كبمعرفتو التامة إالمسؤكلية إلى شخص معيف بؿ يجب أف يككف الجاني قد 

 بمعني أف تتكفر لديو النية ،إلى إظيار الجريمة إلى حيز الكجكد في الكجو الذم حصمت فيو
ة التي تشكؿ الركف المعنكم لمجريمة الذم قد يأخذ أيضا صكرة الخطأ الناتج عف إىماؿ مالجـر

  1.حتراـ األنظمةإأك رعكنة أك عدـ 

 كىك العمـ بعناصر الجريمة 2كيتمثؿ الركف المعنكم أك كما يسمى أيضا باإلرادة اآلثمة        
رادة متجية إلى تحقيؽ ىذه العناصر ك لػػػػػػػػػى قبكليا ، كتعد جريمة االتجار بالبشر مف الجرائـ إكا 

 كيتمثؿ الركف المعنكم في قياـ الجاني بتجنيد المجني عميو أك نقمو أك تنقيمو أك إيكائو  العمدية
 كال يكتفي تكافر القصد العاـ ، 3ستقبالو بمحض إرادتو كىك عالـ بذلؾ كمدرؾ لنشاطوإأك 

. المتمثؿ في مجرد العمؿ المادم بؿ يجب تكفر القصد الخاص

 إلىنصراؼ إرادة الجاني إكيتمثؿ الركف المعنكم في الجرائـ العمدية بالقصد الجرمي كىك       
حاطةالسمكؾ   تنصب أف عممو بعناصر الجريمة أك قبكليا كاإلرادة في القصد الجرمي يجب كا 

 .4عمى السمكؾ كالنتيجة المعاقب عمييا

                                                           
 سنة  ، الطبعة األكلى،  الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ،  الكجيز في القانكف الجنائي العاـ ،أحسف بكسقيعة . د ػػػػػػػ   1

  .47 ، ص 2002
عمي حسيف الخمؼ ، الكسيط في شرح قانكف العقكبات، المبادئ العامة، الجزء األكؿ ، مصادر القانكف الجنائي كمدل . د ػػػػػ   2

 .   270 ،  ص 1965  ،  بغداد ،  مطبعة الزىراء ، الطبعة األكلى، سريانو، الجريمة 
. 267مرجع سابؽ ، ص ، محمد الفاضؿ . دػػػػػػ   3
.  213ص ،  1989 دار النيضة العربية، القاىرة،  ، (القسـ العاـ)محمكد نجيب حسني ، قانكف العقكبات . د ػػػػػ   4
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لجرمي في جريمة االتجار بالبشر ككنيا كاحدة مف الجرائـ العمدية اكيمكف تعريؼ القصد      
 إيكائو باستعماؿ أكستقبالو، إ أك تنقيمو أك نقمو، أكتجاه إرادة الجاني بتجنيد المجنى عميو إ بأنو

. لجرميا غير قسرية لتحقيؽ كاقعة يجرميا القانكف كىك ما يعرؼ بالقصد أككسائؿ قسرية 

 تصرفو أكف سمككو أ يككف الجاني عمى عمـ بأف القانكف الدكلي الجنائي يجب إطاركفي      
       فم منيجي أك منظـ ضد مجمكعة مف السكاف المدنيأك كجزء مف ىجـك كاسع النطاؽ أتىقد 
ف يككف جزء مف ىذه أف تككف لو ىذه الطبيعة أم أتياف ىذا السمكؾ إ كاف لديو النية كقت أك

 1.السياسة

القصد العام  :الفرع األول

 .يتمثؿ القصد العاـ في تكفر عنصرم العمـ كاإلرادة       

العمم : أوال 

يجب أف يككف لدل الجاني عممان بمكضكع الحؽ المعتدل عميو، فبل يتصكر الحؽ دكف         
غمب الحاالت كعميو يقع فعؿ الجاني، كيفترض أمحؿ ينصب عميو، كالمحؿ ىك كياف مادم في 
ستكمالو الشركط التي تجعمو صالحا بأف يتعمؽ إالقصد الجرمي عمـ الجاني بتكفر ىذا المحؿ ك

كيتحقؽ القصد العاـ باتجاه إرادة الجاني نحك تحقيؽ كاقعة إجرامية مع العمـ بكافة ،  2بو الحؽ 
تجاه اإلرادة نحك سمكؾ يجرمو القانكف دكف السعي إلى تحقيؽ إفبمجرد  عناصرىا القانكنية ،

غاية محددة أك باعث معيف يكفي لذلؾ تحقيؽ القصد كيسمى أيضا بالقصد البسيط مع تكفر 

                                                           
 ،، بيركتاألكلىالطبعة ، فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدكلية نحك العدالة الدكلية، منشكرات الحمبي الحقكقية . د ػػػػػػػ  1

. 149ص ،  2006
النظرية العامة لمجريمة كالنظرية العامة لمعقكبة كالتدبير –محمد نجيب حسني ، شرح قانكف العقكبات ، القسـ العاـ د ػػػػػػ   2

 .63 ، ص 1977  ، القاىرة  ،  4االحترازم ، دار النيضة العربية ، الطبعة 
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كالعمـ ىك الصكرة الذىنية التي تتكلد لدل الجاني عف عناصر الجريمة فيجب ،  1عنصر العمـ
ستقبالو إأف يعمـ الجاني أف محؿ الجريمة ينصب عمى اإلنساف، فيقـك بنقمو أك إيكائو أك 

    ستعماؿ شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه أك اختطافو أك االحتياؿ عميو أك خداعوإبكاسطة التيديد أك 
ستغبلؿ حالة ضعؼ المجني عميو أك إعطاء ىذا األخير إستعماؿ السمطة عميو أك إأك إساءة 

 .ستغبللو في أعماؿ منافية لمكرامة اإلنسانيةإمبالغ مالية أك تمقي مبالغ مالية مقابؿ 

ثانيًا اإلرادة 

 بشكؿ عاـ ىي اإلرادة أف أمرتكاب الجريمة إىي تمؾ القكة النفسية التي تدفع الجاني إلى      
 كيجب أف تككف إرادة الجاني كاعية كمدركة كتتكفر 2 تحقيؽ غرض معيفإلىنشاط نفسي يتجو 

لو حرية االختيار، فإف كانت اإلرادة معيبة لكجكد صغر سف أك إكراه أك جنكف فتنتفي معيا 
كاإلرادة ىي العنصر النفسي ، حرية االختيار لدل الجاني ، كبالتالي ال تقـك المسؤكلية الجنائية 

لمقصد الجنائي العاـ كىي نشاط نفسي يكجو نحك ىدؼ معػػػػػيف لتحقيؽ نتيجة غير مشركعة 
تؤدم لممساس بحؽ أك مصمحة يحمييا القانكف ، فإف لـ تكف إرادة الجاني تتجو إلى تحقيؽ 

رتكب فعؿ النقؿ إالنتيجة فينا تعتبر النتيجة غير عمدية ، فبل تقـك المسؤكلية الجزائية بحؽ مف 
ستقبؿ شخصا بالتيديد بالقكة أك االختطاؼ أك قاـ باالحتياؿ أك الخداع إأك التنقيؿ أك اإليكاء أك 

 أك قاـ بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية مقابؿ ،ستضعاؼ الضحيةإستغؿ حالة إعمى شخص أك 
ستغبلؿ الضحية في صكرة مف صكر االتجار بالبشر إذا كجد مانع مف مكانع المسؤكلية إ

 مف قانكف 47الجزائية كىذا ما نصت عميو معظـ التشريعات المقارنة ، فقد نصت المادة 
رتكاب الجريمة كذلؾ دكف إالعقكبات الجزائرم ال عقكبة عمى مف كاف في حالة جنكف كقت 

                                                           
 ، 6 دار النيضة العربية ، الطبعة ،  القسـ العاـ ،احمد فتحي سركر ، الكسيط في شرح قانكف العقكبات . د ػػػػػ   1

 .  285 ص 1996،القاىرة
مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ،  (القسـ العاـ، دراسة مقارنة)سمير عالية، شرح قانكف العقكبات. دػػػػػ   2

 .260ص  ،  2002  ، بيركت
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 1 مف قانكف العقكبات الجزائرم48 ، كنصت المادة 21 مف المادة 2اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 
رتكاب الجريمة قكة ال قبؿ ليا بدفعيا ، كنصت إضطرتو إلى إنو ال عقكبة عمى مف أعمى 
 مف نفس القانكف ال تكقع عمى القاصر الذم لـ يكمؿ ثبلثة عشر إال تدابير الحماية 49المادة 

أك التربية ، كبالتالي فإف مكانع المسؤكلية الجزائية تتمثؿ في الجنكف كصغر السف كحالة 
الضركرة كاإلكراه ، كيمكف تصكر اإلكراه كمانع مف مكانع المسؤكلية في جريمة االتجار بالبشر، 

كائيـ تحت طائمة التيديد مفقد يكره الجاني عمى نقؿ أشخاص يستعممكف في السخرة أك يقـك بإ
أما بخصكص الجنكف أك صغر السف فحسب ، فبل تقـك الجريمة بحقو الف إرادتو ىنا منعدمة 

رأينا ال يمكف تصكر ذلؾ كمانع مف مكانع المسؤكلية في جريمة االتجار بالبشر ، فيصعب 
ستقباؿ ك إيكاء أشخاص الستغبلليـ في جريمة االتجار بالبشر إأك  تصكر قياـ طفؿ بنقؿ

.  نفسو بالنسبة لممجنكفكالشيء

 القصد الخاص:الفرع الثاني

 يستكجب لقياـ جريمة االتجار بالبشر تكفر القصد الخاص فبل  يجب تكفر القصد العاـ      
فقط ، بؿ يتكجب تكفر القصد الخاص بجانب القصد العاـ بؿ يجب أف يككف الجاني قد أراد 

ستغبلؿ أشخاص في إتحقيؽ نتيجة معينة دكف غيرىا ، كىذا القصد ىك االستغبلؿ المتمثؿ في 
 بالسخرة أك االسترقاؽ أك االستعباد أك الممارسات الشبيية بالرؽ كسائر أشكاؿ االستغبلؿ ؿالعـ

         عبارة عف الحصكؿ عمى الربح2ستغبلؿ األطفاؿ ، كقد عرؼ االستغبلؿ بأنوإالجنسي ك
عتباره مصدرا لمغمة كالرزؽ ، كغمة إستغبلؿ البغاء مثبل إأك المنفعة بصفة عامة ، كيقصد ب

      الدعارة ، سكاءن كػػػػػػػاف ىذا الماؿ بضاعةأكالبغاء ىي ما يدفع لمبغي نظير ممارستيا الفجكر 
. أك نقكدا أك ىدايا

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم48 ػػػػ أنظر المادة  1

عبد الحكيـ فكدة، ، الجرائـ الجنسية في ضكء الفقو ك قضاء النقض، مكتبة اإلشعاع لمطباعة كالنشر . د ػػػػػ   2
 . 251ص ،  1997اإلسكندرية ، ،كالتكزيع
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 كما عرؼ القانكف البحريني إساءة االستغبلؿ بأنيا تشمؿ استغبلؿ ذلؾ الشخص في       ك
ان     رسأك الخدمة ؽ الدعارة، أك في شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ أك االعتداء الجنسي أك العمؿ

أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء حسب نص القانكف، 
نو يقصد بتعبير أبركتكككؿ الدكلي لمنع كقمع االتجار بالبشر عمى اؿ مف 3كما نصت المادة 

ستقباليـ بكاسطة إاالتجار باألشخاص تجنيد األشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكاؤىـ أك 
 الخداع أكستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ إالتيديد بالقكة أك 

ستضعاؼ، أك بإعطاء أك تمقى مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ إستغبلؿ السمطة أك استغبلؿ حالة إأك 
مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص أخر لغرض االستغبلؿ ، كيشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى ، 

           الخدمة قسران،أكستغبلؿ دعارة الغير أك سائر إشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، أك السخرة إ
 نزع األعضاء  كبالتالي فحسب أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك

المادة سابقة الذكر فإف مف صكر االستغبلؿ المككف لمقصد الجنائي في جرائـ االتجار بالبشر 
: يميتتمثؿ فيما

 الدعارة: أوال 

تعد الدعارة أقدـ الميف التي تحكؿ جسد المرأة إلى سمعة مقابؿ كسب الماؿ فقد حـر        
 بعد بسـ اهلل الرحمف المكلى عز كجؿ العبلقات الجنسية خارج إطار العبلقة الزكجية قاؿ تعالى

نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساء َسبِيال}الرحيـ {َوالَ تَْقَربُوْا الزِّ
1

يبلء إكدأب المجتمع الدكلي عمى  ، 
ىتمامان خاصان منذ بداية القرف العشريف ، الف ذلؾ إاالتجار بالنساء كاألطفاؿ ألغراض الدعارة 

يؤدم إلى إىدار لكرامة اإلنساف مقكماتو األخبلقية كقد أبرمت عدة اتفاقيات دكلية بيذا 
 Whiteصطبلح االتجار بالرقيؽ األبيض إستخداـ إالخصكص كدرجت االتفاقيات الدكلية عمى 

slave traffic ، 2 كقد أبرمت ليذا الغرض االتفاقيات الدكلية التالية:  

 .1904االتفاؽ الدكلي لتحريـ التجارة بالرقيؽ األبيض  -1
                                                           

 . 32سكرة اإلسراء اآلية  ػػ  1
 . 418 ص ، مرجع سابؽ ، سكسف تمر خاف بكة .  د ػػػػ   2
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 كقد تـ تعديؿ االتفاقيتيف 1910االتفاقية الدكلية لتحريـ االتجار بالرقيؽ األبيض لعاـ  -2
 .1948السابقتيف بمكجب بركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لعاـ 

  1921االتفاقية الدكلية لتحريـ االتجار بالنساء كاألطفاؿ لعاـ  -3
تفاقيتي إ كقد تـ تعديؿ 1933االتفاقية الدكلية لتحريـ االتجار بالنساء البالغات لسنة  -4

 بمكجب بركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 1933 ك 1921
1947  

عتمدتيا الجمعية إ كالتي 1949االتفاقية الدكلية لتحريـ االتجار بالرقيؽ األبيض لعاـ  -5
 الدكؿ األطراؼ كدت كالتي أ1951العامة لؤلمـ المتحدة كدخمت حيز النفاذ عاـ 

 .بمكجبيا نفاذ جميع الصككؾ القانكنية السابقة التي تـ عقدتيا تحت رعاية عصبة األمـ
  1950ستغبلؿ دعارة الغير لعاـ إاالتفاقية الدكلية لتحريـ التجارة باألشخاص ك -6

 أىـ ىذه االتفاقيات لتجريميا 1949كتعد االتفاقية الدكلية لتحريـ االتجار بالرقيؽ األبيض لعاـ 
كر خمتبلؾ الشخص لـإكما جرمت ىاتو االتفاقية ،  1االتجار باألشخاص ألغراض الدعارة

    2.الدعارة أك إدارتو

كنفرؽ بيف بغاء المرأة كاالتجار بيا ، فإذا كانت تبيع المتعة مف جسدىا لمشتيييا فيي         
 كيقصد بو ،تجار ببغائيا إجر فيك أبغي ، كاف كاف ىناؾ مف يقـك بقيادتيا إلى البغاء مقابؿ 

جر كىك المقصكد باستغبلؿ أستخداـ الجاني المجني عميو إلشباع الغير رغباتو الجنسية مقابؿ إ
الغير في الدعارة كصكرة مف صكر االتجار بالبشر ، كبالتالي فالدعارة ىي عبارة عف بيع 

لمجسـ بقصد إرضاء شيكات اآلخريف مقابؿ ثمف ، كال تقتصر عمى النساء بؿ تشمؿ الرجاؿ 
 ممارسة الفحشاء مف غير تمييز مقابؿ اجر أك منفعة مادية ، أما فيياكاألطفاؿ ، كما يشترط 

ختمؼ مكقفيا في التعامؿ مع الدعارة فقد لجأت بعض إفي التشريعات المقارنة الغربية ؼ
                                                           

  .419سكسف تمر خاف بكة ، مرجع سابؽ ،   ص .  د ػػػػ     1
2
  Bassiouni, M Cherif, , International criminal Law , Conventions and Their Penal Provisionalـــ  

Transnational Publishers INC 1997, P.P. 666-637 



210 

 

التشريعات إلى تنظيـ الدعارة مثؿ التشريع اليكلندم ك األلماني كالبمجيكي ، أما في فرنسا 
فصناعة الجنس كالبغاء مسمكح بو كلكف يمنع عمى المياجرات مف خارج أكربا الحصكؿ عمى 

 ، أما في الكاليات 1ف مارسف الدعارة إالعمؿ في صناعة الجنس، كيتعرضف إلى إلغاء اإلقامة 
 .2المتحدة األمريكية فالدعارة غير مباحة باستثناء كالية نيفادا

أما في التشريع الجزائرم ، فقد نص المشرع الجزائرم عمى تجريـ االتجار بالبشر في       ك
، 14 مكرر 303 ، إلى غاية المادة 5 مكرر 303 ، 4 مكرر 303قانكف العقكبات في المكاد 

 مف قانكف العقكبات كتتمثؿ 341أما بالنسبة لمزنا فقد جرميا المشرع الجزائرم طبقا لنص المادة 
أركاف جريمة الزنا في كقكع الكطء كحاؿ قياـ الرابطة الزكجية كالقصد الجنائي ، فبل تقـك 

الجريمة إال بحصكؿ الكطء فعبلن بالطريؽ الطبيعي أم بإيبلج عضك التذكير في فرج األنثى ، 
 االغتصاب في ىذا الشرط ، كال تقـك الجريمة بما دكف ريمةكبذلؾ تشترؾ جريمة الزنا مع ج

كما يجب ، 3ذلؾ، مثؿ القببلت كالمبلمسات الجنسية ك إتياف المرأة مف الدبر إلى غير ذلؾ 
تكفر قياـ الزكجية، كيشترط أف يتـ الكطء كعبلقة الزكجية ما زالت قائمة، كما يجب تكفر الركف 

نو يعاشر أالمعنكم لدل الفاعؿ األصمي متى ارتكب الفعؿ عف إرادة كعمـ بأنو متزكج أك 
. شخصان آخر متزكج غير زكجو

العمل القسري : ثانيا 

في مصطمح ىذه االتفاقية،  بأنو 1930تفاقية السخرة لسنة إعرؼ العمؿ القسرم حسب       
جميع األعماؿ أك الخدمات التي تفرض عنكة عمى " عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم"تعني عبارة 

                                                           
  .96ص  ،  مرجع سابؽ ، طبلؿ ارفيفاف عكض الشرفات ػػػػػ   1
 https://ar.wikipedia.org/wikiدعارة في الكاليات المتحدة األمريكية  ػػػػػػ   2
الكجيز في القانكف الجنائي الخاص ، الجزء األكؿ ، الجرائـ ضد األشخاص ك الجرائـ ضد األمكاؿ، ، أحسف بكسقيعة . د ػػػػػ   3

   .129 ، ص 2003طبعة  الجزائر ، دار ىكمو ، 
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أم شخص تحت التيديد بأم عقاب، كالتي ال يككف ىذا الشخص قد تطكع بأدائيا بمحض 
. ختيارهإ

      ، في مصطمح ىذه االتفاقية، ’عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم‘كرغـ ذلؾ، فإف عبارة       
 :ال تشمؿ

  أم عمؿ أك خدمة تفرض بمقتضى قكانيف الخدمة العسكرية اإللزامية ألداء عمؿ ذم صبغة
.  عسكرية بحتة

  أم عمؿ أك خدمة تشكؿ جزءا مف كاجبات المكاطنيف المدنية العادية في بمد يتمتع بالحكـ
 .الذاتي الكامؿ

 عمؿ أك خدمة تفرض عمى شخص ما بناء عمى إدانة قضائية، شريطة أف ينفذ ىذا أم 
العمؿ أك الخدمة في ظؿ إشراؼ كسيطرة سمطة عامة، كأال يؤىٌجر ىذا الشخص ألفػػراد       

 .أك شركات أك جمعيات خاصة أك يكضع تحت تصرفيا
   أم عمؿ أك خدمة يفرض في حاالت الطكارئ القاىرة، أم في حالة حرب أك في حالة 

نكبة أك خطر نكبة مثؿ الحرائؽ أك الفيضانات أك حاالت المجاعة أك الزالزؿ، أك األمراض 
        الكبائية العنيفة التي تصيب البشر أك الحيكانات، أك غزكات الحيكانات أك الحشرات

أك اآلفات النباتية، كعمكما أية حالة مف شأنيا أف تعرض لمخطر بقاء أك رخاء السكاف 
 .كميـ أك بعضيـ لمخطر

  الخدمات القركية العامة البسيطة التي يؤدييا أعضاء المجتمع المحمي خدمة لمصمحتو 
المباشرة، كالتي يمكف تبعا لذلؾ أف تعتبر كاجبات مدنية طبيعية تقع عمى عاتؽ أعضاء 

ىذا المجتمع، شريطة أف يككف ليـ أك لممثمييـ المباشريف حؽ إبداء الرأم في صحة 
 1.الحاجة إلى ىذه الخدمات

 
                                                           

  .29 رقـ 1930تفاقية السخرة لعاـ إ مف 2المادة ػػػػػػ   1
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اإلستغالل الجنسي : ثالثًا 

 ديعد اإلستغبلؿ الجنسي صكرة مف صكر اإلستغبلؿ في صكر االتجار بالبشر كتتعد        
 كرغـ صعكبة حصر صكر ، بالغاأـختبلؼ الضحية سكاءن كاف ذكرا أك أنثى، قاصرا إأشكالو ب

اإلستغبلؿ الجنسي فإف معظـ التشريعات كاالتفاقيات حددتيا كىذه الصكر ال تصؿ إلى مرحمة 
ستغبلؿ األطفاؿ في إتصاؿ الجنسي المباشر ، فقد عرؼ البرتكككؿ االختيارم لحقكؽ الطفؿ إلا

خر مف أشكاؿ آستخداـ الطفؿ لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافئة أك أم شكؿ إالبغاء بأنو 
ستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية بأنو تصكير أم طفؿ بأم كسيمة إالعكض، كما عٌرؼ 

كانت يمارس حقيقة أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أك أم تصكير لؤلعضاء الجنسية 
أما في التشريع الجزائرم فمـ يحدد المشرع الجزائرم أشكاؿ ،  1لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية 

 مف قانكف العقكبات 4 مكرر 304االستغبلؿ الجنسي، فنص عمييا بصفة عامة في المادة 
كنص عمى سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي ، كبعرض لبلتفاقيات الدكلية نستطيع أف نحدد أىـ 

: أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي كتتمثؿ في مايمي

حيث يتـ تصكير األطفاؿ أك النساء عراة  : ستغالل األشخاص بشأن إنتاج صور إباحيةإ/ أ
مقابؿ بيعيا إلشباع رغبات اآلخريف ، كما يعرؼ التصكير االباحي بأنو عممية تجػػػػػػارية ألجساـ 

نتشار التصكير اإلباحي استخداـ إكقد زاد مف ،  2رباح طائمةأجؿ الحصكؿ عمى أالبشر مف 
االنترنت ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي في نشر ىذه الصكر كتكزيعيا، فيمكف تحميؿ ىذه 

. الصكر الفكتكغرافية مف مكاقع االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي

                                                           
ب مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء  كفي  / 2المادة ػػػػػػػػ   1

 .2000المكاد اإلباحية لعاـ 
عبد الرحماف عسيرم ، األنماط التقميدية كالمستحدثة لسكء معاممة األطفاؿ كاآلثار المترتبة عمييا، بحث مقدـ ضمف . د  ػػػػػػػ   2

أعماؿ ندكة سكء معاممة األطفاؿ كاستغبلليـ غير المشركع، مركز الدراسات كالبحكث، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 
 . 27 ، ص 2001الرياض 
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كىك ما يعرؼ بالتعرم ، كلديو نكادم خاصة : ستخدام األشخاص في العروض اإلباحيةإ/ ب
بية فيتـ تعرية الشخص أك قيامو بالتعرم كىك يرقص كيتـ نقؿ ىذه كفي بعض الدكؿ األكر

 . 1المشاىد عبر المحطات الفضائية أك مكاقع االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي

 ىذه المينة الكاقع عمى النساء كتعديعد شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي : التدليك/ جـ
عتبارىا مينة مرخص بيا في العديد مف الدكؿ ، مثؿ تايمندا ، كتثير ىذه العممية الرغبات إب

ستعماؿ صكت الضحية القاصر عف إكما قد يتـ ،  2الجنسية كىي مرتبطة بالسياحة الجنسية 
أك األنترنت لمتمفظ بكممات نابية كجنسية مثيرة لمغير، كبالتالي فكؿ أسمكب يستغؿ  طريؽ الياتؼ

