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 :  الممخص
خطيرة في آثارىا االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاإلنسانية  جريمة االتجار بالبشر  إف    

طالما تجعؿ اإلنساني سمعة تباع كتشترل لغرض استغالليا في السخرة كاألعماؿ القسرية أك 
في االستغالؿ الجنسي كالبغاء اك اإلتجار في األعضاء البشرية كغيرىا فضالن عف اساءة 

التسكؿ كالتجنيد الحربي كغيرىا مف الجرائـ ضد استغالؿ النساء كاألطفاؿ في البغاء ك 
جريمة كاف ىذه الظاىر كاف معركفة منذ القدـ فحاكلنا دراستيا بشكؿ كاضح كأف  اإلنسانية

اإلتجار في البشر لـ تكف كليد العصر بؿ ليا جذكر تاريخية منذ اقدـ العصكر فيي ظاىرة 
ف الجرائـ الدكلية الخطير التي تنتيؾ قديمة قدـ البشرية, ك تعد جريمة اإلتجار في البشر م

حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ككصمة عار في جبيف اإلنسانية إذ منذي القدـ كانت 
 كمازالت عابرة لمحدكد
, المواثيق ار بالبشر, الشريعة االسالمية, الدستور, االتج)الرقيق:الكممات المفتاحية 

  (.الدولية
Trafficking in human beings between Islamic law, international 

conventions and Iraqi laws 

Dr. Tayseer Ahmed Abel Al-Rakabi 

Center for Basra and Arabian Gulf Studies 

Abstracts: 

  The crime of human trafficking is serious in its social, political, 

cultural and humanitarian effects as long as it makes humanity a 

commodity to be sold and bought for the purpose of exploiting it in 

forced labor and forced labor or in sexual exploitation, prostitution or 

trafficking in human organs and others, as well as the abuse of women 

and children in prostitution, begging, war recruitment and other 

crimes against humanity And that this phenomenon has been known 

since ancient times, so we tried to study it clearly, and that the crime 

of human trafficking was not a product of the times, but rather has 
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historical roots since the most ancient times. Shame on the forehead of 

humanity, for since ancient times it has been and still has crossed 

borders 

Keywords: (slave, human trafficking, Islamic law, constitution, 

international conventions). 

 :المقدمة 
جريمة اإلتجار في البشر لـ تكف كليد العصر بؿ ليا جذكر تاريخية منذ اقدـ 

جريمة اإلتجار في البشر مف  ك تعد قديمة قدـ البشرية,العصكر فيي ظاىرة 
ككصمة  األساسيةالجرائـ الدكلية الخطير التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف كحرياتو 

, كىي تتفاقـ عابرة لمحدكد  تإذ منذي القدـ كانت كمازالعار في جبيف اإلنسانية 
في العالـ لما تحققوي مف أرباح طائمة لمافيات التيريب كاإلتجار  انتشاراكتزداد 

 , في البشر فاقت ارباحيا جميع االرباح المتحصمة مف تجارة السالح كالمخدرات
كالسياسية كالثقافية كاإلنسانية  االجتماعيةإف تمؾ الجريمة خطيرة في آثارىا 

عؿ اإلنساني سمعة تباع كتشترل لغرض استغالليا في السخرة طالما تج
في األعضاء  اك اإلتجارالجنسي كالبغاء  االستغالؿ كاألعماؿ القسرية أك في

النساء كاألطفاؿ في البغاء كالتسكؿ  استغالؿالبشرية كغيرىا فضالن عف اساءة 
 .ي كغيرىا مف الجرائـ كالتجنيد الحرب
عرض كبشكؿ مكجز لخطة تقسيـ ىذا البحث البد كقبؿ اف نست أىمية البحث:

منذ  في تاريخية جذكرلو اف نشير الى اف ىذا المكضكع مع ككنو مكضكع 
ساس التاريخي د اإلؽ يعر ى أف نطاـ المائي عنالج وع الفقمكيكاد يج القدـ ,

ممككان لفرد اك اف ماإلنسح صبؽ أف ير بال صد, كيقبشربال تجاراإلة ريملج
تي ينعـ ال اإلنساف ؽك ب حقمأغ فم رمانوحميو ب عترتي ذمالاألمر , لجماعة

اال اننا الحظنا افتقار بيا غيره مف االحرار, إذ تتـ معاممة الرقيؽ بكصفو سمعة .
مكتباتنا القانكنية الى مؤلفات فقيية تعالج كبشكؿ شامؿ ىذه الظاىرة كتقدـ 

شكالياتوالى كافة مفاصمو  كالناجحةالحمكؿ الشافية  لعؿ ىذا ىك السبب ك ,  كا 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 1159 

, كتكف أىمية البحث أيضان لككنو في اختيارنا ليذا العنكاف مكضكعا لبحثنا 
متعمؽ بحكؽ اإلنساف في حريتو إذ أنو غاية سامية عظمى كرموي اهلل تعالى 

ـٍ ًفي  بيف المخمكقات قاؿ تعالى كأعمى مكانتًو ما ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىر  كى
مىٍقنىا تىٍفًضيالن  مىى كىًثيرو مِّم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض  ٍقنىاىيـ مِّفى الط يِّبىاًت كى زى اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرى

.ُ  ,عف النظر بغض اإلنساف ىك الكريمة اآلية في آدـ بني مف كالمقصكد 
 إال ىذه الظاىرة ةكالدكلي نيةااإلنس فيجرمت فعاليا القكان ـكلكنو , ث كجنسو دينو
 كأنكاعو بأشكالو الرؽ مارست العالـ مناطؽ مختمؼ في البشرية المجتمعات اف

 ِ.المختمفة
تقكـ فرضية البحث عمى عممية أدراؾ لطبيعة الجريمة كأسبابيا  فرضية البحث:

كالكثائؽ كالمعاىدات الدكلية في مكافحة جريمة اإلتجار في البشر كتتأسس 
عمى فكرة مركزية ىي أف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية رغـ أىميتيا بالتزامف 

في مكافحة  يةكاإلقميممع جيكد المجتمع الدكلي كالمنظمات الدكلية العالمية 
كالمتتبع في دراسة االدياف السماكية يجد انو ىذه االدياف حاكؿ ىذه الجريمة 

تقكيض ىذه الظاىرة  بؿ كجعمت مف اعتاؽ العبيد ىك احد الحمكؿ في حالة 
 ارتكاب اآلثـ كغيرىا.

لغرض أثبات فرضية البحث كبرىنتيا فإننا سنعتمد عمى المنيج  منيجية البحث:
 كاالتفاقياتيمي لجريمة اإلتجار في البشر كدكر المعاىدات التحم المكضكعي

  لمكافحتياكالقكانيف الكطنية الدكلية 
 ماىية جريمة اإلتجار في البشر في التشريع االسالمي:  المبحث االكؿ

 كعناصرىا
تستكجب دراسة جريمة اإلتجار في البشر البحث في االصؿ التاريخي ليذه 

بما اف الظاىرة , كىذه الظاىر بحسب اجماع الفقياء كانت تعرؼ بتجارة الرقيؽ 
ليست كليدة اليكـ كانما كاف ذات امتداد تاريخي عبر العصكر ىذه الظاىرة 
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فحاكلنا ليذه الظاىرة  لذلؾ جعمنا ىذه المبحث لدراستيا ضمف النظرة االسالمية
فكاف اف نتطرؽ لحالة الرؽ ما قبؿ اإلسالـ كالرؽ في المنيج اإلسالمي , 

 المبحث مكزع عمى مطالب عدة كىي كالتالي.
تناكلنا بيذا المطمب مفيـك الرقيؽ لغة :  ّمفيـك الرقيؽ:  المطمب األكؿ

 : كاصطالحا ككذلؾ مفيـك الرؽ في الفكر االسالمي كىي كالتالي
الرؽ في المغة يعني )الميمؾ كالعبكدية( الفرع األكؿ /

: كرؽ ام صار في رؽ ْ
، كالرقيؽ مف االلفاظ التي تقاؿ ٓكاسترقو فيك مرقكؽ كمرؽ كرقيؽ كجمع )ارقاء(

كاغمب المعاجـ المغكية تعزك اشتقاؽ ,  لمفرد كلمجميع فالعبد رقيؽ كالعبيد رقيؽ
 .ٔلسيدىـمصطمح الرؽ مف الرقة الف الرقيؽ يرقكف 

يعنػػي اسػػترقاؽ )الشػػخص( كادخالػػو فػػي  :االصػػطالحالػػرؽ فػػي / الفػػرع الثػػاني   
حالػػة الػػرؽ ام تكبيمػػو، كجعمػػو عبػػدان لسػػبب مػػف اسػػباب االسػػترقاؽ تكػػكف مختمفػػة 

. كبػػػذلؾ يحػػػـر االنسػػػاف اك الشػػػخص مػػػف حريتػػػو ٕحسػػػب قػػػكانيف االمػػػـ كالشػػػرائع
ف شػؤكنو كمػا يتصػرؼ فػي . كيتصػرؼ فيػو السػيد فػي كثيػر مػٖكيككف ممكان لغيره

الػػرؽ فػػي أمػػا . َُ. كمػػف حػػؽ سػػيده اف يبيعػػو اك يػػؤجره لمػػف يشػػاء غيػػرهٗسػػمعتو
الفكػػػػر االسػػػػالمي: فػػػػالمفيـك ال يخػػػػرج عػػػػف النطػػػػاؽ العػػػػاـ  لمػػػػرؽ. كاالسػػػػترقاؽ، 
ضػػػرب الػػػػرؽ عمػػػى االدمػػػػي الحػػػر، مثػػػػاؿ ضػػػرب الػػػػرؽ عمػػػى اسػػػػرل الحػػػػرب أك 

, كعرفػػو ُِ رؽ: خػػالؼ الحريػػة، كالعبكديػػة كالخضػػكع كالػػذؿ كالطاعػػة كالػػُُالسػػبي
الراغب االصفياني الرؽ بأنػو: تممػؾ العبيػد كالرقيػؽ المممػكؾ مػنيـ كجمعػة ارقػاء 

 .ُّكاسترؽ فالف فالنان جعمو رقيقان 
كىناؾ الفاظه :  ُْلفاظ اك المفاىيـ الدالة عمى الرقيؽاأل:  ب الثانيمالمط

كبعض منيا ذكرت في كمفاىيـ دالة عمى الرقيؽ سكاء كانكا ذككر اـ اناث 
تسميط الضكء كغيرىا تناكلتيا مفردات المغة العربية لذلؾ قمنا بالقرآف الكريـ 
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 بثالثة فركعدراستيا ك عمى اىميما كمعرفو  مضمكنيا لمقاربتيا لمفيـك الرقيؽ  
 : 

 الرقيؽ الذككر: كؿالفرع األ
ؽ عمػػػى اكالن / العبػػػد:  كىػػػك مػػػف المفػػػردات التػػػي تػػػدؿ عمػػػى العبكديػػػة كىػػػي تطمػػػ

االنسػػاف سػػكاء كػػاف حػػران اـ رقيقػػان لغيػػره، عمػػى اعتبػػار انػػو مربػػكب لباريػػو سػػبحانو 
, كالعبد ضد الحر كجمعو عبيد. كذكرت كممػة العبػد فػي القػرآف الكػريـ  ُٓكتعالى

مىػػى  كعبػػد مممػػكؾ ثػػالث مػػرات ٍمميككنػػا الى يىٍقػػًدري عى ٍبػػدنا مى ػػثىالن عى ػػرىبى الم ػػوي مى ضى
ُٔ  ,

كاما التعبيد تعني التذليؿ كاالستعباد ام اتخذه عبدان كتعبد فالف فالنان ام: صػيره 
 .كالعبد كاف كاف حران 

كالمعػػػػركؼ اف العبػػػػد مممػػػػكؾ  لفػػػػظ مممػػػػكؾ بالممكػػػػة كبالممػػػػؾ ,ك  اكالن / المممػػػػكؾ:
كذكر البعض اف االنساف حران اك مممككا ذىػب الػى اسػتحقاؽ اهلل جػؿ  ,ُٕه لسيد

ػرىبى الم ػوي :د ذكػر اهلل تعػالى المممػكؾ فػي محكػـ كتابػو كقكلػو تعػالىكقػكعز ممكػو ,  ضى
مىى شىٍيءو  ٍمميككنا الى يىٍقًدري عى ٍبدنا مى ثىالن عى ...مى

ُٖ . 
ثالثان / القف: كىك العبد المتعبػد كيجمػع عمػى اقنػاف: كىػك الػذم فػي العبكديػة الػى 

كاف لػػـ يكػػف القػػف مممككػػان لشػػخص فيػػك عبػػد  ان ،ام اف أبػػاه كػػاف مممككػػُٗاالبػػاء
  َِ. مممكة

 الفرع الثاني الرقيؽ االناث :
أكالن /األمػػة : فػػي المغػػة ىػػي المممككػػة كىػػي خػػالؼ الحػػرة، الجمػػع إمػػاء، اك )أـ( 

, كاألمة في االصطالح ىي  بكزف عاـ، كامكف بكزف اخكاف كىي امة بينة االمكة
 . ُِ كصفة الرؽ صفة زائمة المرأة المستعبدة المكصكفة بصفة الرؽ،

ثانيان/السػػرية: كالسػػرية جمعيػػا السػػرارم كىػػي الجاريػػة كيػػذكر انيػػا سػػميت سػػرية  
 , ألنيا مكضع سركر الرجؿ كىي االمة التي بىك أىتىيا بيتان  كاتخذىا لمممؾ كالجماع
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كلػػيس لممػػرأة االعتػػراض  كالسػػرية ىػػي االمػػة التػػي تكػػكف مػػكطز الرجػػؿ بػػال عػػزؿ
 . ِِ التسرم عمييا باإلماءعمى زكجيا في 

ثالثػػان / ميمػػؾ اليمػػيف: اف يبتػػػاع الرجػػؿ االمػػة فحػػػالؿ نكاحيػػا، اذا كانػػت مسػػػتبرأة 
كاالستبراء حيضة كىك عمى البائع، فأف كاف البػائع ثقػة كذكػر انػو أسػتبرأىا جػاز 

  ِْة, كاف لـ يكف ثقة أستبرأىا المشترم بحيضِّنكاحيا مف كقتيا، 
  ِٓ:الفػػرؽ بػػيف العبػػاد كالعبيػػد: يػػةالقرآنالبالغػػة عبيػػد فػػي العبػػاد كالالفػػرع الثالػػث: 

العبػػاد جمػػع عبػػد، ك العبيػػد جمػػع عبػػد، ك شػػتاف بػػيف الجمعػػيف، فالعبػػاد ك العبيػػد 
يمتقياف في تسميـ اإلرادة الحرة كيختمفاف فػي الماىيػة . فالعبػاد ميكٌمفػيف كمػأمكريف 

بطكعػػو كتكػػكف هلل كلغيػػر بالعبػػادة كىػػي  تكػػكف طكاعيػػة فيسػػمـ الفػػرد ارادتػػو الحػػرة 
العبػػاد فيػػـ مػػف , اهلل، أمػػا العبكديػػة فيػػي إجباريػػة فيسػػمـ الفػػرد إرادتػػو الحػػرة مكرىػػان 

ريػػة االختيػػار فػػي الػػدنيا، كأمػػا العبيػػد فمػػـ يىعيػػد ليػػـ ىػػذه الحريػػة فػػي اآلخػػرة  ليػػـ حي
العبادة مبنية عمى الطاعة كالخضكع ألمر اهللي تعالى عف طريؽ إتبػاع أحكامػو ك .

يىػػا قػػاؿ اهللي تعػػالى :,  كاهلل دعانػػا كحثنػػا كطمػػب منػػا أف نعبػػده, و كسػػننو كشػػرائع
ـٍ  مىقىكيػػ ـي ال ػػًذم خى ب كيػػ كلقػػد نيػػى اهلل عػػف العبكديػػة أم تسػػميـ ِٔ.أىيُّيىػػا الن ػػاسي اٍعبيػػديكا رى

قىضػػ  قػػاؿ اهللي تعػػالى :,  اإلرادة لغيػػره بُّػػؾى أىال  تىٍعبيػػديكا ًإال  ًإي ػػاهي كى ٰى رى
كسػػمي ,  ِٕ

قػػاؿ , العبكديػة عبػػادة كأشػار عمػػى مػػف خمقيػـ لعبادتػػو بالعبػػاد كعبػاد اهلل كعبػػادم 
ًإف  ًعبىػػػاًدم لىػػػٍيسى لىػػػؾى  كقكلػػػو تعػػػالى:  ِٖ.كىالم ػػػوي رىءيكؼه ًباٍلًعبىػػػاًد   اهللي تعػػػالى :

ـٍ سيٍمطىافه  مىٍيًي كلـ يقؿ عبيدم في القرآف كال مرة كاحدة، فػنحف عبػاد اهلل ال  ِٗ.عى
كجميػػع النػػاس ىػػـ عبػػاد اهلل كىػػذا يشػػمؿ الصػػالح كالطػػالح . فمػػنيـ مػػف ,  عبيػػده

ًلػػؾى ال ػػًذم ييبىشِّػػري الم ػػوي ًعبىػػادىهي ال ػػًذيفى ٰ  ذى  قػػاؿ اهللي تعػػالى :,  أطػػاع اهلل كعمػػؿ صػػالحان 
اًت  اًلحى ًمميكا الص  نيكا كىعى آمى

قػاؿ ,  كمنيـ مف عصى اهلل كأحاطػت بػو الػذنكب,  َّ
ًبيػرنا بىًصػيرنا   ى :اهللي تعال بِّؾى بًػذينيكًب ًعبىػاًدًه خى كىفىٰى ًبرى كى

كعبػاد اهلل كىػـ مػف ,  ُّ
النػاس عبػاد : العبيػدة .أمػا مفيػـك خمقيـ مػف اجػؿ عبادتػو قػد جعميػـ ذك إرادة حػر 
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مػػا دامػػكا فػػي الحيػػاة الػػدنيا  كيممكػػكا اإلرادة الحػػرة . كعنػػدىا يجػػرد اهلل النػػاس مػػف 
عػػػنيـ مصػػػطمح العبػػػاد فيصػػػبحكا فػػػي يػػػـك الحسػػػاب كبعػػػد اإلرادة الحػػػرة كييسػػػقط 

