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Abstract   /  
The phenomenon of human trafficking and enslavement is an 

international crime, punishable by international criminal law, which has 
included it in crimes against humanity, which affect the safety of 
individuals and the security and stability of the international community. 
Several international agreements have been concluded criminalizing this 
heinous act against human rights and legitimate freedoms, This crime is 
abused by transnational organized crime gangs that exploit people, 
workers, women, and children who are enslaved by various legal and 
illegal methods, with or without pay, in forced labor, sex and other acts. 
And you get huge fortunes from this trade, which comes after the drug 
and arms trade in terms of revenues. 

Key words: human trafficking, slavery, transnational organized 
crime syndicates, international crimes 

 لخص امل
ظاهرة املتاجرة بالبشر واستعبادهم جرمية دولية، يعاقب عليها القانون الدويل  تعد

اجلنائي الذي ضمها إىل اجلرائم ضد اإلنسانية، اليت متس بسالمة األفراد وأمن واستقرار اتمع 
 الدويل، وقد عقدت عدة اتفاقيات دولية جترم هذا العمل الشنيع ضد حقوق اإلنسان وحرياته

املشروعة، وهذه اجلرمية متتهنها  عصابات اجلرمية املنظمة عرب وطنية، واليت تستغل األشخاص 
عماال ونساء وأطفاال والذين تستعبدهم مبختلف الطرق املشروعة وغري املشروعة، مبقابل أو 
دونه، يف أعمال السخرة واجلنس وغريها، وحتصل على ثروات طائلة من هذه التجارة اليت تأيت 

 د جتارة املخدرات والسالح من حيث املداخيل.بع
الكلمات املفتاحية: االجتار بالبشر، االسترقاق، عصابات اجلرمية املنظمة عرب وطنية، 

  اجلرائم الدولية.
 مقدمة:

إن ظاهرة االجتار بالبشر مشكلة عاملية يتعرض هلا يوميا آالف األشخاص، من عمال 
لية من قبل عصابات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت ونساء وأطفال يهربون عرب احلدود الدو

تستدرج ضحاياها مبختلف أساليب االحتيال واخلداع وحىت باخلطف والقوة، وتنقلهم من دولة 
ألخرى، وتستغلهم يف خمتلف األعمال وأغلبهم يوجهون للدعارة واالستغالل اجلنسي مبختلف 
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قسرا يف البيوت واملصانع واحلقول، ومنهم من أنواعه، يف حني يوجه آخرون للسخرة وللخدمة 
ترتع منه أعضاءه، ومنهم من يشوه ويوجه للتسول وغريها من األعمال اليت ال ختطر ببال 
سوي، وهذه التجارة يف انتشار واسع كون أرباحها كبرية وال تنفذ فالعمالة الرخيصة واجلنس 

لقد تزامنت هذه الظاهرة مع تنامي مطلوبان بكثرة يف كل اتمعات وخاصة الغنية منها، و
الصراعات املسلحة سواء الداخلية أو الدولية،  ووجود العديد من املناطق اليت تعاين من عدم 
االستقرار السياسي واالقتصادي، باإلضافة إىل سهولة التنقل عرب احلدود الدولية، ولقد قامت 

حلت يف العامل ككل. وقد صنفت عدة جهود دولية وداخلية ملكافحة هذه الظاهرة اليت استف
ضمن اجلرائم الدولية اخلطرية اليت متس أمن واستقرار اتمع، واليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية 

نطرح  الدولية. ونظرا خلطورة هذه اجلرمية واليت متس بكرامة اإلنسان وحقه يف احلرية،
ات جترميها ومكافحتها؟   ولإلجابة :ما مفهوم جرمية االجتار بالبشر؟ وماهي ألي اإلشكال التايل

 اجلؤميةارتأينا دراسة هذا املوضوع من بعض جوانبه لنبني خطورة هذه على التسائلني السابقني 
 :التالينيبحثني املوضرورة حماربتها وجترميها وهذا يف وأفراده   على اتمع

 االجتار بالبشر واستعبادهم  مفهوماملبحث األول ـــــ 
 ين ـــــ جترمي ومكافحة االجتار بالبشر يف االتفاقيات الدولية وطرق احلد منه املبحث الثا

 مفهوم االجتار بالبشر واستعبادهماملبحث األول: 
هذا املوضوع جرمية دولية خطرية وقد  وفقتعريف االجتار بالبشر واستعبادهم:  :البند األول

ر متعدد اجلوانب فهي حترم الناس تفشت يف اتمع يف اآلونة األخرية بشكل واسع، وهي خط
من حقوقهم وحريام كما تزيد من منو اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فهذا يؤدي حتما إىل 

بالعودة إىل نص املادة السابعة من و ضرورة جترميها وتعريفها بشكل دقيق يف القوانني الدولية.
االسترقاق أي حرمان «: أن جند م1998النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

لشخص أو أكثر من حريته وممارسة حق امللكية عليه من بيع أو إعارة أو مقايضة أو ممارسة 
ويقصد حبق امللكية كلها أو بعضها أن الرق  .)١(»السخرة عليه ال سيما ضد النساء واألطفال

خص ملكا لسيده خيتلف من حالة إىل أخرى، فهناك حاالت الرق أو العبودية حيث يكون الش
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ويتصرف فيه كما يشاء وهي حاالت الرق القدمي، وهناك احلاالت الشبيهة بالرق اليت تنتهي 
 بانتهاء سبب االسترقاق كسداد الدين أو انتهاء عقد العمل يف السخرة وغريها. 

ومبا أن أكثر حاالت االسترقاق توجه لالستغالل اجلنسي فقد عرفته املادة السابعة يف 
يقع االستعباد اجلنسي، عندما ميارس املتهم كل السلطات أو بعضها املتصلة  « ي" بأنهالفقرة "

حبق امللكية على الضحية، من شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة، أو حيرمهم من حريتهم بأي 
 .)٢»(جنسيع طاب ووسيلة، وأن يؤدي ذلك إىل قيام الضحية دون إرادته بفعل أو أكثر ذ

و التفنن يف أساليب اإلجرام والتعدي على حقوق الناس ولذلك جيب واملالحظ اليوم ه
مواكبتها للحد من ذلك، وإضفاء الشرعية على كل عمل قد يستجد يف املستقبل، فكما يقول 

فان بوفق" يف الدروة التاسعة والعشرين للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات بأنه: "السيد 
لرق كما لو كان أمرا يف حالة سكون، بل جيب إيالء اهتمام دائم إىل ينبغي لذلك أالّ يدرس ا«