. بو الضحية إلشباع رغبات اآلخريف الجنسية يعد مف أشكاؿ اإلستغبلؿ الجنسي

: رابعًا التسول

نص عمى ذلؾ معظـ التشريعات كاالتفاقيات الدكلية التي جرمت االتجار باألشخاص، كقد      
 في قانكف العقكبات الجزائرم ، فجرمت 4 مكرر 303نص عمى ىذه الصكرة في المادة 

 مف قانكف العقكبات 195ستغبلؿ الغير في التسكؿ فالمشرع الجزائرم جـر التسكؿ في المادة إ
عتاد إنو يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير كؿ مف أالجزائرم ، فنصت ىذه المادة عمى 

ممارسة التسكؿ في أم مكاف كاف كذلؾ رغـ كجكد كسائؿ التعيش لديو، أك إمكانو الحصكؿ 
ختار لنفسو إذلؾ الشخص الذم عمييا بالعمؿ أك بأم طريقة مشركعة أخرل ، كالمتسكؿ ىك 

كسيمة التسكؿ لمعيش بطريقة منتظمة كدائمة ، فالشخص الذم يممؾ كسيمة العيش أك كاف 
    بإمكانو الحصكؿ عمييا بطرؽ شرعية كقانكنية كلو ما يؤىمو لذلؾ بدنيا كعقميا ، كرغـ ذلؾ  
    يقدـ عمى طمب المساعدة المجانية مف الغير كبدكف مقابؿ يعتبر متسكال كيخضع لمعقكبة 

. المقررة 

                                                           
  .100مرجع سابؽ،  ص ، طبلؿ ارفيفاف عكض الشرفات ػػػػػ   1
، مركز الدراسات كالبحكث ، تحت   جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  االتجار بالبشر نظرة عامة ،محمد يحي مطر ػػػػػػػ   2

  . 14 ص 2010عنكاف الجيكد الدكلية في مكافحة االتجار بالبشر ، الطبعة األكلى ، الجزء األكؿ، الرياض ، 
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أما التسكؿ فيعد صكرة مف صكر القصد الجنائي الخاص ، فالجاني الذم يرتكب جـر      ك 
ستضعافيـ الستغبلليـ إستغبلؿ حالة إاالتجار باألشخاص يقـك بنقؿ أشخاص  أك إكراىيـ أك 

في التسكؿ، فإذا قاـ الشخص بجـر التسكؿ لكحده كبمحض إرادتو ال تقـك ىنا جريمة االتجار 
بالبشر بؿ تقـك جنحة التسكؿ ، أما إف قاـ ىذا الشخص بالتسكؿ لصالح شخص آخر تحت 

ستعماؿ السمطة فينا يككف ىذا الشخص األخير قد إطائمة التيديد أك االحتياؿ أك الخداع أك 
مرأة أك رجبل  إرتكب جـر االتجار بالبشر ، كيعد الشخص الذم قاـ بالتسكؿ سكاء كاف طفبل أك إ

. رغما عنو ضحية االتجار بالبشر

كبحسب رأم منظمات حقكؽ اإلنساف فإف التسكؿ يعد ممارسة خطيرة كميينة كمدمرة 
 1.تكقيعيـ بفخ دكرة الفقر كالعزلة تؤدم ؿلممتسكليف، ك

نزع األعضاء البشرية : خامسًا 

بالرجكع إلى االتفاقيات الدكلية المجرمة لبلتجار باألشخاص ، فقد نصت عمى تجريـ نزع       
 مف قانكف 4 مكرر 303 المشرع الجزائرم في المادة  كذلؾ عمييااألعضاء البشرية ، كنص

 ، كبالتالي فالمشرع الجزائرم عد نزع األعضاء البشرية مف صكر االستغبلؿ في 2العقكبات
بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة جريمة االتجار بالبشر مجاريا بذلؾ 

. النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية

تجنيد أشخاص " االتجار باألشخاص"يقصد بتعبير  نو أ عمى (أ) منو فقرة 3 فنصت المادة     
ستعماليا أك غير ذلؾ مف إستقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك إأك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكاؤىـ أك 

ستغبلؿ حالة إستغبلؿ السمطة أك إأشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك 
ستضعاؼ، أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص إ

                                                           
  ، الطبعة األكلى ، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، تحديات كحمكؿ ، ستغبلؿ األطفاؿ إبساـ عاطؼ المختار ، ػػػػ   1

 .46 ، ص 2008لبناف، 
 . مف قانكف العقكبات4 مكرر 303المادة  ػػػػ  2
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ستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ إآخر لغرض االستغبلؿ كيشمؿ االستغبلؿ، كحد أدنى، 
     االستغبلؿ الجنسي، أك السخرة أك الخدمة قسرا، أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ،

.  "أك االستعباد أك نزع األعضاء

كيعد االتجار باألعضاء البشرية جريمة حديثة نسبيا بدأت في الظيكر في القرف العشريف       
نتشارىا نقص عدد المتبرعيف إبعد نجاح الطب في زراعة األعضاء البشرية ، كما زاد في 

ك المشرع   رائجة ليذه التجارة تحكؿ جسد اإلنساف إلى سمعة ،اكالفقر، مما جعؿ ىناؾ سكؽ
األمريكي كالفرنسي لـ يتطرؽ إلى نزع األعضاء البشرية كصكرة مف صكر االستغبلؿ في جرائـ 

االتجار بالبشر عمى خبلؼ المشرع الجزائرم الذم نص عمى نزع األعضاء البشرية كإحدل 
 مف قانكف العقكبات 4 مكرر 303صكر االستغبلؿ في جرائـ االتجار بالبشر في المادة 

الجزائرم، كفي تقارير منظمة الصحة العالمية فالعدد اإلجمالي لؤلعضاء التي تـ زرعيا عمى 
كجد أ ال يغطي إال عشرة بالمائة مف االحتياجات المقدرة مما 2008الصعيد العالمي في عاـ 

نزع  كتظير تجارة األعضاء البشرية في عدة صكر منيا 1سكقان لؤلعضاء البشرية تستغؿ الفقراء
أعضاء الشخص بعد مكتو بقصد االتجار بأعضائو رغـ أف ىذه الحالة تشكؿ االتجار 
. باألعضاء البشرية بالمعنى الكاسع لممصطمح إال أنيا ال تعد مف جرائـ االتجار بالبشر

ستقباؿ شخص إأما إف تـ تكافر عناصر االتجار بالبشر كالنقؿ أك التنقيؿ أك اإليكاء أك       ك 
    ستعماليا أك اإلكراه أك االختطاؼ أك االختياؿ أك الخداع إأك أكثر بكاسطة التيديد بالقكة أك 

أك إساءة استعماؿ السمطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ فينا يككف الفعؿ يشكؿ جـر االتجار  
. بالبشر

كلـ ييتـ المشرع الجزائرم بالنتيجة عند نزع العضك البشرم فيكفي لقياـ الجريمة حسب       
ستقباؿ إقياـ الجاني بالنقؿ أك التنقيؿ أك اإليكاء أك ،  مف قانكف العقكبات 4 مكرر 303المادة 

                                                           
 مف جدكؿ 12 – 11تقرير األمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية ، جمعية الصحة العالمية الثالثة كالستكف ، البند ػػػػ   1

 .  2010 مارس 25األعماؿ المؤقت ، 
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       ستعماليا أك اإلكراه أك االختطاؼ أك االختياؿإشخص أك أكثر بكاسطة التيديد بالقكة أك 
ستضعاؼ ، فنزع األعضاء البشرية في إستغبلؿ حالة إستعماؿ السمطة أك إأك إساءة  أك الخداع

 ان كثير مف الحاالت ينتج عنيا عاىة دائمة كىذا لـ يتطرؽ لو المشرع الجزائرم  كلـ يجعمو ظرؼ
 ، أما بخصكص االتجار باألعضاء البشرية فقد جرميا المشرع الجزائرم فػػػػي القسـ ان مشدد

 فجـر المشرع  ، 261 مكرر 303 لغاية المادة 16 مكرر 303 مف المادة 1الخامس مكرر 
 مقابؿ منفعة مالية أك أية منفعة أخرل  آخرحصكؿ أم شخص عمى عضك مف أعضاء شخص

عتيا كيعاقب كؿ مف يتكسط قصد تشجيع الحصكؿ عمى عضك مف جسـ مميما كانت طب
شخص أخر ، كيثكر التساؤؿ حكؿ االتجار باألجنة كالحصكؿ عمى الجنيف قصد نزع أعضاءه 
فمكضكع الحماية في المكاثيؽ الدكلية لمكافحة االتجار بالبشر ىك اإلنساف  الحي كليس الجنيف 

ستقباؿ األـ التي قامت ببيع جنينيا بقصد نزع أعضائو إفإف تـ نقؿ أك التنقيؿ أك اإليكاء أك 
 . فماذا يعد الفعؿ ىنا؟

ال نجد في قانكف منع االتجار بالبشر كال االتفاقيات الدكلية ما يجـر ىذا الفعؿ كيجعمو        
مف ضمف حاالت االتجار بالبشر، كيمكف أف يككف ىذا الفعؿ يتمثؿ في جريمة اإلجياض التي 

 . مف قانكف العقكبات304نص عمييا المشرع الجزائرم في المادة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .26 مكرر 303 لغاية المادة 16 مكرر 303 مف المادة 1 ػػػ أنظر القسـ الخامس مكرر  1
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صور جريمة االتجار بالبشر : المبحث الثاني 

 مطمبيف ، المطمب األكؿ يتمثؿ في الشركع في جريمة إلىنتطرؽ في ىذا المبحث         
. االتجار بالبشر، كالمطمب الثاني المساىمة الجنائية في جريمة االتجار بالبشر

 الشروع في جريمة االتجار بالبشر: المطمب األول 
 

 مفيـك الشركع في الفرع األكؿ كسندرس فيو البدء في التنفيذ إلىنتطرؽ في ىذا المطمب      
 . العدكؿ االختيارم لمجانيكذلؾ نتطرؽ إلىك

 

مفيوم الشروع أو المحاولة :  الفرع األول

، كال يعاقب فييا الفاعؿ         تمر الجريمة قبؿ تماميا بثبلثة مراحؿ ، مرحمة التفكير كالعـز
 ستثنائية إذا نص المشرع عميياإحاالت م عترؼ بذلؾ إال ؼإعمى ما يأتيو مف أفعاؿ كلك 

ثـ تأتي مرحمة ، مرحمة التحضير لمجريمة ال يعاقب فييا الفاعؿ عمى ما يقـك بو ؼ ، صراحة
الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعبل فيبدأ في تنفيذ  الشركع كىي المرحمة التي تنصرؼ فييا إرادة

          الركف المادم لكنيا ال تتـ ألسباب ال دخؿ إلرادتو فييا ، كىذه المرحمة تمثؿ الشركع
  1. المحاكلة كىي مرحمة معاقب عمييا في القانكفأك

كؿ المحاكالت الرتكاب " نو أ مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى 30كنصت المادة        
رتكابيا تعتبر إجناية تبتدئ بالشركع في التنفيذ أك بأفعاؿ ال لبس فييا تؤدم مباشرة إلى 

كالجناية نفسيا ، إذا لـ تكقؼ أك لـ يخب أثرىا لظركؼ مستقمة عف إرادة مرتكبيا حتى كلك لـ 
 ، كبالتالي فالشركع يقـك عمى "يمكف بمكغ اليدؼ المقصكد بسبب ظرؼ مادم يجيمو مرتكبيا

 .اإلرادمنعداـ العدكؿ إركنيف ىما البدء في التنفيذ ك
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البدء في التنفيذ : الركن المادي: أوالً 

يصعب التمييز بيف البدء في التنفيذ كاألعماؿ التحضيرية التي تعد مف اإلعماؿ المادية،        
تمييز بيف ؿفالبدء في التنفيذ معاقب عميو عكس األعماؿ التحضيرية كىناؾ  في الفقو نظريتيف ؿ

البدء في التنفيذ كاألعماؿ التحضيرية ، فالمذىب المادم يرل أف الفعؿ ال يدخؿ في دائرة التنفيذ 
إال إذا أصاب بو الفاعؿ الركف المادم لمجريمة كما عرفيا القانكف ، أما المذىب الشخصي  

فيبحث أنصاره في إرادة الجاني اإلجرامية ، فالجاني يبدأ في التنفيذ إذا أتى عمبل مف شأنو في 
عتمد المشرع الجزائرم عمى المذىب  إك،  1نظر الجاني أف يؤدم إلى النتيجة المقصكدة

 .الشخصي في قانكف العقكبات

ختيارم فإف كاف عدـ تماـ إأما بخصكص مسألة عدـ تماـ الجريمة بسبب غير       ك 
فالعدكؿ االختيارم ىك إرادة الجاني في  ،الجريمة عائدا إلى إرادة الجاني فإف الشركع ينعدـ 

كقؼ التنفيذ مف تمقاء نفسو أك قيامو بمنع تحقؽ النتيجة كال عبرة ىنا بالسبب اك الباعث عف 
العدكؿ ، كيككف العدكؿ إجباريا كىك عكس العدكؿ االختيارم إف كاف نتيجة عكامؿ خارجية 

مادية مثبلن ىركب الضحية فمثبلن عند قياـ الجاني بنقؿ أك تنقيؿ أشخاص بكاسطة التيديد بالقكة 
 الممارسات أك السخرة أكفي سيارتو الستغبلليـ بأم شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ مثؿ التسكؿ 

الشبيية بالرؽ ، كقاـ ىؤالء األشخاص باليرب مف السيارة في الطريؽ ىنا ال يكجد عدكؿ 
ختيارم بؿ أف ىناؾ عامؿ خارجي أدل إلى عدـ تحقؽ النتيجة كتماـ الجريمة ، كقد يككف إ

العدكؿ بسبب عكامؿ معنكية كقياـ الشخص الذم ينقؿ ضحاياه في سيارتو الستغبلليـ كما 
نو أعتقد إذكرنا سابقا في أم شكؿ مف أشكاؿ االتجار بالبشر، كرأل مف بعيد في الطريؽ شيئا 

نزؿ ىؤالء األشخاص ، ىنا فمسألة تحديد ذلؾ إف كاف العدكؿ بسبب  أمني فتكقؼ كأحاجز 
ختصاص القضاء كتعد مسألة إإرادة الفاعؿ أك بسبب خارجي يتمثؿ في عامؿ معنكم تككف مف 

. تقديرية لمقاضي
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 كيجب أف يتـ العدكؿ االختيارم قبؿ ارتكاب الجريمة فاف كاف العدكؿ بعد تماـ الجريمة        
نما تكبة ال  ثر ليا قانكنان ، أما بخصكص الجريمة المستحيمة كالشركع في أفيذا ال يعتبر عدكال كا 

فكما نعمـ فتككف الجريمة مستحيمة  ،رتكابيا فبل يمكف تصكر ذلؾ في جريمة االتجار بالبشرإ
ستحاؿ تحقؽ نتيجتيا اإلجرامية في األكضاع أك الظركؼ التي أتى فييا الفاعؿ سمككو إإذا 

فرغ كؿ نشاطو في أاإلجرامي، لسبب لـ يكف في حسبانو كليس إلرادتو دخؿ فيو أم أف الجاني 
سبيؿ التنفيذ كمؤمبل النجاح لو، كلكف خاب أثره فمـ يبمغ النتيجة كإطبلؽ النار بقصد القتؿ عمى 

مرأة فإذا بيا غير حامؿ ، أما إكمحاكلة إجياض . سمـ الركح قبؿ االعتداء عميوأشخص ميت 
الجريمة الخائبة فيي التي يقـك فييا الجاني بالنشاط كامبل كلكف ال تحدث النتيجة ، كأف يقـك 

الجاني بإطبلؽ النار عمى الضحية قصد قتمو فيخطئو ، كاف يصيبو إصابة غير قاتمة فالجريمة 
المستحيمة كالجريمة الخائبة يقـك الفاعؿ فييما بتنفيذ كؿ األعماؿ المادية لمجريمة كلكف ال 

تحدث النتيجة بسبب ظرؼ خارج عف إرادة الفاعؿ ، لكف النتيجة في الجريمة الخائبة يمكف 
تحققيا ماديان كالنتيجة في الجريمة المستحيمة ال يمكف تحقيقيا ، كبالتالي فالمشرع الجزائرم في 

 مف قانكف العقكبات 30قانكف العقكبات يعاقب عمى الجريمة الخائبة طبقا لنص المادة 
. الجزائرم

الركن المعنوي  : ثانياً 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم 30رتكاب الجناية أك الجنحة، فطبقا لممادة إكيتمثؿ في قصد      
رتكاب جناية أك جنحة منصكص عمى الشركع فييا إفاألفعاؿ التي يقـك بيا الجاني تككف بقصد 

 مف قانكف 4 مكرر 303 مف قانكف العقكبات الجزائرم ، فطبقا لممادة 31قانكنا طبقان لممادة 
            يجب أف تنصرؼ إرادة الجاني كنيتو إلى نقؿ الضحايا أك إيكائيـ1العقكبات الجزائرم

ستغبلؿ حالة إ أكختطافيـ أك االحتياؿ عمييـ أك خداعيـ أك إساءة السمطة الكاقعة عمييـ إأك 
ستضعافيـ أك إعطائيـ أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة ىؤالء األشخاص بقصد إ
         ستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسيإستغبلليـ كيشمؿ االستغبلؿ إ
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ىـ أك تعريضيـ ألم ممارسة مف ؽسترقاإستغبلليـ في التسكؿ أك السخرة أك الخدمة كرىان أك إأك 
ستعبادىـ أك نزع بعض أعضائيـ كيجب أف يككف الجاني عالمان إالممارسات الشبيية بالرؽ أك 

. بعناصر الجريمة 

ستيفاء عنصرم العمـ إ كعمكما يشترط لتكفر القصد الجنائي في جريمة االسترقاؽ       
نية إبقاء الشخص في كضع " الجاني"كاإلرادة ففي حالة الشراء يجب أف يتكفر لدل المشترم 

االسترقاؽ ، أما إف كاف المشترم يريد تحرير الضحية مف االسترقاؽ فينا ال يقـك القصد 
الجنائي، أما في حالة البيع فيكفي مجرد إثبات العمـ كاإلرادة لعممية البيع الكاقعة عمى البشر 

ستمرار إدكنما حاجة إلثبات عمـ مرتكب الجريمة لما سيؤكؿ عميو حاؿ الشخص مف عتؽ أك 
في الرؽ ، الف الجـر ينحصر ىنا ككنو مارس عمى نحك غير مشركع حؽ مف حقكؽ الممكية 

   1.عمى شخص

 المساىمة الجنائية في اإلتجار بالبشر:  المطمب الثاني 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم ، يعتبر فاعبل كؿ مف ساىـ مساىمة 41تنص المادة        
رتكاب الفعؿ باليبة أك الكعد أك التيديد أك إساءة إمباشرة في تنفيذ الجريمة أك حرض عمى 

ستعماؿ السمطة أك الكالية أك التحايؿ أك التدليس اإلجرامي، فالفاعؿ األصمي في التشريع إ
 كيعتبر الفاعؿ فاعبل ماديان ،الجزائرم حسب المادة سابقة الذكر ىك الفاعؿ المادم أك المحرض

كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ، أك مف قاـ بالعمؿ المادم المككف لمجريمة ، 
يعتبر شريكان "  مف قانكف العقكبات الجزائرم 42أما الفاعؿ المعنكم فيك ما نصت عميو المادة 

شتراكان مباشران، كلكنو ساعد بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك الفاعميف إفي الجريمة مف لـ يشترؾ 
، كالفاعؿ المعنكم " رتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾإعمى 

 مف 41قد يأخذ عدة صكر أشار المشرع صراحة إلى كاحدة منيا كىي المحرض طبقا لممادة 
 ، كأشار ضمنيا إلى صكر أخرل ، كالمحرض يعتبر في التشريع 2قانكف العقكبات الجزائرم

اليبة، الكعد، التيديد، إساءة : الجزائرم فاعبل أصميا كيككف التحريض بإحدل الكسائؿ التالية
ستعماؿ السمطة، التحايؿ، التدليس، فاليبة تتمثؿ في أف يقـك المحرض بمنح ىدية مادية إ
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لممحىرض، أما الكعد فيتـ عند قياـ المحرض بكعػػػد الميحرض بإعطػػػػػائو مكافأة مادية أك معنكية 
. عند تنفيذ الجريمة، كالتيديد يككف بالتيديد بإلحاؽ أم أذل بالشخص

     ستعماؿ السمطة فيككف باستعماؿ السمطة األبكية عمى المخدـك أك االبفإ أما إساءة      ك 
أك الكالد عمى أبنائو القصر ، أما بالنسبة لمتحايؿ فيتـ عندما يصكر في ذىف المحرَّض أمر 
مخالؼ بخبلؼ الحقيقة كيجب أف يككف التحريض مباشران كشخصيان أم مكجيا إلى الشخص 

رتكاب الجريمة ، كيجب أف يككف التحريض منتجا ألثره أم أف يرتكب إالمراد دفعو إلى 
ب سف يشرع فييا، أما بالنسبة لبلشتراؾ  في جريمة االتجار بالبشر فح أالمنحرَّض الجريمة  ك

يعتبر شريكا في "  عمى االشتراؾ فنصت42نص قانكف العقكبات الجزائرم فقد نصت المادة 
شتراكان مباشران كلكنو ساعد بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك الفاعميف عمى إالجريمة مف لـ يشترؾ 

 ."رتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع عممو بذلؾإ

       رتكاب الجريمة تتمثؿ في المساعدة إ مساىمة في أعماؿكبالتالي فاالشتراؾ يقتضي      
رتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا، كيقصد بالمساىمة إأك المعاكنة عمى 

ف كاف ىذا التعدد ال يستمـز نمكذجيا  إالجنائية تعدد الجناة الذيف تنسب الجريمة إلى إرادتيـ، ك
كبالتالي فالمساىمة تدكر حكؿ نقطتيف ىما تعدد الجناة ككحدة ،  1المكصكؼ في القانكف 

كأركاف االشتراؾ تتمثؿ في كقكع فعؿ رئيسي يعاقب عميو القانكف كىك ركف شرعي ، الجريمة 
 المعاكنة كىك الركف المادم في أكلبلشتراؾ ، كعمؿ مادم يتمثؿ في القياـ بالمساعدة 

. االشتراؾ

 فعل رئيس يعاقب عميو القانون: الفرع األول

فبل يقـك االشتراؾ إال إذا قاـ ،  2 إف الشريؾ يستمد إجرامو مف تجريـ الفعؿ األصمي      
الفاعؿ األصمي بالجـر المعاقب عميو ، فمثبل لك أف شخصان قاـ بأفعاؿ مساعدة أك معاكنة كأف 
أحضر سيارة أك أية كسيمة نقؿ أخرل كقدميا لمجاني ككاف يعمـ أف ىذا األخير سيستعمميا لنقؿ 

ستغبلليـ فبل تقـك الجريمة بالنسبة لمشريؾ إال أف قاـ الجاني بنقؿ إأشخاص لبلتجار بيـ ك
                                                           

.   762ص  ، مرجع سابؽ  ، رمسيس بيناـ . د ػػػػػػ   1
 . 153 مرجع سابؽ ، ص ، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ ، أحسف بكسقيعة . د ػػػ   2



222 

 

ستغبلليـ بأية كسيمة لبلتجار بيـ ، كما ال يسأؿ الشريؾ في المثاؿ السابؽ إف قاـ إأشخاص ك
ختياريان عف نقؿ ىؤالء األشخاص الذيف كانكا إالفاعؿ األصمي في آخر لحظة بالعدكؿ 

نو يعفى مف العقكبة المقررة كؿ مف أ كما ،ستغبلليـ بأية طريقة إسيستغمكف في االتجار بيـ ك
      يبمغ السمطات اإلدارية أك القضائية عف جريمػػة االتجار باألشخاص قبؿ البدء في تنفيذىا

 مف قانكف العقكبات الجزائرم ، ففي المثاؿ السابؽ 9 مكرر 303أك الشركع فييا طبقا لممادة 
أك القضائية فيعفى ىك مف العقاب كبالنتيجة  إف قاـ الفاعؿ األصمي بتبميغ السمطات اإلدارية

يعفى الشريؾ الذم قاـ بتكفير كسيمة النقؿ لو ، كما ال يسأؿ عف االشتراؾ إذا سقطت الدعكل 
. العمكمية بالتقادـ أك العفك الشامؿ

 العمل المادي لإلشتراك: الفرع الثاني

       يتمثؿ ىذا الشرط الثاني في االشتراؾ في المساعدة ك المعاكنة ، فتتمثؿ المساعدة      
خذ بو قضاء أيجابي يقـك بو الشخص لمساعدة الجاني كىذا ما إأك المعاكنة في كؿ سمكؾ 

محكمة النقض الفرنسية ففي قرار تتمخص كقائعو أف شخصا شاىد لصان يحاكؿ سرقة حقيبة 
ككاف بإمكانو منع تماـ السرقة كلكنو لـ يفعؿ فأحيؿ عمى القضاء الشتراكو في السرقة كأديف 