البعث فػي قبضػة اهلل كعبيػد ال عبػاد كفػي ذلػؾ اليػكـ ييشػير اهلل عمػييـ فػي القػرآف 
” العبيػػد“كلػػذلؾ تجػػد اآليػػات الخمػػس التػػي كرد فييػػا لفػػظ  ,  بمفػػظ العبيػػد ال العبػػاد

ػػًمعى اهللي   قػػاؿ اهلل تعػػالى: تكػػكف عنػػد الحسػػاب فػػي اآلخػػرة  قىػػٍكؿى ال ػػًذيفى قىػػاليكٍا ل قىػػٍد سى
نىقيػكؿي ذيكقيػكٍا  ؽٍّ كى قىٍتمىييـي األىنًبيىاءى ًبغىٍيًر حى ا قىاليكٍا كى نىٍحفي أىٍغًنيىاء سىنىٍكتيبي مى ًإف  اهللى فىًقيره كى

ـٍ كىأىف  اهللى لىػػٍيسى ًبظىػػال ـو لٍِّمعىًبيػػًد  ػػا قىػػد مىٍت أىٍيػػًديكي ًريػػًؽ. ذىًلػػؾى ًبمى ػػذىابى اٍلحى كقكلػػو  ِّ.عى
ـٍ  تعػػالى :  ـٍ كىأىٍدبىػػارىىي ػػكىىيي كٍا اٍلمىضًئكىػػةي يىٍضػػًربيكفى كيجي ف ى ال ػػًذيفى كىفىػػري لىػػٍك تىػػرىل ًإٍذ يىتىػػكى كى

ـٍ كىأىف  المٌػوى لىػػٍيسى ًبظىػال ـو لٍِّمعىًبيػػًد  ػػا قىػد مىٍت أىٍيػػًديكي ًريػػًؽ. ذىًلػؾى ًبمى ػذىابى اٍلحى ذيكقيػكٍا عى  ّّ.كى
ًمػػفى  :كقكلػػو تعػػالى ػػاًدؿي ًفػػي الم ػػًو ًبغىٍيػػًر ًعٍمػػـو كىالى ىيػػدنل كىالى ًكتىػػابو  كى ػػف ييجى الن ػػاًس مى

ػًة  نيًذيقيػوي يىػٍكـى اٍلًقيىامى . ثىػاًنيى ًعٍطًفػًو ًلييًضػؿ  عىػف سىػًبيًؿ الم ػًو لىػوي ًفػي الػدٍُّنيىا ًخػٍزمه كى مًُّنيرو
ػا قىػد مىٍت يىػدىاؾى كىأىف  الم ػ ًريًؽ. ذىًلػؾى ًبمى ـو لٍِّمعىًبيػًد عىذىابى اٍلحى فػاهلل فػي  ّْ.وى لىػٍيسى ًبظىػال 

ىػػػك صػػػاحب الممػػػؾ كال يكجػػػد مػػػف يممػػػؾ إرادة نفسػػػو فالكػػػؿ فػػػي قيػػػد  ذلػػػؾ اليػػػكـ
اًلػػػػػًؾ يىػػػػػٍكـً الػػػػػدِّيًف  قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى: كمجػػػػػرديف مػػػػػف اإلرادة الحػػػػػرة كقكلػػػػػو  ّٓ.مى

ٍمػػؾي اٍليىػػٍكـى ًلم ػػًو اٍلكىاًحػػًد اٍلقىي ػػاًر  تعػػالى: ػػًف اٍلمي ذلػػؾ اليػػـك  فففػػي يػػـك الػػدي,  ّٔ لمى
قاؿ  سيأتي كؿ مف في الككف إلى الرحمف عبدان أم مسممان اإلرادة كبدكف استثناء

ٍبػػػػدنا اهلل تعػػػػالى: ػػػػٰػًف عى ػػػػف ًفػػػػي الس ػػػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال  آتًػػػػي الر ٍحمى  ّٕ.ًإف كيػػػػؿُّ مى
كمػػؤتمريف كعنػػدىا يصػػبح الخمػػؽ جمػػيعيـ عبيػػده فيػػـ مممػػككيف كبػػدكف إرادة حػػرة 

 ّٖ.يىٍكـى يىقيكـي الن اسي ًلرىبِّ اٍلعىالىًميفى   قاؿ اهلل تعالى:,  بإمره
 الرقيؽفي معاممة  اإلسالميالتشريع منيج :  لث المطمب الثا

تدرج االسالـ في تعاممػو مػع نظػاـ الػرؽ اك العبكديػة لتجنػب االثػار السػمبية التػي 
اإلسػػػالـ أف يجفػػػؼ منػػػابع الػػػرؽ  تترتػػػب عمػػػى الغائػػػو دفعػػػة كاحػػػدة، كلػػػذلؾ اختػػػار

. كذلػػؾ مػػع ّٗكمػػكارده حتػػى ينتيػػي بيػػذا النظػػاـ كمػػو بمػػركر الػػزمف لحػػيف الغائػػو
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العنايػػة بتػػكفير ضػػمانات الحيػػاة المناسػػبة لمرقيػػؽ، كضػػماف الكرامػػة اإلنسػػانية فػػي 
حػػدكد كاسػػعة. بػػدأ بتجفيػػؼ مػػكارد الػػرؽ فيمػػا عػػدا أسػػرل الحػػرب الشػػرعية  كنسػػؿ 

جتمعػػات المعاديػػة ل سػػالـ كانػػت تسػػترؽ أسػػرل المسػػمميف االرقػػاؽ. ذلػػؾ أف الم
حسب العرؼ السائد الذم تقػـك عميػو قكاعػد النظػاـ االجتمػاعي كاالقتصػادم فػي 

كبػذلؾ كفػؿ اإلسػالـ القضػاء عمػى الػرؽ فػي صػكرة سػميمة ىادئػػة  .أنحػاء األرض
قػد كعمػى ىػذا ف .َْكاتاح لمعالـ فترة لالنتقػاؿ يػتخمص شػيئان فشػيئا مػف ىػذا النظػاـ

تناكلنػػا ىنػػا مػػنيج التشػػريع االسػػالمي فػػي التعامػػؿ مػػع الرقيػػؽ بعػػدة صػػكرة منيػػا 
الترغيػػػب فػػػي تحريػػػر الرقػػػاب كمنيػػػا تقػػػكيض الرقيػػػؽ كمنيػػػا حقػػػكؽ الرقيػػػؽ فكػػػاف 

 المحكر مكزع بعدة فركع كىي كالتالي :
: فقػػػد ب اإلسػػػالـ المسػػػمميف ترغيبػػػان شػػػديدان فػػػي تحريػػػر الرقػػػابيػػػرغالفػػػرع األكؿ/ ت

زالة الػرؽ بجممػة طػرؽ  رغب اإلسالـ المسمميف ترغيبان شديدان في تحرير الرقاب كا 
 منيا: 
مػػػف أعتػػػؽ ( قػػػاؿ:  )كالػػػذم حػػػض عميػػػو الرسػػػكؿ الكػػػريـ  العتػػػؽ بالترغيػػػب: (ُ

النار فإف  مؤمنا أعتؽ اهلل العزيز الجبار  بكؿ عضك منو عضكا لو مف
منيػػػا عضػػػكا مػػػف  كانػػػت أنثػػػى أعتػػػؽ اهلل العزيػػػز الجبػػػار بكػػػؿ عضػػػكيف

أيمػػا رجػػؿ مسػػمـ أعتػػؽ   :()قػػاؿ, ك  ُْ ألف المػػرأة نصػػؼ الرجػػؿ النػػار،
عظػػاـ محػػرره مػػف النػػار كأيمػػا  رجػػال مسػػمما كػػاف بػػو كقػػاء كػػؿ عظػػـ مػػف

امرأة مسممة أعتقػت امػرأة مسػممة كػاف بيػا كقػاء كػؿ عظػـ محررتيػا مػف 
 .ِْالنار

كفػػػارات  العتػػػؽ بالكفػػػارات، اذ جعػػػؿ اإلسػػػالـ تحريػػػر الرقػػػاب فػػػي مقدمػػػة (ِ
، فقػاؿ سػبحانو كتعػالى فػي كفػارة القتػؿ الخطػأ : ّْكثيرة عف جرائـ تجتػـر

ٍؤًمنىػػػػػػةو } قىبىػػػػػػةو مي طىػػػػػػأن فىتىٍحًريػػػػػػري رى ٍؤًمننػػػػػػا خى ػػػػػػٍف قىتىػػػػػػؿى مي مى ، ككفػػػػػػارة الحنػػػػػػث ْْ{كى
ـٍ أىٍك :}باليميف ا تيٍطًعميكفى أىٍىًمػيكي ـي عىشىرىًة مىسىاًكيفى ًمٍف أىٍكسىًط مى تيوي ًإٍطعىا فىكىف ارى
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قىبىػػػػػةو ًكٍسػػػػػ ـٍ أىٍك تىٍحًريػػػػػري رى تييي كىال ػػػػػًذيفى } ، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:ْٔككفػػػػػارة الظيػػػػػارْٓ {كى
قىبىػػػةو ًمػػػٍف قىٍبػػػًؿ أىٍف  ػػػا قىػػػاليكا فىتىٍحًريػػػري رى ـ  يىعيػػػكديكفى ًلمى ـٍ ثيػػػ ػػػاًئًي كفى ًمػػػٍف ًنسى ييظىػػػاًىري

اؽ كعيػػد تحريػػر , ككفػػارة قتػػؿ قػػـك بيػػنيـ كبػػيف المسػػمميف ميثػػْٕ{يىتىمىاس ػػا
ػػم مىةه :} تعػػالىرقبػػة، فقػػاؿ  ـٍ ًميثىػػاؽه فىًديىػػةه ميسى بىٍيػػنىيي ـٍ كى ًإٍف كىػػافى ًمػػٍف قىػػٍكـو بىٍيػػنىكي

قىبىةو  تىٍحًريري رى  ْٖ{.ًإلىى أىٍىًمًو كى
العتػػؽ بكفالػػة الدكلػػة : انػػو مػػف بػػيف مصػػارؼ الزكػػاة كاف جعػػؿ االسػػالـ  (ّ

الػػػذم يأخػػػذ الزكػػػاة مػػػف منيػػػا سػػػيمان مػػػف ثمانيػػػة لمرقػػػاب يعنػػػي اف االمػػػاـ 
ػػػػػا } يف يجعػػػػػؿ ثمنيػػػػػا فػػػػػي تحريػػػػػر الرقػػػػػاب فقػػػػػاؿ سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى:المسػػػػػمم ًإن مى

ًفػػػػي  ـٍ كى ل فىػػػػًة قيميػػػػكبييي مىٍييىػػػػا كىاٍلميؤى ػػػػاًكيًف كىاٍلعىػػػػاًمًميفى عى ػػػػدىقىاتي ًلٍمفيقىػػػػرىاًء كىاٍلمىسى الص 
قىػػابً  .كىك)العتػػؽ بكفالػػة الدكلػػة(، لتحريػػر االؼ االرقػػاء المنتشػػركف ْٗ{الرِّ

ذلؾ كضػػع االسػػالـ لمدكلػػة مصػػركفان خاصػػان فػػي المجتمػػع االسػػالمي، كبػػ
لتحريػػػػر االرقػػػػاء مػػػػف امػػػػكاؿ الزكػػػػاة كسػػػػماه القػػػػراف الكػػػػريـ مصػػػػرؼ)كفي 

   .َٓالرقاب(
الفرع الثاني / المعاممة اإلنسانية اإلسالمية لمرقيؽ: رعى القرآف الكريـ  الرقيؽ،  

جػػػاءت السػػػنة النبكيػػػة المطيػػػرة مؤكػػػدة ليػػػذه األكلكيػػػة  فتمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي الترغيػػػب 
( في تحرير الرقاب كالكصايا الكثيرة برحمة مف )الكثير مف قبؿ الرسكؿ محمد

( لػـ قيػؽ , عمػى الػرغـ مػف أف النبػي)كاف في أيدييـ منيا كالنيػي عػف ظمػـ الر 
 ُٓ ينو نييان صريحان عمى االسترقاؽ اال انو لـ ينشز رقان عمػى حػر فػي عيػده قػط

, فكػػػاف النيػػػي عػػػف ظمػػػـ الرقيػػػؽ كالترغيػػػب فػػػي حسػػػف معػػػاممتيـ: نيػػػى الرسػػػكؿ 
ػػٍف لطػػـ مممككػػو أك (عػػف إسػػاءة معاممػػة العبيػػد، قػػاؿ رسػػكؿ اهلل )الكػػريـ) (   مى

( لمقاضػي حػؽ الحكػػـ بػالعتؽ لمعبػػد إذا جعػػؿ). ككػذلؾ ِٓ تقػػوضػربو فكفارتػو ع
(:  مػػف قتػػؿ عبػػده قتمنػػاه، . كقػػاؿ رسػػكؿ اهلل)ّٓثبػػت انػػو يعاممػػو معاممػػة قاسػػية

( ، كركم أف رجالن قتػؿ عبػده متعمػدان فجمػده النبػي)ْٓكمف جدع عبده جدعناه  
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, كما  ٓٓرقبةكنفاه سنة، كمحا سيمو مف المسمميف، كلـ يقده بو، كأمره أف يعتؽ 
(عف قتؿ السبي خالؿ الحركب فقاؿ:  كال تقتمكا شيخان فانيػان كال صػبيان كال نيى)

( كطػػىء , كايضػػا ن نيػػى) ٔٓامػػرأة  فيككنػػكا سػػبيان مسػػتٌرقان يقسػػمكف مػػع الغنػػائـ 
الحامػػػؿ , فكػػػاف إذا قسػػػـ السػػػبايا فػػػي الغػػػانميف ٌحػػػـر كطػػػؤىف حتػػػى يسػػػتبرئ مػػػف 

( مػػر بسػػبي حكامػػؿ ، كركم أف رسػػكؿ اهلل)حيضػػة اك بكضػػع الحمػػؿ اذا كيػػف  
 ٕٓىكازف فقاؿ:  أال ال تكطأ حامؿ حتى تضع كال غير ذات حمؿ حتػى تحػيض 

المممػػػكؾ أخػػػكؾ فػػػإذا صػػػنع لػػػؾ ( الػػػى االحسػػػاف الػػػى الرقيػػػؽ: فقػػػاؿ:  , كدعػػػا)
 .  ٖٓ  طعاما فأجمسو معؾ فإف أبى فأطعمو كال تضربكا كجكىيـ

كمف خالؿ ما اكجده التشريع االسالمي :الفرع الثالث / حقكؽ الرقيؽ في 
االسالـ مف قكانيف استيدفت الغاء الرؽ كالعبكدية تحرر كثير مف العبيد كاالماء 
كتخمص كثير منيـ مف كطأة ىذا النظاـ فعال كما اف الحمكؿ التي كضعيا 
االسالـ لعتقيـ ىي في غاية الدقة كاستيدفت تحريرىـ بالدرجة االساس بحيث 

تمتع الرقيؽ  فضالن عفييـ مف كاجبات كماليـ مف حقكؽ , اكضحت ما عم
 ابرزىا:  سالـ بحقكؽ عديدة أقرىا اال

اعتبػػار الرقيػػؽ كائنػػان انسػػانيان لػػو حػػؽ الكرامػػة كالحيػػاة : كػػاف اكؿ مكقػػؼ  (ُ
ل سالـ ازاء الرؽ، الدعكة الى حسف معاممػة، كالديانػة االسػالمية تيػدؼ 

بإعطائػػػو نفػػػس مكانػػػة كدرجػػػة  مػػػف كراء ذلػػػؾ تحريػػػر العبػػػد ركحيػػػان كذلػػػؾ
الرجػػؿ الحػػر نفسػػيا، فالمعاممػػة االنسػػانية لمعبيػػد تعيػػد الػػى نفكسػػيـ التػػي 
ذليػػػا الػػػرؽ التػػػكازف فيػػػزداد الشػػػعكر بالكرامػػػة كبالتػػػالي يػػػزداد التػػػكؽ الػػػى 
الحريػػة. اذا مػػا االسػػالـ حػػرر الرقيػػؽ مػػف الػػداخؿ كجعمػػو يشػػعر بالحريػػة 

  ٗٓكاالستقالؿ.
الرقيؽ في ظؿ النظػاـ االسػالمي كػائف حػي لػو حػؽ كمف ذلؾ يتبيف انو  (ِ

الكرامػػة كالحيػػاة كػػأم مخمػػكؽ اخػػر عمػػى حػػد سػػكاء، كانػػو ال فضػػؿ بينػػو 
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كبػػػيف احػػػػد مػػػف البشػػػػر ميمػػػا عمػػػػت جنسػػػيتو كميمػػػػا سػػػمت كجاىتػػػػو اال 
 .َٔبالتقكل كالعمؿ الصالح

حقػػكؽ االرقػػاء بػػالزكاج كالطػػالؽ: زكاج االرقػػاء فيمػػا بيػػنيـ حقػػان مشػػركعان  (ّ
االسػػالـ كلػػك انػػو يعػػدي زكاجػػان غيػػر شػػرعي تعاقػػب عميػػو الشػػرائع  فػػي دكلػػة

القديمػػػة ل مػػػـ كالشػػػعكب قبػػػؿ االسػػػالـ بعقكبػػػات قاسػػػية تصػػػؿ الػػػى حػػػد 
الحػػػػػػرؽ لمرجػػػػػػؿ كالمػػػػػػرأة مػػػػػػػف الرقيػػػػػػؽ كىمػػػػػػا عمػػػػػػػى قيػػػػػػد الحيػػػػػػاة، قػػػػػػػاؿ 

ػاًئكي  مى ـٍ كىاً  اًلًحيفى ًمٍف ًعبىػاًدكي ـٍ كىالص  كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي ـٍ ًإٍف يىكيكنيػكا تعالى:}كىأىٍنًكحي
ـي الم وي ًمٍف فىٍضًمًو{ فيقىرىاءى ييٍغًنًي

(الحث عمى مثؿ ىػذه . كلـ ييمؿ النبي)ُٔ
األنكحػػػة كالحػػػض عمييػػػا كاستكصػػػى بيػػػا كجعمػػػت الشػػػريعة الغػػػراء لمسػػػيد 
تماـ الحرية في تزكيج مماليكو الى مف يشاء مف االرقػاء كاالحػرار، كلػـ 