 . )٣»(الطرائق اليت ميكن أن يتطور ا استغالل اإلنسان لإلنسان
نتوصل أخريا إىل التعريف اجلامع املانع، الذي أحاط ذه اجلرمية من مجيع اجلوانب، 

اص وخباصة النساء واألطفال والذي ورد يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخ
 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب وطنية بأا:   

ستقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو اهم أو ئجتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوا«
ساءة استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إ

استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا 
لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل ويشمل االستغالل كحد 
أدىن استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي أو السخرة أو اخلدمة قسرا أو 

و املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء. وال تكون موافقة االسترقاق أ
جتار باألشخاص على االستغالل ... حمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد استخدم الضحية ا

. بني هذا التعريف كل جوانب هذه اجلرمية من بداية )٤»(فيها أي من الوسائل املبينة سابقا
ختلف أساليب االحتيال واستعمال القوة وغريها من الطرق اليت جتعل احلصول على الضحية مب
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اإلنسان يسقط يف أيدي هذه العصابات االجرامية، مث تطرق إىل أشكال استغالل الضحية، 
 وأخريا جترمي هذا الفعل حىت وإن كان برضى الضحية.                                      

: كافة التصرفات املشروعة وغري هين املتاجرة بالبشر وبناء على ما سبق نتوصل إىل أ
املشروعة، اليت حتيل اإلنسان إىل جمرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء 

جر متدين أو يف أعمال جنسية أو أحمترفني عرب احلدود الوطنية بقصد استغالهلا يف أعمال ذات 
حية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من ما شابه ذلك وقد يتم هذا التصرف بإرادة الض

 .)٥( صور العبودية

إذن هذه اجلرمية جتارة بالنظر إىل ما تتوفر عليه من عناصر التجارة وهي السلعة، 
 الوسيط، السوق.

 ـ السلعة: 1
وتتمثل يف األشخاص املغرر م(عمال، نساء، أطفال)، والذين يتم استغالهلن بواسطة 

واستقباهلم يف أي بلد آخر غري بلدهم األصلي، بعد أن يتم إيهامهم  بيعهم ونقلهم وإيوائهم
بالعمل يف أماكن حمترمة وبأجور مغرية وبعدها يتبني أم موجهون لالستغالل واالستعباد 
مبختلف أنواعه، مرغمني على ذلك باستعمال القوة والتهديد بسندات املديونية وكذا برتع 

 يطلب منهم دون قيد أو شرط.وثائق اهلوية، وبذلك ينفذون ما 
 ـ الوسيط: 2

ويتمثل يف جمموعة من األشخاص الذين يتولون نقل الضحايا من دوهلم إىل الدول اليت 
سيتم استغالهلم فيها، وهم يف الغالب مجاعات إجرامية حتترف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

 معا. وتقوم بنقل هذه السلعة وريبها أو تقوم بالنقل واالستغالل
ليس جمرد شخص طبيعي، بل هو مشروع منظم حيترف مثل »والوسيط يف هذه التجارة 

وقد عرف املؤمتر الدويل اخلامس  .)٦«(هذه التجارة، فهو مشروع اقتصادي متكامل البنيان
اجلرمية اليت «اجلرمية املنظمة بأا:  1975ملكافحة اجلرمية الذي عقدته األمم املتحدة بعام 

ا إجراميا معقدا يرتكب على نطاق واسع، وتنفذه جمموعات من األشخاص على تتضمن نشاط
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درجة كبرية من التنظيم دف حتقيق ثراء باملشتركني يف هذا النشاط على حساب اتمع 
  .)٧»(وأفراده، أو هي غالبا ما ترتكب أفعاال خمالفة للقانون منها جرائم ضد األشخاص

ن القومي وذلك حينما تقوم اجلماعات أو العصابات وهناك أيضا خطر كبري يضر باألم
املنظمة بالتحالف مع ممثلي احلكومات ويزيد اخلطر حينما تكون عسكرية ومتمردة، ومن ذلك 
جند تقارير تشري إىل حتالفات استراتيجية بني مجاعات املافيا الروسية وبعض مجاعات املخدرات 

ة وتظم أعضاء سابقني باملخابرات السوفياتية متلك مجاعات املافيا الروسي إذالكولومبية، 
وهذا ما جيعل .)٨(باإلضافة إىل الشرطة واجليش ذوي اخلربة املتقدمة بتكنولوجيا األسلحة

 األفراد مهددين من جهتني وال حامي حيميهم، وهذا ما جيعلهم فريسة سهلة هلؤالء املستغلني.
طنية: املافيا الصقلية وتوابعها يف ومن أهم األمثلة جلماعات اجلرمية املنظمة عرب الو

الواليات املتحدة، وأكوازا اليابانية، وجتار املخدرات فيما يعرف باسم املثلث الذهيب بروما، 
 .)٩(تايالند، الوس

هذه العصابات وزعت العامل فيما بينها كل عصابة تتوىل جهة منه وأحيانا يكون بينها 
 صراع حول مناطق النفوذ.

 ـ السوق: 3
هذه السوق على العرض والطلب، فالدول الفقرية واليت تعاين من االضطرابات  تقوم

واألزمات السياسية واالقتصادية واليت يعاين فيها األفراد من احلاجة والظروف القاسية اليت 
تدفعهم إىل قبول العروض املغرية للعمل يف اخلارج متثل دول العرض أو الدول املصدرة. وهناك 

ملستقبلة أو املستوردة ومتثل الدول الغنية، واليت تقصدها هذه السلعة وتستغل دول الطلب أو ا
فيها يف جتارة اجلنس والسخرة وغريها. تستغل عصابات اجلرمية املنظمة قوانني هذه الدول 
القاصرة وتنتشر يف اجلمهوريات السوفياتية السابقة وأجزاء كبرية من آسيا وأمريكا وإفريقيا 

ألطفال خاصة للعمل يف الدعارة يف أوروبا الغربية والواليات املتحدة وتوجه النساء وا
.دون أن ننسى دول املعرب أو الترانزيت وهي جسر )١٠( األمريكية ودول اخلليج وإسرائيل

. )١١(العبور من الدول املصدرة إىل الدول املستقبلة وهي حمطات استراحة وتوزيع هلذه السلعة
وسط أمريكا وكذلك دول شرق أوروبا، وأيضا بعض دول  ومن ذلك اهلند واملكسيك ودول
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، وأيضا الواليات املتحدة األمريكية اليت تعترب دولة مقصد )١٢(املشرق العريب كسوريا ومصر
، حيث يتم فيها حتديد اموعات املعدة للتصدير من أجل ممارسة )١٣(وعبور يف نفس الوقت

صائص كل ضحية. وكذلك حتديد وسائل البغاء، أو السخرة أو غريها من األعمال حسب خ
 العبور كجوازات السفر وعقود الزواج املزورة أو العرفية.