ستنادا إلى قاعدة أف االشتراؾ ال إبذلؾ غير أف محكمة النقض الفرنسية ألغت قرار اإلدانة 
كذلؾ يتطمب االشتراؾ أف يككف السمكؾ عمؿ ايجابي سابؽ ،  1يتككف إال مف أعماؿ ايجابية

لمجريمة أك معاصر ليا أك الحؽ عمييا ، فاألعماؿ السابقة لمجريمة تككف المساعدة فييا في 
رتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة لمجريمة فإف قاـ الشخص مثبل بشراء سبلح نارم كقدمو إ

لمجاني ليقـك بتيديد أشخاص بيذا السبلح كالقياـ باستغبلليـ بأم صكرة مف صكر االتجار 
 كقد تككف أفعاؿ المساعدة معاصرة لمجريمة مثاؿ ذلؾ  ،بالبشر ىنا يتحقؽ االشتراؾ في الجريمة

قياـ شخص بمراقبة الطريؽ لمجاني عندما يقـك بنقؿ أشخاص لبلتجار بيـ ، أما المساعدة 
نتيائو مف إ إخفاء الجاني الذم قاـ بجـر االتجار بالبشر بعد  فيالبلحقة لمجريمة فتتمثؿ مثبل
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 كما يقـك االشتراؾ عند ،نو متابع مف طرؼ أفراد الضبطية القضائيةأجريمتو كعمـ الشريؾ 
 مف 43االعتياد عمى تقديـ مسكف أك ممجأ أك مكاف الجتماع الجناة كىذا ما أشارت إليو المادة 

 ، كيشترط لقياـ االشتراؾ طبقا لممادة السابقة الذكر تكفير محؿ أيا 1قانكف العقكبات الجزائرم
كانت طبيعتو متى كاف صالحا الستعمالو كمسكف أك ممجأ ك االعتياد كيتحقؽ بالقياـ بذلؾ أكثر 

مف مرة كاحدة ، فمثبل مف لديو مسكف في منطقة حدكدية بعيدة عف األنظار ك التجمعات 
السكانية كيقـك بتقديمو كمسكف أك ممجأ لمجناة الذيف يقكمكف بنقؿ أشخاص ميما كانت جنسيتيـ 

     ستغبلليـ في أم شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ أك االستعبادإمثبلن مف مالي أك المغرب قصد 
. أك أم ممارسة مف ممارسات االتجار بالبشر يعد شريكان في جـر االتجار بالبشر

كما يمكف إضافة شرط تعدد الجناة كركف في المساىمة الجنائية ، ففي المثاؿ السابؽ        ك
إف كاف ىناؾ جاني كاحد فقط يقـك بنقؿ أشخاص قصد االتجار بيـ أك يستغميـ بإحدل صكر 

االستغبلؿ الكاردة في تعريؼ جريمة االتجار بالبشر ال يككف أماـ مساىمة لتخمؼ ركف التعدد ، 
كذلؾ ىناؾ شرط كحدة الجريمة فبل تتحقؽ لمجريمة كحدتيا إال إذا جمعت بيف عناصرىا كحدة 

فمثبلن لك قاـ ،  2مادية ككذلؾ كحدة معنكية، أم أف يحتفظ ركناىا المادم كالمعنكم بكحدتيما
ستغبلليـ في أم صكرة مف الصكر الكاردة في تعريؼ إمجمكعة مف الجناة بنقؿ أشخاص قصد 

حد الجناة بتيديد الضحايا بسبلح نارم كقاـ آخر بإدخاليـ إلى أجريمة االتجار بالبشر كقاـ 
السيارة كقاـ ثالثيـ بقيادة السيارة كنقميـ إلى ممجأ أك مسكف كقاـ صاحب ىذا المسكف بإدخاليـ 

إليو كغمؽ الباب عمييـ مع عممو أنيـ ضحايا االتجار بالبشر ككاف ىدؼ كؿ ىؤالء الجناة 
ينصب لمقياـ بإتماـ الجريمة كتنصرؼ إرادة جميع المساىميف لبلشتراؾ في الجريمة ىنا تقـك 

 . المساىمة الجنائية

 
                                                           

  . مف قانكف العقكبات الجزائرم43المادة  ػػ أنظر  1
 القاىرة ، ،الطبعة الثانية ، محمكد نجيب حسني، المساىمة الجنائية في التشريعات العربية، دار النيضة العربية. د ػػػػ   2

 . 20، ص 1992
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 ونظام تسميم المجرمين في جريمة االتجار بالبشر  اإلختصاص القضائي: المبحث الثالث

 مفيـك االختصاص كاإلشكاالت المطركحة بالنسبة إلىسنتطرؽ في ىذا المبحث        
. لبلختصاص في جريمة االتجار بالبشر ثـ نتطرؽ إلى نظاـ تسميـ المجرميف كمكانعو

مفيوم اإلختصاص واإلختصاص الشامل :  المطمب األول

 مفيـك االختصاص كلمفيـك االختصاص الشامؿ في إلىسنتطرؽ في ىذا المطمب       
 .القانكف الدكلي 

 مفيوم اإلختصاص: الفرع األول

تعد القكانيف الجنائية كغيرىا مف القكانيف يجب لتطبيقيا أف تككف نافذة كقت كقكع الجريمة 
 كمما ال شؾ فيو أف القكاعد ، 1رتكبت فيو كعمى شخص مرتكبياأكسارية عمى المكاف الذم 

الجنائية ينبغي تحديد نطاؽ تطبيقيا مف حيث األشخاص كالمكاف كالزماف، فاألصؿ العاـ في 
قكاعد تطبيؽ القانكف مف حيث المكاف أف القانكف ينطبؽ عمى إقميـ الدكلة التي كضع عمى 
تنظيـ الركابط االجتماعية بيف أفرادىا ، فتطبيؽ قانكف الدكلة ينحصر داخؿ حدكد إقميميا 

كيعرؼ ىذا األصؿ بأنو مبدأ إقميمية القكانيف ، فمبدأ اإلقميمية كما ذكرنا يقصد بو تطبيؽ قانكف 
الدكلة عمى كؿ ما يقع داخؿ حدكد إقميميا فيسرم عمى جميع األشخاص المكجكديف في إقميميا 
مف كطنييف أك أجانب ، كال يطبؽ بالتالي قانكف ىاتو الدكلة خارج إقميميا ، أما مبدأ شخصية 

فقط دكف النظر إلى المكاف  (الكطنيف)ف قانكف الدكلة يسرم عمى أبنائيا أالقكانيف فيقصد بو 
الذم يقكمكف فيو سكاءن داخؿ حدكد الدكلة أك خارج حدكدىا ، كقد نص قانكف العقكبات 

نو يطبؽ قانكف العقكبات عمى كافة الجرائـ التي ترتكب في أ عمى 2 منو3الجزائرم في المادة 

                                                           
  . 104، ص 1962 ، 4 الطبعة ، دار المعارؼ ،السعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات . دػػػػػ   1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم3 ػػػ أنظر المادة  2
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أراضي الجميكرية كما يطبؽ عمى الجرائـ التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخؿ في 
. ختصاص المحاكـ الجزائية الجزائرية  طبقا ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائيةإ

 أف لممحاكـ الجزائية االختصاص 1 مف قانكف اإلجراءات الجزائرم582كقد نصت المادة      
رتكبيا جزائرم إفي متابعة كؿ كاقعة تكيؼ أنيا جناية في القانكف الجزائرم كالحكـ فييا إذا 

نو كؿ أ مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى 583 المادة أفخارج إقميـ الجميكرية ، كما 
 ،كاقعة مكصكفة بأنيا جنحة في نظر القانكف الجزائرم أك في نظر تشريع البمد الذم ارتكبت فيو

جميا كالحكـ فييا في الجزائر إذا كاف مرتكبيا جزائريا كلـ يبرر ىذا األخير أيجكز المتابعة مف 
. نو إجراء بالعفكأنو حيكـ نيائيا عميو أك نفذت عميو العقكبة أك أنيا تقادمت أك صدر في شأ

كيتحدد مكاف ارتكاب الجريمة باألماكف التي كقعت ضمنيا العناصر المككنة لمركف       
المادم لمجريمة كبالتالي ال يعتد باألعماؿ التحضيرية التي تسبؽ كقكع الجريمة كال باآلثار التي 

فطبقا لقانكف العقكبات الجزائرم فإف تـ ،  2تنتج عنيا كالتي تتحقؽ في كقت الحؽ عمى كقكعيا
نقؿ شخص عف طريؽ االختطاؼ كنقؿ في سيارة مف مدينة مغنية بالجزائر الستغبللو في 

صكرة مف صكر الكاردة في تعريؼ جريمة االتجار بالبشر مثؿ التسكؿ أك السخرة أك الممارسات 
الشبيية بالرؽ أك لنزع أعضائو كنقؿ إلى مدينة كجدة المغربية ، ىنا فإف االختصاص المكاني 

لمجريمة يككف محكمة مغنية ، أما بالنسبة لمشركع فكؿ فعؿ مف أفعاؿ البدء في التنفيذ يعد 
ففي المثاؿ السابؽ إف قاـ الجاني بتيديد الضحية بكاسطة سبلح ،  3مكاف الرتكاب الجريمة 

مني أكنقمو في سيارة مف مدينة مغنية كلـ يستطع أف يتـ الركف المادم لمجريمة لكجكد حاجز 
 كجدة  مدينةرتكاب الجريمة ال يعد عدكال اختياريان ، كلكتـ تكقيفو فيإىنا فإف عدكؿ الجاني عف 

                                                           
 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم582 ػػػػ أنظر المادة  1
دراسة تحميمة تأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية ، كماؿ السعيد ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية .  د ػػػػػػػ  2

 . 680 ، ص 2005 األردف ، ،كالسكرية كغيرىا ، دار الثقافة  لمنشر كالتكزيع، عماف 
 التحقيؽ االبتدائي ، ،الجزء الثاني،محمد عمي سالـ عياد الحمبي ، الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية. د ػػػػػػ   3

 . 283 ، 1996بيركت، ، قكاعد االختصاص، قكاعد اإلثبات، البطبلف ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 
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قتاد ضحيتو إك (أداة الجريمة)المغربية فإف كاف سابقان قد قاـ بتحضير السيارة كالسبلح النارم 
مف مدينة بسكرة فإف المحكمة المختصة ىنا في ىذه الحالة ىي محكمة بسكرة ، كبالتالي 

فالمكاف الذم يبدأ فيو الفاعؿ باستخداـ الكسائؿ لتحقيؽ الركف المادم ىك مكاف كقكع الجريمة، 
.  في مثالنا السابؽ ىك مدينة بسكرة

 ختصاص الشاملإلا: الفرع الثاني 

يعرؼ االختصاص الشامؿ بأنو المبدأ الذم تمنح بمقتضاه أية دكلة حؽ ككاجب ممارسة       
رتكبت خارج إقميميا، كما عرفو بعض أاالختصاص التشريعي كالقضائي في جرائـ معينة 

الفقياء بأنو الحؽ لكؿ دكلة في العقاب عمى األفعاؿ  التي يقترفيا أجنبي خارج إقميميا كلك ضد 
رمة في قانكنيا ككاف المتيـ مكجكدا عمى إقميميا كال جأجنبي آخر ، إذا  كانت ىذه األفعاؿ ـ

يعرفيا بعض الفقياء بأنو المبدأ  الذم يحؽ لكؿ دكلة أف تخضع لسمطتيا كؿ ،  1يمكف تسميمو 
        رتكابيا أك شخص مرتكبياإجريمة ينص عمييا القانكف العقابي بغض النظر عف مكاف 

أك المجني عميو، كدكف األخذ بعيف االعتبار بما إذا كاف القانكف األجنبي ينظر إلييا أيضا بأنيا 
 كمف شركط ، 2جريمة أك إذا كاف الجاني قد حككـ عمييا في الخارج أك نفذ عقكبتيا ىناؾ أك ال

تكفر االختصاص الشامؿ أف تككف الجريمة المرتكبة خارج إقميـ الدكلة، ألنو إف قاـ الجاني 
رتكاب الجريمة داخؿ إقميـ الدكلة فينا يخضع الجاني لبلختصاص اإلقميمي ، كما يجب أف إب

     ختصاص عالمي شامؿ بالنسبة إجنح كال يمكف تصكر اؿتككف الجريمة مف الجنايات أك 
نو يككف قانكف أف تككف الجريمة معاقب عمييا في الدكلتيف أك في إحداىما أم  أ ، كاتمخالؼؿؿ

رتكبت عمييا أالدكلة الذم تـ فييا القبض عمى الجاني معاقبا عمى الجـر ، أك تككف الدكلة التي 
الجريمة تعاقب عمى الجـر أك في كمييما معان، كذلؾ أف يككف الجاني أجنبيا فإف كاف الجاني 
كطنيان فينا نطبؽ عميو مبدأ االختصاص الشخصي كليس االختصاص الشامؿ ، كيجب أف 

                                                           
       ، 1995عمر السعيد رمضاف، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الجزء األكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، . د ػػػػ   1

.  112ص 
. 111 ص  ، حمد فتحي سركر، مرجع سابؽأ. د ػػػػػػ   2
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يككف تطبيؽ االختصاص الشامؿ في مكاف إلقاء القبض عمى الجاني فالدكلة التي يتـ إلقاء 
. القبض فييا عمى الجاني تعد صاحبة االختصاص

 نظام تسميم المجرمين  وموانع التسميم: المطمب الثاني 

      نتطرؽ في ىذا المطمب إلى مفيـك تسميـ المجرميف، ثـ نتطرؽ إلى الصعكبات الخاصة 
بتسميـ المجرميف المتمثمة في مكانع تسميـ المجرميف ألف فقو القانكف الدكلي قد عٌد تسميـ 

المجرميف شكبل مف أشكاؿ التعاكف الدكلي في مكافحة الجريمة، الف الحدكد بيف الدكؿ لـ تعد 
 1.حاجزان أماـ الجناة

 مفيوم تسميم المجرمين : الفرع األول 

    صطبلح تسميـ المجرميف يعني عمؿ بمقتضاه الدكلة التي لجأ إليو شخص متيـ إ      إف 
 2.أك محكـك عميو في الجريمة تسممو إلى الدكلة المختصة في محاكمتو أك تنفيذ العقكبة عميو

خر يرل أف تسميـ المجرميف ىك إجراء دكلي تقبؿ بمقتضاه دكلة بتسميـ آكىناؾ تعريؼ       
   دكلة أخرل بطمب مف ىذه األخيرة مجـر يكجد عمى إقميميا، حتى يحاكـ أك لتنفيذ عقكبة سبؽ

. 3ف صدرت ضده، كيستمد ىذا اإلجراء أصكلو أساسا مف االتفاقيات الدكلية إك

 تحت 102كقد عرؼ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية التسميـ في المادة         
نقؿ دكلة ما شخصان إلى " التقديـ"يعني  (أ)كجاء في نص ىذه المادة : عنكاف مصطمحات

                                                           
 .23ص ،  2006، تسميـ المجرميف بيف الكاقع كالقانكف، دار النيضة، الطبعة األكلى، القاىرة ،ىشاـ عبد العزيز مبارؾػػػػ   1
 بكقرة أمحمد جامعة  ، تحديد نظاـ تسميـ المجرميف، مذكرة لنيؿ درجة ماجستير، كمية الحقكؽ بكدكاك فريدة شبرم ،ػػػػػ   2

. 11 ، ص 2007بكمرداس، 
3
    ،1992 ،، الجزائر،  المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم ، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،بتساـ القراـ إ ــ  

 .29ص 
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نقؿ دكلة ما شخصان إلى دكلة أخرل " التسميـ"يعني  (ب). المحكمة عمبل بيذا النظاـ األساسي
 1.تفاقية أك تشريع كطنيإبمكجب معاىدة أك 

أف تتخمى دكلة عف شخص مكجكد " كىناؾ جانب مف الفقو يعرؼ تسميـ المجرميف بأنو       
     عمى طمبيا لتحاكمو عمى جريمة يعاقبو بيا القانكف الدكليافي إقميميا إلى دكلة أخرل بناءن 

، فالتسميـ يتناكؿ فئتيف مف " أك لتنفيذ في ىذا الشخص  حكمان صادران مف محاكـ ىاتو الدكلة
رتكاب الجريمة في بمد ما ، ثـ ييرب إلى بمد إاألشخاص ، فئة المتيميف كفييا يقـك المتيـ  ب

أخر قبؿ إلقاء القبض عميو فتطمب الدكلة التي كقع  عمى ترابيا الجـر استرداد ىذا المتيـ 
رتكاب إلمحاكمتو أماـ القضاء ، أما الفئة الثانية فيي فئة المحكـك عمييـ ، فعندما يقـك الجاني ب

الجـر كتصدر المحكمة المختصة لمدكلة التي كقع عمى ترابيا الركف المادم لمجريمة حكميا 
القضائي ، كقبؿ أف ينفذ الحكـ النيائي البات ييرب المحكـك عميو إلى بمد أخر ، فتقـك الدكلة 

. 2سترداد المجني لتنفيذ العقكبة المحكـك بيا عميو قبؿ ىركبو لمخارجإالتي أصدرت الحكـ ب

ف تسميـ المجرميف ىك نظاـ في عبلقات الدكؿ يتمثؿ أف تتخمى دكلة عف إكبالتالي ؼ       
 عمى طمبيا إذ تتكلى محاكمتو عف جريمة منسكبة اشخص مكجكد في إقميميا لدكلة أخرل بناءن 

عتبار أف ىذه الدكلة األخيرة ىي صاحبة إرتكبيا، أك لتنفذ فيو حكمان صادرا مف محاكميا بإإليو 
 ككما ذكرنا سابقا فجريمة 3.االختصاص الطبيعي أك األفضؿ في تمؾ المحاكمة أك ذلؾ التنفيذ

االتجار بالبشر تعد جريمة قد ترتكب عادة في أكثر مف إقميـ دكلة ، فمثبل لك أف شخص قاـ 
بنقؿ أشخاص تحت التيديد كاإلكراه الستغبلليـ في أية صكرة مف صكر االستغبلؿ المنصكص 
عمييا في جريمة االتجار بالبشر كأف قاـ بنقؿ ىؤالء األشخاص مف مدينة تكنس بكاسطة سيارة 

                                                           
، المجنة الدكلية " مشركع قانكف نمكذجي: " المحكمة الجنائية الدكلية ، المكاءمات الدستكرية كالتشريعية ، شريؼ عمتـػػػػػ   1

 . 274 ، ص 2006 سنة 4لمصميب األحمر الطبعة 
جامعة  ،  الجرائـ ضد اإلنسانية ، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكف الدكلي ، كمية الحقكؽ ،عبد القادر البقيراتػػػػػ   2

  . 210 ػػػ  209 ، ص 2003الجزائر ، سنة 
.   231ص ، عمي حسيف الخمؼ ، مرجع سابؽ . د ػػػػػػ   3
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الستغبلليـ في التسكؿ مثبل في مدينة الجزائر العاصمة ، ىنا الجريمة كقعت في دكلتيف تتمثؿ 
في الجزائر كتكنس فغالب جرائـ االتجار بالبشر  تككف في إقميـ دكلتيف لذلؾ ارتأينا التطرؽ إلى 

مكضكع تسميـ المجرميف لما لو مف أىمية في مكافحة االتجار بالبشر كتفعيؿ القكانيف التي 
 فاالتجار بالبشر يعد جريمة منظمة التي تبدأ جريمة داخمية يحدد أركانيا  ،تجـر االتجار بالبشر

كينظميا القانكف الداخمي كتتعاكف الدكؿ في مكافحتيا عف طريؽ االتفاقيات الدكلية كيكقع 
سـ المجتمع الداخمي  كاالختصاص فيما يتعمؽ بالجريمة المنظمة ينظمو القانكف إالعقاب ب

 1.الجنائي الداخمي لمدكلة التي تقع الجريمة عمى أراضييا

 : 2فتتميز الجريمة المنظمة بخصائص ذكرناىا سابقا تتمثؿ في       

نو نظاـ يحدد طبيعة العمؿ داخؿ المنظمة اإلجرامية كيحدد األدكار بيف أأم :  التنظيـ -
أعضائيا  

    أم االستمرار في ممارسة النشاط اإلجرامي فزكاؿ احد أعضاء الجماعة:  االستمرارية -
ال يؤثر عمى بقائيا كارتكابيا لمجرائـ  

 . التخطيط كاإلعداد الجيد الرتكاب الجريمة -
 .رتكاب الجريمةإتحقيؽ الربح المادم كىك ىدؼ  -
 .السرية التامة داخؿ الجماعة اإلجرامية -
 .ستخداـ كسائؿ العنؼ لتحقيؽ أىدافيا إ -
 أكثر مف دكلة كقد يشمؿ العالـ يككف فيأنيا جريمة عبر كطنية ، أم النشاط اإلجرامي  -

 . كمو بمعنى عالمية اإلجراـ المنظـ

                                                           
فائزة يكسؼ الباشا، الجريمة المنظمة في ظؿ االتفاقيات الدكلية كالقكانيف الكطنية، دار النيضة العربية، القاىرة . د ػػػػػ   1

 .59 ، ص 2002
الجيكد الدكلية كمشكبلت المبلحقة القضائية، المجمة الجنائية القكمية، ،  الجريمة المنظمة كالعبر كطنية ،سناء خميؿ . د ػػػػػػ   2

 . 93 ، ص 1996 ، سنة 3 العدد 39القاىرة، مجمد 
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 االتفاقية 2000-11-15ككما ذكرنا سابقان فقد تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في         
المناىضة لمجريمة المنظمة عبر الدكؿ كما تبنت البركتكككليف االختيارييف حكؿ االتجار 

باألشخاص كتيريب المياجريف كىذا األخير يعد الكثيقة القانكنية الدكلية األكلى التي تعرؼ 
.  االتجار باألشخاص، كالتي شممت االتجار باألشخاص ألىداؼ مختمفة غير متعمقة بالدعارة

        كؿ أشكاؿ االتجار باألشخاص بما فيو نقميـ 1كيجـر البركتكككؿ في مادتو الثانية      
ستخداـ القكة أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ إأك تسميميـ أك إيصاليـ لمغير بكسائؿ التيديد أك 

ستخداميـ في الدعارة أك غيرىا مف أشكاؿ إستغبلؿ السمطة بيدؼ إاإلكراه أك الغش أك إساءة 
االستغبلؿ الجنسي أك العمؿ القسرم، أك الخدمة أك االتجار باألعضاء أك االسترقاؽ 

 مكرر مف قانكف العقكبات 303كالممارسات الشبيية بو، كىذا ما نجده تقريبان في نص المادة 
    الجزائرم كما أشارت المادة الثالثة مف البركتكككؿ إلى أف قبكؿ الضحية بمثؿ ىذا االستغبلؿ

ظير التقرير المرفؽ أ ، كقد (أ)ستخدمت إحدل الكسائؿ المكضحة في الفقرة إال يعتد بو إذا 
بالقانكف المتعمؽ بضحايا االتجار باألشخاص المكقع في الكاليات المتحدة األمريكية في 

 عدد مف الطرؽ المتبعة في مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ حيث يغرم المتاجركف 28/10/2000
النساء كالفتيات مف المجتمعات الفقيرة  بكعكد كاذبة حكؿ فرص عمؿ شريفة كبأجكر جيدة 

ظير التقرير أ كما ،أك راقصات أك عامبلت مصانع أك عارضات أزياء  كخادمات أك مربيات
كثر  أ شخص عمى األقؿ مف النساء كاألطفاؿ يتـ تيريبيـ سنكيا عبر الحدكد الدكلية ك700أف 

. مف ىؤالء يتاجر بيـ في تجارة الجنس العالمية

أما بخصكص عبلقة جريمة االسترقاؽ بغيرىا مف الجرائـ التي تختص المحكمة         ك
فتتداخؿ جريمة االسترقاؽ مع جريمتي االستبعاد الجنسي كاإلكراه عمى ، الجنائية الدكلية بيا 

كالتي تدخؿ ضمف نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانية، فمقد أدانت محكمة يكغسبلفيا السابقة ، البغاء 
رتكاب جرائـ ضد اإلنسانية الرتكابيـ إ  ب Focaرب في قضية مدينة لص عدد مف ا1992عاـ 
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ستيبلء القكات الصربية عمى إسترقاؽ لمنساء في ىذه المدينة بعد إغتصاب منظـ كإجرائـ 
  1.المدينة

أما في حالة استيفاء الفعؿ لؤلركاف المشتركة في كؿ مف جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ        ك
متمثمة في االستبعاد الجنسي اؿ فتتداخؿ جريمة االسترقاؽ مع جريمتي الحرب  ،ضد الحرب

 كىذا ما نصت عميو المادة الثامنة مف نظاـ ،كاإلكراه في حالتي النزاع المسمح الدكلي كالداخمي
كما تتداخؿ جريمة السخرة أحياننا مع عدد مف جرائـ ،  2األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