 . ِٔاء كبعد تزكيجيـ بيف االرقتجعؿ لو حقان في التفريؽ 
حػؽ العبػد بػكفر خػػاص: مػف أعتػؽ عبػدان لػػو مػاؿ، فمػاؿ العبػد لػػو إال أف  (ْ

يشترط سيده كىك عمى كجو الندب كاالستحباب، اال أف يسمح المالؾ لو 
بػػذلؾ فػػاذا كػػاف العتػػؽ منػػو انعامػػا فنػػدب الػػى مسػػامحتو بمػػا فػػي يػػده مػػف 

 .ّٔالماؿ، اتمامان لمنعمة كالمعركؼ
حػؽ العبػد باإلجػارة كاالمػػاف : لمعبػد الحػؽ فػي بػػذؿ االمػاف تمامػان كػػالحر  (ٓ

(: ذمػػة المسػػمميف كاحػػدة سػػكاءان كػػاف مأذكنػػان بالقتػػاؿ اـ لػػـ يكػػف لقكلػػو)
, أف تمػػػؾ التعػػػاليـ االسػػػالمية قػػػد اقػػػر بإنسػػػانيتيا  ْٔيسػػػعى بيػػػا أدنػػػاىـ 

لقػد المنصفكف، فقد كصؼ )فاف دنبرغ( معاممة المسمميف لمرقيػؽ بقكلػو: 
كضػػع لمرقيػػؽ فػػي االسػػالـ قكاعػػد كثيػػرة تػػدؿ عمػػى مػػا كػػاف ينطػػكم عميػػو 
الرسػػػكؿ كأتباعػػػو مػػػف الشػػػعكر االنسػػػاني النبيػػػؿ، ففييػػػا نجػػػد مػػػف محامػػػد 
االسالـ ما يناقض كؿ المناقضة االساليب التي كانت تتخذىا الى عيػد 

كىكػذا نجػد اف االسػالـ ٓٔقريب شعكب تديعى ألييا في طميعػة الحضػارة 
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ز بالتػػدرج فػػي انيػػاء قضػػية الػػرؽ كالعبكديػػة مػػف المجتمػػع فحسػػب لػػـ يمتػػا
بػػؿ كضػػع ليػػا قػػكانيف امتػػازت ىػػي االخػػرل بالمركنػػة فػػي سػػبيؿ القضػػاء 
عمى ىذه الحالة السمبية مف خالؿ تثقيؼ المسمميف كحثيـ عمػى اطػالؽ 
سػػػػراح العبيػػػػد كاالمػػػػاء كتحريػػػػرىـ ،حتػػػػى تػػػػتـ عمميػػػػة عتػػػػؽ رقػػػػابيـ فػػػػي 

عة كبحالػػػػة تدريجيػػػػة، لكػػػػي ال تػػػػؤثر فػػػػي المجتمػػػػع بصػػػػكرة غيػػػػر متسػػػػر 
المكازنػػات االجتماعيػػة كاالقتصػػادية بصػػكرة مفاجئػػة تػػؤدم الػػى انقالبػػات 

مػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ ، ال يفكتنػػا أف ك .ٔٔكفكضػػى يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا
نذكر اف االسالـ عدى الرؽ عارضان، فقد) شرع االسالـ بالعتؽ كلـ يشػرع 

سالـ في القػكانيف الكضػعية كالدينيػة الرؽ، اذا كاف الرؽ مشركعان قبؿ اال
بجميع انكاعو: رؽ االسػر فػي الحػركب، كرؽ السػبي فػي غػارات القبائػؿ 

 .ٕٔبعضيا عمى بعض، كرؽ االستدانة اك الكفاء بالديف(
 في القكانيف الكضعية في البشر اإلتجارماىية :  ثانيالمبحث ال

إف دراسة ماىية جريمة اإلتجار في البشر التي ىي جريمة دكلية يتطمب      
 ىا كخصائصيا كأسبابيا في مطمبيف دراسة تعريؼ الجريمة كعناصر 

 تعريؼ جريمة اإلتجار في البشر كعناصرىا: المطمب األكؿ
إف جريمة اإلتجار في البشر ذات مفيكـ خاص يختمؼ عف الجرائـ التي      

تتطمب تحديد مفيكميا عبر تعريفيا ف المادم كالمعنكم ل نسافتتسبب بالضرر 
 , كمعرفة عناصرىا في فرعيف :

تعريؼ جامع كمانع  ال يكجد الفرع األكؿ / تعريؼ جريمة اإلتجار في البشر:
متعارؼ عميو عمى الصعيد الدكلي لجريمة اإلتجار بالبشر , كييعد ذلؾ عائقان 
أضؼ إلى ذلؾ عدـ كجكد اتفاؽ حكؿ العكامؿ المختمفة لممكضكعات المتعمقة 
بحقكؽ اإلنساف , كاليجرة كالتيريب كالبغاء كالجريمة المنظمة يقمؿ القدرة عمى 

كتكقيع العقكبة عمييـ , كمف ثـ الحد مف ىذه مالحقة المتاجريف باألشخاص 
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فتعريؼ اإلتجار بالبشر في المغة : اذا كنا نقصد باإلتجار بالبشر  ٖٔالظاىرة .
بمعنى )الرؽ ( كىك صكرة مف صكر اإلتجار بالبشر, فالرؽ لغة بالكسر مف 
الممؾ كىك العبكدية كاسترؽ مممككو كارقو كىك ضد اعتقو كالرقيؽ المممكؾ كاحد 

الًرؽ بالكسر  ٗٔمع كمراؽ البطف بفتح الميـ كتشديد القاؼ مارؽ منو كالف.كج
( قاؿ: ) يحط عنو بقدر الممؾ كالعبكدية كعف االماـ عمي بف ابي طالب)

كاما  ُٕكالتاجر كىك الذم يبيع كيشتر . َٕما عتؽ كيسعى فيما رؽ منو (.
يف كالجمع كيقاؿ البشر فيك الخمؽ كيقع عمى الذكر كاألنثى كعمى الكاحد كاالثن

كيمكف إدراج بعض التعاريؼ االصطالحية  ِٕىي كىك بشر كىما كىي بشر.
لتممس عناصرىا بعد كالقكانيف الكطنية  الدكلية كاالتفاقياتالتي كضعيا الفقو 

 ذلؾ .
كافة التصرفات المشركعة كغير المشركعة  بأنياأكالن / عرؼ الفقو ىذه الجريمة 
سمعة أك ضحية  يتـ التصرؼ فييا بكاسطة  التي تحيؿ اإلنساف إلى مجرد

في اعماؿ ذات أجر  استغالليـكسطاء كمحترفيف عبر الحدكد الكطنية بقصد 
ذلؾ , كسكاء تـ ىذا التصرؼ بإرادة  وما شابمتدف أك في أعماؿ جنسية أك 

 ّٕالضحية أك قسران عنو ي أك بأم صكرة أخرل مف صكر العبكدية.
مقتضاه نقؿ بثانيان / عرؼ بعض الفقياء ىذه الجريمة ) أم فعؿ أك تعامؿ يتـ 

أم شخص , أك مجمكعة مف األشخاص , إلى أشخاص أخريف مقابؿ 
في الحركب كمرتزقة أك استغالليـ  استغالليـاستغالليـ في البحكث العممية أك 

ـ لمخطر في األعماؿ القسرية في الصناعة أك الزراعة عمى نحك يعرض حياتي
, أك استغالليـ في اليجرة غير الشرعية كالتسفير الكىمي سكاء تمت عمى نحك 

 ْٕيعرض حياتيـ أك بدكف مقابؿ بإرادتيـ أك رغمان عنيـ (.
كالنقؿ كاإلخفاء  االستخداـثالثان / كعيرفت جريمة اإلتجار في البشر ) أنيا تعني 

القكة أك التحايؿ  كاستخداـ االختطاؼكالتسميـ ل شخاص مف خالؿ التيديد أك 
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كتساب أخذ دفعات غير شرعية أك فكائد ال عطاء أكا, مف خالؿ  اإلجبارأك 
ستغالؿ الجنسي أك خر بيدؼ االمكافقة كقبكؿ شخص يقـك بالسيطرة عمى آ

 ٕٓجبار عمى القياـ بالعمؿ (.اال
/ اإلتجار في األشخاص يعني أيضان التسخير كتكفر المكاصالت كتكفير رابعان 

كة أك أم كسيمة الق استعماؿالمكاف أك استقباؿ األشخاص بكاسطة التيجير أك 
الضعؼ لدل  استغالؿحتياؿ أك استغالؿ الحقكؽ أك أخرل لمضغط أك اال

رة شخص الطفؿ كالمرأة أك تسميـ  أمكاؿ أك فكائد لمحصكؿ عمى القياـ بسيط
 ٕٔ.االستغالؿعمى أخر لغرض 

بالبشر ألغراض ىذا  باإلتجاريقصد خامسان / تعريؼ المشرع العراقي :  
القانكف تجنيد الخاص أك نقميػـ ك اكليـ أك استقباليـ ، بكساطة التيديد بالقكة أك 

أك الخداع  االحتياؿأك االختطاؼ أك  سراليا أك غير تمؾ مف أشكاؿ القعماست
السمطة أك بإعطاء أك تمقى مبالغ مالية أك مزايا الميؿ مكافقة شخص أك استقالؿ 

لػو سمطة أك كالية عمى شخص آخر بيدؼ بيعيـ أك استغالليـ في أعػاؿ 
الدعارة أك االستغالؿ الجنسي أك السخرة أك العمؿ القسرم أك االسترقاؽ أك 

 ٕٕ. الطبية التسكؿ أك المتاجرة بأحضانيـ البشرية أك ألغراض التجارب
 كاثيؽ الدكلية: مان / تعاريؼ المعاىدات كالسادس

. االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ كتجارة الرقيؽ كاألعراؼ كالممارسات الشبيية ُ
 ( مف االتفاقية عمى:ٕإذ نصت المادة ) ٖٕ.ُٔٓٗبالرؽ عاـ 

أ ػ يعني مصطمح ) الرؽ ( كما ىك معرؼ في االتفاقية الخاصة بالرؽ المعقكدة 
كصفان لحاؿ أك كضع أم شخص تمارس عميو السمطات الناجمة  ُِٔٗعاـ 

عف حؽ الممكية , كيعني ) الرقيؽ ( أم شخص يككف في ىذه الحالة أك يككف 
 في ىذا المكضع.
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ب ػ كيعني المصطمح ) شخص ذك منزلة مستضعفة ( شخصان يككف في حالة 
( مف ُالمادة )أك كضع ىك نتيجة أم مف األعراؼ أك الممارسات المذككرة في 

 ٕٗىذه االتفاقية .
ج ػ كيعني مصطمح ) تجارة الرقيؽ ( جميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا أسر 

أك التخمي عنوي لمغير عمى قصد تحكيمو إلى رقيؽ ,  احتجازهشخص ما أك 
رقيؽ ما بغية بيعة أك مبادلتوه كجميع  احتيازكجميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا 

عمى قصد بيعو أك مبادلتو حيازتو أك مبادلة , عف رقيؽ تـ  أفعاؿ التخمي , بيعان 
 ان كانت كسيمة النقؿ المستخدمة عمكمان , أم إتجار باألرقاء أك نقميـ أي

خاصة النساء . بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة اإلتجار باألشخاص , كبِ
تفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر كاألطفاؿ , المكمؿ ال

 َٖ.َََِالكطنية 
 ( مف البركتكككؿ عمى: ّنصت المادة ) 

نقميـ أك تنقيميـ أك أ ػ يقصد بتعبير ) اإلتجار باألشخاص ( تجنيد اشخاص أك 
أك غير ذلؾ مف ستعماليا , اباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك ستقاإيكاؤىـ أك 

طة أك ستغالؿ السماحتياؿ أك الخداع أك ختطاؼ أك االأشكاؿ القسر أك اال
أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة  بإعطاءستضعاؼ , أك استغالؿ حالة ا
 ستغالؿ.خص لو سيطرة عمى شخص أخر لغرض االش

ؿ دعارة الغير, أك سائر أشكاؿ ستغالاستغالؿ , كحد أدنى , كيشمؿ اال
الممارسات أك كاالسترقاؽ الخدمة قسران , ك  لسخرة ستغالؿ الجنسي , أك ااال

 نزع األعضاء.ك  ستعباداال الشبيية بالرؽ أك
ستغالؿ المقصكد عمى اال باألشخاصتككف مكافقة ضحية اإلتجار  ب ػ ال

عتبار في الحاالت التي الفرعية ) أ ( مف ىذه المادة محؿ كالمبيف في الفقرة ا
 نية في الفقرة الفرعية ) أ ( .استخدـ فييا أم مف الكسائؿ المب يككف قد
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ض ستقبالو لغر ا قمو ,أك تنقيمو ,أك ايكاؤه أكجنيد طفؿ , أك نج ػ يعتبر ت
ستعماؿ أم مف اباألشخاص( حتى إذا لـ ينصكا عمى ستغالؿ ) إتجار اال

 الكسائؿ المبينة في الفقرة الفرعية ) أ ( مف ىذه المادة .
 د ػ يقصد بتعبير ) طفؿ ( أم شخص دكف الثامنة عشر مف العمر .

مف خالؿ التعاريؼ المتقدمة يمكف أف نحدد المقصكد بجريمة اإلتجار في      
اء كاألطفاؿ بكسائؿ ستخداـ األشخاص كخاصة النساىك: بيع كنقؿ ك البشر ك 

اض حتياؿ كنقميـ عمى إنيـ مجرد سمع كبضائع تباع كتشترل ألغر قسرية أك باال
الحركب أك لمقياـ ستخداميـ كمرتزقة في اغير مشركعة كالبغاء كالسخرة ك 

نتياكان ا بأعماؿ تدر أرباحان في مجاالت الصناعة كالزراعة كغيرىا مما يمثؿ
 لحقكقيـ كبشر.

مف خالؿ التعاريؼ السابقة  الفرع الثاني / عناصر جريمة اإلتجار في البشر:
يتضح أف لجريمة اإلتجار في البشر ثالثة عناصر رئيسة كىي : السمعة , 

 التاجر , السكؽ .
الن / السمعة ) المحؿ ( : كتشمؿ السمعة في جريمة اإلتجار في البشر في أك 

ستقبالو مف بمد إلى بمد االشخص الذم يتـ تجنيده أك نقمو أك تنقمو أك ايكاؤه أك 
ختيار منو أك استغاللو طكاعية ك اي ذلؾ إف يككف ستغاللو , كيستكم فامف أجؿ 

ه أك التيديد بيا اك ستعماؿ القك اكراه في ران ككرىان عنوي , كيتمثؿ ىذا االقس
 ُٖحتياؿ كغير ذلؾ مما يدخؿ في ىذا الصدد.النصب أك اال

بالمجني عميو  ةحؿ جريمة اإلتجار في البشر متمثمكىذه السمعة ىي م     
ككنوي إنسانان كىك الشخص الطبيعي كيجب إف يككف إنساف حيان , كىذا الشخص 

ستقبالو مف بمد إلى أخر مف أجؿ اأك تـ تجنيده أك نقمو أك ايكاؤه ىك الذم ي
أك قسران ككرىان عنوي كيتمثؿ  كاختياراأستغاللو كيستكم أف يككف أستغاللو طكاعية 

كأف ىذه  ِٖحتياؿ كغير ذلؾ.عماؿ القكه أك التيديد بيا أك االستاكراه في اال
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السمعة ) األشخاص ( كالتي تككف محالن لمجريمة تتركز عمى فئات المجتمع 
ضعفان كىـ النساء كاألطفاؿ , كتزداد ىذه الجريمة بصكرة اساسية عند األكثر 

كقكع الككارث اإلنسانية أك الصراعات المسمحة الداخمية , حيث يككف الالجئكف 
جرامية المنظمة العاممة دىـ ىـ المستيدفيف مف الشبكات االكالنازحكف مف بال
 ّٖفي ىذا المجاؿ.

ثانيان / التاجر ) الكسيط ( : كىك الشخصية أك الجماعات أك العصابات 
األجرامية المنظمة التي تباشر عممية نقؿ كتنقيؿ األشخاص كالضحايا مف 

كقد أشارت المادة ْٖأكطانيـ إلى البمد المستكرد ليـ كتقكـ بشؤكف ىذه التجارة .
األمـ  التفاقية( مف بركتكككؿ منع كقمع اإلتجار باألشخاص المكمؿ  ْ) 

: إف تمؾ الجرائـ ذات طابع عبر  َََِالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
إلى أف  اإلشارةتجدر  كطني كتككف ضالعة فييا جماعة اجرامية منظمة.

محترؼ لمثؿ ىذا  الكسيط ليس مجرد شخص طبيعي , بؿ ىك مشركع منظـ
يشبو المشركعات متكامؿ البنياف  اقتصادم, فيك مشركع  ةالنكع مف التجار 

التي تقكـ بيذه التجارة  اإلجراميةمتعددة الجنسية , إذ إف الشبكة  االقتصادية
السمعة مركزان  تتككف مف كسطاء يتخذكف مف الدكؿ العارضة ) المصدر ( ليذه

ختيار الضحايا محؿ التجارة , ككسطاء يساعدكف في عبكر اليـ حيث يقكمكف ب
صدر( إلى بمد المضيؼ ) المستقبؿ ( الذم ىذه السمعة في بمد المنشأ ) الم

يكجد فيو كسطاء آخركف يقكمكف بميمة أستالـ ىذه السمع كتكزيعيا عمى 
 ٖٓاألنشطة المختمفة.