هذه التجارة حسب ما تتوفر عليه من أركان وحسب ما يتم فيها من طرق للخداع 
جرمية يف حق اإلنسانية، ألا فعال استطاعت القضاء على آدمية اإلنسان من  تعدواالحتيال 

ن مراحل عديدة من مكان النقل إىل مكان االستغالل؛ فهي حتطمه نفسيا خالل ما مير به م
وصحيا وجتعل منه جسدا بال روح فهو كاآللة تنفذ وتطبق ما برجمت عليه دون اعتراض أو 

 حق للرفض فهم عبيد بكل معىن الكلمة.
غري  صور استغالل األشخاص املتاجر م: إن العدد احلقيقي هلؤالء الضحايا :البند الثاين

معروف بدقة ألن معظم الدول اليت تنتشر فيها هذه الظاهرة تنكر وجودها على أراضيها وال 
حتاول أن جتمع إحصائيات عن عدد الضحايا املستغلة فيها ويف ذلك أشار "رجيان رالف" املدير 

إن الظاهرة أصبحت  »التنفيذي ملنظمة "هيومان راتيس راتش" املدافعة عن حقوق اإلنسان 
ة عاملية تتعرض هلا أعداد كبرية فتحقيقاتنا تدعم ما يتردد عن أن مئات اآلالف من البشر مشكل

مت ريبهم و تقدر وزارة اخلارجية األمريكية أنه جيري ريب أكثر من مليون شخص يف أرجاء 
العامل، ولكن بعض اخلرباء يقدرون أن الرقم احلقيقي قد يكون ضعف ذلك وأغلبهم يوجهون 

. وهذه التجارة يف )١٤«(يف حني يوجه آخرون للخدمة يف البيوت واملصانع واحلقول للدعارة،
تزايد مستمر كون مداخيل هذه التجارة أكثر من غريها ألن استغالل البشر يكون أكثر من 
مرة دون أن يبلى، وبذلك يضمن استمرار األرباح من جتارة اجلنس والسخرة اليت ال ينتهي 

أشارت إليه "كاثرين ماكماهون" مؤسسة مجعية "التحالف من أجل الطلب عليها. وهذا ما 
إن هذه التجارة تأتى بعد جتارة املخدرات والسالح »القضاء على العبودية والتجارة املشبوهة" 

وإن كانت املخدرات تباع مرة وتنتهي باستخدامه، أما اإلنسان فإنه يباع أكثر من مرة، 
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ومن صور استغالل البشر  .)١٥«(يأخذ نصيبه من الصفقةفالعملية يدخل فيها عدة وسطاء كل 
 يف هذه التجارة الالأخالقية جند:

 جتار غري املشروع بالعمال املهاجرين:إسار الدين واإل: أوال
ستعمله إلقد أصبحت العقود وسيلة لربط العمال وتقييد حريام وهو أسلوب جديد 

املادة األوىل من االتفاقية التكميلية إلبطال ولقد عرفته أرباب العمل بعدما مت حترير العبيد، 
احلال أو الوضع الناجم عن اران مدين بتقدمي خدماته الشخصية «بأنه: )١٦(1956الرق  لعام 

أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه إذا كانت القيمة املنصفة هلذه اخلدمات ال 
هي استراتيجية . و»و طبيعتها حمددةتستخدم لتصفية هذا الدين أو مل تكن مدة هذه اخلدمات أ

الل ويتم فيها التالعب بالدين بثالثة طرق، غتقوم على إسار الدين كأداة إلخضاع العامل لالست
إما عند التعاقد حيث ميكن أن يترتب الدين نتيجة فرض رسم مباشر بقصد الضغط على 

مصاريف السفر واإلعاشة املترشحني للعمل بتوقيع عقود، وإما أن الديون ميكن أن تترتب من 
ستبقاء العاملني وإجبارهم على التوقيع على مدد أخرى، وقد يأيت التشجيع اواإلسكان بغية 

على الوقوع يف الدين يف موقع العمل من خالل مقامرة أو شرب اخلمر. ويف الغالب يلجأ 
زهم حتجاز جوازات سفر هؤالء العمال البتزاااملتاجرون بالعمال وأصحاب العمل إىل 
باإلضافة إىل ذلك تتآمر عليهم مكاتب التسفري يف  واالستيالء على اجلانب األكرب من أجورهم،

بلدام ومكاتب االستقبال والقدوم يف دول الوجهة فبعد أن يبيع العامل ما ميلك ويستدين 
 ويسافر أمال يف حياة أفضل تنكسر آماله وأحالمه على أرض الواقع بعد أن جيد نفسه عبدا يف

 ،)١٧(أيدي عصابات االجتار بالبشر
وتقدر رابطة الدفاع عن العمال يف الواليات املتحدة أن حوايل عشرة آالف حالة 
سخرة تأجريية يف كل عام، وتوجد أيضا هذه احلاالت يف حوض األمازون واهلند وغريها، هذا 

طريقة غري املشروعة القد يقع مع العمال احملليني ولكن هذه الظاهرة تزيد أكثر مع املهاجرين ب
بتزاز واالستغالل يف أماكن عملهم ويقدر عددهم حوايل عشرة لالوهم الذين يتعرضون 

ماليني، بني مخسة وسبعة ماليني يف الواليات املتحدة األمريكية، وحنو مليون يف أوروبا الغربية 
)١٨(. 



 
 

 

)٣٣٢(  
 

ال املهربون من و أشار التقرير األمريكي الرمسي لعمليات السخرة اليت يتعرض هلا العم 
املكسيك للعمل يف الواليات املتحدة، أم  يتعرضون للضرب وسوء املعاملة يف حال حاولوا 

 .)١٩(اهلرب أو ترك العمل دون إاء العقد الذى يقيدهم بالديون املزورة والربوية
هذه هي حالة العمال البسطاء فالفقر والبطالة جعلت الناس يتنازلون كثريا، ويرمون 

 هم إىل التهلكة دون وعي مبا ستكون النهاية.بأنفس
 الدعارة أو االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال:: ثانيا

وهي أبرز صور اإلجتار بالنساء بإرغامهن على ممارسة اجلنس والبغاء، حيث يتم إيهام 
الفتيات باحلصول على مناصب عمل باخلارج بأجور مرتفعة، ويتم تسفريهن مبختلف الوسائل 

أن يصلن للمقصد الذي سيتم استغالهلن فيه؛ إما يف املالهي أو الفنادق وغريها من األماكن إىل 
 . )٢٠(اليت يرتادها طاليب اجلنس والترفيه