ستخداـ األطفاؿ كتجنيدىـ في إالحرب المتمثمة في اإلرغاـ عمى الخدمة في القكات المعادية ك
ستنادا إالنزاعات المسمحة الدكلية ، كاالسترقاؽ بالتالي تعد جريمة دكلية معاقب عمييا 

 كجريمة كطنية يعاقب عمييا في كثير مف الدكؿ مثؿ ما ىك الحاؿ في ،لبلختصاص العالمي 
.  قانكف العقكبات الجزائرم

ستفحاؿ جريمة إفكما ذكرنا سابقان فنظاـ تسميـ المجرميف يؤدم تفعيمو إلى الحد مف        
فيضمف عدـ إفبلت المجرميف مف العقاب في حاؿ إذا كجدكا عمى إقميـ دكلة ، االتجار بالبشر 

قدر عمى أكما أف الدكلة التي ايقترفت الجريمة عمى إقميميا ،  3ال يتيح تشريعيا الجنائي معاقبتيـ
يضاح كيفية كقكع الجريمة، كما يدعـ نظاـ تسميـ  حضار الشيكد كا  جمع أدلة االتياـ كا 

تفاقية دكلية إالمجرميف التعاكف الدكلي في مكافحة الجريمة كال يطرح أم أشكاؿ أف كانت ىناؾ 
لتسميـ المجرميف بيف الدكلة طالبة التسميـ كالدكلة المطمكب منيا التسميـ ، فتطبؽ بنكد االتفاقية 

تفاقية دكلية لتسميـ المجرميف بيف دكلتيف كقاـ إالمبرمة بيف الطرفيف كلكف إذا لـ تكف ىناؾ 
ىنا يرل جانب مف الفقو  ، الجاني بالقياـ بجريمة االتجار بالبشر في دكلة كفر إلى دكلة أخرل

   أف التسميـ ال يككف إجباريا إال إذا كجدت معاىدة تككف الدكلة المطمكب منيا التسميـ طرفان 
                                                           

 .422سكسف تمر خاف بكة مرجع سابؽ ، ص . د ػػػػػ   1
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كىذا ىك  ستنادا إلى سيادتيا ،إفييا ، ك يمكف ألم دكلة رفض طمب التسميـ في ىذه الحالة 
 كىناؾ مف يرل أف التسميـ كاجب دكلي مفركض عمى حككمة 1.الرأم الراجح في القانكف الدكلي

      البمد الذم لجأ إليو المجـر كيؤسس ىذا االلتزاـ عمى التضامف الدكلي في مكافحة اإلجراـ 
 . 2عتبارات العدالة إك

كلما كاف نظاـ تسميـ المجرميف يستند إلى فكرة التعاكف الدكلي في مكافحة اإلجراـ       
جتيازىـ حدكد البمد إلمحاكلة القضاء عمى الجريمة بمنع المجرميف مف اإلفبلت مف العقاب ب

رتكبكا فيو جرائميـ إلى بمد آخر، فيمكف القكؿ بأف أية جريمة معاقب عمييا في القانكف إالذم 
الجزائي لبمد معيف تخضع أساسا لمتسميـ ، كلكف ما جرل عميو العمؿ بيف الدكؿ يخالؼ ذلؾ ، 

ف تشغؿ أجيزة الدكؿ في قضايا تافية ليس ليا مف الخطكرة ما يبرر النفقات أفبل يجكز 
كاإلجراءات التي تتطمبيا عممية التسميـ، كتحديد الجرائـ الخطيرة التي تخضع لمتسميـ ليس 

باألمر السيؿ فبعض الجرائـ قد تككف خطيرة في بعض الدكؿ كال تككف كذلؾ في دكلة أخرل ، 
كقد أخذت ىذه الجرائـ القابمة لمتسميـ تزداد عددان في العديد مف التشريعات كمثاؿ ذلؾ جميع 
االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا دكلة الككيت مع بعض الدكؿ العربية كالتي نصت عمى إمكاف 

التسميـ في الجنايات كالجنح التي يعاقب عمييا في قكانيف الدكؿ طالبة التسميـ كالدكلة المطمكب 
  . 3شد أإلييا التسميـ بعقكبة الحبس مدة سنة أك بعقكبة 

كبكجو عاـ ال يككف التسميـ إال في الجنايات ك الجنح الخطيرة ، أما بالنسبة لممخالفات          
ك الجنح المعاقب عمييا بعقكبات خفيفة فبل تصمح أف تككف سببان لمتسميـ ، كيشترط أف يككف 
الفعؿ معاقب عميو في آف كاحد في الدكلة الطالبة لمتسميـ كالمطمكب منيا التسميـ ، فقد قرر 

يجب كقاعدة عامة أف يككف الفعؿ الذم بسببو  " 1880معيد القانكف الدكلي بأكسفكرد عاـ 
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يطمب تسميـ الجاني معاقبان عميو بمقتضى قانكف البمديف إال في حالة ما إذا كاف بسبب األنظمة 
الخاصة بالبمد المطمكب منيا التسميـ أك بسبب مكقعيا الجغرافي ، ال يمكف أف تقع فييا 

نو سيأتي يـك ال ينظر فيو أ، كىدؼ رجاؿ القانكف يكمف في "الظركؼ المادية المككنة لمجريمة
إال أف الفعؿ معاقب عميو بمقتضى قانكف البمد الطالب بدكف بحث فيما إذا كاف معاقب عميو 

  1.في قانكف البمد المطمكب منو التسميـ

 أف الشخص المطمكب تسميمو في تسميـ  ، ك ذلؾكيختمؼ تسميـ المجرميف عف المجكء     
المجرميف ال يتمتع بالحماية الدكلية المقررة لبلجئ التي تقررىا المعاىدات الدكلية كالدساتير، 
فإجراء تسميـ المجرميف ينشأ مف المعاىدات الثنائية كمتعددة األطراؼ الخاصة بالتسميـ التي 

تبرميا الدكؿ فيما بينيا ، كما أف إجراءات التسميـ تككف عمى شخص ارتكب جريمة أك مشتبو 
 فالبلجئ شخص غادر بمده ،شخص مجـرؿ بالضركرة منح أما حؽ المجكء فبل م،رتكابياإفي 

نتمائو الديني أك العرقي، كما يختمؼ إاألصمي خشية اضطياده بسبب اعتقاده السياسي أك 
تسميـ المجرميف عف تبادؿ أسرل الحرب، فأسير الحرب يعرؼ بأنو كؿ شخص يقع في يد 

رتكبيا ، كيدخؿ في عداد أسرل الحرب المتطكعيف، إالعدك كلسبب عسكرم ال لسبب جريمة 
رئيس دكلة العدك، المدنيكف إذا عثر عمييـ في ميداف القتاؿ ، كيمكف اعتبار األسير مجرما إف 

رتكب جريمة دكلية أثناء الحرب أك بسببيا مثؿ إبادة الجنس أك قتؿ العزؿ ، كىذا ما حدث إ
إباف الحرب العالمية الثانية مف مجرمي الحرب الذيف تشكمت ليـ محاكـ نكرمبكرغ كطككيك كفي 

  ،2ىذه الحالة يصبح الجاني مجـر حرب كيخضع لنطاؽ التسميـ في إطار الجرائـ الدكلية
كبالتالي فيككف الشخص المراد تسميمو متيمان أك مشتبيان فيو بارتكاب جريمة ، أما أسير حرب 

. ستثنائية كما ذكرنا سابقان إفيعد مدافعان عف ببلده كال يعتبر مجرما إال في حاالت 

                                                           
 المكسكعة الجنائية، إضراب تيديد، تسميـ المجرميف، الجزء الثاني، دار الكتب المصرية الطبعة  ،عبد الممؾ جندمػػػػػػ   1
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موانع التسميم والمشكالت الخاصة بتفعيمو : الفرع الثاني 

سنتطرؽ بالدراسة في ىذا الفرع لمكانع تسميـ المجرميف كالمشكبلت الخاصة بتفعيمو        
كتتمثؿ في رعايا الدكلة فيحظر حسب االتجاىات الدكلية المعاصرة تسميـ رعايا الدكلة بصفة 

 الياربيف فبل يجكز األرقاء ككذلؾ  ، المتمتعيف بالحصانةلؤلشخاصكما نتطرؽ ، مطمقة 
رتكابيـ جرائـ لمتخمص مف حالة الرؽ ، كسندرس كذلؾ الجريمة السياسية التي إتسميميـ عند 

رتكابيا سياسيا، ىنا ال يجكز تسميـ مرتكب الجريمة السياسية اليادفة لتغيير إيككف الدافع مف 
 .نظاـ الحكـ القائـ في مجتمع معيف 

رعايا الدولة : أوال

 إف التسميـ يتبع شركطان تتعمؽ بالشخص الذم ىك مكضكع التسميـ كباألحداث المسندة       
رتكبت كمف جية أخرل ىناؾ أإليو، أم أف التسميـ يقتضي مف جية أف تككف ىناؾ جريمة 

حتراـ بعض إكبالعقكبة التي حكـ بيا عميو، كفي األخير ،  1رتكبيا أك ايتيـ بارتكابيا إشخص 
، فالشخص المطمكب تسميمو يعد محكر إجراء التسميـ كلكف ليس كاإلجراءاتقكاعد االختصاص 

كؿ متيـ مطمكب لمتسميـ يجب تسميمو كال يجكز لمدكلة المطمكب منيا التسميـ أف تسمـ رعاياىا 
كىذا المبدأ ىك المتبع لدل غالبية الدكؿ، ككثيرا ما يتـ النص عميو في المعاىدات كفي 

التشريعات الداخمية الخاصة بتسميـ المجرميف ، فإف كاف الشخص المطمكب يحمؿ جنسية 
رتكب الجـر عمى إقميـ الدكلة الطالبة ، إنو أالدكلة الطالبة فإف ذلؾ ال يثير أم إشكاالت طالما 

كيثار الخبلؼ في مسألة الجنسية متى كاف الشخص يحمؿ جنسية الدكلة المطالبة إذ تكاد تتفؽ 
. ر تسميـ رعايا الدكلة بصفة مطمقة ظاالتجاىات الدكلية المعاصرة عمى ح

 بينما تجيز بعض الدكؿ تسميـ رعاياىا كفقان لضكابط كشركط محددة، كلكف عدـ تسميـ        
المجرميف مف مكاطني الدكلة ال يعني إفبلتيـ مف العقاب ، فتنص العديد مف القكانيف الكطنية 
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عمى محاكمتيـ أماـ القضاء الكطني، كقد نصت المعاىدة الدكلية الخاصة بتسميـ المجرميف 
ستثناء رعايا الدكلة المطمكب منيا التسميـ، كقضت بعدـ إجازة تسميميـ، كما نصت عمى إعمى 

كتعد الجزائر مف الدكؿ التي حضرت تسميـ رعاياىا كىذا ما نجده في ، غمب الدكؿ أذلؾ قكانيف 
: ال يقبؿ التسميـ في الحاالت اآلتية"  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 698نص المادة 

إذا كاف الشخص المطمكب تسميمو جزائرم الجنسية ، كالعبرة في تقدير ىذه الصفة بكقت  .1
 .جمياأكقكع الجريمة المطمكب التسميـ مف 

 إذا كانت لمجناية أك الجنحة صبغة سياسية أك إذا تبيف مف الظركؼ أف التسميـ مطمكب  .2
 .لغرض سياسي

 .رتكبت الجناية أك الجنحة في األراضي الجزائريةأ إذا  .3
 إذا تمت متابعة الجناية أك الجنحة كالحكـ فييا في األراضي الجزائرية كلك كانت قد  .4

 1.رتكبت خارجياأ

كبالتالي فإف محاكمة الجاني أماـ محاكـ الدكلة التي ارتكبت فييا الجريمة كطبقا لقانكنيا        
تفاقية إ أما بخصكص عديمي الجنسية، فقد عرفت المادة األكلى مف ، 2قرب لتحقيؽ العدؿأىك 

 المتعمقة بكضع عديمي الجنسية التي 1960 كالتي دخمت حيز النفاذ في 1954نيكيكرؾ لسنة 
 مؤتمر مفكضيف دعا إلى عقده المجمس االقتصادمفي  1954 أيمكؿ سبتمبر 28ايعتمدت في 

: النفاذ تاريخ بدء(1954أبريؿ /  نيساف 26المؤرخ في  (27د ػ ) ألؼ 526كاالجتماعي بقراره 
 الشخص الذم ال تعتبره أية دكلة مكاطننا عمى أنو"  عديـ الجنسية. (1960يكنيو /  حزيراف 6

 فكؿ شخص ال يحمؿ جنسية أم دكلة يعد عديـ الجنسية كال يتمتع ، 3"فييا بمقتضى تشريعيا

                                                           
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ 1966 جكاف 08 المؤرخ في 155 / 66 مف األمر رقـ 698المادة ػػػػػػ   1

. كالمتمـ
.   249عمي حسيف الخمؼ ، مرجع سابؽ ص . د ػػػػػػػ   2
 المجمس االقتصادم-  مؤتمر مفكضيف 1954 أيمكؿ سبتمبر 28في  اتفاقية كضع األشخاص عديمي الجنسية ػػػػػػ 3

 (.1960يكنيو /  حزيراف 6: النفاذ تاريخ بدء(1954أبريؿ /  نيساف 26المؤرخ في  (27د ػ ) ألؼ 526كاالجتماعي بقراره 
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بأم حماية مف جانب الدكلة كال يستطيع أف يطمب حماية أم دكلة كىك معرض لئلبعاد 
كالترحيؿ إلى دكلة أخرل في أم كقت كاف كال يعتبر أجنبيان كال يعتبر الجئان سياسيان ألف ىاتيف 

. الصفتيف تمنحاف لو حماية معينة، فيجكز تسميـ عديـ الجنسية دكف أم قيد

األشخاص المتمتعين بالحصانة : ثانيا

ألسباب  إف الحصانة تعني جعؿ المتمتع بيا في حالة تمنع التعرض إليو، أك مقاضاتو        
الدبمكماسي كمف في حكمو،  ينظميا القانكف الدكلي في مجاؿ العبلقات الدكلية بالنسبة لممبعكث

. رعايا الدكؿ المعنية كينظميا القانكف الكطني فيما يتعمؽ بمف يتمتع بالحصانة مف

كبالتالي الحصانة بالمفيـك الجنائي تعني كجكد عائؽ دكف تحريؾ الدعكل العمكمية ضد        
تياـ ليذا الشخص كفقا ألحكاـ قانكف العقكبات إحد األفراد كبالتبعية إمكانية عدـ تكجيو أم أ

الكطني، كيقصد بيا الميزات التي تمنح لبعض األشخاص إلخراجيـ مف االختصاص القضائي 
 كمف الفئات ،لمدكلة المضيفة كميان أك جزئيا بحسب نكع كطبيعة الحصانات الممنكحة لكؿ منو

التي تتمتع بالحصانة رؤساء الدكؿ األجنبية ، فبل يسأؿ رئيس الدكلة األجنبي داخؿ إقميـ الدكلة 
حد رؤساء الدكؿ جريمة خارج دكلتو أرتكب إرتكابو ألم جريمة ، فمك إالتي يكجد فييا عف 

كتكجو إلى دكلة أخرل فبل يجكز ليذه الدكلة أف تسممو ، فرؤساء الدكؿ كالمعتمدكف السياسيكف 
حدىـ جريمة في إقميـ دكلة أخرل كلكف يجكز تسميـ رئيس الدكلة أال يجكز تسميميـ إف ارتكب 

نتيت مدة رئاستو بشرط أف يككف طمب إاألجنبية إذا زالت عنو ىذه الصفة إف تـ عزلو أك 
 كرغـ ذلؾ فإف ، 1التسميـ في جرائـ ارتكبيا في الكقت الذم لـ يكف فيو متمتعان بصفة الرئاسة 

 ال تعتد بالحصانة لرؤساء الدكؿ في 27النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في المادة 
ختصاص المحكمة الجنائية الدكلية فقد نصت المادة إرتكابيـ لجريمة دكلية تدخؿ في إحالة 

: سابقة الذكر عمى مايمي

                                                           
 ، 1948  ، اإلسكندرية ،  ، منشأة المعارؼ 2القانكف الدكلي العاـ الجزء األكؿ ، طبعة – عمي صادؽ أبك ىيؼ . د ػػػػػ   1

 .283ص 
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يطبؽ ىذا النظاـ األساسي عمى جميع األشخاص  بصكرة متساكية دكف أم تمييز بسبب -1"
        الصفة الرسمية، كبكجو خاص فإف الصفة الشخصية لمشخص، سكاءن كاف رئيسان لدكلة 

أك حككمة أك عضك في حككمة أك برلماف أك ممثبل منتخبان أك مكظفا حككميان، ال تعفيو بأم 
حاؿ مف األحكاؿ مف المسؤكلية الجنائية بمكجب ىذا النظاـ األساسي ، كما أنيا ال تشكؿ في 

.   لتخفيؼ العقكبة ان حد ذاتيا سبب

ال تحكؿ الحصانات أك القكاعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص -2
ختصاصيا عمى ىذا إسكاءن كانت في القانكف الكطني أك الدكلي ، دكف ممارسة المحكمة 

    رتكب رئيس دكلة أك رئيس حككمة أك عضك في الحككمة أك برلمانيإ كعميو فإف 1"الشخص
ف ارتكب جريمة مف اختصاص المحكمة إ فإف صفتو ىاتو ال تعفيو مف المتابعة ، أك مكظؼ

 في االسترقاؽستبعاد جنسي أك إفإف قاـ رئيس دكلة أك رئيس حككمة بجريمة ، الجنائية الدكلية 
رتكاب جريمة السخرة بأف جمع مجمكعة مف األشخاص إحالة نزاع مسمح دكلي ، أك قاـ ب

إلرغاميـ عمى العمؿ في صفكؼ القكات المعادية ك أجبرىـ عمى االشتراؾ في عمميات حربية 
ف رئيس دكلة مثبل قاـ بتجنيد أطفاؿ في نزاع مسمح فينا ال يعتد بصفتو أأك  في عمؿ مسمح ،

 القكاعد اإلجرائية التي ترتبط بيذه الصفة الرسمية سكاء في أكالرسمية كال تحكؿ الحصانة 
 .  الكطني دكف متابعتو أماـ المحكمة الجنائية الدكليةأكالقانكف الداخمي 

 

 

 

 

 
                                                           

 .208 مرجع سابؽ  ، ص ، شريؼ عمتـػػػػػػ   1
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األرقاء الياربين : ثالثا

إف عدـ تسميـ الرقيؽ اليارب الذم فر لمتخمص مف حالة الرؽ كالسترداد حريتو تبرره        
عتبارات إنسانية مستمدة مف ككف حالة الرؽ ترفضيا جميع األدياف السماكية كالمشاعر إ

فإذا كاف األشخاص ىاربيف إلى دكلة أخرل السترداد حريتو أك لمتخمص مف ،  1اإلنسانية 
رتكبكىا بصفتيـ أرقاء لمتخمص مف حالة الرؽ ، أما الجرائـ إمسؤكليتيـ عف الجرائـ التي 

عتدل عمى إ بأف ضرب أك جرحاألخرل فيجكز تسميميـ عنيا ، فإذا قاـ الشخص مثبلن بجـر 
الشخص الذم كاف يحتجزه كيستعممو في أم صكرة مف صكر االتجار بالبشر كفر إلى دكلة 

  2. ستردادنا لحريتوإأخرل ىنا ال يمكف تسميمو ، ألنو ىرب كقاـ بالجريمة 

الجريمة السياسية : رابعا

         تعد الجريمة سياسية إف كاف الدافع الرتكابيا سياسيا، كتيدؼ لتغيير نظاـ الحكـ      
كمف المبادئ المستقرة في الكقت الحاضر مبدأ عدـ تسميـ . أك النظاـ القائـ لمجتمع معيف

المجرميف السياسييف ، كقد أصبح ىذا المبدأ ثابتان في دساتير بعض الدكؿ ،كفي المعاىدات 
 فقرة 298الدكلية ، فقد نص المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم في المادة 

 3"إذا كانت لمجناية أك الجنحة صبغة سياسية – 2... ال يقبؿ التسميـ في الحاالت اآلتية  " 2
 طمب يكغكسبلفيا تسميميا ثبلثة أفراد مف 1952كلقد رفضت المحكمة الفدرالية السكيسرية سنة 

رغاميا عمى اليبكط في سكيسرا ، كقد  طاقـ طائرة ركاب يكغسبلفية قامكا بتغيير مسار الطائرة كا 
  4.عتبرت المحكمة أف ىذه األفعاؿ جرائـ سياسية كرفضت طمب التسميـإ

                                                           
  ، مطبعة دار الحكمة لمطباعة كالنشر، المكصؿ،  األحكاـ العامة في قانكف العقكبات ، ماىر عبد شكيش الدرة . د ػػػػػ   1

 .166 ، ص 1990
.   242ص ، عمي حسيف الخمؼ، مرجع سابؽ . د ػػػػػ  2
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ 1966 جكاف 08 المؤرخ في 155 / 66 مف األمر رقـ 698المادة ػػػػػػ   3

. كالمتمـ
  .203عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص . د   4
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 المجان الوطنية المتخصصة لمكافحة جرائم االتجار بالبشر: المبحث الرابع
 

 

جاءت معظـ التشريعات الجنائية سكاءن العربية كاألجنبية عمى أحكاـ كنصكص خاصة 
ختصاصات محددة تيتـ بمكافحة إتتضمف إنشاء لجاف متخصصة، كذات تشكيؿ خاص ب

 المؤرخ في 249-16مؤخرا في المرسـك الرئاسي رقـ قاـ االتجار بالبشر، كالمشرع الجزائرم 
إنشاء المجنة الكطنية لمكقاية ب 2016 سبتمبر سنة 26 ىػ المكافؽ لػ 1437 ذم الحجة عاـ 24

ك ىذا تأكيدا عمى حرص الجزائر عمى محاربة ظاىرة  ،مف االتجار باألشخاص كمكافحتو
كسنتطرؽ االتجار باألشخاص ك تكريسا لحماية حقكؽ اإلنساف عمى المستكل الداخمي ، 

 ىذه المجنة كلمكقؼ المشرع الفرنسي كالمشرع األردني كالمشرع المصرم كالمشرع إلىبالدراسة 
نشاء المجنة الخاصة بمكافحة جرائـ االتجار بالبشر ككذلؾ المجنة الكطنية لمكقاية إاألمريكي مف 

 .مف االتجار بالبشر كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا
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المشرع الفرنسي وتشكيل المجنة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار بالبشر : المطمب األول
 ختصاصاتيا إ لمكافحة جرائم االتجار بالبشر واألمريكيةوالمجنة 

جاء في التشريع الفرنسي حكؿ تككيف لجاف      سنتطرؽ بالدراسة في ىذا المطمب إلى ما
لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر األمريكية ميمتيا مكافحة جرائـ االتجار بالبشر كندرس المجنة 

 .كاختصاصاتيا

المشرع الفرنسي وتشكيل المجنة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار بالبشر : الفرع األول

تفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية إنضمت فرنسا إلى إلقد         
 كبركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ 2000لعاـ 

، كلكف فرنسا لـ تقـ بإنشاء لجنة 2005كاالتفاقية األكربية بشأف مكافحة االتجار بالبشر لعاـ 
كقد جددت منظمة العفك الدكلية دعكتيا . كطنية متخصصة لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر

كلة عف مكافحة جرائـ ؤلمسمطات الفرنسية بااللتزاـ بإنشاء مثؿ ىذه الييئة الكطنية لتككف مس
 لجنة مكافحة االسترقاؽ 1994االتجار بالبشر في إطار االتفاقية األكربية ، كلقد أنشأ في عاـ 

الحديث كيختصر نشاط ىذه المجنة في مكافحة االتجار بالبشر بغرض االستغبلؿ لمعمؿ الذم 
 كتعمؿ عمى الكقكؼ عمى  ،يكجد في ثبلثة أشكاؿ كىي االسترقاؽ كالسخرة كالعمؿ الجبرم

كراؽ  أحقيقة العمؿ في المنازؿ كىيمنة رب العمؿ عمى المستخدـ مثؿ مصادرة جكاز سفره ك
ىكيتو كعزلو كتكجد كذلؾ ىيئة أخرل تسمى بالديكاف المركزم لمكافحة االتجار بالبشر كتخضع 

حد الدكاكيف التسعة أ ، كيعد ىذا الديكاف مف 1لسمطة المدير المركزم لمشرطة القضائية 
المختصة في مكافحة اإلجراـ المنظـ كالجرائـ االقتصادية كميمة الديكاف الفرنسي المركزم في 

مكافحة االتجار بالبشر ىي جمع المعمكمات حكؿ الدعارة ك القكادة ككضع ىذه المعمكمات 
تحت تصرؼ القضاء كاالتصاؿ مع جيات الشرطة كالدرؾ الكطني لتنسيؽ مكافحة االتجار 

كيمعب دكر الكسيط بيف إدارات كالشرطة القضائية كثبلث  ، بالبشر لغرض االستغبلؿ الجنسي
                                                           

 .321ص ، شاكر إبراىيـ العمكش، مرجع سابؽ . دػػػػػػ   1
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ما عمى المستكل الدكلي فميمة الديكاف تبادؿ أ ،إدارات إقميمية باريس كفارسام كاماكسيك
 كيبقى دكر لجنة مكافحة  ،1كركبكؿ كاإلنتربكؿ كتكعية الدكؿ المصدرة لمعمالةأالمعمكمات مع 

 كالديكاف المركزم الفرنسي لمكافحة االتجار 1994االسترقاؽ الحديث الفرنسية المنشأة في عاـ 
 كنظران ألف فرنسا تعد دكلة مستكردة ،بالبشر ال يرقياف لمقياـ بمياـ مكافحة االتجار بالبشر

لضحايا االستغبلؿ االقتصادم كالجنسي كعدد الضحايا االسترقاؽ كبير، كلمحاربة ىذه الظاىرة 
 لجنة كطنية فرنسية لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر كلعؿ إنشاءالدكلية الخطيرة كاف يجب 
تفاقية األمـ إنضمت كصادقت عمى إ فرنسا أف ىذه المجنة رغـ إنشاءالمشرع الفرنسي تيرب مف 

 كبركتكككؿ باليرمكا المكمؿ ليا 2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 
 كذلؾ الف االقتصاد الفرنسي يستفيد 2002المتعمؽ بمنع كقمع جرائـ االتجار باألشخاص عاـ 

. ستعماؿ العمالة األجنبية كاالستغبلؿ االقتصادم لؤلجانب غير الفرنسييفإمف 

ختصاصاتيا إالمجنة الوطنية األمريكية لمكافحة جرائم االتجار بالبشر و: الفرع الثاني

لقد قامت الكاليات المتحدة األمريكية بكضع قانكف خاص لحماية ضحايا االتجار بالبشر لعاـ   
2000 (TRAFFICKING VICTIMS PROTECTION ACT OF 2000 TVPA) . 