ثالثان / السكؽ : تتعمؽ جريمة اإلتجار بالبشر بانتقاؿ الضحايا مف مكاطنيـ 
نقؿ خرل مف أجؿ استغالليـ , كيككف الأألصمي إلى بمد آخر أك عدة بمداف ا

مباشرة بيف الدكلة المصدرة ك الدكلة المستكردة ,كقد يككف بيف ىاذيف البمديف 
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كسنحاكؿ التعرؼ عمى المقصكد بدكؿ  ٖٔمف خالؿ بمد عبكر أك تجمع .
 المستكردة كدكؿ العبكر كما يمي: المصدرة كدكؿ

 أ ػ دكؿ التصدير أك المصدرة ) دكؿ العرض (: 
مف أشكاؿ العبكدية يتمثؿ في الحصكؿ عمى  يشيد العالـ اليـك شكالن آخر     

األطفاؿ كالنساء عف طريؽ الشراء كنقميـ إلى خارج أكطانيـ كاستغالليـ جنسيان 
كتجاريان كعمميان , فضالن عف تجنيدىـ كمقاتميف أك ألغراض آخرل مثؿ التسكؿ 
 أك القياـ بأعماؿ شاقة أك العمؿ في مجالي الصناعة كالزراعة , كأف ىذه الفئات
ليس بالضركرة انتماءىـ إلى الدكؿ األكثر فقران في العالـ إنما أيضان لبعض 
الدكؿ األكربية كفي طميعتيا ركمانيا كأحد أبرز مصادر ىذا النكع مف التجارة , 
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف إفريقيا كدكؿ آسيا الفقيرة الزلت تيعد المصادر الرئيسة 

ظ أيضان إف اإلتجار بالنساء لـ ييعد مقتصران لتجارة كبيع األطفاؿ كالنساء , كيالح
عمى األجناس اآلسيكية كاإلفريقية بؿ امتد ليشمؿ دكؿ شرؽ أكربا مما يطمؽ 

 ٕٖعمييف ) الرقيؽ األبيض (.
تككف ىذه الدكؿ غنية أك  ب ػ دكؿ المقصد أك المستكرة ) دكؿ الطمب (:

صناعية حيث يتمتع مكاطنييا بمستكيات دخؿ مرتفعة , كعادة ىي دكؿ 
سرائيؿ  سكيسرااألكربية مثؿ  ك المانيا كىكلندا كبريطانيا كالكاليات المتحدة كا 

الؼ ( امرأة  َُِكغيرىا , كتفيد تقديرات المنظمة الدكلية لميجرة أف نحك )
األكربي عبر  االتحادالتجارة المكجية نحك  كقاصرة يقعف سنكيان ضحية ىذه

النساء مف البمقاف كمف كسط شرؽ أكربا كبخاصة البانيا  كىؤالءالبمقاف 
  ٖٖكمكلدافيا.

كيقصد بيا الدكؿ الكاقعة بيف ىذيف النكعيف مف   ج ػ دكؿ العبكر ) الترانزيت (:
ممة باقي الضحايا تكطئة لتك ىؤالءالدكؿ , فيي بمثابة مكاف اك مركز لتجمع 

  ٖٗإلى الدكؿ المستكردة ليـ. االنتقاؿاجراءات 
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خصائص جريمة اإلتجار في البشر كأسبابيا تتميز جريمة : المطمب الثاني
اإلتجار في البشر بخصائص معينة تميزىا عف باقي الجرائـ التي تنتيؾ حقكؽ 

اإلنساف كحرياتو األساسية ككجكده اإلنساني , كما إف ليا أسبابيا الخاصة 
 كالذم سيتـ بحثو في فرعيف:

خصاص ىذه  سنؤجر ؿ/خصاص جريمة اإلتجار في البشر: الفرع األك 
 الجريمة بعدة أمكر كىي:

أكالن / جريمة اإلتجار في البشر ىي جريمة عبر كطنية فيي جريمة دكلية ال 
نما  لتشمؿ العديد مف الدكؿ التي تختمؼ  دتتمدتقتصر عمى دكلة معينة , كا 

, طبقان لنظرة الدكلة إلى مفيكـ اإلتجار  أخرلا مف دكلة إلى صكرىا كانماطي
 َٗل نساف. احتراميافي البشر كمدل 

الجريمة ,  احترفت/ إف جريمة اإلتجار في البشر تمارسيا عصابات  انيان ث
كمجاالن لنشاطيا مصدران لدخميا كعمؿ كظيفة تيدؼ إلى تكليد  كجعمتيا محمكران 

تدفقات نقدية كمالية ضخمة كسريعة التنقؿ عبر كسائط متعددة كمختمفة بعضيا 
 ُٗتقميدم كاألخر مستجد.

أف مكضكعيا  باعتبارجريمة ذات طبيعة خاصة ,  ان / إف اإلتجار في البشرثالث
لشديد البشر يعانكف مف الفقر اسمعة متحركة كمتجددة كىي فئة خاصة مف 

جتماعي كىـ في األغمب األعـ مف حاالت مف النساء كالبطالة كانعداـ األمف اال
  ِٗكاألطفاؿ كمف ثـ فإف ليذه الجريمة أثار مدمرة.

ان / ييعد اإلتجار بالبشر نكعان خاص مف العبكدية الحديثة كىي في كاقع رابع
كرامتو كآدميتو بصكرة تفكؽ ككنيا األمر جريمة ضد اإلنساف ذاتو كامتياف ل

( مف نظاـ ركما االساسي ٕكلقد أكدت المادة )ّٗجريمة ضد الدكلة كالمجتمع.
( جريمة ضد االسترقاؽعمى أف جريمة ) ُٖٖٗلممحكمة الجنائية الدكلية 

 ٓٗجريمة اإلتجار في البشر مركبة.كتعد ايضان  ْٗاإلنسانية.
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بشر: عرؼ اإلنساف نظاـ الرؽ في الفرع الثاني / أسباب جريمة اإلتجار بال
كلعؿ مف أىـ أسباب تفشي , جميع العصكر كتحت معظـ األنظمة القانكنية 

 كانتشار كازدىا جريمة اإلتجار في البشر كاستمرارىا اآلتي :
أكالن / الفقر: يعتبر الفقر العامؿ الرئيس لمشكمة اإلتجار في البشر , فمعظـ 

فريقيا غالبان ماحاالت بيع األطفاؿ في األسر الفق تككف  يرة مف دكؿ شرؽ آسيا كا 
خيارات تدبر امكر المعيشة المتاحة أماميـ قميمة أك منعدمة , مما يدفع بتمؾ 
األسر إلى تسميـ أطفاليـ إلى بعض تجار الرقيؽ كذلؾ لقياـ اكالدىا باألعماؿ 

 ٔٗ.الشاقة كالكضيعة لمحصكؿ عمى دخؿ لممعيشة 
كالتفكيؾ األسرم: ييعد التفكؾ األسرم مف أحد  االجتماعيةالبنى  انييارثانيان / 

األسباب الميمة لتنامي اإلتجار في البشر , كخاصةي في بعض دكؿ إفريقيا 
افس بيف األزكاج في العائالت المتعدة األزكاج نكآسيا , إذا تؤكد الدراسات أف الت

م راغب في في بعض دكؿ إفريقيا يؤدم إلى التخمي عف األبناء أك  بيعيـ أل
 ٕٗالشراء بيدؼ التخمص منيـ.

ثالثان / تحقيؽ الثراء السريع: كىك مف أىـ اسباب انتشار ظاىرة اإلتجار في 
البشر كىك الحصكؿ عمى األرباح الكبيرة التي تيجنى مف ىذه التجارة غير 

جرامية الدكلية كتقكم الفساد اإلنسانية , إذ تمكؿ المنظمات االالمشركعة كغير 
  ٖٗلمدكؿ كتقكض ساسة كسيادة القانكف .الحككمي 

ضطرابات إف حدكث اال ستقرار السياسي :ضطرابات كعدـ االرابعان / اال
قتصادية كما يتنج انتج عنيا مف ككارث بشرية كأزمات ي كاألزمات كالحركب كما
ضطرابات السياسية جئيف مف المناطؽ ذات االة مف الالعنيا مف طكائؼ كبير 

 ٗٗبعد تشردىـ مف مناطقيـ . ةف عف مالذات أمنحث ىؤالء الالجئيكب
الجريمة , ك  أنتشار البطالة كقمة فرص العمؿ)  منيا: خامسان / أسباب أخرل:

,  الفساد الحككمي, ك التمييز ضد المرأة, ك العنؼ ضد األطفاؿ كالنساء, ك المنظمة
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ضعؼ , ك  التقاليد كالعادات الثقافية مثؿ تقاليد العبكدية, النزاعات المسمحة
 ََُأصحاب األعماؿ. ضعؼ رقابة, ك  الكازع الديني
 أف :البشرفي دكلية كدكرىا في مكافحة اإلتجار االتفاقيات ال ثالثالمبحث ال

عمميات المكافحة تأخذ طابعان دكليان لككف الظاىرة عالمية كمحاربتيا تحتاج 
نكجز الىـ عمى ضكء ذلؾ , يمكف  َُُلمكاد تفكؽ امكانات الدكؿ منفردة.

الجيكد الدكلية لمكافحة جريمة اإلتجار في البشر مف خالؿ الكثائؽ الدكلية 
 يف:المتمثمة في االتفاقيات الدكلية التي ستبحث في مطالب

الدكلية  االتفاقياتيمكف تناكؿ : الدكلية العالمية االتفاقيات: المطمب األكؿ
بشر لذا العالمية التي تتعمؽ بمختمؼ اشكاؿ كأنماط جريمة اإلتجار في ال

 تناكلنيا في عدة فركع كمف أىميا:
: تضمنت االتفاقية التي دخمت ُِٔٗالفرع األكؿ / االتفاقية الخاصة بالرؽ 

 ىي :, اثنا عشر مادة , ك ُِٕٗآذار/مارسٗحيز النفاذ في 
تعريفيف األكؿ لمرؽ  فعرفتو : ىك حالة أك منع  (ُ) المادةقدمت في  .ُ

ة عف حؽ الممكية كميا أك أم شخص تمارس عميو السمطات الناجم
بعضيا , كالتعريؼ الثاني لتجارة الرقيؽ : كتشمؿ جميع األفعاؿ التي 
ينطكم عمييا أسر شخص ما أك أحتيازه أك التخمي عنو لمغير عف 
قصد تحكيمو إلى رقيؽ , كجميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا إحتياز 

عيدت بمنع كت رقيؽ ما بغية كجميع أفعاؿ التخمي , بيعان أك مبادلة ,
اإلتجار بالرقيؽ كالمعاقبة عميو كالعمؿ تدريجيان كبالسرعة الممكنة , 

( تعيد ّكتضمنت المادة ),  عمى القضاء كميان عمى الرؽ بجميع صكرة
اء كانزاليـ كنقميـ في منع كقمع األرقتخاذ التدابير الالزمة لبااألطراؼ 
نصت المادة , كما  ميمية كعمى جميع السفف التي ترفع عمموقمياىو اال

تخاذ جميع التدابير الضركرية االقضاء عمى الرؽ كتجارة الرقيؽ ك ( ْ)
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لمحؤكؿ دكف تحكيؿ العمؿ القسرم أك عمؿ السخرة إلى ظركؼ تماثؿ 
( أتفاؽ األطراؼ السامية عمى أف ٖأكدت المادة )كأخيرا ظركؼ الرؽ 

نشأ بينيـ تحاؿ إلى المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي أية نزاعات قد ت
حكؿ تفسير أك تطبيؽ ىذه االتفاقية إذا لـ يكف في المستطاع تسكيتيا 

 بالمفاكضات المباشر.
الفرع الثاني / االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ كتجارة الرقيؽ كاألعراؼ 

تضمنت االتفاقية التي دخمت ىذه االتفاقية  :ُٔٓٗكالممارسات الشبيية بالرؽ 
 يمي: عمى ما ُٕٓٗف / إبريؿ نسيا َّز النفاذ في يح

أكالن / المادة األكلى الفرع األكؿ) األعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ( , تتخذ 
كؿ مف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية جميع التدابير التشريعية كغير 
التشريعية القابمة لمتنفيذ العممي كالضركرية لمكصكؿ تدريجيان كبالسرعة الممكنة 

ألعراؼ كالممارسات التالية أك ىجرىا حيث أستمر كجكدىا كىذه إلى إبطاؿ ا
 الممارسات ىي:

مديف بتقديـ  ارتيافإسار الديف: كيراد بذلؾ الحاؿ أك الكضع النجـ عف  .ُ
شخص تابع لو ضمانان لديف عميو. إذا  تأك خدماخدماتو الشخصية 

ك لتصفية ىذا الديف أ الستخداموكانت القيمة المنصفة ليذه الخدمات 
 لـ تكف مدة ىذه الخدمات أك طبيعتيا محددة.

العرؼ أك القنانة: كيراد بذلؾ الحاؿ أك كضع أم شخص ممـز ب .ِ
تفاؽ بأف يعيش كيعمؿ عمى أرض شخص بالقانكف أك عف طريؽ اال

ف يقدـ خدمات معينة ليذا الشخص بعكض أك بال عكض كدكف  آخر كا 
 أف يممؾ حرية تغيير كصفو.

 الممارسات التي تتيح:أم مف األعراؼ أك  .ّ
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الكعد بتزكيج امرأة أك تزكيجيا فعالن , دكف أف تممؾ حؽ الرفض كلقاء  . أ
بدؿ مالي أك عيني يدفع ألبكييا أك الكصي عمييا أك ألسرتيا أك ألم 

 شخص آخر أك أية مجمكعة أشخاص أخرل.
منع الزكج أك أسرتو أك قبيمة حؽ التنازؿ عف زكجتو لشخص آخر ,   . ب

 لقاء ثمف أك عكض آخر.
 أمكاف جعؿ المرأة , لدل كفاة زكجيا , إرثان ينتقؿ إلى شخص آخر. . ت
أم مف األعراؼ أك الممارسات التي تسمح ألحد األبكيف أك كالىما ,  .ْ

آخر أك لمكصي , بتسميـ طفؿ مراىؽ دكف الثامنة عشر إلى شخص 
ستغالؿ الطفؿ أك المراىؽ أك القاء عكض أك بال عكض عمى قصد أ

 ستغالؿ عممو.ا
ثانيان / المادة الثانية تضمنت : أف تتعيد األطراؼ بإف تفرض حدكدان مناسبة 
لسف الزكاج كتشجيع المجكء إلى اجراءات تسمح لكؿ مف الزكجيف المقبميف بإف 

بحضكر سمطة مدنية أك دينية  يعرب اعرابان حران عف مكافقتو عمى الزكاج
 مختصو كتشجيع تسجيؿ عقكد الزكاج .

ثالثان / أما المادة الثالثة فنصت: عمى اعتبار تجارة الرقيؽ جناية كيتعرض 
األشخاص الذيف يدانكف بيذه الجريمة لعقكبات شديدة جدان , كتضمنت أتخاذ 

أعالميا مف نقؿ جميع التدابير الفعالة لمنع قياـ السف كالطائرات التي تحمؿ 
 كالسكاحؿ لدكليا في نقؿ الرقيؽ .كالمطارات  المكانز استخداـالرقيؽ كعدـ 

تضمف ىذه االتفاقية بمكادىا الثالث :ُِّٗتفاقية السخرة االفرع الثالث / 
 يمي: كالثالثيف عمى ما

عمؿ القسرم بكافة صكرة ستخداـ عمؿ السخرة أك الاأكالن : المادة األكلى: تحريـ 
 .صر فترة في اق

 ثانيان: المادة الثانية: عرفت ىذه المادة مصطمح عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم.
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ثالثان: المادة الرابعة نصت عمى : ال يجكز لمسمطة المختصة أف تفرض أك 
تسمح بفرض عمؿ السخرة أك العمؿ القسرم لمنفعة أفراد أك شركات أك 

 جمعيات خاصة .
ى: كجكب القياـ التدريجي بإلغاء عمؿ السخرة خامسان: المادة العاشرة نصت عم

أك العمؿ القسرم الذم يفرض بكصفو ضريبة أك الذم يمجاء إليو رؤساء 
 َُِيمارسكف كظائؼ ادراية مف أجؿ تنفيذ أشغاؿ عامة.

حظر أسكأ أشكاؿ عماؿ األطفاؿ كاالجراءات الفكرية  اتفاقية/ رابعالفرع ال
 :ُٗٗٗلمقضاء عمييا
في جنيؼ  االنعقادبعد دعكة إدارة مكتب العمؿ الدكلي إلى  االتفاقيةجاءت ىذه 

, احتكت ُٗٗٗإذ عقد دكرتو السابعة كالثمانيف في األكؿ مف حزيراف / يكنيك
 :يما يم( مادة , تناكلت بعض مكادىا عمى ُٔعمى) االتفاقية

 سرعة االتفاقيةأكالن: مادتيا األكلى) أتخاذ كؿ دكلة عضك تيصدؽ عمى ىذه 
كدكف إبطاء تدابير فكرية كفعالة تكفؿ بمكجبيا حظر أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ 

 كالقضاء عمييا.
 ثانيان: المادة الثانية عرفت الطفؿ: عمى إنو الشخص دكف سف الثامنة عشر.

ثالثان: أما المادة الثالثة فقد حددت تعبير ) أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ ( في 
 مفيكـ ىذه االتفاقية بما يمي:

كافة أشكاؿ الرؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ , كبيع األطفاؿ كاإلتجار  -أ 
جبارم , بما في ذلؾ يف كالقنانة كالعمؿ القسرم أك االبيـ كعبكدية الد

ستخداميـ في صراعات جبارم ل طفاؿ اليد القسرم أك االالتجن
 مسمحة.

أك عرضة ألغراض الدعارة , أك إلنتاج  ستخداـ طفؿ أك تشغميا  -ب 
 باحية.اباحية أك أداء عركض اماؿ أع
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أك عرضة لمزاكلة أنشطة غير مشركعة ,  وستخداـ طفؿ أك تشغيما  -ج 
كالسيما انتاج المخدرات بالشكؿ الذم حددت فيو المعاىدات الدكلية 

 ذات الصمة اإلتجار بيا.
األعماؿ التي ييرجح أف تؤدم , بفعؿ طبيعتيا أك بفعؿ الظركؼ التي  -د 

اإلضرار بصحة األطفاؿ أك سالمتيـ أك سمككيـ تزاكؿ فييا , إلى 
 األخالقي.