ويف هذه الصورة تعامل املرأة كسلعة ذات قيمة سوقية؛ باعتبار أن اجلنس يقوم بدور 
ات ووسيلة للفساد تعود على كبري يف عامل االقتصاد والسياسة حيث ينظر للنساء كمصدر ملذ

مستغليها بأرباح مبئات املاليني من الدوالرات سنويا. وهي تتوقف على تدفق النساء األجنبيات 
عرب احلدود، وما يساعد على انتشار هذا النوع من الصور هو حالة النساء االقتصادية 

دول غري الصارمة يف واالجتماعية؛ حيث يعانني من الفقر والبطالة وغريها، وأيضا قوانني ال
حماربة هذه الظاهرة، وأيضا السماح من قبل بعض الدول مبمارسة الدعارة على أراضيها 
كهولندا وذلك ألن مداخلها تعود بالفائدة الكبرية على االقتصاد اهلولندي مبا يقدر ب 

يف %. وكذلك بعض الدول اليت مل تبحه صراحة ولكنها تتسامح مع القائمني ذه التجارة 25
اخلفاء ألن معظم الدول تستفيد من السياحة اجلنسية يف دخل بالدها، بل واألكثر من ذلك 

 .)٢١(فهي تشجعها وتعطي هلا أوصاف جتعلها مشروعة
ومما شجع هذه املمارسات الالأخالقية أيضا وأعطاها الطابع األخالقي هي بعض  

قوق اإلنسان وتلزم الدول األطراف االتفاقيات الدولية ( سيداو وبكني)اليت تعترب مرجعية يف ح



  
  

 

)٣٣٣(  

فيها بإطالق احلريات اجلنسية للنساء يف العامل مع توفري الوسائل الواقية سواء من احلمل أو 
 األمراض.
ويف هذه الصورة من االستغالل أيضا تستخدم النساء واألطفال يف صنع األفالم  

 شيت األوضاع اجلنسية اجلنسية، وكذا الصور واملنشورات اخلليعة حيث تصور الضحية يف
 .)٢٢(الطبيعة والشاذة سواء كانت هذه العالقة مع رجل أو حىت مع حيوان

 التسول: :ثالثا
حتتاج هذه الصورة إىل نساء وأطفال حيث جيعلوم يف حالة مزرية ومدعاة للشفقة؛ 
 حيث يتم إلباسهم أرثي الثياب وأوسخها وكذا جيرحون وقد تقطع أطرافهم، ويأخذوم إىل
خمتلف األماكن العامة اليت يكثر فيها الناس، وبعدها يعيدوم إىل املكان الذي حيبسوم فيه 
ويتم عملهم بواسطة احلراسة خوفا من هروم من العصابات اليت تستغلهم وكل ما حيصلون 

 .)٢٣(عليه يأخذه املستخدمون هلم
 رابعا ـ اخلالعة على شبكات االنترنيت:

يف جمال االتصال واملعلومات عمليات جتنيد النساء واألطفال  سهلت التقنية احلديثة
لالستغالل وكذا نشر األفالم والصور اليت تلتقط هلن يف وضعيات خمتلفة ملمارسة اجلنس، 
وتستعمل غرف الدردشة يف شبكة اإلنترنيت إلغراء النساء للعمل يف الدعارة وغريها من 

الصور الفاضحة واألحاديث اجلنسية، وتبادل  املمارسات اجلنسية، ويتم فيها أيضا تداول
 األفالم القصرية والطويلة. 

وميكن هلذه األفالم أن متر عرب اإلنترنيت دون رقابة، باالعتماد على تقنية "دوك سيس " 
اليت تستعمل فيها عدة خدمات توظف يف االستغالل اجلنسي دون خوف من الرقابة، دون أن 

اليت تعترب خطرا كبريا أيضا خاصة على األطفال ألا مترر لقطات ننسى أجهزة اهلواتف النقالة 
ملمارسة اجلنس بسرعة فائقة وكذلك بإمكاا صنع فلم قصري يف مدة قصرية جدا، وهذا ما 

 .)٢٤(يروج هلذه األعمال الالأخالقية يف اتمع فتفسد الرجال والشباب واألطفال
لة وجتزئة حيث يستغل حىت كقطع غيار نزع األعضاء: أصبح اإلنسان يباع ويشترى مج

حيث تستأصل منه األعضاء وتباع بأغلى األمثان وبعدها يرمى كجثة فارغة، وقد يتم استئصال 



 
 

 

)٣٣٤(  
 

عضو أثناء إجراء عملية جراحية وقد يكتشف الشخص بعد مدة أنه ينقصه عضو وقد متت 
 سرقته وبيعه دون علمه أو رضاه.

 القتصادية لظاهرة االجتار بالبشر:اآلثار االجتماعية وا :البند الثالث
 جتماعية:اآلثار اال :أوال

فهي تنتهك حقوق اإلنسان املتعلقة باحلياة واحلرية  ؛البد أن هذه الظاهرة تضر باتمع
والتحرر واملساواة، مما يسبب الفوضى يف اتمع، وتنعدم الثقة بني األفراد وخاصة يف الدولة 

فمعظم  .وكذلك يف مصادر املعلومات وخباصة اإلعالم ،العدم قدرا على محاية أفراده
األشخاص الذين وقعوا يف فخ االستعباد واملتاجرة كان بسبب اإلعالنات الكاذبة للعمل يف 

  .اخلارج
جتماعية العامة والعناصر املكونة فتصبح هذه الظاهرة ديدا للمجتمع يف مقوماته اال

باإلضافة إىل الفضيلة واألخالق، مما يساهم يف هدر هلا، وهي األمن العام والصحة واآلداب 
 .)٢٥( قيمه الدينية واألخالقية

باإلضافة إىل حتول مفهوم النظام السياحي يف اتمع إىل نظام يقوم على أساس املتاجرة 
جتماعية تفسد واجهة اتمع كالتسول انتشار ظواهر إبالبشر مما حيط من كرامة البشرية وإىل 

ال الشوارع واملتشردين بسبب رفضهم من األسرة واتمع، وهذا ما يزيد األعباء وانتشار أطف
على الدولة ومؤسساا الرمسية وغري الرمسية حيث تقوم بدور األسرة املؤقت وبدور الرعاية 

  .)٢٦(املادية والنفسية هلم
نتشار إوإذا ما فشلت الدولة يف التكفل م وأداء هذا الدور م فإن هذا يؤدي إىل 

 اجلرمية الداخلية واآلفات االجتماعية كالتدخني واملخدرات والسرقة وغريها.
 قتصادية:اآلثار اال :ثانيا

إن األموال اليت جتمع من جتارة الرقيق األبيض رغم كثرا، إال أا ال تدخل يف 
ها تعترب حسابات الناتج القومي، ألا من دخل غري مشروع، وكذلك القوى العاملة املستغلة في

 ضمن فئة البطالني وبذلك يقع لبس يف حساب العدد احلقيقي.