ك ىذا القانكف يعد أكؿ قانكف فيدرالي مكسع في الكاليات المتحدة األمريكية لمكافحة         
 2008 ك سنة 2005 ك في سنة 2003 كقد أجرل عميو تعديبلت في سنة ،االتجار بالبشر

ستحدث ىذا القانكف نظاما يمنح لضحايا االتجار بالبشر حؽ اإلقامة المؤقتة في الكاليات إكقد 
 . (T. VISA )المتحدة األمريكية أم ما يسمى 

         ( TVPA ) مف قانكف حماية ضحايا االتجار بالبشر 104ك بمكجب الجزء رقـ      
 ك تعديبلتو فإف كزير الخارجية األمريكي يقـك برفع تقرير سنكم إلى الككنغرس 2000لعاـ 

لتزاـ الدكلة إاألمريكي بخصكص عمميات االتجار بالبشر  في كؿ بمد أجنبي  يتضمف مدل 
                                                           

رادية تيتكش، جريمة االتجار بالبشر العابرة لمحدكد، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، ػػػػػػػ   1
 .183 – 182ص ،  2010
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بالمعايير الدنيا لمقضاء عمى االتجار بالبشر كما حددىا قانكف حماية االتجار بالبشر األمريكي 
         ك تعد كزارة الخارجية ىذه التقارير مف خبلؿ استعماؿ المعمكمات الكاردة إلييا مف 

           كليف في الحككمات األجنبية ، ك المنظمات غير الحككمية ،ؤالسفارات األمريكية ك بعض المس
ك المعمكمات المقدمة إلى مكقع األنترنت الذم أنشأتو كزارة ، ك المنظمات الدكلية 

ليتمكف األفراد ك المنظمات تقديـ المعمكمات   Tipreprot@state.gov 1الخارجيةاألمريكية
. حكؿ كيفية قياـ حككماتيـ بمعالجة قضايا االتجار بالبشر

: كحسب قانكف حماية ضحايا االتجار بالبشر فإف الدكؿ تصنؼ إلى ثبلثة فئات ك ىما

 دكؿ تمتـز حككمتيا كميان مع المعايير الدنيا الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر: فئة أكلى -
متثاال تاما بمعايير الحد األدنى لقانكف حماية إحككمات الدكؿ التي ال تمتثؿ : فئة ثانية -

 .ضحايا االتجار بالبشر، كلكنيا تبذؿ جيكدا كبيرة لبلمتثاؿ إلى تمؾ المعايير
 المعايير الدنيا كال تبذؿ جيكدان إلىمتثاال تامان إحككمات الدكؿ التي ال تمتثؿ :فئة ثالثة -

 .كبيرة لمقياـ بذلؾ

ك تكاجو الدكؿ المصنفة في الفئة الثالثة عقكبات معينة ك تمتنع الكاليات المتحدة        
كما تقـك الكاليات المتحدة األمريكية بمعارضة حصكؿ ىذه . األمريكية عف تقديـ مساعدات ليا

. الدكلة عمى مساعدات مف صندكؽ النقد الدكلي ك البنؾ الدكلي

  : دكلة ك منيا32( 1) األكلىفقد بمغ عدد الدكؿ المصنفة في الفئة2011ك في تقرير عاـ      
. الكاليات المتحدة األمريكية ، المممكة المتحدة ، النمسا ، فرنسا ، ألمانيا ، سكيد ، ايطاليا 

البحريف ، :  دكلة منيا 74فبمغ عدد الدكؿ المصنفة في ىذه الفئة  (2)الثانية  الفئة    أما
األردف ، دكلة الكياف الصييكني ، سكيسرا ، الياباف ، جنكب إفريقيا ، اإلمارات العربية المتحدة 

.  ، مصر ، المغرب ، تركيا ، اليكناف
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 23 بمغ عدد الدكؿ المصنفة في ىذه الفئة 2011ففي عاـ  (3 ) الثالثة الفئةبخصكصك      
 ، ككريا الشمالية ، الككيت ، لبناف ، المممكة العربية السعكدية ، السكداف 1الجزائر   دكلة منيا 

متثاال تاما إ، فنزكيبل ، إيراف ، اليمف ، ككبا ، ك ىذه الفئة الثالثة ىي البمداف التي ال تمتثؿ 
ك بالتالي تصنؼ دكؿ العالـ لمفئات الثبلثة السابقة لممعايير الدنيا ك ال تبذؿ جيكدا لمقياـ بذلؾ 

األخيرة الثالثة تضـ الدكؿ التي ال تتماشى مع السياسة الخارجية لمكاليات الذكر ، ك لكف الفئة 
 كبالتالي فإف الكاليات المتحدة األمريكية  صنفتيا عمى أنيا دكؿ ال تبذؿ ،المتحدة األمريكية 

ككريا الشمالية ، ككبا ، :  كمف ىذه الدكؿ مثبل ،جيكدا دكلية  لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر 
ك فنزكيبل فمف الغرابة أف الفئة األكلى نجدىا تتضمف الدكؿ الحميفة لمكاليات المتحدة  ك الجزائر

 في الفئة الثانية نجد فييا الدكؿ  ، أمااألمريكية  مثؿ فرنسا ، ألمانيا ، بمجيكا ، المممكة المتحدة 
ك الياباف ك جنكب  تعارض السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية كالمغرب ال التي

 ك ىذا يدؿ أف ىذا التصنيؼ الذم جاء بو القانكف الخاص لحماية ضحايا االتجار ،إفريقيا
 األمريكي ما ىك إال تدخؿ في السياسة الداخمية لمدكؿ بدعكل حماية حقكؽ 2000بالبشر لعاـ 

 الذم أراه  المتكاضعك ىذا تفسيرم الخاص، ضحايا االتجار بالبشر ك حماية حقكؽ اإلنساف 
. حسب كجية نظرم في ىذا المكضكع

 كتعديبلتو عمى 2000كلقد نص قانكف مكافحة االتجار باألشخاص األمريكي لسنة      
تأسيس فريؽ لمعمؿ الحككمي المشترؾ، كيقـك برصد عمميات رصد االتجار بالبشر كحدد 
المشرع األمريكي تشكيؿ لجنة مكافحة االتجار بالبشر الذم جعمو برئاسة كزير الخارجية 

:  كىـالكاليات المتحدة األمريكيةكعضكية كؿ مف األشخاص اآلتيف المعينيف مف طرؼ رئيس 
كزير الخارجية، المدير اإلدارم لمككالة األمريكية لمتنمية الدكلية، كزير العدؿ األمريكي، 

 2.كليف آخريف قد يتـ تعيينيـ مف طرؼ رئيس الجميكريةؤمس
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الكاليات المتحدة كلكف بالرجكع ألعضاء ىذه التشكيمة نجد أنيا ال تضـ ممثبل عف رئيس      
       كال يتضمف كذلؾ عمى ممثؿ لحقكؽ اإلنساف.  الذم يقـك بتعييف أعضاء المجنةاألمريكية

أك إحدل المجاف الكطنية المدافعة عف حقكؽ اإلنساف، كرغـ أف الكاليات المتحدة األمريكية تعد 
بمدا مستفيدا مف االتجار بالبشر خصكصا بالنسبة لبلستغبلؿ االقتصادم، فاف سياسة الكاليات 

. المتحدة األمريكية ال تعد فعالة في مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر

أما بالنسبة الختصاصات المجنة الكطنية األمريكية لمكافحة االتجار بالبشر، فقد حدد        
 كتعديبلتو 2000 مف قانكف حماية ضحايا االتجار باألشخاص األمريكي لسنة 105الجزء 

:  مياـ المجنة الكطنية األمريكية لمكافحة االتجار بالبشر فيما يمي

مف قانكف حماية ضحايا االتجار بالبشر األمريكي لسنة  (105)تنفيذ مياـ أحكاـ الجزء  .1
 . كتعديبلتو2000

تقييـ التقدـ الذم أحرزتو الكاليات المتحدة األمريكية كبمداف أخرل في مجاؿ مكافحة  .2
عمميات االتجار باألشخاص كحماية ضحاياه كمساعدتيـ، كفي مجاؿ محاكمة 

كليف عف تمؾ العمميات كتنفيذ القكانيف بحقيـ، بما في ذلؾ الدكر الذم يمعبو الفساد ؤالمس
 .جؿ تسييؿ عمميات المتاجرة باألشخاصأفي القطاع العاـ مف 

تحمؿ المسؤكلية الرئيسية في مساعدة كزير الخارجية عمى إعداد التقارير الكارد كصفيا  .3
 .مف القانكف (110 )ءفي الجز

تكسيع اإلجراءات المتبعة في الككاالت كالمصالح الحككمية كفيما بينيا بغية تجميع  .4
كتنظيـ البيانات بما في ذلؾ تجميع البيانات عف البحكث الميمة كالمراجع المتعمقة 

بالعمميات المحمية كالدكلية لممتاجرة باألشخاص، كفي ىذا اإلطار يحتـر أم إجراء مف 
إجراءات تجميع البيانات التي تـ تحديدىا بمكجب ىذا الجزء الفرعي كسرية المعمكمات 

 .الخاصة بعمميات االتجار باألشخاص
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االشتراؾ في الجيكد المبذكلة لتسييؿ التعاكف بيف بمداف الضحايا كالبمداف التي ينقمكف  .5
 تقكية القدرات إلىعبرىا، كتمؾ التي يتكجيكف إلييا كيقصدكنيا، كترمي تمؾ الجيكد 

المحمية كاإلقميمية لمحيمكلة دكف تنفيذ عمميات االتجار باألشخاص كمكافحة مف يقكمكف 
نيا تعزيز الجيكد أبتنفيذىا كمساعدة ضحاياىا، كتشمؿ تمؾ الجيكد مبادرات مف ش

كف ؤالتعاكنية بيف البمداف التي يتكجو إلييا الضحايا كيقصدكنيا، كتمؾ التي ينش
كيخرجكف منيا، كما تشمؿ المساعدات الرامية إلعادة دمج ضحايا عمميات المتاجرة 

 .باألشخاص في مجتمعات ببلد منشئيـ بصكرة مناسبة

كفحص " السياحة ألغراض جنسية"دراسة النشاط التجارم الدكلي الذم يتـ تحت عنكاف  .6
ستغبلؿ النساء إالدكر الذم يمعبو ىذا النشاط في عمميات المتاجرة باألشخاص كفي 

 .كاألطفاؿ جنسيا في جميع أنحاء العالـ

جؿ أالتشاكر مع المنظمات الحككمية كغير الحككمية كمع غيرىا مف كيانات أخرل مف  .7
 1.تعزيز كتنمية أغراض ىذا القسـ مف أقساـ القانكف

كما أف القانكف خكؿ لكزير الخارجية األمريكي تأسيس مكتب في كزارة الخارجية يتكلى       ك
مياـ رصد عمميات المتاجرة باألشخاص كمكافحتيا كتقديـ المساعدة لفريؽ العمؿ، كيرأس ىذا 
المكتب مدير يتحمؿ المسؤكلية الرئيسية عف ميمة مساعدة كزير الخارجية عمى تنفيذ األىداؼ 

التي نص عمييا ىذا القانكف، كمف مياـ المجنة الكطنية األمريكية لمكافحة جرائـ االتجار 
باألشخاص إعداد تقرير سنكم يتـ عرضو عمى الككنغرس األمريكي حكؿ جيكد الحككمات 

. األجنبية لمحد مف جرائـ االتجار باألشخاص

 كطبقا لقانكف حماية ضحايا االتجار باألشخاص  ، كيترتب عمى ىذا التقرير السنكم       
ف المساعدات األمريكية كالمساعدات الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية إكتعديبلتو األمريكي ؼ
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التي تقدميا ىذه األخيرة لدكؿ العالـ مرتبطة كمتبلزمة مع تصنيؼ الدكؿ حسب التزاماتيا 
 كيتـ منع تمؾ المساعدات ،بالمعايير اليادفة لمقضاء عمى أعماؿ االتجار بالبشر كاالسترقاؽ

       األمريكية عف حككمات الدكؿ التي ال تنصاع لمحد األدنى مف المعايير الرامية لمقضاء 
     ككذلؾ الدكؿ التي ال تقـك بمجيكدات ليا أىميتيا لمقضاء ،عمى أعماؿ المتاجرة باألشخاص

   مف اجؿ االنصياع لتمؾ المعايير، عندما ال تعتبر تمؾ المساعدات مساعدات إنسانية كعندما 
 كتقسـ بمداف العالـ كفقا ليذا التقرير إلى ثبلث أصناؼ 1ال تككف مرتبطة بالتبادؿ التجارم،

: كىي

البمداف التي ينطبؽ عمييا الحد األدنى مف المعايير الرامية إلى القضاء عمى عمميات  (1
 .االتجار باألشخاص، كتقـك حككماتيا باالنصياع تماما لتمؾ المعايير كتطبيقيا

 البمداف أك الدكؿ التي ينطبؽ عمييا الحد األدنى مف المعايير الرامية إلى القضاء عمى  (2
عمميات االتجار باألشخاص، كال تطبؽ بعد بصكرة كاممة تمؾ المعايير، كلكنيا تقـك 

 . جؿ االنصياع لتمؾ المعايير كتطبيقياأنيا كأىميتيا مف أبجيكد ليا ش

البمداف أك الدكؿ التي ينطبؽ عمييا الحد األدنى مف المعايير الرامية إلى القضاء عمى  (3
جؿ االنصياع أنيا كأىميتيا مف أعمميات االتجار باألشخاص، كال تقـك بأم جيكد ليا ش

 2.لتمؾ المعايير كتطبيقيا

كيتضمف التقرير السنكم دائمان تقييمان لمجيكد التي تبذليا الكاليات المتحدة األمريكية 
   دكلة في إفريقيا (173)ككذلؾ الجيكد الكطنية لمكافحة االتجار بالبشر في حكالي 

سيا كأكربا كالشرؽ األكسط، كاإلجراءات القانكنية كاإلدارية التي تتخذىا تمؾ الدكؿ آك
.   كاقعينا

                                                           
. 74 ػػػػػ  73ص  ، محمد يحي مطر، مرجع سابؽ. دػػػػػ   1
.  كتعديبلتو2000مف قانكف حماية االتجار باألشخاص األمريكي لسنة  (110)الجزء ػػػػػػػ   2



247 

 

كلقد أصدرت كزارة الخارجية األمريكية منذ صدكر قانكف مكافحة االتجار باألشخاص      
 1.عشرة تقارير سنكية

ختصاصات المجنة األمريكية لمكافحة االتجار بالبشر كالتقارير التي تقدميا إكلكف مياـ ك      
عتداء عمى إلتزاـ دكؿ العالـ بالمعايير األمريكية لمكافحة االتجار بالبشر فيو إبالنسبة لمدل 

دخاؿ القانكف بالسياسة كةسياد بتزاز الدكؿ كالضغط عمييا إستغبلؿ تمؾ التقارير في إ الدكؿ كا 
تحت ذريعة عدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف كااللتزاـ بالمعايير األمريكية لمكافحة االتجار بالبشر 

 .2كربط المساعدات بنتائج تمؾ التقارير

قتصادىا ىش كمبني عمى المساعدات إقتصاديات بعض الدكؿ جعؿ إ ضعؼ أفكما        ك
 المعيار الخاص بمكافحة االتجار بالبشر ىك معيار أك التي جعمت مف المعايير األمريكية
ال ستصبح دكؿ أف بحت، فالدكؿ يجب أمريكي  تسير في مسار الكاليات المتحدة األمريكية كا 

 القضاء عمى عمميات إلىمف الئحة البمداف التي ال تطبؽ الحد األدنى مف المعايير الرامية 
كيعد تصنيؼ الدكؿ بيذا المعيار . االتجار بالبشر، ككذلؾ ال تقـك بأم جيكد في ىذا الصدد

األمريكي تدخبل صارخان في السياسات الداخمية لمدكؿ كمحاكلة لمتدخؿ األمريكي في السياسة 
فمكافحة اإلرىاب كحماية حقكؽ اإلنساف كالتي مف ضمنيا القضاء . الداخمية لكؿ دكؿ العالـ

عمى االتجار بالبشر كاالسترقاؽ أصبحت مف ذرائع الكاليات المتحدة األمريكية لمتدخؿ السياسي 
 . كحتى العسكرم ضد الدكؿ التي ال تساير سياسة الكاليات المتحدة األمريكية
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الوطنية لمكافحة جرائم االتجار بالبشر والمجنة األردنية  لمصريةاالمجنة : المطمب الثاني 
 لمكافحة االتجار بالبشر 

سندرس في ىذا المطمب المجنة الكطنية المصرية لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر      
 . ختصاصاتيا ككذلؾ المجنة األردنية لمكافحة االتجار بالبشرإك

 لمكافحة االتجار بالبشر ومياميا  الوطنيةالمجنة المصرية: الفرع األول

تـ إنشاء المجنة الكطنية المصرية لمكافحة االتجار بالبشر كفقا لقرار رئيس مجمس          
، كقد حددت المادة األكلى مف ىذا القرار تشكيؿ المجنة الكطنية 2010 لسنة 2353الكزراء رقـ 

ف يختار رئيس مجمس الكزراء مف بيف الخبراء أالتنسيقية لمكافحة كمنع االتجار بالبشر عمى 
المتخصصيف في المكضكع رئيسا لمجنة يتكلى منصبو لثبلث سنكات كتضـ المجنة في 

كزارة الخارجية، كزارة العدؿ، كزارة الداخمية، كزارة الدفاع، : عضكيتيا ممثميف مف الجيات التالية
، كزارة التضامف االجتماعي كزارة السياحة، كزارة القكل العاممة اإلعبلـكزارة الصحة، كزارة 

كاليجرة، كزارة التعميـ العالي، كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الدكلة لؤلسرة كالسكاف، المخابرات 
العامة، النيابة العامة، المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف، المجمس القكمي لمطفكلة كاألمكمة، 

نو بالرجكع لعضكية المجنة فنجد فييا ممثؿ عف كزارة العدؿ أكالمبلحظ ، المجمس القكمي لممرأة 
ف ممثؿ النيابة العامة أف المشرع المصرم يرل أثـ نجد كذلؾ ممثؿ عف النيابة العامة، فيؿ 

 أفليس تابعان لكزارة العدؿ؟ رغـ أف ممثؿ النيابة العامة تابع لكزارة العدؿ تعينان كتكظيفان، كما 
ممثؿ المخابرات العامة كذلؾ تابع لكزارة الدفاع، كتـ النص عمى تعييف ممثؿ كزارة الدفاع 

 2010 كرغـ ذلؾ فالمشرع المصرم أنشأ ىذه المجنة منذ سنة  ،كممثؿ عف المخابرات العامة
 كلكف ، نية المشرع المصرم لمكافحة جرائـ االتجار بالبشرتأكيدا عمىكىذا يعد في حد ذاتو 

المشرع المصرم فكض السمطة التنفيذية ممثمة برئيس مجمس الكزراء لتشكيؿ المجنة الكطنية 
ختصاص المجنة الكطنية إف يقـك المشرع بتحديد أ ككاف يمكف ،لمكافحة االتجار بالبشر

 . يفكض ذلؾ لمسمطة التنفيذيةأفالمصرية لمكافحة االتجار بالبشر دكف 
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 بالنسبة الختصاصات المجنة المصرية لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر فقد أصدر      كأما
 بشأف إعادة تشكيؿ المجنة الكطنية 2010 لسنة 2353رئيس مجمس الكزراء القرار رقـ 

 :ختصاصيا فيمايميإ كقد تضمف ىذا القرار 1التنسيقية لمكافحة كمنع االتجار بالبشر

التنسيؽ عمى المستكل الكطني بيف السياسات كالخطط كالبرامج المكضكعة لمكافحة  .1
 .االتجار بالبشر

 .حماية المجني عمييـ كتقديـ الخدمات ليـ كحماية الشيكد .2

 .صياغة خطة كطنية لمكافحة كمنع كمعاقبة االتجار بالبشر، كمتابعة تنفيذييا .3

 . بشأف مكافحة جرائـ االتجار بالبشر2010 لسنة 64متابعة تنفيذ القانكف رقـ  .4

تنسيؽ المكاقؼ الكطنية فيما يخص صياغة رؤية مصرية مكحدة يتـ التعبير عنيا في  .5
 . المحافؿ الدكلية

 بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة أحكاـمتابعة تنفيذ مصر اللتزاماتيا الدكلية الناشئة عف  .6
االتجار في األشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

ستغبلؿ إالجريمة المنظمة عبر الكطنية كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة بمكافحة 
 .األشخاص 

مراجعة التشريعات الكطنية ذات الصمة كضماف اتساقيا مع االلتزامات المصرية بمكجب  .7
 .الصككؾ الدكلية ذات الصمة التي تـ التصديؽ عمييا كذلؾ بالتنسيؽ مع كزارة العدؿ

 بيف الفئات األكثر أكفراد الشعب أتنسيؽ جيكد رفع الكعي كبناء القدرات سكاء بيف  .8
 القانكف كذلؾ بالتعاكف مع إنفاذ الككادر الكطنية القائمة عمى أكعرضة لمخطر 

 .المنظمات الحككمية كغير الحككمية ككضع الخطط الكفيمة برفع الكعي كبناء القدرات
                                                           

 بشأف إعادة تشكيؿ المجنة الكطنية التنسيقية لمكافحة كمنع االتجار بالبشر الصادر 2010 لسنة 2353القرار رقـ  ػػػ أنظر  1
. عف رئيس مجمس الكزراء المصرم
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إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيؽ مع مركز البحكث االجتماعية كالجنائية كغيره مف  .9
المراكز البحثية مف خبلؿ جمع كتحميؿ المعمكمات كالبيانات كالخبرات عف ظاىرة 

االتجار بالبشر كتبادليا مع الجيات ذات الصمة مع الحفاظ عمى خصكصية المجني 
 .عمييـ

التنسيؽ مع صندكؽ مساعدة ضحايا االتجار بالبشر كالذم سيتـ إنشاؤه بمكجب القانكف  .10
 بشأف مكافحة االتجار بالبشر التخاذ اإلجراءات البلزمة لمساعدة 2010 لسنة 64رقـ 

 .ضحايا تمؾ الجريمة كحمايتيـ

 فيما يتعمؽ بجيكد كاألجنبي التنسيؽ كالتكاصؿ مع ممثمي المجتمع المدني المصرم  .11
 .مكافحة االتجار بالبشر

تقديـ العكف لمجيات الكطنية المعنية فيما يتعمؽ بالتعاكف بيف دكؿ المصدر كالمعبر  .12
لة لضحايا االتجار بالبشر كالسيما فيما يتعمؽ بتعزيز آليات التعاكف القضائي بكالدكؿ المستؽ

 .الدكلي في المسائؿ الجنائية عمى كافة المستكيات

تفعيؿ التعاكف مع األجيزة كالمنظمات الدكلية ذات الصمة، كتنسيؽ الحصكؿ عمى  .13
أشكاؿ الدعـ المتاحة لدييا لمساعدة جيكد الحككمة المصرية في مكافحة كمنع االتجار 