رابعان: أما المادة السابعة: فقد أكدت عمى أتخاذ كؿ دكلة عضك كافة التدابير 
نفاذ األحكاـ المنفذة في ىذه االتفاقية بشكؿ فعاؿ بما  الضركرية لكفالة تطبيؽ كا 

االقتضاء في ذلؾ النص عمى عقكبات جزائية أك غيرىا مف العقكبات عند 
 كتطبيقيا.
تفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ال  ختيارم/ البركتككؿ االخامسالفرع ال

 :َََِكاستغالؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية 
تضمنت ىذا البركتكككؿ سبع عشرة مادة , ذكرت المقدمة القمؽ الذم يساكر 

لي باألطفاؿ الكاسع النطاؽ الدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ ازاء اإلتجار الدك 
كالمتزايد كذلؾ لغرض بيع األطفاؿ كاستغالليـ في البغاء كفي المكاد اإلباحية 
ذ يساكرىا عميؽ القمؽ ازاء الممارسة المنتشرة كالمتكاصمة كالمتمثمة في  كا 
السياحة الجنسية التي يتعرض ليا األطفاؿ بشكؿ خاص , نظران ألنيا ممارسة 

عمى بيع األطفاؿ كاستغالليـ في البغاء كفي المكاد تشجع بصكرة مباشرة 
األباحية كانتشارىا عمى شبكة األنترنيت , كتشير المقدمة إلى المؤتمر الدكلي 
لمكافحة استغالؿ األطفاؿ في المكاد األباحية عمى شبكة األنترنيت ) فينيا 

ر انتيى إليو المؤتمر مف دعكة إلى تجريـ انتاج كتكزيع كتصدي ( كماُٗٗٗ
أما  باحية المتعمقة باألطفاؿ كحيازتيا كالتركيج ليا.كبث كاستيراد المكاد اال
 يمي: مكادىا فقد تناكلت عمى ما



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 1182 

تغالليـ في البغاء أكالن: المادة األكلى   تحظر الدكؿ األطراؼ بيع األطفاؿ كاس
 باحية كما ىك منصكص عميو في ىذا البركتكككؿ .كفي المكاد اال
ة الثانية فقد تضمنت تعريؼ المقصكد ببيع األطفاؿ   أم فعؿ أك ثانيان: أما الماد

تعامؿ يتـ بمقتضاه نقؿ طفؿ مف جانب أم شخص أك مجمكعة مف األشخاص 
آخر مف أشكاؿ العكض. كما ييقصد إلى شخص آخر لقاء مكافأة أك ام شكؿ 

أك  مكافأةستغالؿ األطفاؿ في البغاء استخداـ طفؿ لغرض أنشطة جنسية لقاء اب
د باستغالؿ األطفاؿ في المكاد ام شكؿ آخر مف أشكاؿ العكض , كيقص

ية أك باحية تصكير أم طفؿ , بأم كسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقاال
ؿ فطأك ام تصكير ل عضاء الجنسية لم ةحبالمحاكاة أنشطة جنسية صري

 الرغبة الجنسية اساسان, شباعإل
سياؽ بيع األطفاؿ في المادة الثانية ,  وييقتض ما ثالثان: تناكلت المادة الثالثة

 عرض أك تسميـ أك قبكؿ طفؿ بأم طريقة كانت لغرض مف األغراض التالية:
 االستغالؿ الجنسي لمطفؿ. .ُ
 نقؿ أعضاء الطفؿ تحقيقان لمربح. .ِ

تسخير الطفؿ لعمؿ قسرم ,كذلؾ القياـ ككسيط بالحفز غير الالئؽ عمى  .ّ
م يشكؿ خرقان لمصككؾ القانكنية اقرار تبني طفؿ كذلؾ عمى النحك الذ

الكاجبة التطبيؽ بشأف التبني كعرؼ أك تأميف أك تقديـ طفؿ لغرض 
 استغاللو في البقاء .

في كالدستكر العراقي كالقانكف الكطني الدكلية  االتفاقياتدكر : انيالمطمب الث
 مكافحة الجريمة

كلـ يكتؼ ىذه الجريمة  ةلمكافحبذؿ المجتمع الدكلي جيكدان كبيرة            
بذلؾ بؿ حث القكانيف الكطنية عمى السير بيذا النيج لذا كاف ىذا المطمب 

 بفرعيف: 
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 الفرع األكؿ : الدكر األممي:
 مبادرةقياـ مكتب األمـ المتحدة لمكافحة المخدرات كالجريمة بإطالؽ  .ُ

لميجرة , كمنظمة  الدكلية, كبالتعاكف مع المنظمة ََِٕفي اذار 
الدكلية كمنظمة األمـ المتحدة ل طفاؿ , كالمفكضية العميا العمؿ 

لحقكؽ اإلنساف التابعة ل مـ المتحدة , كمنظمة األمف كالتعاكف في 
 أكربا , نكقش فييا تحديد أركاف الجريمة.

نظمت األمـ المتحدة في فينيا المنتدل األكؿ لمكافحة اإلتجار في  .ِ
كالذم يأتي لتنامي ىذه الظاىرة  ََِٖ/ِ/ُٓػػػػػُّالبشر لمفترة مف 

التي باتت الكسيمة األسرع لمثراء كالتي يتـ مف خالليا إجبار األفراد 
عمى العبكدية , كأقيـ المنتدل بمشاركة أكثر مف الؼ مندكب يمثمكف 

كالدكلية باألضافة إلى  اإلقميمية( دكلة كالعديد مف المنظمات ُْٔ)
ممثمي الدكؿ األعضاء كككاالت األمـ كالمنظمات الحككمية كغير 
الحككمية كممثمي الكيانات التجارية كالمؤسسات الدكلية , كعمى ىامش 

تقديرية لممنظمة الدكلية لميجرة تشير إلى  إحصائياتالمنتدل تـ طرح 
( مميكف شخص بينيـ نساء كاطفاؿ لكف معظميـ ٓ,ِأف حكالي )

عامان يقعكف ضحايا ل تجار في البشر في  ِْػػػػ  ُٖشباب بيف سف 
الجنسي  كاالستغالؿانحاء العالـ سنكيان كيتـ اإلتجار بيـ لمعمؿ بالسخرة 

كتبني األطفاؿ  باإلكراهكقطع اعضاء كأجزاء مف الجسـ كالزكاج 
% مف الضحايا ٓٗكعالكة عمى ذلؾ يعانيكالتسكؿ كتجنيدىـ لمحرب , 

الجنسي , كأف اإلتجار في البشر أصبح ثالث  االعتداءمف العنؼ أك 
اكبر مكرد لمماؿ لممنظمات غير القانكنية ككاف مف بيف األىداؼ 
الرئيسية لممنتدل بصفة عامة ىي التنسيؽ لكافة الجيكد الدكلية 

 لمكافحة ىذه الجريمة.
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ضع كانت مبادرة جامعة الدكؿ العربية لك  اإلقميميعمى المستكل  .ّ
سترشادم لمكافحة اإلتجار بالشر باألشخاص كالذب القانكف العربي اال

 العدؿ كالداخمية العرب(. كزراءصدر عف الجامعة ) مجمسي 
مبادرة مجمس التعاكف الخميجي لكضع قانكف نمكذجي لمكافحة ظاىرة  .ْ

في الدكؿ العربية اإلتجار بالبشر فضالن عف المجيكدات الكطنية 
 َُّكغيرىا.

الدكلية في مكافحة جريمة اإلتجار في البشر  االتفاقياتكفي صدد تقييـ دكر 
 يمكف أبدء المالحظات التالية:

, إال  َََِأكالن : لـ يبدأ نفاذ بركتكككؿ منع كقمع اإلتجار باألشخاص عاـ 
اسعة ستجابة ك ا, غير إنو كاف باعثان عمى  ََِّرفي كانكف األكؿ/ديسمب

عتمدت ا,  ََِٖتى تشريف الثاني / نكفمبرالنطاؽ في المجاؿ التشريعي , ح
%( مف البمداف كاألقاليـ التي قدمت معمكمات ليذا التقرير , ّٔنسبة )
قميم( بمدان ُٓٓكعددىا) , قكانيف لمكافحة اإلتجار باألشخاص تتناكؿ أشكاؿ ياكا 

ستغالؿ الجنسي قدير االه الكانيف تجـر عمى أقؿ تاإلتجار الرئيسية , كىذ
 كالسخرة كال تتضمف قيكدان تتعمؽ بسف الضحية أك جنسيا.

%( قكانيف لمكافحة اإلتجار ُٔخرل تمثؿ نسبة )أعتمدت دكؿ كأقاليـ اك 
سبيؿ المثاؿ كتقتصر عمى بعض عناصر التعريؼ الكارد في البركتكككؿ فعمى 

عمى الضحايا مف ستغالؿ الجنسي أك ال تنطبؽ إال قكانيف تقتصر عمى اال
لـ تزد نسبة البمداف التي لدييا تشريعات  ََِّالنساء كاألطفاؿ , كفي عاـ 

كاخر ألبمداف المشمكلة بالتقرير , كفي لمكافحة اإلتجار بالبشر عمى ثمث ا
بمغ ىذه النسبة أربعة أخماس تمؾ البمداف , كىكذا زاد عدد البمداف  ََِٖعاـ

جار في البشر ألكثر مف الضعؼ فيما بيف اتمي لدييا تشريعات لمكافحة اإلت
 نشاتاعتماد البركتكككؿ , فضالن عف ذلؾ ال استجابتا,  ََِٖك ََِّعامي 
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%( مف البمداف المجيبة لكحدة الشرطة بمكافحة اإلتجار في البشر ككضع ْٓ)
 َُْيزيد عمى الضعؼ ىذه البمداف خطة عمؿ كطنية لمعالجة ىذه المشكمة. ما

مع الدكلي ممثؿ في مكتب األمـ المتحدة الخاصة بالمخدرات ثانيان: يبذؿ المجت
كالجريمة , كالمفكضية األكربية كالكاليات المتحدة األمريكية كالجامعة العربية 
كالمؤسسات كالككاالت الكطنية المختصة بمكافحة اإلتجار بالبشر مجيكدات 

ف الدكؿ لمكافحة ىذه الجريمة , كقد ظير جميان مف خالؿ تكقيع عدد كبير م
عمى إتفاقية الجريمة المنظمة كبركتكككؿ مكافحة اإلتجار في البشر المكمؿ ليا 
, كاستصدار العديد مف الدكؿ لقكانيف كتشريعات كطنية لمكافحة اإلتجار في 

كافحة مدارية لات تقكـ بكضع الخطط كالسياسات االالبشر , كانشاءىا لمؤسس
تغطي الفترة  استراتيجيةية بإعداد اإلتجار بالبشر , كقامت المفكضية األكرب

تحاد األكربي , كعمى مقضاء عمى ىذه الظاىرة في دكؿ اال( لَُِٔػػػػ  َُِِ)
الصعيد العربي فقد جاءت المبادرة العربية لبناء القدرات الكطنية العاممة في 
مجاؿ مكافحة اإلتجار بالبشر بالدكؿ العربية أحد الخطكات الميمة لمجابية 

  َُٓار في البشر.ظاىرة اإلتج
ثالثان: عمى الرغـ مما تقدـ مف جيكد دكلية , إال أف ىذه الجريمة لـ تعالج أك 
تكافح بصكرة رئيسية كجذرية كاممة كبقيت تتفاقـ كتزداد مخاطرىا سنكيان فيناؾ 

 سمبيات كثيرة عمى المستكل الدكلي أبرزىا بصكرة عامة:
ى المستكل الدكلي تقيمان لـ يتـ مطمقان تقييـ الحجـ الفعمي ل تجار عم -أ 

ختالفات في التعريؼ بيف مختمؼ قان ألسباب متنكعة , مثؿ : االدقي
سميـ لممناطؽ التي يحدث فييا  الككاالت المعنية , كعدـ كجكد رصد

تخفي المتجريف في عدة أمكر آخرل , نتيجة  كاستراتيجياتستغالؿ , اال
فعمى سبيؿ المثاؿ في  لذلؾ يختمؼ عدد الضحايا التقديرم أختالفان كبيران 

قدر تقرير الكاليات المتحدة بشأف اإلتجار باألشخاص أف  ََِٓعاـ 
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( شخص يتجر بيـ سنكيان َََََٖ( ك)َََََٔيتراكح بيف ) ما
عتبار يع أنحاء العالـ دكف األخذ في االعبر الحدكد الدكلية في جم

( ُ,ِباإلتجار المحمي داخؿ الدكؿ , كقدرت منظمة اليكنسيؼ بإف )
ينما مميكف طفؿ يتـ اإلتجار بيـ كؿ عاـ في جميع أنحاء العالـ , ب

( مميكف شخص يخضعكف لعمؿ ُِ,ّف )أتقدر منظمة العمؿ الدكلية ب
( مميكف شخص ِ,ْيقؿ عف ) السخرة في جميع أرجاء العالـ بما ال

 َُٔنتيجة اإلتجار بالبشر.
أما عمى المستكل المحمي فال يكجد أحصائيات دقيقة عف حجـ اإلتجار  -ب 

بداخؿ بعض الدكؿ , كخاصة دكؿ العالـ النامي ألسباب عديدة منيا: 
عدـ أدراؾ القائميف عمى أنفاذ القانكف ألىمية التمييز بيف ضحايا 
اإلتجار كغيرىـ مف الضحايا كالمتيميف في قضايا الدعارة , األمر 

تب عميو عدـ التكييؼ القانكني السميـ لمجريمة مما يحكؿ الذم قد ير 
دكف تصنيفيا ضمف فئات جرائـ اإلتجار , أيضا عدـ اإلبالغ عف ىذه 
النكعية مف الجرائـ أيان كانت األسباب الخاصة بذلؾ , كقياـ مافيا 

قتصادية بدكؿ العالـ ستثمارات االالبشر بالمزيد مف االاإلتجار في 
كاؿ مف خالليا كالحصكؿ عمى العائدات كاألرباح النامي كغسؿ األم

يستحدث منيا  لتدعيـ الصكر المختمفة لجريمة اإلتجار باألشخاص كما
.َُٕ 

ىناؾ بمداف يعتبر فييا اإلتجار في البشر جريمة محدكدة )جزئي( ,  -ج 
الجنسي كالسخرة دكف قيكد مف حيث  االستغالؿكيتـ عمى األقؿ تجريـ 

لمحدكد كالجزئي يتـ في بمداف يعتبر فييا سمات الضحية , كالتجريـ ا
اإلتجار جريمة محدكدة , لكنيا ال تجـر جميع أك معظـ األشكاؿ 

( مف بركتكككؿ األمـ المتحدة بشأف اإلتجار بالبشر ّالكاردة في المادة)



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 1187 

أك ال تٌعرؼ اإلتجار بالبشر. كأيضا نجد عدـ كجكد تجريـ محدد فيناؾ 
 بسبب أخرلار بالبشر مف خالؿ جرائـ بمداف تيجـر فييا أشكاؿ اإلتج

 عدـ كجكد نص يعتبر اإلتجار بالبشر جريمة محددة.
اطؽ مف حيث االفتقار لممعاير , فكثير مف فيناؾ تبايف كبير بيف المن

البمداف األفريقية ليس لدييا حتى اآلف تشريعات بشأف اإلتجار بالبشر 
إال بعض جكانب اإلتجار بالبشر ) مثؿ  ـال تجر أك لدييا قكانيف 

اإلتجار باألطفاؿ( , كذلؾ ليس لدل كؿ البمداف ذات الدخؿ المرتفع 
الصادرة  اإلدانةتشريعات شاممة , فضالن عف ذلؾ , فإف معظـ أحكاـ 

في قضايا اإلتجار بالبشر أف كرد اإلبالغ عنيا فبعض البمدف عني 
از التقدـ في مكافحة كبعضيا بخالؼ ذلؾ , كىذا يكحي بإف احر 

اإلتجار بالبشر ال يتكقؼ بالضركرة عؿ مستكيات الدخؿ , بؿ ىك 
  َُٖاألساس ثمرة مبادرة كطنية فردية.