  
  

 

)٣٣٥(  

فإغراءات الربح السريع جعلت العصابات املنظمة تتجر بالبشر وترهقهم يف أعمال  
نتهاء منها ستغالل لألجساد بأمثان زهيدة، وعند االاالسخرة والدعارة دون مقابل مناسب، فهو 

ها، بعد أن هجرا من بلدها قوية وسليمة تعيدها إليه وإاكها ترميها دون تأمني على عجز
وهذا ما يزيد األعباء االقتصادية على الدولة وكذا زيادة عدد البطالني العاجزين يف  ،مشوهة

 الدول املصدرة هلا.
ونفس احلال يف الدول املستوردة فهي األخرى تنتشر فيها البطالة ودد العمالة  

ستخدام العمالة الرخيصة اليت ال تكلفهم نفقات تذكر، بدل اه إىل الوطنية فيها، بسبب التوج
، وتؤدي هذه التجارة أيضا إىل رفض العمل يف )٢٧(العمالة الوطنية اليت تطالب حبقوقها كاملة

بعض األعمال واملهن خاصة اليدوية وهذا ما نراه يف دول اخلليج العريب اليت تستخدم عماال 
مل كخدم يف البيوت وسائقني للسيارات وأيضا يؤدي من جنوب وجنوب شرق آسيا للع

، مما يؤدي إىل اجتاههم إىل الطرق غري الشرعية )٢٨(بال عملالكبار ستخدام األطفال إىل بقاء ا
 كالسرقة وغريها من طرق الكسب غري املشروعة.

لى فهذه العمالة غري املشروعة الناجتة عن املتاجرة بالبشر تؤدي إىل نتائج سلبية تؤثر ع 
الدولة املصدرة واملستوردة معا، فاإلحصائيات اخلاطئة لعدد البطالني يف الدولة بسبب اشتغاهلم 

قتصادية املعمول ا يف األنشطة غري املشروعة يؤثر سلبا على مركز الدولة وعلى السياسة اال
ملكافحة البطالة بتخصيص رؤوس أموال ضخمة يف حل مشكلة ومهية قد حتتاج إىل نصف ما 

قتصاد اخلفي وهذه العمالة الرخيصة ال صص هلا، إذ تعمل ربع هذه الزيادة يف أنشطة االخ
تضيف إىل الدخل القومي شيئا يذكر، ألا غري متخصصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد 

قتصاد بدل أن تكون منتجة فتجعل أصحاب هذه الفئة املستغلة يف اجلانب اجلنسي مدمرة لال
ما ال ينفع، باإلضافة إىل اخلسائر الكبرية على األمراض اليت تنتج بسبب تلك املال يبددونه في

 .)٢٩(العالقات اجلنسية املختلطة
ستثمار املتعددة، وإن حقق زيادة يف اإلنتاج ستخدام هذه األموال يف جماالت االامث إن  

قتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فإنه ينطلق من باعث غري ورفع معدالت النمو اال
قتصادي، ألنه عادة ما يكون بقصد طمس مصدرها وكذا تبييض األموال وليس مسامهة يف ا



 
 

 

)٣٣٦(  
 

ألا تنتج عن عمليات غري مشروعة، وهذه العملية تؤدي إىل املنافسة غري التنمية االقتصادية، 
املتكافئة مع املستثمر اجلاد احمللي واألجنيب وبذلك تقوم العملة الرديئة بطرد العملة اجليدة من 
التعامل، وأيضا تؤثر على استقرار أسواق املال الدولية، فتسيطر فئة قليلة من أصحاب 

، ويؤدي هذا إىل تشويه الوعاء الضرييب بسبب التهرب من )٣٠(املشروعات الومهية على السوق
دفع الضرائب على هذه املداخيل ألن هذا النشاط غري مشروع ومداخيله غري معلنة وال تدخل 

لرمسية للدولة، إذن نتوصل إىل أن هذه الظاهرة خطرية فآثارها ال تقتصر على يف احلسابات ا
 .)٣١(أطرافها بل متتد إىل تشويه االقتصاد القومي ككل

فهي ختلف ضحايا بنفسية  إن هذه التجارة خطرية وتعود بالسلب على الفرد واتمع،
لنسبة للمجتمع فتسببت بتشتت متعبة وخائفة ممن حوهلا، وبأمراض جسدية رمبا ال شفاء هلا، وبا

عائالت وفقداا ألبنائها وبناا ممن وقعوا يف شرك هذه التجارة، ويف املقابل ثراء ومتادي يف 
االستعباد والبحث عن سبل وضحايا أخرى بالنسبة للتجار، ما دامت األعني بعيدة عنهم وال 

 يوجد من يسأهلم من أين لك هذا ؟ 
 فحة االجتار بالبشر يف االتفاقيات الدولية وطرق احلد منهجترمي ومكا :املبحث الثاين

 البند األول ـــ جترمي ومكافحة االجتار بالبشر يف االتفاقيات الدولية:
نظرا ملخاطر هذه الظاهرة اليت متس كل طبقات اتمع، وهلا آثار على كل جوانب 

عامل اليت خصص هلا قانونا خاصا احلياة، كان من الالزم جترميها، وضمها إىل أخطر اجلرائم يف ال
ا وهو القانون الدويل اجلنائي، والذي حيتوى على سبيل احلصر أخطر اجلرائم واليت من بينها 
اجلرائم ضد اإلنسانية اليت تدخل فيها جرمية االجتار بالبشر واستعبادهم، هذا الفرع من القانون 

دمار وإجرام يستحق أشد العقوبات، الدويل الذي عرف مؤخرا بسبب ما استجد يف العامل من 
واليت جيب أن تتجسد يف القوانني الداخلية، كي يتم تنظيف اتمع من هذه اآلفات اخلطرية 

 اليت شوهت نظام اتمع وحطمت أركانه.