 .بالبشر كبناء القدرات الكطنية

التعاكف مع الجيات كالمجاف المناظرة عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي بغرض تبادؿ  .14
 1. المعمكمات كالخبرات فيما بينيا

 

 

 
                                                           

 .331ص ، شاكر إبراىيـ العمكش ، مرجع سابؽ . دػػػػػ   1
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المجنة األردنية لمكافحة االتجار بالبشر ومياميا  : الفرع الثاني

 عمى 1لقد نصت المادتيف الرابعة كالخامسة مف قانكف مكافحة االتجار بالبشر األردني        
تشكيؿ لجنة كطنية لمكافحة االتجار بالبشر برئاسة كزير العدؿ كعضكية كؿ مف أميف عاـ 

كزارة العدؿ، المفكض العاـ لممركز الكطني األردني لحقكؽ اإلنساف، أميف عاـ كزارة الداخمية 
المفكض العاـ لممركز الكطني لحقكؽ اإلنساف، ممثؿ عف كزارة الخارجية، ممثؿ عف كزارة 
التنمية االجتماعية، ممثؿ عف كزارة التجارة كالصناعة، ممثؿ عف كزارة الصحة، كاحد كبار 
ضباط األمف العاـ، أميف عاـ المجمس الكطني لشؤكف األسرة عمى أف تتـ تسمية األعضاء 
ممثمي الكزارات كمديرية األمف العاـ مف قبؿ الكزير المختص أك المدير المعيف كيسمى كزير 
العدؿ بصفتو رئيس المجنة الكطنية، احد مكظفي كزارة العدؿ أمينا لسر المجنة، يتكلى ىذا 

ختصاص المجنة إجتماعاتيا كحفظ سجبلتيا كمتابعة تنفيذ قراراتيا كمف إاألخير تدكيف محاضر 
: الكطنية األردنية لمكافحة االتجار بالبشر

 . كضع السياسة العامة لمنع االتجار بالبشر ككضع الخطط لتنفيذىا -

المكاد التثقيفية ذات الصمة بعمميا ك  دليؿ كطني أردني يتضمف اإلرشادات إصدار -
 .كنشره

التنسيؽ بيف الجيات الرسمية كغير الرسمية المعنية لمنع جرائـ االتجار بالبشر بما في  -
 إلىذلؾ ما يمـز مف إجراءات لتسييؿ عكدة المجني عمييـ كالمتضرريف مف ىذه الجرائـ 

 .ستقباليـإأكطانيـ أك أم دكلة أخرل يختاركنيا كتكافؽ عمى 

ك أكثر بيدؼ مساعدة المجنة لمقياـ بمياميـ كتقديـ التكصيات أتشكيؿ لجنة فرعية كاحدة  -
 . ليا

، ك إتخاذ دراسة التقارير الدكلية كاإلقميمية كالمحمية المتعمقة بمنع االتجار بالبشر -
 .اإلجراءات ك التدابير البلزمة بشأنيا

                                                           
 . مف قانكف االتجار بالبشر األردني5 ك 4راجع المادة ػػػػػػ   1
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المجنة الوطنية الجزائرية لموقاية من االتجار باألشخاص ومكافحتو : المطمب الثالث 
وتنظيميا وسيرىا 

سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى إنشاء المجنة الكطنية الجزائرية لمكقاية مف االتجار بالبشر         
  .ختصاصاتياإلى إباألشخاص كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا ك

إنشاء المجنة الوطنية الجزائرية لموقاية من االتجار باألشخاص ومكافحتو : الفرع األول
وتنظيميا وسيرىا 

لقد أنشأ المشرع الجزائرم المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار باألشخاص كمكافحتو        
 ذم الحجة عاـ 24 المؤرخ في 249/ 16كتنظيميا كسيرىا، طبقان لممرسـك الرئاسي رقـ 

 السنة الثالثة كالخمسكف 57الجريدة الرسمية العدد ) 2016 سبتمبر سنة 26 ىػ المكافؽ 1437
  1(.2016 سبتمبر 28 ىػ المكافؽ 1437 ذم الحجة عاـ 26الصادرة في األربعاء 

كقد فكض المشرع لمسمطة التنفيذية ممثبل في الكزير األكؿ بإحداث لجنة كطنية لمكقاية          
مف االتجار باألشخاص كمكافحتو كىذا حسب نص المادة األكلى مف المرسـك الرئاسي السابؽ 
الذكر، كمف صبلحيات ىذه المجنة بصكرة رئيسية كضع سياسة كطنية كخطة عمؿ في مجاؿ 
الكقاية مف االتجار باألشخاص كمكافحتو كحماية الضحايا كالسير عمى تنفيذ السياسة الكطنية 
كالقياـ بمتابعة تنفيذ االلتزامات الدكلية الناشئة عف االتفاقيات المصدؽ عمييا مف طرؼ الدكلة 

قتراح مراجعة التشريع الجزائرم الذم لو صمة إ في ىذا المجاؿ، كأكالجزائرية بيذا الخصكص 
عبر ضماف مطابقة القانكف الداخمي مع االلتزامات الدكلية التي نشأت مف االتفاقيات التي 

ككضع قاعدة بيانات كطنية مع التنسيؽ مع المصالح األمنية في جمع ، صادقت عمييا الجزائر 
عداد تقرير سنكم  إالمعمكمات كالمعطيات بخصكص نشر المعمكمات كالدراسات ذات الصمة ك

                                                           
الجريدة  "2016 سبتمبر سنة 26 ىػ المكافؽ 1437 ذم الحجة عاـ 24 المؤرخ في 249/ 16المرسـك الرئاسي رقـ ػػػػػػ   1

" 2016 سبتمبر 28 ىػ المكافؽ 1437 ذم الحجة عاـ 26 السنة الثالثة كالخمسكف الصادرة في األربعاء 57الرسمية العدد 
 . المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص كمكافحتو كتنظيميا كسيرىاإنشاءالمتضمف 
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يرفع لرئيس الجميكرية بخصكص كضعية االتجار باألشخاص بالجزائر كىذا ما نصت عميو 
 .1 السابؽ الذكر249/ 16المادة الثالثة مف المرسـك الرئاسي 

كتتشكؿ المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص كمكافحتو كتنظيميا       
ممثؿ عف رئاسة الجميكرية، كممثؿ عف الكزير األكؿ كممثؿ عف كزير الدفاع  كسيرىا مف

كممثؿ عف الكزير المكمؼ بالشؤكف الخارجية، ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالداخمية كالجماعات 
المحمية، ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالعدؿ، ممثؿ عف الكزير المكمؼ بالمالية، ممثؿ عف الكزير 
المكمؼ بالشؤكف الدينية، ممثؿ عف الكزير بالمكمؼ بالتربية الكطنية، ممثؿ عف الكزير المكمؼ 
بالتعميـ العالي كالبحث العممي، ممثؿ عف الكزير بالمكمؼ بالتضامف الكطني، ممثؿ عف الكزير 

المكمؼ بالصحة، ممثؿ عف الكزير المكمؼ باالتصاؿ، ممثؿ عف قيادة الدرؾ الكطني ممثؿ 
عف المديرية العامة لؤلمف الكطني، ممثؿ عف المديرية العامة لمحماية المدنية، ممثؿ عف 

المفتشية العامة لمعمؿ، ممثؿ عف المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف، ممثؿ عف اليبلؿ األحمر 
.  الجزائرم، كرئيس المجنة يعيف مف الكزير األكؿ مف أعضائيا

 المشرع الجزائرم قد كاف مكفقان لحد بعيد عندما فكض لمسمطة التنفيذية أفكمف المبلحظ      
 ، المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار باألشخاص كمكافحتوتشكيؿممثمة بالكزير األكؿ سمطة 

عتبار تشكيؿ ىذه المجنة مسالة إجرائية قابمة لمتعديؿ حسب الظركؼ، كلكف قد إكبالتالي تـ 
المتضمف 2 249/ 16 مف المرسـك الرئاسي رقـ 4يعاب عمى تشكيمة ىذه المجنة حسب المادة 

    ،أنيا المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا إنشاء
ال تشمؿ في عضكيتيا ممثؿ عف كزير السياحة كممثؿ عف كزارة التضامف الكطني كاألسرة 

        ف االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كالنساء يككف في المراقد كالفنادؽ، ألكقضايا المرأة 
                                                           

 المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص إنشاء المتضمف 249/ 16 لممرسـك الرئاسي رقـ 3راجع المادة ػػػػػػػػ   1
. كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا

 المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص إنشاء المتضمف 249/ 16 لممرسـك الرئاسي رقـ 4راجع المادة ػػػػػػ   2
. كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا
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 الضحايا أفالسياحية كبالتالي فكزارة السياحة معنية بشكؿ كبير بمكافحة االتجار بالبشر، كما 
           كزير التضامف الكطني كاألسرة إختصاصات مف صميـ يعدما ىذا ىـ مف النساء كاألطفاؿ ك 

.   لتكريس حماية قانكنية فعمية لممرأة ك الطفؿ في المجتمع الجزائرمكقضايا المرأة
ميام المجنة الوطنية الجزائرية لموقاية من االتجار باألشخاص ومكافحتو : الفرع الثاني

وتنظيميا وسيرىا  
 المتضمف إنشاء المجنة 249/ 16لقد نصت المادة الثالثة مف لممرسـك الرئاسي رقـ        

عمى مياـ كصبلحيات ، الكطنية لمكقاية مف االتجار باألشخاص كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا 
ىذه المجنة التي تتمثؿ في كضع سياسة كطنية كخطة عمؿ لمكقاية مف االتجار باألشخاص 

: كتتكلى ىذه المجنة،  1كحماية ضحايا ىذا الجـر
السير عمى تنفيذ السياسة الكطنية كخطة العمؿ لمتابعتيا بالتنسيؽ مع الييئات  -

 .المختصة
القياـ بمتابعة تنفيذ االلتزامات الدكلية التي نشأت عف االتفاقيات المصادؽ عمييا مف  -

 .طرؼ الدكلة الجزائرية
اقتراح مراجعة التشريع ذم الصمة عبر ضماف مطابقتو مع االلتزامات الدكلية التي نشأت  -

 .عف االتفاقيات المصادؽ عمييا
 تبادؿ المعمكمات مع الجمعيات كالييئات الكطنية الناشطة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف  -

 .كمكافحة االتجار بالبشر
 .تنظيـ نشاطات تحسيسية كتكعكية بجرائـ االتجار بالبشر -
 كضع قاعدة بيانات كطنية بالتنسيؽ مع المصالح األمنية مف خبلؿ جمع المعمكمات  -

 .كالمعطيات حكؿ االتجار باألشخاص
 . لكتركني خاص بيذه المجنة بغرض نشر المعمكمات كالدراساتإ إنشاء مكقع  -

                                                           
 المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص إنشاء المتضمف 249/ 16 لممرسـك الرئاسي رقـ 3راجع المادة ػػػػػػ   1

. كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا
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إعداد تقرير سنكم حكؿ كضعية االتجار باألشخاص في الجزائر يرفع إلى رئيس  -
. الجميكرية

كما يبلحظ أيضا أف المشرع الجزائرم لـ يقـ بإنشاء صندكؽ خاص لحماية ضحايا         
االسترقاؽ كاالتجار بالبشر، كىذا شيء جد ىاـ لتحقيؽ فعالية في مكافحة االتجار بالبشر عمى 

 ينشأ صندكقا خاصا تككف مكارده لحماية أف مف المشرع الجزائرم أمؿالصعيد الكطني، كف
عادة إدماجيـ في المجتمع فالطفؿ أك المرأة ضحية االستغبلؿ الجنسي        ضحايا االتجار بالبشر كا 

 االقتصادم ال بد مف إعادة إدماجو في المجتمع بكاسطة مكارد ىذا الصندكؽ، كالمشرع أك
 المتضمف 01 / 15لمقانكف خر تعديبلتو الصندكؽ الخاص بالنفقة طبقا آالجزائرم قد أنشأ في 
 ،  ك ىذا الكضع حماية خاصة لممرأة المطمقة ك أطفاليا ك حمايتيـ ،    1إنشاء صندكؽ النفقة

 كىذا يعد حماية لمفئات الضعيفة ، 2ك يعد تفعيؿ لسياسة الدكلة لحماية خاصة لممرأة ك الطفؿ
ف ضحايا االتجار إؼاألمر ككذلؾ ،  (المطمقات)كاليشة في المجتمع كىـ األطفاؿ كالنساء 

بالبشر غالبيتيـ مف األطفاؿ كالنساء لذلؾ كاف عمى المشرع إنشاء صندكؽ خاص لحماية 
  . ، ك ىذا يعد دعـ ك حماية مادية ك معنكية ليؤالءضحايا االتجار بالبشر

 المتضمف 249/ 16 مف المرسـك الرئاسي رقـ 3نو طبقا لممادة أكما يبلحظ أيضا       ك 
التي ،إنشاء المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا 

حددت صبلحيات المجنة فاف ىذه المجنة جٌؿ اختصاصاتيا تعد تقديـ مقترحات كتكصيات 
      ،كرغـ أف ىذا شيء ميـ لتفعيؿ مكافحة االتجار بالبشر، كتنظيـ نشاطات تكعكية كتحسيسية 

 الرسمية بالدكلة،        يككف ليذه المجنة إمكانية إصدار قرارات ممزمة لمجياتأفنو يجب أإال 
ك إلنفاذ ىذه القرارات ك ليس مجرد تكصيات ال تأخذ طريقيا إلى أرض الكاقع ك ال تككف 

.  مكضكعا لمتنفيذ
 

                                                           
 . يتضمف إنشاء صندكؽ النفقة2015 يناير سنة 4 المكافؽ 1436 ربيع األكؿ عاـ 13 مؤرخ في 15-01قانكف رقـ ػػػػػػػ  1

2
 المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر باألشخاص 249/ 16 لممرسـك الرئاسي رقـ 3راجع المادة  ـــ  

. كمكافحتو كتنظيميا كسيرىا
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 :الخاتمة
 

إف االسترقاؽ يعد جريمة ضاربة في تاريخ اإلنسانية، فالعصكر القديمة عرفت ىذه         
 .الظاىرة ك كاف الرؽ أمرا عاديا في الحضارات القديمة

         كقد تطرقنا إلى ظاىرة االسترقاؽ في الحضارة الفرعكنية كفي حضارة ببلد الرافديف       
ك تطرقنا إلى ىذه الظاىرة في نظر الديانات منيا الديانة اإلسبلمية، كالديانة المسيحية، كالديانة 
الييكدية، كتطرقنا لدراسة النيج القانكني لمكافحة االسترقاؽ في القانكف الدكلي بدءا مف حظر 

 .الرؽ التقميدم الذم يقـك عمى الممكية ك انتياء إلى مفيـك أحدث لبلتجار بالبشر 
تفاقيات دكلية لمكافحة االسترقاؽ منيا االتفاقية الدكلية الخاصة بالرؽ إكقد عقدت عدة       
 ككذا االتفاقية الخاصة بتجريـ السخرة ك تـ إبراـ ،1956 ك االتفاقية التكميمية لعاـ 1926لعاـ 

 ك ألحؽ بيا برتكككؿ 2000اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لعاـ 
نص عمى الذم  2000منع كقمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك خاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ 

العديد مف األحكاـ كالتدابير لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر كيعد ىذا البركتكككؿ السابؽ الذكر 
 االتجار بالبشر  جرائـتجريـعند منو جٌؿ التشريعات الداخمية ك إقتبست األساس الذم أخذت 

 .كاالسترقاؽ عمى المستكل الداخمي 
    ك تطرقنا بالدراسة لممكاجية الجنائية المكضكعية ك اإلجرائية لجرائـ االتجار بالبشر ،        
ك درسنا أركاف جريمة االتجار بالبشر ك صكر الجريمة ك االختصاص القضائي ك نظاـ تسميـ 

المجرميف في جريمة االتجار بالبشر ، ك حاكلنا في ىذه الدراسة التطرؽ لمجاف الكطنية 
المتخصصة لمكافحة جرائـ االتجار بالبشر بما فييا المجنة الكطنية الجزائرية لمكقاية مف اإلتجار 

. باألشخاص ك مكافحتو ك تنظيميا ك سيرىا
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 :النتائــــــج 
إف جريمة االسترقاؽ تختمؼ في مضمكنيا بيف العصكر القديمة عف كقتيا الحالي فكاف ػػػػػػػػ  1

          الرؽ يقـك عمى أساس مفيـك الممكية ك يصبح العبد بالتالي ممكا لسيده يمكنو بيعو أك ىبتو
 أما حاليا ، كبالتالي يعد عديـ الشخصية مف الناحية القانكنية،أك التصرؼ فيو كما يشاء 

 فالضحية يصبح تحت سيطرة الجاني مف ،ف االتجار بالبشر يقـك عمى أساس االستغبلؿإؼ
            ستقباؿ شخص أك أكثر بكاسطة التيديد بالقكةإخبلؿ تجنيده أك نقمو أك تنقيمو أك 

أك باالختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع كبالتالي فإف ضحية االتجار بالبشر  ستعمالياإأك 
 .يتمتع بالشخصية القانكنية كلكنو كاقع تحت مفيـك االستغبلؿ

         إف الديف اإلسبلمي ىك الديف السماكم الكحيد الذم قاـ بتجفيؼ منابع االسترقاؽ ػػػػػػػػػ 2
سترقاؽ الحر ككسع مخارج الرؽ كالعتؽ بأمر إ فقد حٌرـ الديف اإلسبلمي  ،ك تكسيع مخارجو

          ك العتؽ بالمكاتبة ، كالعتؽ بالترغيب ،الشرع في كفارة حنث اليميف ك الظيار ك القتؿ الخطأ 
عترؼ اإلسبلـ بمبدأ عدـ معاقبة ضحية الجـر إستعمؿ لفظ العتؽ لمقضاء عمى الرؽ كأك 

 ك ىك مبدأ أقر حديثا في السياسة الجنائية الدكلية في ،خاصة ما يتعمؽ في االستغبلؿ الجنسي 
َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل "  :جرائـ االتجار بالبشر ك ىذا لقكلو تعالى بعد بسـ اهلل الرحماف الرحيـ

َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُيْم المَُّو ِمن َفْضِمِو َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُىْم 
ِإْن َعِمْمُتْم ِفيِيْم َخْيًرا َوآُتوُىم مِّن مَّاِل المَِّو الَِّذي آَتاُكْم َواَل ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن 

ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمن ُيْكرِىيُّنَّ َفِإنَّ المََّو ِمن َبْعِد ِإْكَراِىِينَّ َغُفوٌر رَِّحيم  .1"َتَحصُّ

إف مف أىـ األسباب التي أدت لنشكء جريمة االسترقاؽ ىي األسباب االقتصادية  ػػػػػػػ 3 
كاالجتماعية المتمثمة في الفقر كالبطالة ك أسباب كجكد الصكر الحديثة لمرؽ ىي الظركؼ 

كبالتالي تحت كطأة ، السياسية كعدـ االستقرار ككثرة الحركب التي أدت لنزكح العديد مف الناس 
 فكثرت ،قتصاديا كجنسياإستغبلليـ إستعبادىـ كالتجارة بيـ، كإالظركؼ االقتصادية القاسية يتـ 

األزمات السياسية خصكصا في الكطف العربي بعد ما سمي ظاىرة الربيع العربي ككثرت 
                                                           

.  مف سكرة النكر33 ػػػ اآلية  1
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 كظيكر ما يسمى ،الحركب الداخمية التي تخرب كؿ مف سكريا كليبيا كالعراؽ كغيرىا مف الدكؿ
كما أف ، الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ أدت لرجكع أسكاؽ النخاسة لبيع النساء " داعش "

النازحيف السكرييف كالعراقييف تـ االتجار بالنساء كاألطفاؿ منيـ ، ك لؤلسؼ تـ ذلؾ في بعض 
           كما أف ظيكر ما يسمى السياحة الجنسية أدل لزيادة ضحايا االتجار  ،الدكؿ العربية

ك خصكصا النساء كاألطفاؿ كما أف التطكرات  التكنكلكجية مثؿ االنترنيت سيمت مف كقكع 
. الضحايا في شبكة المتاجرة بالبشر 

يعد برتكككؿ منع كقمع ك معاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ - 4
التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطف المعتمد لمتكقيع كاالنضماـ بمكجب 

 أكؿ صؾ دكلي يعرؼ االتجار 2000-11-15قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
نو يقصد باالتجار باألشخاص تجنيد أشخاص أ منو عمى الثة كعرفو في المادة الث ،باألشخاص

 غير ذلؾ مف أكستعماليا إستقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك إأك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك 
 استغبلؿ حالة أكستغبلؿ السمطة إ أك الخداع أك االحتياؿ أك االختطاؼ أكأشكاؿ القسر 

ستضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص إ
ستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ إك يشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى ، آخر لغرض االستغبلؿ 

         االستغبلؿ الجنسي أك السخرة أك الخدمة قسرا أك االسترقاؽ أك الممارسة الشبيية بالرؽ
عتماد ىذا التعريؼ مف طرؼ معظـ التشريعات الداخمية إأك االستعباد أك نزع األعضاء، كقد تـ 

نو تعتمد كؿ دكلة طرؼ ما قد أألف المادة الخامسة مف البركتكككؿ السابؽ الذكر نصت عمى 
يمـز مف تدابير تشريعية ك تدابير أخرل لتجريـ السمكؾ المبيف في المادة الثالثة السابقة الذكر 

 303 ك ما يمييا لغاية 4 مكرر303 كقد نص المشرع الجزائرم في المادة ،مف البركتكككؿ
 مف قانكف العقكبات عمى تجريـ االتجار باألشخاص ك تجريـ االتجار باألعضاء كقد 26مكرر 

 مف قانكف العقكبات عمى تجريـ االتجار باألشخاص ك اعتمدت ما 4 مكرر 303نصت المادة 
ة مف بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ثجاءت بو المادة الثاؿ

. كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية
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إف أساس تجريـ جرائـ االتجار بالبشر يعد القانكف الدكلي فاف الدكؿ سعت لتجريـ ىذه - 5
تجاه المجتمع الدكلي ك تنفيذا اللتزاماتيا حسب إستيفاء التزاميا الدكلي إالظاىرة حتى تقـك ب

. االتفاقيات الدكلية
إف االسترقاؽ يقسـ دكؿ العالـ كفقا لمظركؼ االقتصادية إلى مناطؽ مصدرة لضحايا - 6

االتجار بالبشر، ك دكؿ مستكردة لو ك دكؿ المعبر التي يتـ عمى أراضييا عبكر ضحايا 
. االتجار

ستغبلؿ ضحايا االتجار إإف جرائـ االتجار بالبشر تعد ضمف مفيـك الجريمة المنظمة كيتـ - 7
بالبشر مف طرؼ العصابات المنظمة ك ذلؾ عف طريؽ نقميـ مف الدكؿ المصدرة ليـ ك ىي 

إلى الدكؿ المستكردة التي تعد مف الدكؿ الغنية التي  (دكؿ العالـ الثالث  )غالبا الدكؿ الفقيرة 
. تتسـ بالرفاه االقتصادم 

إف ضحايا االسترقاؽ يككنكف مف الفئات اليشة كالضعيفة مف المجتمع كىـ األطفاؿ - 8
كالنساء كتختمؼ صكر االتجار بالبشر مف دكلة إلى أخرل طبقا لمفيـك االتجار بالبشر داخؿ 

. ىذه الدكؿ كمدل احتراميا لحقكؽ اإلنساف
قتصادىا،  إإف تفشي جرائـ االتجار بالبشر داخؿ الدكلة يؤدم إلى كجكد آثار سمبية عمى - 9

 فالدكؿ التي يكجد فييا ما يسمى السياحة ،جتماعية كحتى سياسيةإك لكجكد آثار كخيمة 
الجنسية يكثر فييا نسبة اإلصابة باألمراض الجنسية المختمفة كالسيدا كالزىرم ك ىذا ما يؤدم 

. قتصادية سمبيةإلنتائج كخيمة عمى البنية االجتماعية ككذلؾ آلثار 
 ك مف أىـ مياميا إعداد ،تـ إنشاء المجنة الكطنية األمريكية لمكافحة االتجار بالبشر- 10

تقرير سنكم يعرض عمى الككنغرس األمريكي حكؿ جيكد ك ممارسات الحككمات األجنبية لمحد 
ك يترتب عمى ىذا التقرير أف المساعدات الخارجية لمكاليات المتحدة ، مف جرائـ االتجار بالبشر 

لتزاميا بالمعايير اليادفة لمقضاء إاألمريكية المقدمة لمحككمات مرتبطة بتصنيؼ الدكؿ حسب 
 كىذا يعد تدخبل في سياسة الدكؿ الداخمية بحجة ،عمى االتجار بالبشر كفقا لمقانكف األمريكي 
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الدفاع عف حقكؽ اإلنساف ك مكافحة االتجار بالبشر ألف الكاليات المتحدة األمريكية جعمت 
.   معاييرىا الداخمية األمريكية كمعيار عالمي يطبؽ عمى كؿ الدكؿ ك تصنؼ بحسبو دكؿ العالـ 