يالحظ أف الكثير مف السياسات الحديثة لمكافحة اإلتجار بالبشر  -د 
تعكس كالن مف ىيمنة أسمكب التجريـ في اإلتجار بالنساء كالقمة النسبية 

تكفير برامج المساعدة لمنساء المتاجريف بيف كتجريـ لمحماية الحككمية ك 
الظاىرة يتبنى النيج القائـ عمى السبيؿ الكحيد لمكافحة ىذه ) الصناعة 
البربرية ( ىي القاء القبض عمى المجرميف , كضبط الحدكد , كزيادة 
أمف الدكلة , أال أف ىذه اإلجراءات عمى أىميتيا ال تكفي , إذ يفترض 

مف المعالجات تتعامؿ مع األسباب الحقيقية في بمد  أف تتكفر حزمة
كالسياسية كالثقافية  كاالجتماعية االقتصاديةاألصؿ كتشمؿ الجكانب 

 َُٗبمنيج مترابط.
أما فيما يتعمؽ بالدكؿ العربية فنالحظ كخاصة في دكؿ الخميج العربي   -ق 

بالرغـ مف انضماـ دكؿ الخميج العربية لالتفاقيات الدكلية لمكافحة 
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تجار بالبشر، إال أف ىذه الجريمة ال تزاؿ حاضرة كبقكة في ىذه اإل
الدكؿ. كيرجع السبب الرئيسي في ذلؾ إلى ككف الجيد المتعمؽ بتعريؼ 
ىذه الجريمة قانكنينا، كخمؽ إطار تشريعي متكامؿ، ليس جيدنا شامالن، 
لى ككف الثقافة السائدة ال تدعـ بشكؿ فاعؿ جيكد المكافحة. عمى  كا 

لمثاؿ، تتداخؿ عدة عكامؿ ثقافية كقانكنية فيما يتعمؽ باإلتجار سبيؿ ا
كعمى ىذا يمكف القكؿ بأف جريمة اإلتجار بالبشر حاضرة في  ,بالبشر

 َُُدكؿ الخميج كلكف عمى مستكيات متعددة كتحت مسميات كثيرة.
مما سبؽ فإف الجيكد العربية حاكلت بمبادراتيا العربية كعمى الرغـ 

كطنية العاممة في مجاؿ مكافحة اإلتجار بالبشر لبناء القدرات ال
, كال شؾ أف العراؽ في مقدمة الدكؿ العربي  ُُُلمجابية ىذه الظاىرة 

خصصت  التي شرعت القكانيف الصارمة كالرادعة ليذه الجريمة ك التي
 ليا الفرع القادـ لدراستيا
 الفرع الثاني / الدكر الكطني : 

السباقة في تشريع النصكص القانكنية  العربي العراؽ مف الدكؿجميكرية أف قمنا 
تحمي الحقكؽ العامة كالخاصة كال سيما حقكؽ اإلنساف , كعمى ىذا سف 

, في اربعة  َُِِ في سنة ِٖقانكف مكافحة بالبشر المرقـ  المشرع العراقي
عشرة مادة كضعت تعريؼ لجريمة االتجار بالبشر كمف ثـ ساقت العقكبات 

األسبػاب رج ضمف مفيكـ ىذه الجريمة , ككانت مف أىـ المقدرة لكؿ فعؿ يند
 كمعاقبةمكافحة جريمة االتجار بالبشر كالحد مف انتشارىا كاثارىا  المكجبػة

مرتكبي ىػذا الفعؿ الخطير الذم يييف الكرامة اإلنسانية كبغية كضع اآلليات 
 .ُُِالتي تكفؿ مساعدة ضحايا االتجار بالبشر. شػرع ىذا القانكف

صدكر ىذا القانكف كانت ىناؾ نصكص متناثرة في عدة قكانيف تناكلت كقبؿ 
( قانكف ّٗٗ-ِّٗبعض صكر االتجار بالبشر مثؿ قانكف العقكبات )المكاد 
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الخامسة( . ككاف مف  مكافحة البغاء )المادة االكلى/الشؽ الثاني كالمادة
ىذا الضركرم جمع ىذه االحكاـ في قانكف كاحد تتضمف احكاـ لمنع انتشار 

 .ُُّالنكع مف الجرائـ ككضع الحمكؿ الالزمة لمعالجة اثارىا 
كقد عرؼ القانكف االتجار بالبشر بانو )تجنيد اشخاص اك نقميـ اك ايكائيـ اك 
استقباليـ بكاسطة تيديد بالقكة اك استعماليا اك غير ذلؾ مف اشكاؿ القسر اك 

إعطاء اك تمقي االختطاؼ اك االحتياؿ اك الخداع اك استغالؿ السمطة اك ب
مبالغ مالية مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سمطة اك كالية عمى شخص اخر 
بيدؼ بيعيـ اك استغالليـ في اعماؿ الدعارة اك االستغالؿ الجنسي السخرة اك 
العمؿ القسرم اك االسترقاؽ اك التسكؿ اك المتاجرة بأعضائيـ البشرية اك 

خكذ مف بركتكككؿ االمـ .كىذا التعريؼ مأُُْألغراض التجارب الطبية( 
الذم عرؼ االتجار بالبشر بانو )تجنيد كنقؿ  ُُٓالمتحدة )برتكككؿ باليرمك(

كايكاء اك استقباؿ االشخاص مف خالؿ كسائؿ التيديد اك استخداـ القكة اك 
غيرىا مف اساليب االكراه ك االختطاؼ كالتزكير كالخداع كسكء استخداـ السمطة 

ـ دفعات مالية اك خدمات لمحصكؿ عمى اك مكقؼ ضعؼ اعطاء اك استال
مكافقة الشخص عمى اف يسيطر عميو شخص اخر مف اجؿ استغاللو في حده 
االدنى ، استغالؿ األشخاص لمعمؿ بالبغاء اك ام اشكاؿ اخرل مف االستغالؿ 
الجنسي اك االكراه عمى العمؿ في الخدمات العبكدية اك ممارسات مشابو 

.اف الغاية مف اصدار  ُُٔاك ازالة االعضاء( لمعبكدية االشغاؿ االجبارية
 القكانيف التي تختص بمكافحة  االتجار بالبشر مف ثالث جكانب :

الجانب االكؿ : ىك الجانب الكقائي كتتمثؿ في كضع سياسة شاممة لمنع 
االتجار بالبشر مف خالؿ دراسة الكاقع ككضع التشريعات الالزمة اك تعديؿ 

القة كاالستفادة مف تجارب الدكؿ االخرل في ىذا التشريعات النافذة ذات الع
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المجاؿ كنشر الكعي في المجتمع كاتخاذ االجراءات االجتماعية كاالقتصادية 
 لمعالجة اسباب ىذه الجرائـ .

الجانب الثاني : كىك تعكيض كدعـ كرعاية الضحايا مف خالؿ ايجاد دكر 
قدىا منيـ بسبب إليكاءييـ كتسييؿ حصكليـ عمى الكثائؽ الثبكتية لمف ف

 الجريمة كاحتراـ خصكصية الضحايا فيما ينشر اك يعرض في كسائؿ االعالـ .
الجانب الثالث : كىك ردع مرتكبي ىذه الجرائـ مف خالؿ تفعيؿ النصكص 

أما ُُٕ.العقابية التي عالجت ىذا الجانب كقد تضمف القانكف كؿ ىذه الجكانب
ي ي كضعيا المشرع العراقي فالت ُُٖسياسة التجريـ , اك العقاب , اك الردع

 بمحاكر ثالث كىي  : كىي قانكف االتجار بالبشر
العراقي قبؿ اف يشرع قانكنا خاصا المحكر األكؿ / سياسة التجريـ: مشرعنا 

لجريمة االتجار بالبشر حرص عمى معالجة ىذه الظاىرة الخطرة اكال في دستكر 
عندما حـر العمؿ األسرم كالعبكدية كتجارة العبيد كما  ََِٓالعراؽ النافذ لسنة 

حـر االتجار بالنساء كاالطفاؿ كاالتجار بالجنس إذ نص الدستكر العراقي عمى 
عمؿ القسرم  السخرة . كالعبكدية ، كتجارة العبيد الرقيؽ ، كيحـر )يحـر ال

. كاشار ثانيا في قانكف ُُٗاالتجار بالنساء كاألطفاؿ، كاالتجار بالجنس(  
عميو ىذه الجريمة اال اف  ََِٓالسنة َُالجنائية العراقية العميا رقـ  المحكمة

( بدالن مف المشرع في ىذا القانكف استخدـ مصطمح )االتجار باألشخاص
كمع تزايد كانتشار جريمة االتجار بالبشر كاف لزامان عمى ,  َُِاالتجار بالبشر

مشرعنا اف يكاكب التطكرات في ىذا المجاؿ كاف يكاجيو بتشريع قانكف خاص 
ليذه الجريمة كخطكة ميمة مف قبمو في سبيؿ الحد مف ىذه الجريمة كمف أجؿ 

حؽ االنساف في الحياة كالعيش اضفاء الحماية عمى المصمحة المتمثمة في 
بكراسة كسالمة الجسد كعدـ االيذاء كلما تقدـ جـر المشرع العراقي في قانكف 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 1191 

, إذا يظير تجريـ االفعاؿ المتعمقة باإلتجار بكؿ مف  ُُِمكافحة االتجار بالبشر
 (. ٗ,  ٖ,  ٕ,  ٔ,  ٓالمكاد )

كف مكافحة االتجار اف المشرع العراقي في قانالمحكر الثاني / سياسة العقاب : 
بالبشر جاء بنصكص قانكنية جرمت فييا االفعاؿ التي بارتكابيا تتحقؽ جريمة 
االتجار بالبشر كمقابؿ تجريـ ىذه االفعاؿ حدد المشرع بالنص العقكبات الرادعة 
لتمؾ األفعاؿ. كما نالحظ مف خالؿ قراءة نصكص القانكف تدرج المشرع في 

كالسجف المؤقت كالسجف المؤبد كصكال الى العقكبات بيف الغرامة كالحبس 
االعداـ الذم يمثؿ اشد نكع مف انكاع العقكبات كسنكضح العقكبات في قانكف 

 ٕ,  ٗ, في كؿ مف المكاد )  َُُِِِِلسنة  ِٖمكافحة االتجار بالبشر رقـ 
( كتـ ترتيب ىذه المكاد تصاعديان في تشديد العقكبة اك تخفيفيا  ٖ,  ٔ,  ٓ, 

 ككما يمي:
 .ُِّلعقكبة بالغرامة : إذا كاف مشارؾ في الجريمة شخص معنكما (ُ
العقكبة بالحبس الشديد أك الغرامة : لمف ينشأ اك يدير مكقع عمى   (ِ

 .ُِْشبكة المعمكمات بقصد االتجار بالبشر
العقكبة بالسجف المؤقت أك الغرامة في حاؿ استخداـ االبتزاز اك التيديد  (ّ

  ُِٓـ.اك اساليب لخداع الضحايا ل تجار بي
تسع فقرات بينتيا المادة التاسعة  أك الغرامة في المؤبدالعقكبة بالسجف  (ْ

عاـ  ُٖنمخصيا في حاالت كىي) في حاؿ كاف المجني عميو أقؿ مف 
, أك إذا كانت الضحية أنثى , أك إذا كاف مف ذكم االعاقة , أك كانت 
الجريمة مرتكبة مف قب جماعة اجرامية , اك كانت ذات طابع دكلي , 

ؼ اك التعذيب , أك كاف أك إذا كانت الجريمة كقعت عف طريؽ االختطا
الجاني مف اصكؿ اك فركع المجني عميو اك لو الكالية عميو , أك 
اصيب المجني عميو بمرض ال يرجى شفائو , اك عاىة مستديمة , اك 
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كقع اإلتجار عمى عدة اشخاص , اك كقع عمى مكظؼ اك مكمؼ 
 ُِٔبخدمة عامة (.

 .ُِٕباإلعداـ في حاؿ تعرض المجني عميو لممكت العقكبة  (ٓ
اف المشرع في قانكف العقكبات رقـ  المحكر الثالث / سياسة المنع:

المعدؿ كاجو الخطكرة اإلجرامية بالتدابير االحترازية ام اف  ُٗٔٗلسنةُُُ
سياسة المنع في قانكف العقكبات تتمثؿ في التدابير االحترازية اال اننا كبحسب 

لككننا نبحث في قانكف . ك  عاـالقاعدة العامة التي تنص عمى اف الخاص يقيد ال
مكافحة االتجار بالبشر البد مف الرجكع الى متف القانكف األخير مف اجؿ تحديد 

فيؿ تضمف القانكف في  ,سياسة المشرع في منع ارتكاب جريمة االتجار بالبشر
متنو نصكصان تشير الى تدابير تتخذ لغرض الحد مف ظاىرة أك جريمة االتجار 

اعد العامة المنصكص عمييا في قانكف بالبشر اـ نعتمد عمى القك 
في الكاقع كمف خالؿ استقراء نصكص قانكف مكافحة االتجار ُِٖالعقكبات؟

( منو الى ِاشار في المادة ) نالحظ اف مشرعنا َُِِلسنة ِٖبالبشر رقـ 
تشكيؿ لجنة في كزارة الداخمية )) المجنة المركزية لمكافحة االتجار بالبشر (( . 

انكف تضمف عبارة مكافحة كالمكافحة ال تككف اال مف خالؿ كاف عنكاف الق كما
المناسب ككذلؾ فرض التدابير المناسبة لمنع  مكاجيػة مرتكبي الجريمة بالجزاء

( حدد المياـ المككمة لمجنة المشكمة ّكما نالحظ اف نص المادة ) ارتكابيا
تتخذ ( مف القانكف المياـ تدخؿ مف ضمف االجراءات التي ِبمكجب المادة )

( الفقرة الثانية منيا ٗالمادة ), اما  لمنع ارتكاب الجريمة أك الحد مف ارتكابيا
المعنكم  فقد جاءت متضمنة تدابير احترازية بشكؿ صريح تتخذ بحؽ الشخص

كالبد , كىنا تبرز لنا سياسة المنع لممشرع في قانكف مكافحة االتجار بالبشر 
عمى النص عمى أفرع السياسة  قتصريأخيران مف االشارة الى اف القانكف لـ 

مف ذلؾ فقد نص عمى الرعاية الالحقة  الجنائية في متنو. بؿ ذىب ابعد
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كبيذا النص يكفر ضمانة حقيقية تتيح ( ُُ)لضحايا االتجار بالبشر في المادة 
لمضحايا االندماج بالمجتمع دكف التأثر نفسي كتنقية بالجريمة المركبة كبالتالي 

لتمؾ الجماعات المنظمة كالجرار ىـ مع تمؾ الجماعات  احتمالية العكدة
 .ُِٗبحقيـ  الجريمة المرتكبة طابع نفس تأخذبعمميات اجرامية 

, إال أف ىذه الجريمة لـ تعالج أك َُّثالثان: عمى الرغـ مما تقدـ مف جيكد دكلية 
تكافح بصكرة رئيسية كجذرية كاممة كبقيت تتفاقـ كتزداد مخاطرىا سنكيان فيناؾ 

إف مكافحة جريمة اإلتجار في البشر ال ُُّ.الدكلي بيات كثيرة عمى المستكلسم
جراءات المنظمات الدكلية كالمجاف  يعتمد عمى مكاثيؽ كمعاىدات دكلية كا 

ثمارىا كنجاعتيا مالـ تقترف بمعالجات  يال تؤتالمختصة , فالجكانب القانكنية 
كنمكىا بصكرة مضطردة سنكيان  ازديادمتكاممة ل سباب كالعكامؿ التي تؤدم إلى 

 كالتي سنكرد أىميا:
 العنصر االجتماعيةأكالن : تمثؿ العالقة بيف اإلتجار في البشر كالفقر كالظركؼ 

يجب إعطاء األكلكية لمعالج الممكف ي ام منيـ ألسباب الظاىرة األساس ف
 ُِّبدءان مف مجتمعات األصؿ.

ثانيان: ينبغي أف تأخذ سيبؿ مكافحة اإلتجار في البشر األبعاد المختمفة لمجريمة 
, كالتعميمي ,  كاالجتماعي,  كاالقتصادمفتشمؿ الجانب األمني , كالقانكني , 

 ُّّ, كالمعمكماتي , كالجكانب األخرل ذات الصمة. كاإلعالمي
معالجة كمكافحة جريمة اإلتجار في البشر تعتمد عمى  استراتيجيةثالثان: أف 

 محاكر رئيسة:
التعاكف كالتنسيؽ عمى الصعيد الدكلي لمكافحة أنشطة تنظيمات  -أ 

الجريمة العابرة لمحدكد الكطنية كغيرىا مف التنظيمات التي تتربح مف 
  .اإلتجار بالبشر 
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دية قتصاجتماعية كااليج شامؿ يتضمف معالجة العكامؿ االتبني ن -ب 
 .اسية التي تجعؿ اإلشخاص أكثر عرضة ل تجار بيـ يكالس

تبرز سياسة جنائية متكاممة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي تضمف  -ج 
مكانيةمحاكلة منع ىذه الجريمة مف الكقكع  ابتداء مالحقة مرتكبيا  كا 

 ُّْكمقاضاتيـ  في مختمؼ دكؿ العالـ.
كالدراسة إلى جممة استنتاجات كأف ذلؾ يقكدنا مف خالؿ البحث :  الخاتمة
 أىميا:

أكالن / أف جريمة اإلتجار في البشر ىي عبارة عف كافة التصرفات المشركعة 
كغير المشركعة التي تحيؿ اإلنساف إلى مجرد سمعة أك ضحية يمكف التصرؼ 

في السخرة  استغاللوفييا بكاسطة كسطاء كمحترفيف عبر الحدكد الكطنية بقصد 
الجنسي كالبغاء أك تجارة األعضاء  االستغالؿأك  كاإلجبارية كاألعماؿ القسرية

 البشرية أك بأية صكرة مف صكر العبكدية.
 االستقرارـ ثانيان / أف ليذه الجريمة أسبابان عديدة أىميا الفقر كالتخمؼ كعد

كاألخالقي  اإلدارمضطرابات كالحركب األىمية كالفساد السياسي كاألمني كاال
تجاريان مف قبؿ  كاستغاللياتتظافر في خمؽ بيئة تجعؿ اإلنساف سمعة يتـ تداكليا 

 أفراد كجماعات كمافيات كشركات كمؤسسات رسمية كغير رسمية.
ثالثان / التفت المجتمع الدكلي ليذه الظاىرة الخطيرة كعقد ليا المؤتمرات 

ف كاىتمت بيا منظمة األمـ اية القرف العشريدكالمعاىدات منذ ب كاالتفاقيات
اإلفريقي كمنظمة الدكؿ األمريكية كصادقت  كاالتحاد األكربي كاالتحادالمتحدة 

كقامت بإجراءات قانكنية كعممية لمكافحة تمؾ  االتفاقياتدكؿ عديدة عمى تمؾ 
 الجريمة .

 التكصيات /
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أف تتضمف المعاىدات كاالتفاقيات عقكبات رادعة لمعصابات كالمافيات  .ُ
مف ضمنيا  استثناءالدكلي كافة دكف  المجتمعتاجرة في البشر كتمـز الم

 الدكؿ الكبرل كالغنية .
جريمة اإلتجار في البشر مف الجرائـ التي تخؿ باألمف كالسمـ  اعتبار .ِ

التي  كاالتفاقياتالدكلييف كيتكفؿ مجمس األمف بتطبيؽ المعاىدات 
األسرة الدكلية بدخكليا حيف النفاذ بالسرعة  كالزاـالخاصة بيذا الصدد, 

 الممكنة.
فرض الكصاية الدكلية عمى الدكؿ التي تينمي ىذه التجارة الالإنسانية  .ّ

كيتكفؿ المجتمع الدكلي بحماية األفراد الذيف يقعكف ضحايا ليذه التجارة 
. 

ال  كختامان اقكؿ : إف كنت قد كفيت البحث حقو فتمؾ منة مف اهلل ارجكىا كا 
 فحسبي اني حاكلت , كاهلل كلي التكفيؽ.