  
  

 

)٣٣٧(  

واحلماية يف اجلرمية الدولية ال تقتصر على العالقات الدولية، بل تسعى إىل محاية املصاحل  
ة بكل ما من شأنه أن حيط من كرامة اإلنسان، ويكون توقيع العقاب باسم اإلنسانية واإلطاح

 . )٣٢(اموعة الدولية
من النظام األساسي للمحكمة  ) الفقرة (ج)07(جترم هذه اجلرمية بالنظر إىل نص املادة 

املتاجرة م وقبل ذلك جرمتها االتفاقيات اليت سبقتها وجرمت 1998اجلنائية الدولية لعام 
 باألشخاص خاصة النساء واألطفال أو كما يسمى الرقيق األبيض ومن تلك االتفاقيات جند:

م 1904مايو  18أ ـ االتفاقية اخلاصة مبكافحة االجتار يف الرقيق األبيض واملربمة يف 
يف املادة األوىل منها تعهدت الدول بإنشاء سلطة جتمع املعلومات اخلاصة باستخدام النساء، 

لفتيات لغرض الدعارة يف اخلارج، وكذلك املادة الثانية من نفس االتفاقية نصت على تعهد او
األطراف بالبحث ومراقبة قوادي النساء والفتيات املعدة للدعارة وال سيما يف احملطات واملوانئ 

فقد نصت على مراقبة  )06(وغريها من نقاط العبور ملنع هذا االجتار اجلنائي، أما املادة 
. وطبعا هنا املقصود النساء )٣٣(الت اليت تشتغل يف ريب النساء أو الفتيات حنو اخلارجاحمل

 بالغات وقاصرات أي من األطفال.
وقد جرمت  م1921ب ـ االتفاق الدويل اخلاص مبكافحة االجتار بالبشر الصادر يف 

متابعة ومعاقبة  االجتار بكل أصناف اتمع رجاال ونساء، وقد نص يف البند الثاين منه على
 االجتار باألطفال ذكورا وإناثا.

ج ـ االتفاقية الدولية اخلاصة بإلغاء االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري 
نصت على اختاذ األطراف فيها كافة التدابري ملنع هذا البغاء  منها 16م، فاملادة 1950

 .)٣٤(ى هذا االجتارمنه نصت على العقوبة عل 04وضمان تأهيل ضحاياه ويف املادة 
م واليت اعتمدا 1949د ـ االتفاقية الدولية لتحرمي االجتار بالرقيق األبيض لعام 

م واليت أقرت الدول األطراف 1951اجلمعية العامة لألمم املتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 
وتعترب  مبوجبها نفاذ مجيع الصكوك القانونية السابقة اليت مت عقدها، حتت رعاية عصبة األمم

م االتفاقية األهم على صعيد جترمي االجتار باألشخاص ألغراض الدعارة، وقد 1949تفاقية ا
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قضت بإنزال العقاب بكل من يقوم بقوادة أو غواية أو تضليل شخص، بقصد الدعارة حىت مع 
  رضا هذا الشخص.

الرق منذ وملواجهة أشكال الرق املعاصرة فعليا شكلت األمم املتحدة فريق عامل معين ب
يتألف هذا الفريق من مخسة خرباء مستقلني، يتم اختيارهم من بني أعضاء اللجنة  1975عام 

الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، جيتمع الفريق مرة كل سنة ملدة أسبوع ويقدم تقاريره إىل 
احلالة  اللجنة الفرعية، يقوم هذا الفريق مبهمة رصد تنفيذ اتفاقيات حظر الرق واستعراض
 السائدة يف خمتلف أحناء العامل باإلضافة إىل اختيار موضوع كل سنة يوليه اهتماما خاصا.

وحىت يكون هناك تنفيذ عملي التفاقيات حظر الرق واملمارسات الشبيهة بالرق، قامت 
بتعيني مقرر خاص ببيع األطفال ودعارم، وكذا تعيني  1990جلنة حقوق اإلنسان يف جنيف 

اصني ملوضوعات السخرة وكذا مقرر خاص مبسألة املتاجرة بالنساء واستغالهلن يف مقررين خ
الدعارة. وتقوم منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية مبساعدة هذا الفريق بتقدمي املعلومات 
والبيانات واملستندات، باإلضافة إىل املنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 

ونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة األمم املتحدة ملركز املرأة العاملية والي
وفرع األمم املتحدة ملنع اجلرمية والقضاء اجلنائي وكذلك األنتربول (املنظمة الدولية للشرطة 

 .)٣٥(اجلنائية) اليت تتعاون معها للوصول إىل مقاومة الرق واملمارسات الشبيهة به
ى هذا الصعيد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ويف تطور هام عل 

م االتفاقية املناهضة للجرمية املنظمة عرب الدول كما تبنت الربوتوكول 15/11/2000
على أمهية  ياخلاص باالجتار باألشخاص، فبالرغم من أنه مل يدخل حيز النفاذ، إال أنه ينطو

اليت تعرف االجتار باألشخاص واليت مشلت اإلجتار  كربى يف كونه الوثيقة القانونية الدولية األوىل
 .)٣٦(ألهداف خمتلفة غري تلك املتعلقة بالدعارة باألشخاص

إذن كانت هذه بعض االتفاقيات اخلاصة بتجرمي ومنع االسترقاق واالجتار بالبشر سواء 
تعترب نفسها التقليدي منه أو املعاصر، إال أن هذا ال يكفي إذا مل تعترف كل دولة ذا املشكل و

مسؤولة عن مكافحته على حدودها، ومساعدة غريها باملعلومات ألن هذا املشكل ميس كل 
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دول العامل الغين والفقري دون استثناء، وال ميكن ألي دولة أن تدعي عدم وجود هذا املشكل يف 
إلجرام إقليمها ألا ظاهرة سريعة االنتشار، بسبب انتشار عنصر الفساد واملتمثل يف عصابات ا

املنظم يف كامل بقاع العامل، وهذا يعين انتشار اجلرمية يف كل الدول وكذا نشر الفساد يف 
أجهزة الدول وبني أفراد اتمع، وال ميكن القضاء عليها إال بتكاتف اجلهود الداخلية 

 والدولية.
 البند األول ـــ استراتيجيات وآليات وقائية للحد من ظاهرة املتاجرة باألشخاص:

 أوال ـ االستراتيجيات الوقائية للحد من الظاهرة:
 : )٣٧(ـ الربامج الوقائية 1

إن التوعية مبخاطر هذه الظاهرة، وكيف تنشأ وإىل أين تصل، جتعل الكثري من 
األشخاص ممن حياولون ترك بلدام والسعي وراء سراب كاذب يعيدون حسابام قبل اإلقدام 

 قبلهم وآماهلم وحيام. لذلك البد من:على خطوة مثل هذه، تقضي على مست
ـ العمل على تغيري أفكار وتصرفات األشخاص املخلة بقواعد تنظيم اتمع، وعدم السكوت 

 على كل خرق هلا وذلك لتغيريه خاصة بني فئة الشباب.
ـ زيادة برامج التوعية يف األماكن العامة ونشر مطويات ومطبوعات عن أخطار هذه الظاهرة 