قاـ المشرع الجزائرم بإنشاء المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار بالبشر ك مكافحتو طبقا  - 11
 26 ىػ المكافؽ 1437 ذم الحجة عاـ 24 المؤرخ في 249 / 16لممرسـك الرئاسي رقـ 

 السنة الثالثة ك الخمسكف الصادرة 57 في الجريدة الرسمية العدد ،  ـ 2015سبتمبر سنة 
 كمف مياـ ىذه ،2016 سبتمبر 28 ىػ المكافؽ 1437 ذم الحجة عاـ 26بتاريخ األربعاء 

 السير  عمى تنفيذ السياسة الكطنية لمكقاية ، مف المرسـك السابؽ  الذكر 3المجنة طبقا لممادة 
قتراح مراجعة القكانيف ذات الصمة لمطابقتيا مع إمف االتجار بالبشر ك حماية الضحايا ك 

االلتزامات الدكلية الناشئة عف االتفاقيات ك إعداد تقرير سنكم حكؿ كضعية االتجار 
. باألشخاص يرفع لرئيس الجميكرية

 : االقتراحات

حسب ما تكصمنا إليو مف النتائج السابقة الذكر في ىذه الدراسة فإننا نجمؿ بعض      
:  التي نرل أف أىميا ما يمياإلقتراحات

محاربة االسترقاؽ ك الصكر الحديثة  لمرؽ بكاسطة كضع استراتيجيات كطنية ك دكلية لمكاجية -1
األسباب التي تؤدم الستعماؿ ىذه الظاىرة خصكصا الفقر كالجيؿ ك البطالة ك الحركب ، أم 

 .محاكلة الحد مف األسباب االقتصادية ك االجتماعية التي تؤدم  النتشار ىذه الظاىرة
 التشديد في العقكبات المقررة لجرائـ االستغبلؿ االقتصادم ك الجنسي ك نزع األعضاء البشرية -2

 .ألف ىذه الجرائـ تعد مف أبشع الجرائـ التي تمس بالمجتمع
 نتمنى أف يقـك المشرع الجزائرم في تعديبلت قانكف العقكبات خصكصا في المكاد المتعمقة -3

أف ينص صراحة عمى  (26 مكرر 303 لغاية 4 مكرر 303المكاد  )بتجريـ االتجار بالبشر 
 .عدـ معاقبة ضحية االتجار بالبشر 
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 إنشاء مصالح متخصصة في الضبطية القضائية الجزائرية لتككف متخصصة في مجاؿ -4
التحقيؽ ك التحرم عمى جرائـ االتجار بالبشر ، فيناؾ مثبل شرطة العمراف متخصصة فيما 

 ألف ىذه ،يتعمؽ  بمخالفة التشريع الخاص بالعمراف، فمما ال يتـ إنشاء شرطة االتجار بالبشر 
نتشارا كبيرا ىذا عمى الصعيد الداخمي أما عمى الصعيد الدكلي فيمكف إالظاىرة أصبحت منتشرة 

 .إنشاء  جياز شرطة تابع لبلنتربكؿ خاص بتتبع جرائـ االتجار بالبشر عمى المستكل الدكلي
   إنشاء صندكؽ خاص لضحايا االتجار بالبشر في الجزائر ك يمكف أف يمكؿ مف طرؼ الدكؿ-5

أك الخكاص كما يمكف تمكيمو بصفة أساسية مف الغرامات المقررة عمى مجرمي االتجار بالبشر 
 .ك ىذا الصندكؽ يمكف أف يقـك بتعكيض ضحايا االتجار بالبشر

جتماعية لؤلطفاؿ المعرضيف لبلستغبلؿ إتقرير حماية الطفؿ ك تكفير حماية صحية ك  -6
 ك كذلؾ أبناء البلجئيف ألف ، خصكصا األطفاؿ الذيف يعيشكف في األحياء القصديرية،الجنسي

 .األطفاؿ ىـ مف الطبقات اليشة ك الضعيفة التي تقع حمايتيـ عمى عاتؽ المجتمع ككؿ
 ألف ىذا 2015 يناير 0 المؤرخ في 01-15 تفعيؿ صندكؽ  النفقة الجزائرم طبقا لمقانكف رقـ -7

األخير يعطي ضمانة مادية تجعؿ المرأة المطمقة ك أطفاليا ال يقعكف فريسة لبلتجار بيـ ، ألنو 
جتماعيا إكما أسمفنا فالطفؿ ك المرأة مف الفئات الضعيفة  التي يجب حمايتيا ماديا ك نفسيا ك 

 .حتى ال يتـ استغبلليـ اقتصاديا ك جنسيا
         كضع مراكز خاصة لضحايا االتجار بالبشر الذيف ليس ليـ مأكل ك تكفير رعاية صحية-8

 ك ىذا تنفيذا لما جاء في المادة السادسة مف بركتكككؿ منع ك قمع ،ك سكف الئؽ يحفظ كرامتيـ
ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة 

 .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية
 تخصيص أرقاـ ىاتفية في كؿ دكلة تمكف ضحايا االتجار بالبشر أف يقكمكا بالتبميغ عف الجناة -9

 .ككضع مكاقع خاصة في األنترنيت لتمقي الشكاكل بخصكص ىذه الجرائـ
نتمنى عمى المشرع الجزائرم ك كذلؾ بقية التشريعات العربية األخذ بظرؼ تعدد المجني  -10

عمييـ كظرؼ مشدد في جرائـ االتجار بالبشر ك ىذا ما أخذ بو المشرع الفرنسي ك ذلؾ لكضع 
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حد لجرائـ االستغبلؿ االقتصادم التي أصبحت ظاىرة مستفحمة في كؿ الدكؿ العربية خصكصا 
 .العمالة األجنبية

. تفاقيات عربية ثنائية تمنع عمى أصحاب العمؿ حجز جكاز سفر العامؿ األجنبيإكضع  -11
كىذا ما نجده في كؿ دكؿ الخميج ، فيتـ حجز جكاز العامؿ األجنبي العربي ميما كاف مستكاه 
فمثبل يتـ حجز حتى جكاز األستاذ الجامعي ك غيره مف اإلطارات العربية في دكؿ الخميج مف 

ك ىذا يعد صكرة مف  (كرئاسة الجامعة  )طرؼ رب العمؿ الذم قد يككف شخصا أك إدارة 
 . صكر االسترقاؽ المعاصر يجب مكافحتو

نتمنى عمى المشرع الجزائرم إضافة إلى أعضاء المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار  -12
األسرة  بالبشر ك مكافحتو ممثؿ عف كزارة السياحة ك ممثؿ عف كزارة التضامف الكطني ك

 ،    غمب ضحايا االتجار بالبشر ىـ مف األطفاؿ ك النساء ك يجب حمايتيـأكقضايا المرأة، ألف 
ختصاص الكزارة المكمفة بالتضامف كاألسرة ك قضايا المرأة كما أف جرائـ إك ىذا مف صميـ 

االستغبلؿ الجنسي  تككف عادة في الفنادؽ ك األماكف السياحية مما يجعؿ كجكد تمثيؿ كزير 
 .نتشار ىذه الظاىرةإالسياحة أمرا الزما لمعمؿ عمى الحد مف 

نشر ثقافة التكعية بخصكص خطكرة جريمة االسترقاؽ بصكرىا القديمة ك المستحدثة في  -13
المجتمع حتى تتمكف مف محاربة ىذه الجرائـ مستقببل ك يتـ نشر التكعية بمخاطرىا عمى الفرد 

 .ك عمى المجتمع
      تفعيؿ التعاكف الدكلي في إطار مبلحقة مجرمي االتجار بالبشر خارج حدكد  -14

. تفاقيات بيف الدكؿ بخصكص ذلؾإ، كتسييؿ تسميـ المجرميف بعقد  الكطنية
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: الممخص

      إف االسترقاؽ ظاىرة نشأت في الحضارات اإلنسانية القديمة ، ككانت نظاما اجتماعيا 
قائما في الحضارة البابمية كالحضارة الفرعكنية كالحضارة اليكنانية ككذلؾ الركمانية ، كبقيت ىذه 
الظاىرة لغاية يكمنا ىذا ، لذلؾ تفطف المجتمع الدكلي لمكافحة ىذه الجريمة البشعة التي تمثؿ 

أقسى صكر إستغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف كمعاممتو كسمعة تباع كتشترل، لذلؾ تـ عقد 
 ، 1926العديد مف االتفاقيات الدكلية بيذا الخصكص منيا ، االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ 

تفاقية السخرة لعاـ 1956كاالتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ  لعاـ  تفاقية تحريـ 1930، كا  ، كا 
 . 1957السخرة لعاـ 

       كيعد االتجار بالبشر الصكرة الحديثة لظاىرة االسترقاؽ، كجؿ دكؿ العالـ كمنيا الجزائر 
أصدرت تشريعات خاصة لمكافحة ىذه الجريمة، كليذه األسباب جعمنا جريمة االسترقاؽ في 

. القانكف الدكلي مكضكعا لدراستنا كفؽ خطة عممية منيجية مقسمة إلى بابيف

       تطرقنا في الباب األكؿ إلى االسترقاؽ كمظاىره المعاصرة كقسمنا ىذا الباب إلى فصميف 
.  خصصنا الفصؿ األكؿ لمفيـك الرؽ كالفصؿ الثاني لممظاىر المعاصرة لمرؽ

      كخصصنا الباب الثاني لبحث اآلليات الدكلية لمكافحة جريمة االسترقاؽ، كقسمناه إلى 
فصميف تناكلنا في الفصؿ األكؿ االتفاقيات الدكلية الخاصة لمكافحة االسترقاؽ كفي الفصؿ 

. الثاني درسنا المكاجية الجنائية المكضكعية كاإلجرائية لجرائـ االتجار بالبشر

     كفي نياية الدراسة قمنا بكضع خاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا بخصكص 
جريمة االسترقاؽ كقدمنا المقترحات كالتكصيات التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ دراستنا ليذا 

. خصكصا ما يتعمؽ بالمجنة الكطنية الجزائرية لمكقاية مف االتجار بالبشر كمكافحتو. المكضكع
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Summary: 
 

      Slavery is a phenomenon that appeared in ancient human civilizations. It was a 

social system that began toexistinthe Babylonian,Pharaonic, Greek civilizations, 

andalso in the Roman culture.  

      This phenomenon still exists today. Therefore, the international community is 

keen to fight this heinous crime, which represents the harshest forms of human 

exploitation and slave trade.In this respect, I can cite many international 

conventions that have been signed to end slavery. 

      The 1926 International Slavery Convention , the Supplementary Convention on 

the Abolition of Slavery of 1956, the Forced Labour Convention of 1930, the 

International Convention on the Suppression of Unlawful Acts of Slavery and the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, then the 

Convention on the Prohibition of Forced Labour of 1957. 

       Human Trafficking  is a modern form of slavery, and most of the world’s 

countries including Algeria, have established special legislations to fight this 

crime, that’s why my subject study deals with the crime of slavery under 

international law. I have dealt with it in two parts: 

      The first part, divided into two chapters, deals withslavery and its 

contemporary aspects. 

      Chapter one deals with the concept of slavery and chapter twowith the 

contemporary aspects of slavery. 

      The second part deals with the international mechanisms against the crime of 

slavery. This part is also divided into two chapters. In Chapter I, I have discussed 

the international conventions against slavery and in Chapter II; I have examined 

the substantive and procedural criminal trade of trafficking crimes. 

      At the end of the study, I have dealt with the most important conclusions I have 

reached concerning the crime of slavery and presented some suggestions and 

recommendations especially with regard to the Algerian National Commission for 

the Prevention and Control of Human Trafficking. 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المصادر: اوال
  القرآن الكريمـــــ 

ــــ كتب السنة 
رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف، لئلماـ أبي زكرياء يحي بف شرؼ النككم  -1

 ، 1992الدمشقي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الخامسة ، بيركت ، لبناف ، 
 . ىجرم1413المكافؽ لػ 

صحيح البخارم ، لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي ، ضبطو     -2
ك رقمو الدكتكر مصطفى ديب البغا ، ، طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ، ك حدة 

  .1992الرغاية ، الجزائر ، 
I. الوثائق الدولية 

  االتفاقيات الدولية* أ

 تاريخ بدء 1926سبتمبر /  أيمكؿ 25االتفاقية الخاصة بالرؽ كقعت في جنيؼ يـك  -01
  .1927مارس /  آذار 9نفاذىا 

يكنيو /  حزيراف26ميثاؽ األمـ المتحدة، صدر بمدينة ساف فرانسيسكك في  -02
1945.  

اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف عرض لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب  -03
 كانكف األكؿ 10المؤرخ في  (3-د) ألؼ 217قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .1948ديسمبر 
 مؤتمر 1954 أيمكؿ سبتمبر 28تفاقية كضع األشخاص عديمي الجنسية في إ -04

 26المؤرخ في  (27د ػ ) ألؼ 526  كاالجتماعي بقراره  المجمس االقتصادم- مفكضيف 
 (.1960يكنيو /  حزيراف 6: النفاذ تاريخ بدء(1954أبريؿ / نيساف 
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اعدت في 22/11/1969االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ، ساف خكسيو في  -05
 .إطار منظمة الدكؿ األمريكية

االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية اقرىا المجمس  -06
أيمكؿ /  سبتمبر 3 دخمت حيز النفاذ في 1950 نكفمبر 04األكربي في ركما بتاريخ 

1953. 
االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ ك األعراؼ ك الممارسات الشبيية  -07

أفريؿ /  نيساف 30بالرؽ المعتمدة بقرار مف المجمس االقتصادم ك االجتماعي المؤرخ في 
1956. 

االتفاقية الدكلية لحماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف ك أفراد أسرىـ المعتمدة  -08
 .1990ديسمبر /  كانكف األكؿ 18 المؤرخ في 158 / 45بقرار الجمعية العامة 

 .29 رقـ 1930تفاقية السخرة لعاـ إ -09
المعتمدة مف طرؼ المؤتمر العاـ  ( 105رقـ  ) 1957تفاقية تحريـ السخرة لعاـ إ -10

 . في دكرتو األربعيف 1957يكنيو / حزيراف25لمنظمة العمؿ الدكلية يـك 
تفاقية حظر االتجار باألشخاص ك استغبلؿ دعارة الغير اعتمدت كعرضت لمتكقيع إ -11

/  كانكف األكؿ2يـك  (4.د) 317كالتصديؽ بمكجب الجمعية العامة لبلمـ المتحدة 
  .1951يكليو /  تمكز25 تاريخ بدء نفاذىا 1949ديسمبر 

تفاقية حقكؽ الطفؿ المعتمدة ك المعركضة لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب إ -12
نكفمبر /  تشريف الثاني 20 المؤرخ في 44/25قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

  .1990سبتمبر /  أيمكؿ2 تاريخ بدء النفاذ 1989
 .1999 بشأف أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ لعاـ 182االتفاقية رقـ  -13
البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك استغبلؿ األطفاؿ  -14

 في 54/263في المكاد اإلباحية ، الذم اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحد في قرارىا 
 .2000 مام 25
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      بركتكككؿ منع ك قمع ك معاقبة االتجار باألشخاص ك بخاصة النساء ك األطفاؿ -15
        ك المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية ك المعتمد

ك المعركض لمتكقيع ك التصديؽ ك االنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
 .2000نكفمبر /  تشريف الثاني 15 الدكرة الخامسة ك الخمسكف المؤرخ في 25

العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية اعتمد ك عرض لمتكقيع ك التصديؽ             -16
المؤرخ  (21.د) الؼ 2200ك االنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

  .1976مارس /  آذار23 ك دخؿ حيز النفاذ في 1966ديسمبر /  كانكف16في 
العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية اعتمد كعرض لمتكقيع  -17

( 21-د) الؼ 2200كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
يناير /  كانكف الثاني 3 تاريخ بدء النفاذ في 1966ديسمبر /  كانكف األكؿ16المؤرخ في 

1976.  
الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب تـ إقراره في مدينة نيركبي في كينيا  -18

،  اباف المؤتمر الثامف عشر لمنظمة الكحدة اإلفريقية، 1981جكاف / حزيراف28بتاريخ 
 .1986أكتكبر /  تشريف األكؿ21دخؿ حيز التنفيذ في 

نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، اعتمد مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة  -19
 17الدبمكماسي لممفكضيف المعني بإنشاء محكمة جنائية دكلية المنعقد في ركما بتاريخ 

 .01/07/2002 دخؿ حيز النفاذ بتاريخ 1998تمكز 
 التقارير * ب

تقرير األمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية ، جمعية الصحة العالمية الثالثة كالستكف ،  -01
 .2010 مارس 25 مف جدكؿ األعماؿ المؤقت ، 12 – 11البند 

التقرير الختامي المتعمؽ باالغتصاب المنيجي ك العبكدية الجنسية ك الممارسات  -02
 ك كذلؾ تقرير المقرر الخاص 13/08/1998الشبيية بالرؽ خبلؿ فترات النزاع المسمح 
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 ك تقرير المقرر الخاص 1996المعني بحالة حقكؽ اإلنساف في إقميـ يكغسبلفيا السابقة 
   1996المعني بحالة حقكؽ اإلنساف في ركاندا 

 كرد في كثائؽ 1924تقرير المجنة المؤقتة المعنية بالرؽ إلى مجمس عصبة األمـ  -03
األمـ المتحدة خبلؿ الدكرة الثانية ك الخمسكف الجتماع المجنة الفرعية لتعزيز ك حماية 

 .حقكؽ اإلنساف
II.  القوانين 

 ـ 1966 يكنيك 8 ىػ المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156 - 66 األمر رقـ  -1
المتضمف قانكف العقكبات الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، الجريدة الرسمية السنة الثالثة ، 

 . ـ 1966 يكنيك 11 ىػ المكافؽ 1386 صفر 21 المكافؽ 49العدد 
 2015 يناير سنة 4 المكافؽ 1436 ربيع األكؿ عاـ 13 مؤرخ في 15-01قانكف رقـ  -2

المتضمف إنشاء صندكؽ النفقة ، الجريدة الرسمية السنة الثانية كالخمسكف ، العدد األكؿ 
 . ـ2015 يناير 7 ىػ المكافؽ 1436 ربيع األكؿ 16، المكافؽ 

 يعد 2009 فبراير سنة 25 المكافؽ 1430 صفر عاـ 29 مؤرخ في 01-09 قانكف  -3
 يكنيك سنة 8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156-66كيتمـ األمر رقـ 

 ربيع 11 المؤرخة في 15 كالمتضمف قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية العدد 1966
.  ـ2009 مارس سنة 8 ىػ المكافؽ 1430األكؿ عاـ 

 فبراير سنة 16 المكافؽ 1405 جمادم األكلى عاـ 26 مؤرخ في 05-85 قانكف رقـ  -4
 المؤرخة في األحد 8 يتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ، الجريدة الرسمية العدد 1985

 ـ 1985 فبراير سنة 17 ىػ المكافؽ  1405 جمادم األكلى عاـ 27
 يعدؿ 1990 يكليك سنة 31 المكافؽ 1411 محـر عاـ 9 مؤرخ في 17-90قانكف رقـ  -5

 كالمتعمؽ بحماية الصحة 1985 فبراير سنة 16 المؤرخ في 05-85كيتمـ القانكف رقـ 
 ىػ 1411 محـر عاـ 24 المؤرخ في األربعاء 35كترقيتيا، الجريدة الرسمية العدد 

.  ـ1990 غشت سنة 125المكافؽ 
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 .قانكف العقكبات الفرنسي -6
. 2006 لسنة 51رقـ - القانكف اإلماراتي – تحادم اإلقانكف  -7
 . المتعمؽ بجرائـ االتجار باألشخاص بسكريا2010 لعاـ 3المرسـك التشريعي رقـ  -8
. 2010 لسنة 64القانكف المصرم  -9
 .2000القانكف األمريكي بشأف مكافحة االتجار باألشخاص لعاـ  -10
.  بشأف مكافحة االتجار باألشخاص2008 لسنة 1القانكف البحريني رقـ  -11
.  بشاف مكافحة االتجار بالبشر2010 لسنة 64القانكف المصرم  -12
.  األردني2009 لسنة 9قانكف منع االتجار بالبشر رقـ  -13
III.  المراسيم 
 سبتمبر 26 المكافؽ 1437 ذم الحجة عاـ 24 مؤرخ في 249 – 16 مرسـك رئاسي  -1

 يتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمكقاية مف االتجار باألشخاص كمكافحتيػا 2016
 ذم الحجة  عاـ 26 المؤرخة في األربعاء 57كتنظيميا كسيرىا، الجريدة الرسمية العدد 

 . ـ2016 سبتمبر سنة 28 ىػ المكافؽ 1437
IV. المعاجم 
  .1956بف منظكر جماؿ الديف محمد ، لساف العرب ، دار بيركت ، لبناف ، إ -1
  2000 ، دار الشرؽ ، بيركت ، 38المنجد في المغة ك اإلعبلـ ، طبعة  -2
ف منظكر جماؿ الديف محمد، لساف العرب، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، الطبعة بإ -3

 .2005األكلى 
معجـ القامكس المحيط مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز بادم، الطبعة الثالثة دار  -4

  .2008المعرفة 
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المراجع بالمغة العربية  : ثانيا
I.  المراجع العامة 
اإلبراشي محمد عطية ، ركح اإلسبلـ ، الطبعة األكلى ، القاىرة ، مكتبة االنجمك ػػػ  01

 . 1964المصرية ، 
الفتبلكم صاحب عبيد ، تاريخ القانكف ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عماف ، الطبعة ػػػ  02

 .1998األكلى ، 
- السيد عبد الكىاب عرفو المسؤكلية الجنائية كالمدنية كالتأديبية لمطبيب كالصيدليػػػػ  03

  .2009 -1ط – المركز القكمي لئلصدارات  القانكنية 
د ، أحمد الشبمي ، مقارنة األدياف ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ػػػػ  04

1973  . 
ػػػػػػ أحمد ىاشـ العطار ، مبلمح حقكؽ اإلنساف في شرائع العراؽ القديـ ، دار الشؤكف  05

  .2004الثقافية ، الطبعة األكلى ، بغداد ، 
أنكر محمد صدقي المساعدة ، قضايا أمنية معاصرة ، دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة ، ػػػػ  06

  .2007الطبعة األكلى ، مركز يزيد لمنشر ، عماف ، األردف ، 
ػػػ أبك بكر الجزائرم ، منياج المسمـ ، المكتبة التكفيقية ،الطبعة الخامسة ، القاىرة ،  07

  .2012مصر ، 
د ، إبراىيـ رمضاف إبراىيـ عطايا ، صكر الزكاج المستحدثة في ظؿ العكلمة ك حكميا ػػػػ  08

 .2014الشرعي ، مكتبة الكفاء القانكنية ، الطبعة األكلى ، 
        د، إيناس محمد البيجي ، د ، يكسؼ المصرم ، الجريمة في القانكف الدكليػػػػ  09

ك الشريعة اإلسبلمية ، الطبعة األكلى ، القاىرة ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ، 
2013. 