 الهوامش
                                                           

 .َٕ. سكرة اإلسراء / اآلية  ُ
الركيمي : جيكد جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية في مجاؿ مكافحة  . المكاء.د. عمي بف ىميكؿ ِ

مكافحة االتجار بالبشر »االتجار بالبشر , نظمت جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية الحمقة العممية 
في مدينة الرياض بالتعاكف مع المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية )اإلنتربكؿ( كالمنظمة الدكلية « 

ـ ,  َُِِ/ ُ/  ِٓ  ُِق المكافؽ  ُِّْ/ ّ/ ِ  ِ/  ِٕلميجرة خالؿ الفترة مف  لميجرة
 . ٓـ , ص َُِِالرياض الطبعة األكلى    

( كسمككيـ , الطبعة . د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت ) ّ
 .ُٕـ , ص َُِِاألكلى , نشر مركز النخب لمثقافة كالدراسات االجتماعية , الطبعة  ُ

 ِْ/ٓالفراىيدم، العيف،ج ْ. 
 .ِّٕ/ّ. الفيركز ابادم ،القامكس المحيط،جٓ 
 . ُِٕ/ُّالزبيدم ، تاج العركس،ج ٔ. 
 .ِْٕ/ْ. محمد فريد كجدم ، دائرة معارؼ القرف العشريف، جٕ
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سالـ ، ؛ عمي عبد الكاحد كافي ، حقكؽ االنساف في االٕ. احمد شفيؽ ، الرؽ في االسالـ، صٖ
 .ََِص
 .ٗ. محمد شككت التكني، محمد محرر العبيد، صٗ

 .َُٗ. الترمانيني: الرؽ ماضيو كحاضره، ص َُ
 .ُٔ. محمد القمعجي ، معجـ لغة الفقياء، ص ُُ
 .َُِ-ْٕ-ِْٖ. احمد فتح اهلل ، معجـ الفاظ الفقو الجعفرم، ص ُِ
 . َِٖالمفردات في غريب القرآف، ص,  الراغب االصفياني.  ُّ
( كسمككيـ , .  د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت ) ُْ

 .َِالمصدر السابؽ , ص
 .ِٖ/ٓ؛ الزبيدم، تاج العركس،َِٕ/ّابف منظكر، لساف العرب،.  ُٓ
 . ٕٓسكرة النحؿ، اآلية/.  ُٔ
 .ْٗٔ/ّ. الطريحي ، مجمع البحريف،ج ُٕ
 . ٕٓسكرة النحؿ، اآلية/.  ُٖ
 .ِٕ/ٓ. الفراىيدم، العيف ،ج ُٗ
 .  ْٕٔ/ُّ. الزبيدم، تاج العركس،ج َِ
 . ُُِ. عبد المنعـ ماجد، تاريخ الحضارة االسالمية في العصكر الكسطى، ص ُِ
 .ِْ. المفيد، احكاـ النساء، ص ِِ
 .ِّّابف بابكيو القمي، فقو الرضا، ص.  ِّ
( كسمككيـ , ئمة أىؿ البيت ). د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أ ِْ

 .ّٗالمصدر السابؽ , ص
, َِمارس , مقالة نشرت في مكقع مع اهلل االلكتركني في  العباد كالعبيد في القرآف الكريـ.  ِٓ

ََِِ  https://maa-allah.com 
 ُِ/ اآلية البقرة . سكرة  ِٔ
 ِّ / اآلية اإلسراء. سكرة  ِٕ
 .َِٕ. سكرة البقرة / اآلية  ِٖ
 ِْ / اآليةالحجر. سكرة  ِٗ
 ِّ / اآليةالشكرل. سكرة  َّ
 ُٕ/ اآلية اإلسراء . سكرة  ُّ
 ُِٖ-ُُٖ / اآليات آؿ عمراف. سكرة  ِّ
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 ُٓ-َٓ/ اآليات  األنفاؿ. سكرة  ّّ
 َُ -ٖ / اآليات الحج. سكرة  ّْ
 ْ / اآلية الفاتحة. سكرة  ّٓ
 ُٔ / اآليةغافر.سكرة  ّٔ
 ّٗ / اآليةمريـ. سكرة  ّٕ
 ٔ/ اآلية المطففيف. سكرة  ّٖ
( كسمككيـ , . د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت ) ّٗ

 .ٔٗالمصدر السابؽ , ص
 . ُٗ. ابراىيـ محمد حسف الجمؿ، الرؽ في الجاىمية كاإلسالـ ، ص َْ
, نقالن عف . د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية  ٕٖ/ّْ. الجكاىرم ، جكاىر الكالـ ، ج ُْ

 .ٔٗ( كسمككيـ , المصدر السابؽ , صالرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت )
؛ البييقي ،  َٓ/ّ؛الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ ،جُُّ/ْابف حنبؿ ، مسند ابف حنبؿ،ج.  ِْ

؛ ابف قدامة، المغني  ْٓ/ْبكر الكاشاني، بدائع الصنائع ،ج؛ ابك ِِْ/ٔالسنف الكبرل ،ج
 . َّٕ/ّ؛ ابف عابديف، حاشية الرد المختار، ج ِّّ/ُِ،ج
( كسمككيـ , د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت ).  ّْ

 .ٗٗالمصدر السابؽ , ص
 .ِٗ. سكرة النساء / اآلية  ْْ
 .ٖٗاآلية /. سكرة المائدة.  ْٓ
ابف بابكيو ، فقو الرضا،  . الظيار أف يقكؿ الرجؿ المرأتو : ىي عميو كظير أمو أك كظير أختو  ْٔ
 .ُِٕص
 . ّ. سكرة المجادلة. اآلية / ْٕ
 .ِٗ. سكرة النساء. اآلية / ْٖ
 .َٔ. سكرة التكبة. اآلية / ْٗ
 .ّّٗ/ُٔ. ناصر مكاـر الشيرازم، تفسير األمثؿ،ج َٓ
 . ْٖة، نظرية الحرب في االسالـ، ص. محمد ابك زىر  ُٓ
 .َٗ/ٓ. مسمـ النيسابكرم ، صحيح مسمـ ،ج ِٓ
؛ ساجد احميد عبؿ الركابي ، مكقؼ االسالـ مف االرىاب ، ٖٕٗ/ِ. سيد سابؽ، فقو السنة، ج ّٓ
 . ُِٔص
 .ّْْ/ِ؛ الترمذم ،سنف الترمذم ،جَُ/ٓ. ابف حنبؿ ، مسند ابف حنبؿ ، ج ْٓ
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 .َُٓ/ّ. الدار قطني، سنف الدار قطني ،ج ٓٓ
 ْٓٔ/ٕ. ابف أبي شيبة الككفي، المصنؼ،ج ٔٓ
؛المجمسي، ُّٗ/َُ؛ ابف حـز ،المحمى،جُّٔ-ُّْ. الماكردم ،  االحكاـ السمطانية، ص ٕٓ

 .ُُٖ/ُِبحار االنكار،ج
 .ّّٕ/ٔ. البييقي ، شعب االيماف ، ج ٖٓ
 .ّٗبيد كالجكارم في القراف الكريـ ، ص. مصطفى ابراىيـ الزلمي، تجفيؼ مستنقع الع ٗٓ
 .ٖ. مركز الرسالة ، الحقكؽ االجتماعية ، ص َٔ
 .ِّ. سكرة النكر /اآلية  ُٔ
 .ٕٓ. احمد شفيؽ ، الرؽ في االسالـ ، ص ِٔ
 .ُُٕ/  ّ. ابك داكد ، سنف ابك داكد . ج ّٔ
 .َٕ/ّ. الترمذم، سنف الترمذم،ج ْٔ
. د. محمد أحميد عبؿ , نقالن عف  َُّ، الشرع الدكلي في االسالـ ، ص. نجيب االرمنازم ٓٔ

 .ُِٓ( كسمككيـ , المصدر السابؽ , صالركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت )
 المصدر السابؽ , كنفس المكضع .  . ٔٔ
يـ , ( كسمكك. د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت ) ٕٔ

 .َُِالمصدر السابؽ , ص
. د. عبد القادر الشيخمي : جرائـ اإلتجار باألشخاص كاألعضاء البشرية كعقكباتيا في الشريعة  ٖٔ

 . ُٔ, ص ََِٗكالقكانيف العربية كالقانكف الدكلي , منشكرات الحمبي الحقكقية , بيركت 
، القاىرة دار الغد الجديدة ، ُ. محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم ، مختار الصحاح ط  ٗٔ

 ُْص  ََِٕ
, تحقيؽ كنشر , الحاج ميرزا حسيف النكرم البطبرسي : مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ .  َٕ

 .  ُٕص ٔ( ألحياء التراث , قـ مير , د.ت ,جمؤسسة أىؿ البيت )
، بيركت ،  َُ. محمد بف مكـر بف عمي ابك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر ، لساف العرب ، ج  ُٕ

 ُِّق ص  ُُْْدار صادر ، 
. محمد احمد عيسى : االتجار بالبشر في القانكف كاحكاـ الشريعة االسالمية , بحث منشكر في  ِٕ

, نقالن عف محمد بف محمد  َُٗـ , ص َُِِمجمة رسالة الحقكؽ , السنة الرابعة  , العدد الثاني. 
امكس ، الجزء العاشر، تحقيؽ مجمكعة مف عبد الرزاؽ الزيدم ، تاج العركس مف جكاىر الق

 . ُِٕالمحققيف ، دار اليداية ص 
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. سكزم عدلي ناشد، اإلتجار بالبشر بيف االقتصاد الخفي كاالقتصاد الرسمي ،المكتبة القانكنية ,  ّٕ

, نقالن عف حامد سيد محمد، اإلتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة  ُٕ, صََِٓالقاىرة 
 ُِ, صََُِكز القكمي ل صدارات القانكنية ، د.ـ ،، المر  ُلمحدكد،ط

 .ُُ, ص َُُِ. د.محمد مختار القاضي، اإلتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ،  ْٕ
. نقالن عف غصف مناحي خيكف الحسناكم : جريمة اإلتجار بالبشر في التشريع العراقي كالمقارف ,  ٕٓ

 .ُْ, صَُِْلقانكف كالسياسة , جامعة البصرة , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية ا
 .ُٔ. د. عبد القادر الشيخمي : مصدر سابؽ , ص ٕٔ
, المنشكر في جريدة الكقائع  َُِِلسنة  ِٖ( مف قانكف مكافحة بالبشر المرقـ ُ. المادة ) ٕٕ

 .ُ, ص َُِِنسياف  ِّ, في  ِّْٔالعراقية العدد
 َٖٔبقرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي رقـ . اعتمدت مف قبؿ مفكضيف دعى لالنعقاد  ٖٕ
 .ُٕٓٗنيساف / إبريؿ  َّ, تاريخ بدء النفاذ ُٔٓٗنيساف / إبريؿ َّ( المؤرخ في ََُِ)د
( ىي : إسار الٌديف , القناة , االعراؼ كالممارسات المتعمقة ُ. الممارسات المذككرة في المادة ) ٕٗ

نساف , ممارسات األبكيف كالكصي بتسميـ الطفؿ أك بالزكجة كطرؽ تزكيجيا التي تنتيؾ حقكقيا كإ
 مراىؽ , دكف الثامنة عشرة إلى شخص أخر لقاء عكض أك بال عكض.

( لمدكرة ِٓ. أعتمد كعرض لمتكقيع كاألنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة ل مـ المتحدة ) َٖ
 .َََِتشريف الثاني / نكفمبر ُٓالخامسة كالخمسكف كالمؤرخ في 

 .ُٕمد سيد محمد : مصدر سابؽ ص. د. حا ُٖ
 .ّْػ  ّّ. غصف مناحي خيكف : مصدر سابؽ ص ِٖ
 .ُٖ. د. حامد سيد محمد : مصدر سابؽ ص ّٖ
 .ُٖ. المصدر نفسو , ص ْٖ
 . ُٗػ  ُٖ, نقالن عف د.حامد سيد محمد : مصدر سابؽ ص َِ. د. سكزم عمي ناشد :ص ٖٓ
 .ُٗالسابؽ :ص .المصدر ٖٔ
. تيعد ركسيا كدكؿ البمقاف كخاصة ألبانيا كبمداف أكربا الشرقية المصدر األساس لمرقيؽ األبيض ,  ٕٖ

 .ََُػػػػػػٗٗينظر د.عبد القادر الشيخمي : مصدر سابؽ ص
 َُٓػػػػػػػػ  َُّ. د.عبد القادر الشيخمي : مصدر سابؽ ص ٖٖ
, المركز الدكلي لمدراسات  ّْ. ىشاـ بشير : اإلتجار في البشر , سمسمة مفاىيـ , العدد  ٖٗ

, نقالن عف د.حامد سيد محمد : مصدر  ُٖ, ص ََِٖالمستقبمية كاألستراتيجية , القاىرة يكليك 
 .َِسابؽ ص

 .ِٓ.غصف مناحي : مصدر سابؽ ص َٗ
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 ُٔ. المصدر السابؽ , ص ُٗ
 .ِِ. د. عبد القادر الشيخمي : مصدر سابؽ ص ِٗ
 .ِّ. المصدر السابؽ:ص ّٗ
يؼ بسيكني: الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف , المجمد األكؿ) الكثائؽ . د.محمكد شر  ْٗ

 َُُٖػ  َُُٕ, صََِّالعالمية( دار الشركؽ , القاىرة 
 .ِٖ.غصف مناحي خيكف : مصدر سابؽ  ص ٓٗ
, كفي نفس السياؽ كشفت جكف ككنجي ممثمة ) ِٗ. د.عبد القادر الشيخمي : مصدر سابؽ ص ٔٗ

ة ,أف عدد األطفاؿ المتاجر بيـ سنكيان )مميكف كنصؼ ( طفؿ في العالـ ) اليكنيسيؼ( لمطفكل
 www.aleqt.com, المكقع األلكتركني  ََُِ/ُ/ُفي ِٔٗٓاألقتصادية األلكتركنية(  العدد 

. أ.د. عبد الرحمف عسيرم : حمقة )مكافحة اإلتجار باألطفاؿ( جامعة نايؼ , مصدر سابؽ  ٕٗ
 .ْٖ,ص

 .ٕٗالشيخمي : مصدر سابؽ ص. عبد القادر  ٖٗ
 .ِٓػ ِْ. د.حامد سيد محمد : مصدر سابؽ ص ٗٗ

 .ِٔػ  ِِ. حامد سيد محمد : المصدر السابؽ: ص ََُ
 .ُ. يعقكب عمي جانقي عمي: مصدر سابؽ , ص َُُ
 َُّٗ. اتفاقية العمؿ بالسخرة ، المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية ،  َُِ
 .َٖػػ  ٖٕسيد محمد : مصدر سابؽ ,ص . د.حامد َُّ
 .ّ. التقرير العالمي عف اإلتجار باألشخاص خالصة كافيو : مصدر سابؽ, ص َُْ
 .ٗ. د.يعقكب عمي جانقي عمي : مصدر سابؽ, ص َُٓ
 . ٕ. د.ىشاـ عبد العزيز مبارؾ : مصدر سابؽ, ص َُٔ
 . ٖػػ  ٕ. د.ىشاـ عبد العزيز مبارؾ : مصدر سابؽ َُٕ
 .ِمي عف اإلتجار باألشخاص .خالصة كافية . مصدر سابؽ ص.التقرير العال َُٖ
 .ِ. ىاشـ نعمة : مصدر سابؽ, ص َُٗ
 .ْ. منصكر المرزكقي البقمي : المصدر السابؽ , ص َُُ
 .ٗ. بتصرؼ ينظر د.يعقكب عمي جانقي عمي : مصدر سابؽ, ص ُُُ
المصدر السابؽ ,  َُِِلسنة  ِٖ. االسباب المكجبة لتشريع قانكف مكافحة بالبشر المرقـ  ُُِ
 . ٓص
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( لسنة ِٖ. القاضي محمد ممحاف الدليمي , قراءة في قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ) ُُّ

في المكقع االلكتركني  َُِّ/  ّ/  ُّ, مقالة نشرىا مجمس القضاء األعمى في بتاريخ   َُِِ
https://www.hjc.iq/ 

 , المصدر السابؽ . َُِِسنة ل ِٖ( مف  قانكف مكافحة بالبشر المرقـ ُ. المادة ) ُُْ
( لسنة ِٖ. القاضي محمد ممحاف الدليمي , قراءة في قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ) ُُٓ

 , المصدر السابؽ.  َُِِ
. بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة اإلتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ , المكمؿ إلتفاقية  ُُٔ

 َََِمة عبر الكطنيةاألمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
( لسنة ِٖتجار بالبشر رقـ ). القاضي محمد ممحاف الدليمي , قراءة في قانكف مكافحة اال ُُٕ

 , المصدر السابؽ.َُِِ
. أسماء إبراىيـ حسيف , سياسة المشرع الجزائي في قانكف مكافحة االتجار بالبشر في العراؽ ,  ُُٖ

. َُٔ, ص ََِِ, لسنة  َٔبحث منشكر في مجمة الفنكف كاآلداب كاالنسانيات كاالجتماع , العدد 
ُُُ. 
 . ََِٓ/ ثالثان  مف الدستكر العراقي الدائـ ّٕ. المادة  ُُٗ
 .ََِٓلسنة  َُنكف المحكمة الجنائية العراقية العميا المرقـ( مف قاُِ. المادة ) َُِ
.أسماء إبراىيـ حسيف , سياسة المشرع الجزائي في قانكف مكافحة االتجار بالبشر  , المصدر  ُُِ

 .َُٔالسابؽ ص
. أسماء إبراىيـ حسيف , سياسة المشرع الجزائي في قانكف مكافحة االتجار بالبشر, المصدر  ُِِ

 . َُٕالسابؽ , ص
 .َُِِ( لسنة ِٖ/ اكالن ( مف قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ )ٗ. المادة) ُِّ
 .َُِِ( لسنة ِٖ( مف قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ )ٕ. المادة ) ُِْ
 .َُِِ( لسنة ِٖ( مف قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ )ٓ. المادة ) ُِٓ
رابعان , خامسان , سادسان , سابعان , ثامنان ( مف قانكف  ( الفقرات ) أكالن , ثانيان , ثالثان ,ٔ. المادة ) ُِٔ

 .َُِِ( لسنة ِٖمكافحة االتجار بالبشر رقـ )
 .َُِِ( لسنة ِٖ( مف قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ )ٖ. المادة ) ُِٕ
 .َُُ. أسماء إبراىيـ حسيف , سياسة المشرع الجزائي , المصدر السابؽ , ص ُِٖ
 .ُُُ. .أسماء إبراىيـ حسيف , سياسة المشرع الجزائي, المصدر السابؽ ص ُِٗ
 .ِ. ىاشـ نعمة : مصدر سابؽ, ص َُّ
 .ْ. منصكر المرزكقي البقمي : المصدر السابؽ , ص ُُّ
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 .ِ. ىاشـ نعمة : مصدر سابؽ, ص ُِّ
 .ُ. د. يعقكب عمي جانقي عمي : مصدر سابؽ, ص ُّّ
 .ُِٕػػػ  ُُْسيد محمد: مصدر سابؽ , ص . د.حامد ُّْ