 أماكن السفر املطارات واحملطات وأماكن العبور عرب احلدود الدولية. خاصة يف
ـ الوعظ واإلرشاد يف دور العبادة وكذا املنتديات وامللتقيات العامة وغريها من أماكن جتمع 

 الشباب خاصة النساء.
ـ العمل على حسن استغالل وقت فراغ الشباب يف املسامهة يف جمال التوعية مبخاطر اإلجتار 

لبشر مبا يعود عليهم بالنفع يف احلاضر واملستقبل وخاصة إذا كانت حبضور شهود ممن تعرضوا با
لإلجتار.مع احلرص على توفري سبل احلماية والتأهيل لضحايا اإلجتار كأداة تعليمية وعالجية يف 

 جمال األمن االجتماعي.
رأي العام وتنبيهه إىل ـ تفعيل دور وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفزيون يف إيقاظ ال

هذا الوضع املشني. والتوعية باملخاطر والسبل اليت تؤدي إىل هذه النهاية، من إغراءات بأعمال 
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يف اخلارج أو اإلمضاء على عقود عمل حتوي شروط تقيد من حرية العامل دون االنتباه لذلك، 
 .)٣٨(يقأو تقييده بديون ومهية وغريها من الوسائل اليت تؤدي للتحول إىل رق

ـ التوعية مبخاطر اإلعالم وتأثريه على أفكار الشباب سواء الربامج واملسلسالت واألفالم غري 
 اهلادفة أو اخلليعة، فضال عن خطورة االتصال باملواقع اإلباحية عرب شبكة األنترنيت.

 ـ برامج البحوث والدراسات: 2
حبوث تبني حقيقتها وخباياها، ـ أكيد أن أي ظاهرة جديدة يف اتمع حتتاج إىل دراسات و

لذلك تعد البحوث النظرية وامليدانية أساس لتحديد املشاكل وفروضها، ومجع وحتليل كافة 
املعلومات اليت توصلنا إىل إجياد حلول هلذه الظاهرة ومن أهم املواضيع اليت جيب أن يشملها 

 ي:البحث العلمي كاستراتيجية ملكافحة ظاهرة اإلجتار باألشخاص ما يل
ـ حبوث حول أسباب الظاهرة، وارتباطها بالظروف االجتماعية واالقتصادية لألشخاص. 

 وكذا أماكن انتشار الظاهرة وعصابات اجلرمية املنظمة .
ـ برامج حول أساليب وقاية الشباب واألحداث من اآلثار السلبية الستخدام وسائل االتصال 

 أخالقية.احلديثة من إنترنت وهواتف نقالة واملواقع الال
ـ تبيني أهم مناذج صور الثقافة الدخيلة على جمتمعاتنا كالسياحة اجلنسية والتجارة اجلنسية ، 

 وكذا االنفصال عن األسرة والعيش يف سكن فردي أو احتاذ خليل.
ـ  حبوث حول السفر للخارج استنادا على عقود ومهية كالزواج الشكلي ووثائق سفر 

 مزورة. 
قات عمل أجهزة مراقبة احلدود واملنافذ وسبل االرتقاء بأدائها وتعميم ـ حبوث حول أهم معو

 نتائجها يف جماالت أوسع.
ـ حبوث حول التعاون، والتنسيق بني مرافق األمن واملؤسسات واهليئات العامة واخلاصة 
واجلمعيات وتشمل البيئة الداخلية (األسرة) من خالل سياسة إعالمية ودينية هادفة لتحقيق 

 تقرار النفسي واالجتماعي ألفرادها، والبيئة اخلارجية وتشمل املؤسسات الدينية والعامة.االس
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 ثانيا ـ آليات تنفيذ االستراتيجيات املقترحة:
لتنفيذ االستراتيجيات السابقة البد من توفري آليات لتطبيقها على أرض الواقع و إال 

 بقيت جمرد حرب على ورق وأفكار بال فائدة تذكر منها:
 ـ اآللية التشريعية:  1

ـ وتتمثل يف إصدار املعاهدات واملراسيم والقوانني الالزمة اليت حتفظ األمن يف اتمع وتضمن 
الكرامة اإلنسانية، وتعديل القوانني القائمة مبا يتسق مع السياسة املنشودة، مع حتديد اجلهات 

يثة ومنظمة، مع تبين موقف دويل اليت تقوم بتنفيذ هذه القوانني واالستراتيجيات بطريقة حد
 .)٣٩(ضد الدول اليت تنكر أو ال تذعن لالتفاقيات الدولية اليت تناهض وتكافح اإلجتار بالبشر 

 ـ إنشاء جلان على مستوى القارات يناط ا مكافحة الرق وجتارته.
نسان ـ ومن املبادرات اليت أقترحت للقضاء على الرق إحالة مسألة الرق إىل جلنة حقوق اإل

حيث يتوىل فيها فريق من اخلرباء دراسة قضايا الرق واالسترقاق، أيضا دعت اللجنة الفرعية 
 1956و  1949من األمني العام هليئة األمم املتحدة أن يدعو الدول املوقعة على اتفاقييت 

ت لتقدمي تقرير إليه كل عام يتضمن الوضع القانوين للرقيق يف بالدها وعما اختذته من اجراءا
 .)٤٠(إدارية وعملية بشأن قمعه والقضاء على جتارته

ـ عدم تساهل القوانني واألمن مع حاالت البغاء الداخلية الفردية واملعاقبة عليها بأشد 
 .)٤١(العقوبات حىت ال تتطور وتتحول إىل مجاعات ومنظمات

ة الرق ـ وللقضاء على الذريعة اليت تقدمها الدول يف كل مرة للتهرب من مسؤولية مكافح
على أساس أنه تدخل يف شؤوا الداخلية ومساس بسيادا، فمن األفضل أن تتوىل املنظمات 
اإلقليمية هذا الكفاح، كاجلامعة العربية ومنظمة الدول اإلفريقية والسوق األوروبية املشتركة 

ظيم ومنظمات الدول األمريكية، ألن هذا التدبري جيمع ما بني اجلهود، ولكي يكون هذا التن
فعاال البد من أن متنح تلك املنظمات سلطة فعالة ميارسها خرباء خمتصون وأكفاء، وبالتعاون بني 
هذه املنظمات كل يف حدود اختصاصه، وأيضا بالتعاون مع املؤسسات واجلمعيات اخلاصة 
كجمعية مكافحة الرق ومالجئ األطفال والنساء املشردات وغريها من املؤسسات 