د ، إبراىيـ عيد نايؿ ، الحماية الجنائية لعرض األطفاؿ مف االعتداء الجنسي ، ػػػػػ  10
 .2001دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، 
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د ، أحمد الشمبي ، مقارنة األدياف ، مكتبة النيضة المصرية ، الطبعة الثالثة ، ػػػػ  11
 .1973القاىرة ، 

 .1980أحمد جامع العبلقات االقتصادية الدكلية ، دار النيضة العربية ، ػػػػ  12
السيد عتيؽ ، المشاكؿ القانكنية التي يثيرىا مرض االيدز مف الكجية الجنائية ، ػػػػػ  13

 .2000دار النيضة العربية ، 
د ، أحمد عبد الحميد الدسكقي ، الحماية المكضكعية ك اإلجرائية لحقكؽ اإلنساف ، ػػػػػ  14

  .2009دراسة مقارنة منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، الطبعة األكلى ، 
السيد عبد الحميد فكدة ، النظرية الدستكرية لمديمقراطية األثينية ، المجمة العممية ػػػػػ  15

 .2001 ، 14لكمية الشريعة    ك القانكف بطنطا ، العدد 
ثباتيا -  أبك بكر عبد المطيؼ عزمي ػػػػػ  16 مع مبادئ أصكؿ عمـ – الجرائـ الجنسية كا 

 .1995الرياض طبعة – دار المريخ لمنشر – األدلة الجنائية في مجاؿ إثباتيا 
الديكاف الكطني لؤلشغاؿ – الكجيز في القانكف الجنائي العاـ – أحسف بكسقيعة . د ػػػػػ  17

  .2002التربكية الطبعة األكلى سنة 
أحسف بكسقيعة ، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص ، الجرائـ ضد . ػػػػػػػ د  18

  .2003األشخاص ك الجرائـ ضد األمكاؿ ، الجزء األكؿ ، دار ىكمة ، الجزائر ، 
دار – القسـ العاـ – احمد فتحي سركر ، الكسيط في شرح قانكف العقكبات . د ػػػػػ  19

 1996 ، القاىرة 6النيضة العربية ، الطبعة 
– دار المعارؼ – السعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات . دػػػػػ  20

 .1962 – 4الطبعة 
بتساـ القراـ ، المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم، الجزائر ، المؤسسة إػػػػػ  21

 .1992الكطنية لمفنكف المطبعية 
السعيد كامؿ شرح قانكف العقكبات الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ، دار الثقافة لمنشر ػػػػػ  22

  .2008كالتكزيع، عماف 
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الشافعي محمد بشير ، القانكف الدكلي العاـ في السمـ ك الحرب ، الطبعة . د ػػػػػ  23
 .الرابعة بدكف تاريخ  ك بدكف دار النشر

بمحاج العربي، معصكمية الجثة في الفقو اإلسبلمي عمى ضكء القكانيف الطبية . دػػػػػ  24
 .2009المعاصرة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ، األردف ،  

– الطبعة األكلى – تحديات كحمكؿ – ستغبلؿ األطفاؿ إبساـ عاطؼ المختار ، ػػػػػ  25
  .2008منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت لبناف، 

حسف الساعاتي ، بحكث إسبلمية في األسرة ك الجريمة ك المجتمع ، دار الفكر ػػػػػ  26
  .1996العربي ، القاىرة ، 

ػػػػػػ حسنيف إبراىيـ صالح عبيد ، الجريمة الدكلية ، دراسة تحميمية ، الناشر دار  27
  .1979النيضة العربية ، القاىرة ، 

    جكرج ككنتينك ، الحياة اليكمية في ببلد بابؿ ك آشكر ، ترجمة سميـ طو التكريتيػػػػػػ  28
  .1986ك برىاف عبد التكريتي ، بغداد ، 

، مطبعة  (بحكث ك دراسات)د ، جماؿ زكريا قاسـ ، مسألة الرؽ في إفريقيا ػػػػػ  29
 .1989المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمـك ، تكنس ، الطبعة األكلى ، 

     د ، جابر إبراىيـ الراكم ، حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية في القانكف الدكليػػػػػ  30
  .1999ك الشريعة اإلسبلمية ، دار كائؿ لمنشر ، عماف 

جبرائيؿ البنا ، دركس في القانكف الركماني ، مطبعة االعتماد ، بغداد ، الطبعة ػػػػ  31
 .1994األكلى ، 

خضر خضر ، مدخؿ إلى الحريات العامة ك حقكؽ اإلنساف ، المؤسسة الحديثة ػػػػ د،  32
 .2011لمكتاب ، لبناف ، الطبعة الرابعة ، 

دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي ك – جرائـ الحرب - خالد رمزم البزايعة، د ػػػػ  33
 .2009القانكف الدكلي ، دار النفائس لمنشر ك التكزيع ، الطبعة الثانية ، األردف ، 
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د، رمسيس بيناـ ، النظرية العامة لمقانكف الجنائي في منشأة المعارؼ ، ػػػػ  34
 .1995اإلسكندرية، 

د ، سكسف تمر خاف بكة ، الجرائـ ضد اإلنسانية في ضكء أحكاـ النظاـ األساسي ػػػػػ  35
 .2000لممحكمة الجنائية الدكلية ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت ، الطبعة األكلى 

 سعد إبراىيـ االعظمي،  مكسكعة التعبيرات القانكف الجنائي ، دار الشؤكف ،دػػػػػ  36
 . 2002بغداد ،  الطبعة الثانية  ، الثقافية العامة  ، 

مجد المؤسسة  (القسـ العاـ، دراسة مقارنة) سمير عالية، شرح قانكف العقكبات،دػػػػ  37
 .2002الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت ،  

مشركع : " المحكمة الجنائية الدكلية ، المكاءمات الدستكرية كالتشريعية: شريؼ عمتـػػػػػ  38
 . 2006 ، سنة 4، المجنة الدكلية لمصميب األحمر،  الطبعة " قانكف نمكذجي

 شعيب أحمد الحمداني ، قانكف حمكرابي ، القاىرة ، العاتؾ ، بدكف سنة طبع ػػػػ  39
صفكاف مقصكد خميؿ ، الجرائـ اإلنسانية ك اإلبادة الجماعية ك طرؽ مكافحتيا ػػػػ  40
 ، بيركت ، الدار العربية لممكسكعات 1، الطبعة  (دراسة في القانكف الدكلي المعاصر)

2010.  
  .2002صفكت عبد السبلـ ، االقتصاد السرم ، دار النيضة العربية ، سنة ػػػػ  41
  .1971 ، 2صبيح مسككتي ، القانكف الركماني ، مطبعة شفيؽ ، بغداد ، ط ػػػػد،  42
 م ، تاريخ العراؽت صبيح مسكك،دػػػػ  43
 .1980 ،بدكف دار نشر، بغداد ،  1 القديـ ، ط  44
 ، دار الثقافة لمنشر 1عركبة جبار الخزرجي ، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ، ط ػػػػ  45

  .2010ك التكزيع ، عماف ،  
د ، عبد العزيز العشاكم ، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ، دار الخمدكنية ، ػػػػ  46

 .2009الجزائر 
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عامر سميماف ، القانكف في العراؽ القديـ ، بغداد ، كزارة الثقافة ك اإلعبلـ ، ػػػ  47
1987. 

عباس العبكدم ، شريعة حمكرابي ، دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة ك الحديثة، ػػػ  48
  .2010 ، بغداد ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، 2ط 

د ، عبد الكىاب حكمد ، اإلجراـ الدكلي ، مطبكعات جامعة الككيت ، الطبعة ػػػػ  49
 .1978األكلى ، سنة 

بك حجيمة ، الحماية الجزائية لمعرض في القانكف الكضعي كالشريعة أعمي . د ػػػػ  50
 .2003ػ دار كائؿ النشر ، ػ1اإلسبلمية، طبعة 

عمي عبد القادر القيكجي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ ػ دراسة مقارنة ، . د ػػػػ  51
 .2002منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت لبناف ، 

شرح قانكف العقكبات العراقي الجديد المجمد األكؿ القسـ العاـ، – عباس الحسني . د  52
  .1992 ، مطبعة اإلرشاد  ، بغداد ،  2طبعة 

عمر السعيد رمضاف، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الجزء األكؿ، دار . د ػػػػػ  53
 .1995النيضة العربية، القاىرة، 

عبد الحكيـ فكدة، ، الجرائـ الجنسية في ضكء الفقو ك قضاء النقض، مكتبة . د ػػػػ  54
 .1997اإلسكندرية ، – اإلشعاع لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

المكسكعة الجنائية، إضراب تيديد، تسميـ المجرميف، الجزء : عبد الممؾ جندمد ػػػػ  55
 .دار الكتب المصرية، بدكف سنة نشر – بيركت - الثاني، الطبعة الثانية

عبد الكاحد محمد الفار ، الجرائـ الدكلية ك سمطة العقاب عمييا ، دار النيضة ػػػػ  56
  .1996العربية ، القاىرة ، 

د عبد الحميد الشكاربي ، الظركؼ المشددة ك المخفية لمعقاب ، دار المطبكعات ػػػػػ  57
 .1986الجامعية ، اإلسكندرية ، 
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د ، عبد الكريـ عكض خميفة ، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ، دار الجامعة ػػػػ  58
 .2009الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية ، الطبعة األكلى ، 

 ، منشأة 2القانكف الدكلي العاـ الجزء األكؿ ، طبعة – عمي صادؽ أبك ىيؼ . د ػػػػ  59
 . 1948المعارؼ باإلسكندرية 

- عمى راشد ، القانكف الجنائي، المدخؿ كأصكؿ النظرية العامة، الطبعة الثانية. دػػػػ  60
 1974– الناشر دار النيضة العربية 

عمي حسيف الخمؼ ، الكسيط في شرح قانكف العقكبات، المبادئ العامة، الجزء . د ػػػػ  61
مطبعة – األكؿ ، مصادر القانكف الجنائي كمدل سريانو، الجريمة، الطبعة األكلى 

 .1965بغداد – الزىراء 
دراسة تحميمة - النظرية العامة لتسميـ المجرميف– عبد الفتاح محمد سراج ػػػػ  62

 .تأصيمية، بدكف دار نشر كبدكف سنة نشر
عمي الدباس ، د ، عمي عمياف أبك زيد ، حقكؽ اإلنساف ك حرياتو ، دار الثقافة ػػػػ  63

  .2011 ، 3لمنشر ك التكزيع ، عماف ، طبعة 
غازم حسف صابريني ، الكجيز في حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ، دار ػػػػ  64

  .2011 ، عماف ، 3الثقافة لمنشر ك التكزيع ، الطبعة 
 ، بغداد ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، 1د فكزم رشيد ، القكانيف في العراؽ ، ط ػػػػ  65

1988. 
فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدكلية نحك العدالة الدكلية، منشكرات . دػػػػػ  66

  .2006، بيركت ،  األكلىالحمبي الحقكقية الطبعة 
فائزة يكسؼ الباشا، الجريمة المنظمة في ظؿ االتفاقيات الدكلية كالقكانيف . د ػػػػ  67

  .2002الكطنية، دار النيضة العربية، القاىرة ،  
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ة مدراسة تحميؿ– كماؿ السعيد ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية .  د ػػػػ  68
تأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية كغيرىا ، دار الثقافة  لمنشر 

 2005األردف ، - كالتكزيع، عماف 
 .2006كمكديك زينغي ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف ، مكتبة لبناف ناشركف ،  ػػػػ  69
المؤسسة الحديثة . االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف . لينا الطباؿ . د ػػػػػ  70

 .2010لمكتاب طرابمس لبناف ،  
محمد الغزالي ، حقكؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإلسبلـ ك إعبلف األمـ المتحدة ، نيضة ػػػػػ  71

 .2005مصر لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، الطبعة الرابعة ، 
د ، محمد أحمد دريقة ، المكجز في الحضارة اإلسبلمية ، شركة المؤسسة الحديثة ػػػػ  72

  .2010لمكتاب بيركت الطبعة األكلى ، 
محمد أحمد درنيقة ، المكجز في الحضارة اإلسبلمية ، شركة المؤسسة الحديثة ػػػػ  73

 .2010لمكتاب ، بيركت 
      ، بغداد ، دار الكتب1مكفؽ ميذكؿ محمد شاىيف الطائي ، قانكف أكرنمك ، ط ػػػػػ  74

  .2008ك الكثائؽ ، 
محمكد مراد ، الحرية في الفمسفة اليكنانية ، دار الكفاء لمطباعة ك النشر ، الطبعة ػػػػػ  75

 .1999الثانية ، اإلسكندرية 
د مازف ليمك راضي ، د حيدر عبد اليادم ، المدخؿ لدراسة حقكؽ اإلنساف ، دىكؾ ػػػػػ  76

 .2010مطبعة جامعة دىكؾ ، 
د ، محمد أميف الميداني ، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف ، منشكرات ػػػػػ  77

  .2009الحمبي الحقكقية ، بيركت ، 
–  الطبعة الثالثة 1الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، الجزء – محمد الفاضؿ . دػػػػػ  78

 .1965مطبعة جامعة دمشؽ 
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، 1877د ، محمد النيراف ، المدخؿ في تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية حتى عاـ ػػػػػ  79
 .1997دار الثقافة الجديدة ، الطبعة األكلى ، القاىرة 

، 1د محمد مصطفى يكنس ، مبلمح التطكر في القانكف الدكلي اإلنساني ، الطبعة ػػػػ  80
  .1989دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

د منتصر سعيد حمكدة ، حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة ، دراسة فقيية في ػػػػ  81
ضكء أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة األكلى ، سنة 

2008 .  
، دار النيضة المساىمة الجنائية في التشريعات العربية د نجيب حسني ، كمحـ، د ػػػػػ  82

  .1992 ، القاىرة ، الطبعة الثانية ، العربية 
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 25......2005با الخاصة بالعمل ضد االتجار بالبشر لعاموتفاقية مجمس أورإ: الفرع األول 

 26..........................القانون العربي النموذجي لمكافحة االتجار بالبشر: الفرع الثاني
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تفاقية رابطة جنوب آسيا لمتعاون اإلقميمي بشأن منع و مكافحة االتجار إ: الفرع الثالث
 27.........................................2000بالنساء و األطفال ألغراض البغاء لعام 

 28.................................التعريف التشريعي لجرائم االتجار بالبشر: المطمب الرابع

 28...........................قانون العقوبات الفرنسي و تجريم االتجار بالبشر: الفرع األول

 28...............2000القانون األمريكي لحماية ضحايا االتجار بالبشر لعام : الفرع الثاني

 30.................................تعريف االتجار بالبشر في القانون األردني: الفرع الثالث

 31.................................القانون المصري و تعريف االتجار بالبشر : الفرع الرابع

 32.............................المشرع الجزائري  و تعريف االتجار بالبشر : الفرع الخامس

 34....................أسباب ظاىرة االتجار بالبشر و اآلثار المترتبة عنيا: المبحث الثاني 

 34.....................................................العوامل االقتصادية: المطمب األول 

 37.....................................................العوامل االجتماعية: المطمب الثاني 

 37............................................................التفكك األسري: الفرع األول 

 38.................................................عدم التوازن بين الجنسين: الفرع الثاني

 39......................................................العوامل السياسية: المطمب الثالث 

 39......................................النزاعات المسمحة الداخمية والدولية : الفرع األول 

 41..................................... الفساد و رشوة الموظفين الحكوميين: الفرع الثاني 

 42........................و السياحة الجنسيةأو الشبكة العنكبوتية األنترنيت : الفرع الثالث

  42......................................................األنترنت أك الشبكة العنكبكتية: أكال 
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 43..................................................................السياحة الجنسية: ثانيا 

 44......................................اآلثار المترتبة عن االتجار بالبشر: المطمب الرابع 

 44..........................................................اآلثار االقتصادية: الفرع األول

 45................................................................تشكيو ىيكؿ العمالة: أكال

  45..............................................................تدمير المكراد البشرية – 1

 47..............................................................رتفاع معدؿ البطالةإ – 2

 49................................................. . تشكيو ىيكؿ الدخكؿ ك التضخـ: ثانيا

 50............................................. التأثير السمبي عمى ميزاف المدفكعات: ثالثا 

 51......................... تشكيو الكعاء الضريبي الظاىر ك الكعاء الضريبي الخفي: رابعا 

 53..........................................................اآلثار السياسية: الفرع الثاني 

 53............................................................نتياك حقوق اإلنسانإ: أوال 

  55...........................................................دعم الجريمة المنظمة: ثانيا 

 56.......................................إفساد السمطة و ضعف المنظومة القانونية: ثالثا 

 56.........................................................اآلثار االجتماعية: الفرع الثالث

 57.........................................................اإليذاء الجسدم ك النفسي: أكال 

  60...................................................................التفكؾ األسرم: ثانيا 

 62............................................التطور التاريخي لالسترقاق: المبحث الثالث 

 63.......................................نظام الرق في الحضارات القديمة: المطمب األول 
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 63...............................................الرق في الحضارة السومرية: الفرع األول

 67..............................................الرق في الحضارة الفرعونية: الفرع الثاني 

 69.....................................الرق عند الينود و الصينيون القدماء: الفرع الثالث

 69...........................................................الرؽ عند الينكد القدماء: أكال 

 70.......................................................ف القدماءمالرؽ عند الصيني: ثانيا 

 71...........................الرق في الحضارة اليونانية و الحضارة الرومانية: الفرع الرابع

 71........................................................الرؽ في الحضارة اليكنانية: أكال 

 75.......................................................الرؽ في الحضارة الركمانية: ثانيا 

 79..............................................الرق في القرون الوسطى: المطمب الثاني 

 79..........................................................الرق في أوروبا : الفرع األول

   81......................................................المرحمة األكلى الثكرة الفرنسية: أكال 

 82...................المرحمة الثانية مف الثكرة الفرنسية لغاية حرب االنفصاؿ األمريكية: ثانيا 

 83.....................................  الرق في الواليات المتحدة األمريكية: الفرع الثاني

 83.....................................................نشكء الكاليات المتحدة األمريكية: أكال

 84...........................................فكرة تحرير العبيد في الدستكر األمريكي : ثانيا

 85....................................نفصاؿ الكاليات الجنكبية مف اإلتحاد األمريكي إ: ثالثا

 85...........................................................الحرب األىمية األمريكية: رابعا

 86............................................الرق في الديانات السماوية: المطمب الثالث 



289 

 

 87..................................................الرق في الديانة الييودية: الفرع األول

 90................................................الرق في الديانة المسيحية: الفرع الثاني

 93..........................................................الرق في اإلسالم: الفرع الثالث

 

 104...............................................المظاىر المعاصرة لمرق: الفصل الثاني 

 104...................................................االستغالل الجنسي:  المبحث األول 

 107........................................................البغاء القسري: المطمب األول 

 108....................................................العبودية الجنسية : المطمب الثاني 

 109...........................................االستغالل الجنسي لألطفال: المطمب الثالث 

 117................................................االستغالل االقتصادي : المبحث الثاني 

 118.......................................................الزواج اإلجباري: المطمب األول 

 122........................................................ستعباد الدينإ: المطمب الثاني 

 125.....................................سترقاق األطفالإستعباد و إحالة : المطمب الثالث 

 129..............................(سباقات اإلبؿ)ستغبلؿ األطفاؿ في سباقات اليجف إ: أكال 

 130............................(النزاعات المسمحة )ستغبلؿ األطفاؿ في نزع األلغاـ إ: ثانيا 

 133..................... .................ستغالل أعضاء جسم اإلنسانإ: المبحث الثالث 

 133.........................................تعريف زرع األعضاء البشرية: المطمب األول 

 140 ..........................نزع و بيع األعضاء البشرية و االتجار بيا: المطمب الثاني 
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 143...............................اآلليات الدولية لمكافحة جريمة االسترقاق: الباب الثاني 
 

 144..........................االتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة االسترقاق: الفصل األول 
 

 145............تجريم االسترقاق ضمن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان : المبحث األول 

 145.........................إدانة االسترقاق عمى مستوى االتفاقيات العامة: المطمب األول

 145............................ منع االسترقاق في إطار ميثاق األمم المتحدة: الفرع األول

 147.....................منع االسترقاق في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:  الفرع الثاني

 149....العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وتجريم االسترقاق: الفرع الثالث

 152...............................تجريم الرق في القانون الدولي الجنائي: المطمب الثاني 

 152..............................................الرق كجريمة ضد اإلنسانية: الفرع األول

 158..........................جريمة االسترقاق في النزاعات المسمحة الدولية: الفرع الثاني

 160.............................تجريم االسترقاق عمى المستوى اإلقميمي : المطمب الثالث 

 160...................االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية: الفرع األول

 166........................االسترقاق في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان: الفرع الثاني

 169...............االسترقاق في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب: الفرع الثالث

تجريم االسترقاق في االتفاقيات الدولية الخاصة بالرق و العمل : المبحث  الثاني 
 172...............................................................................اإللزامي

 172 .1956 و االتفاقية التكميمية لعام 1926االتفاقية الخاصة بالرق لعام :المطمب األول

 172.....................................1926االتفاقية الخاصة بالرق لعام : الفرع األول
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 175..............................1956االتفاقية التكميمية إلبطال الرق لعام : الفرع الثاني

 177...................منظمة العمل الدولية و القضاء عمى العمل اإللزامي: المطمب الثاني 

 178.....................................29 رقم 1930تفاقية السخرة لعام إ: الفرع األول 

 179............................105 رقم 1957تفاقية تحريم السخرة لعام إ: الفرع الثاني 

 182.......المواجية الجنائية الموضوعية و اإلجرائية لجرائم االتجار بالبشر: الفصل الثاني 

 183..........................................أركان جريمة االتجار بالبشر:  المبحث األول

 183.........................................................الركن المادي: المطمب األول 

 184............................................................الفعل الجرمي: الفرع األول

 185..........................................................................التجنيد: أكال 

 187....................................................................التجنيد القسرم– أ 

 187...................................................................التجنيد الخادع– ب 

 187............................................................الخادع الجزئيالتجنيد – ج 

 188............................................................................النقؿ: ثانيا

 189...........................................................................التنقيؿ: ثالثا

 189.........................................................................اإليكاء: رابعا 

 190.....................................................................االستقباؿ: خامسا 

 191........................وسائل السموك الجرمي في جرائم االتجار بالبشر:  الفرع الثاني

 192..........................................الكسائؿ القسرية في أفعاؿ االتجار بالبشر:أكال 
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 192............................ستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسرإالتيديد بالقكة ك – أ 

 195........................................................................االختطاؼ–ب 

 197...........الكسائؿ غير القسرية المككنة لمسمكؾ الجرمي في جرائـ االتجار بالبشر: ثانيا 

 198..........................................................................االحتياؿ– أ 

 199.........................................................................الخداع– ب 

 200..........................................................ستعماؿ السمطةإإساءة – ج 

 201.........................................................ستضعاؼإستغبلؿ حالة إ– د 

إعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص – ىػ 
 202.................................................................................آخر

 204........................................................الركن المعنوي: المطمب الثاني 

 205............................................................. القصد العام: الفرع األول

 205............................................................................العمـ: أكال 

 206..........................................................................اإلرادة: ثانيا 

 207..........................................................القصد الخاص:  الفرع الثاني

 208...........................................................................الدعارة: أكال

 210....................................................................العمؿ القسرم: ثانيا

 212...............................................................االستغبلؿ الجنسي: ثالثا

 213..........................................................................التسكؿ: رابعا
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 214.........................................................نزع األعضاء البشرية : خامسا

 217..........................................صور جريمة االتجار بالبشر: المبحث الثاني 

 217.....................................الشروع في جريمة االتجار بالبشر: المطمب األول 

 217...............................................مفيوم الشروع أو المحاولة: الفرع األول

 218....................................................البدء في التنفيذ:الركف المادم : أكال

 219..................................................................الركف المعنكم : ثانيا

 220................................المساىمة الجنائية في االتجار بالبشر: المطمب الثاني 

 221...........................................فعل رئيس يعاقب عميو القانون: الفرع األول

 222..................................................العمل المادي لالشتراك: الفرع الثاني 

 ونظام تسميم المجرمين في جريمة االتجار  االختصاص القضائي: المبحث الثالث 
 224................................................................................بالبشر

 224................................مفيوم االختصاص واالختصاص الشامل: المطمب األول

 224.......................................................مفيوم االختصاص: الفرع األول

 226.....................................................االختصاص الشامل: الفرع الثاني 

 227................................نظام تسميم المجرمين  وموانع التسميم: المطمب الثاني 

 227.................................................مفيوم تسميم المجرمين: الفرع  األول 

 234............................موانع التسميم و المشكالت الخاصة بتفعيمو: الفرع الثاني  

 234...................................................................... الدكلةارعام: أكال
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 236...................................................عيف بالحصانةتمتاألشخاص الـ: ثانيا

 238..................................................................األرقاء الياربيف: ثالثا

 238................................................................الجريمة السياسية: رابعا

 239..............المجان الوطنية المتخصصة لمكافحة جرائم االتجار بالبشر: المبحث الرابع

     المشرع الفرنسي و تشكيل المجنة الوطنية  لمكافحة جرائم االتجار بالبشر: المطمب األول 
و المجنة األمريكية لمكافحة جرائم االتجار بالبشر و إحتصاصاتيا 

......................................................................................240 

 240..المشرع الفرنسي و تشكيل المجنة الوطنية  لمكافحة جرائم االتجار بالبشر:الفرع األول

 241..........ختصاصاتياإالمجنة األمريكية لمكافحة جرائم اإلتجار بالبشر و : الفرع الثاني 

المجنة المصرية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر و المجنة األردنية  : المطمب  الثاني 
 248...............................................................لمكافحة االتجار بالبشر

 248..............المجنة المصرية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر و مياميا: الفرع األول 

 251......................المجنة األردنية  لمكافحة االتجار بالبشر و مياميا: الفرع الثاني 
 

المجنة الوطنية الجزائرية لموقاية  من االتجار باألشخاص  و مكافحتو : المطمب الثالث 
 252......................................................................وتنظيميا وسيرىا

 

إنشاء المجنة الوطنية الجزائرية لموقاية  من االتجار باألشخاص  و مكافحتو : الفرع األول 
 252......................................................................وتنظيميا وسيرىا
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ميام المجنة الوطنية الجزائرية لموقاية  من االتجار باألشخاص  و مكافحتو : الفرع الثاني  
 254...................................................................و تنظيميا و سيرىا

 

 256.........................................................................الخاتمــــــــــــــة 

 263............................................................................ الممخص

 265.........................................................................قائمة المراجع

 285 ..............................................................................الفيرس