 .)٤٢(اإلنسانية
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ـ اآللية البشرية واملادية: كما قلت سابقا أن للتوعية بني الشباب الدور الفعال يف احلد من  2
الظاهرة لذلك البد من حتديد الفئات والعناصر اجلماهريية املشاركة يف عمل التوعية وحتديد 

، بتوفري خرباء بعلم النفس وعلم االجتماع للعمل )٤٣(مستويام وختصصام يف جمال التوعية
على مستوى احلدود واملوانئ واملطارات، ألم بإمكام معرفة مالمح اخلوف أو احلذر على 
وجوه املسافرين، وذه الطريقة ميكن كشف األشخاص الذين سيتم نقلهم وريبهم إىل الدول 
األخرى، ويف نفس الوقت لتقدمي املساعدة النفسية والتوعية. وكذا تدريب شرطة احلدود 

وجوه املهربني مع توفري الوسائل املادية لالزمة لعملهم وتشمل خمتلف الوسائل للتعرف على 
. وكذا )٤٤(اليت تستطيع الكشف على الوثائق املزورة بالتعرف على األختام والتواقيع املقلدة

السجالت اخلاصة بارمني واملهربني وغريها من الوسائل احلديثة اليت تسهل عملية كشف هذه 
 العصابات. 

ـ اآللية املعلوماتية: وتتمثل يف مراكز املعلومات والدراسات النظرية حول عصابات اإلجتار  3
باألشخاص، وكل ما حييط ا من حتديد لطرق ووسائل اإلجتار، واملراكز اليت ينتشرون فيها، 
وكذا الشبكات املساعدة هلا يف عملها، ومراكز متويلها وأهم النشطاء فيها وكل ما خيص عمل 

 .)٤٥(العصابات اإلجرامية لإلجتار بالبشر وخمتلف األنشطة اليت ميارسوا هذه
ـ إجبار شركات االتصاالت الكربى باالحتفاظ بسجالت وتسجيالت عن خمتلف املخابرات 
لفترة طويلة تسمح بالتوصل للقائمني ذه األفعال وكشف هويام، وأيضا العتبارها أدلة 

 .)٤٦(يف شبكات اإلجتار بالنساء واألطفال وغريهم إثبات إلدانة من جيري اعتقاهلم
ـ آليات تنسيق ومتابعة وتقومي االستراتيجية: البد من أن يعرف كل جهاز عمله اخلاص به  4

وكيف ميكنه بالتعاون مع غريه من األجهزة التوصل إىل أفضل النتائج، ألن عدم التنسيق يؤدي 
ختصاص، وهذا ما يؤدي إىل فشل اخلطط إىل الفوضى، وتداخل الوظائف والتنازع يف اال

. وأيضا التعاون فيما بني الدول بإقامة )٤٧(واالستراتيجيات املربجمة للقضاء على اإلجتار بالبشر
نظام عقايب يف هذه القضايا يكون موحدا وحمكم تتوىل تنفيذه أجهزة متلك سلطة وفعالية يف 

 . )٤٨(ممارسة عملها
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ها مفيدة وميكنها أن حتد من الظاهرة ولكنها ال تكفي هذه التدابري كلها ميكن، أن نعترب
وحدها للقضاء على الظاهرة والقتالع املشكلة من جذورها، البد من القضاء على الفقر 
والبطالة وغريها من األسباب اليت جتعل االشخاص يسقطون يف هذا الفخ، وهلذا البد من إشباع 

يتطلعوا إىل بلدان أخرى يعتربوا األرض املوعودة  اجلائعني وتشغيل البطالني يف بلدام لكي ال
ولكنها يف احلقيقة هي مكان بداية مأسام، وأيضا توعية املرأة بأمهيتها يف اتمع باعتبارها أنثى 
هلا مهام يف األسرة ويف تنشئة األجيال سواء داخل األسرة، أو يف املؤسسات وااالت اليت 

مكرمة، ويبقى أيضا الوازع الديين والضمري اخللقي هو احملرك  حتتاج إىل خدماا وهي معززة
الذى جيب تشغيله داخل كل نفس حىت تستشعر مراقبة اهللا سبحانه وتعاىل هلا حىت ال تقع يف 

 احملرمات وفيما يضر ا.

 امتة: خ
بعد عرض هذا البحث حول ظاهرة خطرية متس بكرامة اإلنسان وبتعدي اإلنسان على 

 أخيه اإلنسان نتوصل إىل جمموعة من النتائج:حقوق وحرية 
االجتار بالبشر ظاهرة قدمية يف تاريخ البشرية، ولكن أن نراها يف القرن الواحد  -

والعشرين وحنن ندعي التقدم والتطور فهذا شيء غريب وفيه ختلف للوراء مئات 
 السنني.

العامل، تتوىل مهام امتهن هذه اجلرمية عصابات منظمة عرب وطنية تنتشر يف كافة أحناء  -
احلصول على الضحايا مبختلف أساليب اخلداع والقوة وكذا نقلهم واستغالهلم، 
فيجنون الثروات على حساب صحة وشباب ماليني األشخاص الضعاف من عمال 

 ونساء وأطفال. 
اتمع الدويل مل يسكت على هذه الظاهرة اخلطرية، بل تصدى هلا قانونيا وتشريعيا  -

خطر اجلرائم الدولية اليت قد متس بأمن اتمعات الوطنية والدولية وجعل وضمها إىل أ
حماكمة مقترفيها حياكمون إما يف احملكمة الدولية أو ضمن احملاكم الوطنية لتسريع 

 معاقبتهم.
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االجتار بالبشر يضم عدة صور ختتلف حسب الضحية فقد يوجهون للخدمة قسرا أو  -
لصغرية منهن فيتم توجيههن للدعارة واالستغالل السخرة وبالنسبة للنساء وخاصة ا

 اجلنسي مبختلف أنواعه.
مل يسلم األطفال من هذه التجارة ومل ترحم العصابات ضعفهم وبراءم، حيث يتاجر  -

 م ويستغلون يف خمتلف األعمال الصعبة وحىت يف اجلنس.
على  خلفت هذه الظاهرة نتائج سلبية كثرية صحية واجتماعية وحىت اقتصادية -

 اتمعات والدول
البد من تكاتف اجلهود الفردية واجلماعية والقانونية لردع واحلد من هذه الظاهرة  -

املنتشرة وبقوة يف العامل، بالتوعية بني الشباب بأساليبها وخماطرها، وضرورة التشكيك 
د يف كل ما يقال وينشر، وخاصة يف املواقع االلكترونية، وعدم توقيع عقود عمل إال بع

 التأكد مما كتب فيها كليا، وكذا من صدق أصحاب العقود من قبل خمتصني. 
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