 المصادر
 أكالن: القرآف الكريـ

 :ثانيان: الكتب

, دار ُابف أبي شيبة, عبد اهلل بف محمد  الككفي , المصنؼ , تحقيؽ , سعيد الحميـ, ط (ُ
 ـ.ُٖٗٗق/  َُُْالفكر, بيركت , 

النياية في ابف االثير ، عز الديف ابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكريـ الجزرم،  (ِ
, مؤسسة ْتحقيؽ, طاىر أحمد الزاكم, محمكد محمد،ط,  غريب الحديث كاألثر

 . ـُّْٔىػ/ٕٓٔاسماعيمياف، قـ,
، تحقيؽ، عبد السالـ محمد ُابف العربي، ابك بكر بف العربي المالكي , أحكاـ القرآف , ط (ّ

 . ـ ُٓٗٗعمي شاىيف، بيركت، 
 ,المنتقى مف احاديث االحكاـ , د. ط, ابف تيمية ، مجد الديف عبدالسالـ بف عبداهلل (ْ

 المطبعة السمفية , القاىرة ،  د. ت , .
د. ط , ابف حـز األندلسي , أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم , المحمى  (ٓ

 , دار الفكر, د. ـ , د. ت.  
ف ابف حمدكف , محمد بف الحسف بف محمد بف عمي ، التذكرة الحمدكنية, تحقيؽ: احسا (ٔ

 ـ(.ُٗٗبيركت ، . –, دار صادر ُعباس كبكر عباس, ط
ابف حنبؿ, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ د. ط , دار صادر ,  (ٕ

 بيركت ، د. ت ( .
أبف داكد  السجستاني , سميماف بف األشعث األزدم , سنف أبي داكد ) تحقيؽ, سعيد محمد  (ٖ

 ـ(.َُٗٗىػ/َُُْة كالنشر كالتكزيع, د. ـ,, دار الفكر لمطباعُالمحاـ , ط
ابف عابديف , محمد أميف الشيير, حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير  (ٗ

 ـ  . ُٓٗٗ/   ى ُُْٓدار الفكر, بيركت لمطباعة كالنشر كالتكزيع  , االبصار 
صميب االحمر, المجمة الدكلية لم, أبف عاشكر , عياض , االسالـ كالقانكف الدكلي االنساني (َُ

 . ـَُٖٗىػ/ََُْجنيؼ, د.ع, 
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ابف فارس , أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكريا , معجـ مقاييس المغة , تحقيؽ , عبد  (ُُ
 ـ .ُٖٗٗىػ/َُْْالسالـ محمد ىاركف, مكتبة اإلعالـ اإلسالمي, بيركت ، 

العربي ابف قدامة , أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد , المغني ) د. ط, دار الكتاب  (ُِ
 لمنشر كالتكزيع, بيركت , د. ت(.

ابك زىرة , محمد , نظرية الحرب في االسالـ )المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، القاىرة, د.  (ُّ
 ـ(.ُٖٓٗىػ/ُّٕٕع , 

بعة ابف زيدكف , االرمنازم ، نجيب ,  الشرع الدكلي في االسالـ ) د. ط , دمشؽ ، مط (ُْ
 ـ( َُّٗىػ /ُّْٖ

الكريـ بف عمي الحسيني العاممي , أعياف الشيعة , تحقيؽ , حسف  األميف , محسف بف عبد (ُٓ
 ـ (. َََِىػ / ُُِْ, بيركت , دار التعارؼ، ٓاألميف، ط

البدرم ، عادؿ عبد الرحمف , نزىة النظر في غريب النيج كاألثر, د. ط، مؤسسة  (ُٔ
 ـ (.ُٗٗٗىػ / َُِْالمعارؼ اإلسالمية, قـ، 

لكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف , المجمد بسيكني . د.محمكد شريؼ بسيكني: ا (ُٕ
 ـ.ََِّاألكؿ) الكثائؽ العالمية( دار الشركؽ , القاىرة 

, المركز الدكلي  ّْبشير , ىشاـ بشير : اإلتجار في البشر , سمسمة مفاىيـ , العدد  (ُٖ
 . ََِٖلمدراسات المستقبمية كاالستراتيجية , القاىرة يكليك 

بف الحسيف بف عمي , السنف الكبرل ) دار المعرفة ، بيركت , د . البييقي, أبك بكر أحمد  (ُٗ
 ت ( .  

الترمانيني , عبد السالـ , الرؽ ماضيو كحاضره , المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف,  (َِ
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُّْالككيت, 

التكني ,  محمد شككت , محمد محرر العبيد , الدار القكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة , د  (ُِ
 . ت  .

 ُّٓٓ, د . ـ , ُالجداكم , مصطفى , دراسة جديدة عف الرؽ في التاريخ كاإلسالـ , ط (ِِ
 ـ  . ُّٔٗىػ / 

الجمؿ , ابراىيـ محمد حسف , الرؽ في الجاىمية كاالسالـ )مجمة الجامعة االسالمية  (ِّ
 (.ُٓ-َٓبالمدينة المنكرة , ع

, خكرشيد , ِكچاني, طالجكاىرم , محمد حسف النجفي. جكاىر الكالـ )تحقيؽ ,عباس  الق (ِْ
 طيراف , دار الكتب العممية , د.ت (.
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الحاكـ النيسابكرم , أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف البيع , المستدرؾ عمى  (ِٓ
 الصحيحيف)تحقيؽ, يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي, دار المعرفة, بيركت، د.ت(.

الحسناكم : جريمة اإلتجار بالبشر في التشريع العراقي  الحسناكم , غصف مناحي خيكف (ِٔ
كالمقارف , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية القانكف كالسياسة , جامعة البصرة , 

َُِْ. 
حسيف , أسماء إبراىيـ حسيف , سياسة المشرع الجزائي في قانكف مكافحة االتجار بالبشر  (ِٕ

,  َٔداب كاالنسانيات كاالجتماع , العدد في العراؽ , بحث منشكر في مجمة الفنكف كاآل
 ـ.  ََِِلسنة 

د. عبد القادر الشيخمي : جرائـ اإلتجار باألشخاص كاألعضاء البشرية كعقكباتيا في  (ِٖ
 . ََِٗالشريعة كالقكانيف العربية كالقانكف الدكلي , منشكرات الحمبي الحقكقية , بيركت 

, دار الكتب ُيؽ, مجدم بف منصكر, طالدارقطني , عمي بف عمر  , سنف الدارقطني)تحق (ِٗ
 ـ(.ُٔٗٗىػ/ُُْٕالعممية, بيركت, 

، القاىرة دار ُحمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم ، مختار الصحاح ط الرازم , م (َّ
 . ََِٕالغد الجديدة ، 

, ِالراغب  االصفياني , ابك القاسـ الحسيف بف محمد , المفردات في غريب القرآف , ط (ُّ
 ـ.  ُْٖٗب ,  د . ـ,دفتر نشر الكتا

الركابي  ، ساجد احميد عبؿ الركابي , مكقؼ االسالـ مف االرىاب , المركز الكطني  (ِّ
 ـ ََِٔىػ/ُِْٕلمدراسات االجتماعية كالتاريخية , البصرة،

( الركابي , د. محمد أحميد عبؿ الركابي , رعاية الرقيؽ في فكر أئمة أىؿ البيت ) (ّّ
النخب لمثقافة كالدراسات االجتماعية , الطبعة األكلى  , نشر مركز ُكسمككيـ , الطبعة 

 ـ .َُِِ
, ِالريشيرم، محمد , أىؿ البيت في الكتاب كالسنة ) تحقيؽ , مجمكعة مف المؤلفيف, ط (ّْ

 ش(. ُّٕٓدار الحديث, قـ,
الزبيدم : محب الديف ابك فيض محمد مرتضى الكاسطي , تاج العركس مف جكاىر  (ّٓ

 ـ .ُْٗٗىػ/ُُْْبيركت , –, دار الفكر ُم, طالقامكس , تحقيؽ : عمي شير 
ريـ )د , ـ , الزلمي , مصطفى ابراىيـ , تجفيؼ مستنقع العبيد كالجكارم في القرآف الك (ّٔ

 ـ  ََُِىػ/  ُُّْ
الزيدم , محمد بف محمد عبد الرزاؽ الزيدم ، تاج العركس مف جكاىر القامكس ، الجزء  (ّٕ

 ليداية , د.ت.العاشر، تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف ، دار ا
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 سابؽ, سيد , فقو السنة )دار الكتاب العربي, بيركت , د. ت ( . (ّٖ
, المطبعة األىمية, القاىرة ُشفيؽ , احمد , الرؽ في االسالـ , ترجمة, احمد زكي, ط (ّٗ

 ـ .ُِٖٗىػ/َُِْ،
ىػ /  ُُْٓالشيرازم , ناصر مكاـر , االسالـ كتحرير العبيد )دار النبالء , بيركت ,  (َْ

 ـ ( . ُٓٗٗ
الصدكؽ , أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف مكسى بف بابكيو القمي , عيكف أخبار  (ُْ

الرضا , تحقيؽ, حسيف األعممي, د. ط, مؤسسة األعممي لممطبكعات, بيركت, 
 ـ .ُْٖٗىػ/َُْْ

الطبرسي , الحاج ميرزا حسيف النكرم : مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ , تحقيؽ  (ِْ
 (   ألحياء التراث , قـ مير , د.ت .ت )كنشر , مؤسسة أىؿ البي

, ِالطريحي : فخر الديف محمد بف عمي , مجمع البحريف , تحقيؽ : احمد الحسيني , ط (ّْ
 ىػ.َُْٓطيراف , –مطبعة جايخانة طركت , الناشر: مرتضكم 

 عسيرم ,  أ.د. عبد الرحمف عسيرم : حمقة )مكافحة اإلتجار باألطفاؿ( جامعة نايؼ . (ْْ
, الييئة العامة لمكتبة  ِ, المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ) طعمي , جكاد  (ْٓ

 (.ُّٗٗىػ/ُُّْاالسكندرية ,
العمي , صالح احمد . التنظيمات االجتماعية كاالقتصادية في البصرة في القرف االكؿ  (ْٔ

 ـ(.ُٗٔٗىػ/ُّٖٗاليجرم)دار الطباعة, بيركت,
ف كاحكاـ الشريعة االسالمية , عيسى , محمد احمد عيسى : االتجار بالبشر في القانك  (ْٕ

 ـ. َُِِبحث منشكر في مجمة رسالة الحقكؽ , السنة الرابعة  , العدد الثاني. 
/   ى ُُْٓ, المدكخؿ , الدماـ مطابع , ُفتح اهلل ، أحمد , معجـ ألفاظ الفقو الجعفرم )ط (ْٖ

 ـ(. ُٓٗٗ
, ميدم المخزكمي الفراىيدم , أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد  , كتاب العيف , تحقيؽ (ْٗ

براىيـ السامرائي، ط  ـ.ُٖٗٗىػ/َُْٗ, مؤسسة دار اليجرة, قـ، ِكا 
الفيركز آبادم , مجد الديف محمد بف يعقكب , القامكس المحيط كالقامكس الكسيط في  (َٓ

 المغة , دار العمـ لمماليف, بيركت، د.ت . 
دار الفكر  كبير ,الفيكمي , احمد بف محمد المقرم , المصباح المنير في غريب الشرح ال (ُٓ

 .تالعربي, بيركت د
القاضي , د.محمد مختار القاضي، اإلتجار بالبشر، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ،  (ِٓ

َُُِ . 
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, دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع , ِالقمعجي, محمد ركاس , معجـ لغة الفقياء , ط (ّٓ
 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖبيركت,

, المكتبة ُ, عالء الديف أبي بكر بف مسعكد الحنفي , بدائع الصنائع ) ط الكاشاني (ْٓ
 ـ( . ُٖٗٗىػ /  َُْٗالحبيبية , باكستاف , 

الكميني , أبك جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الرازم , الكافي ) تحقيؽ , عمي أكبر  (ٓٓ
 , دار الكتب اإلسالمية, طيراف، د.ت(.ٓالغفارم، ط

، مطابع سجؿ ّيخ الحضارة اإلسالمية في العصكر الكسطى)طماجد , عبد المنعـ , تار  (ٔٓ
 ـ .ُّٕٗىػ/ُّّٗالعرب، القاىرة،

مالؾ بف أنس ابف مالؾ بف عامر األصبحي المدني , كتاب المكطأ)تحقيؽ تصحيح  (ٕٓ
 ـ(.ُٖٓٗكتعميؽ : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيركت،

حبيب , االحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية)د.ط, الماكردم، ابك الحسف عمي بف محمد بف  (ٖٓ
 ـ(.َُٔٗق/ُّٕٗمطبعة مصطفى الباب الحمبي, القاىرة، 

المجمسي , محمد باقر بف محمد تقي , بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار)  (ٗٓ
 ـ(. ُّٖٗىػ/َُّْ, مؤسسة الكفاء, بيركت، ِط

، المركز  ُشر كجريمة منظمة عابرة لمحدكد،طمحمد , حامد سيد محمد، اإلتجار في الب (َٔ
 .ََُِالقكمي ل صدارات القانكنية ، د.ـ ،

المرتضى ، أبي القاسـ عمي بف الطاىر أبي أحمد الحسيف , األمالي) تحقيؽ , محمد بدر  (ُٔ
 ـ (.َُٕٗىػ/  ُِّٓ, د. ـ ,  ُالديف النعساني الحمبي , ط

, صحيح مسمـ ) د . ط ، بيركت  مسمـ : ابك الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم (ِٔ
 ـ( .َََِىػ/ُُِْ,
المفيد , أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف العكبرم البغدادم , احكاـ النساء ,  (ّٔ

, دار المفيد لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت , ِتحقيؽ , الشيخ ميدم نجؼ , ط
 ـ.ُّٗٗ

الخفي كاالقتصاد الرسمي  ناشد , سكزم عدلي ناشد، اإلتجار بالبشر بيف االقتصاد (ْٔ
 .ََِٓ،المكتبة القانكنية , القاىرة 

 الكافي , عمي عبد الكاحد , حقكؽ االنساف في االسالـ ) د. ط , د . ـ , د . ت ( . (ٓٔ
 كجدم , محمد فريد , دائرة معارؼ القرف العشريف , دار المعارؼ, بيركت, د. ت . (ٔٔ

 كالتقارير العالمية: كالمقاالت ثالثان / الرسائؿ الجامعية كالصحؼ
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جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية : ندكة دكلية ) مكافحة اإلتجار باألطفاؿ( , الرياض  (ُ
, , المكقع  ََِٔ/ِ/ُٗفي  ْٓٗٗ, نشر جريدة ) الشرؽ األكسط( , العددََِٔ,

 .www.classic_aawsat.comاأللكتركني 
د. ىشاـ عبد العزيز مبارؾ : اإلتجار بالبشر بيف الكاقع كالقانكف , مممكة البحرية , كزارة  (ِ

 .ََُِالدخمية , مركز األعالـ األمني
د. يعقكب عمي جانقي عمي : البيعد األقتصادم كاألجتماعي في مكافحة اإلتجار بالبشر :  (ّ

لبشر ) األتجاىات المعاصرة مفاىيـ كأتجاىات , منتدل الدكحة الثالث لكافحة اإلتجار با
 .www.researchgate.net/ يناير ,  ِّػػ  ِِلكافحة اإلتجار بالبشر( 

د.سكزم عدلي ناشد، االتجار بالبشر بيف االقتصاد الخفي كاالقتصاد الرسمي ،مجمة  (ْ
 .ََِْ، ُالدراسات القانكنية ، منشكرات الحمبي الحقكقية، جامعة بيركت،العدد

( المكقع ّاإلتجار بالشر مع إشارة خاصة إلى العراؽ حمقة) د.ىاشـ نعمة : ظاىرة (ٓ
 .www.ankawa.comاأللكتركني: 

, المكقع األلكتركني ,  ََِٖد.ىيثـ البقمي : اإلتجار بالبشر ,  (ٔ
http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato 

سعيد عبد السالـ : مشركعية التصرؼ في جسـ األدمي , مجمة المحاماة ,  (ٕ
 .َُٗٗ/َُِٗالعدد

, المكقع األلكتركني: َُِّصحيفة كقائع اإلنتربكؿ : اإلتجار بالبشر,  (ٖ
www.interpol.int. 

, َِالعباد كالعبيد في القرآف الكريـ , مقالة نشرت في مكقع مع اهلل االلكتركني في مارس  (ٗ
ََِِ  allah.com-https://maa 

الحسناكم : جريمة اإلتجار بالبشر في التشريع العراقي كالمقارف غصف مناحي خيكف  (َُ
 .َُِْ,رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية القانكف كالسياسة , جامعة البصرة , 

( لسنة ِٖالقاضي محمد ممحاف الدليمي , قراءة في قانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ) (ُُ
في المكقع  َُِّ/  ّ/  ُّريخ  , مقالة نشرىا مجمس القضاء األعمى في بتا َُِِ

 /https://www.hjc.iqااللكتركني 
المكاء.د. عمي بف ىميكؿ الركيمي : جيكد جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية في مجاؿ  (ُِ

مكافحة االتجار بالبشر , نظمت جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية الحمقة العممية 
في مدينة الرياض بالتعاكف مع المنظمة الدكلية لمشرطة « كافحة االتجار بالبشر م»

http://www.classic_aawsat.com/
https://maa-allah.com/
https://www.hjc.iq/
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/ ّ/ ِ  ِ/  ِٕالجنائية )اإلنتربكؿ( كالمنظمة الدكلية لميجرة لميجرة خالؿ الفترة مف 
 َُِِالرياض الطبعة األكلى    ـ ,  َُِِ/ ُ/  ِٓ  ُِق المكافؽ  ُِّْ

لقانكف كاحكاـ الشريعة االسالمية , بحث منشكر محمد احمد عيسى : االتجار بالبشر في ا (ُّ
 ـ. َُِِفي مجمة رسالة الحقكؽ , السنة الرابعة.العدد الثاني. 

لرسالة , قـ, , مركز اُمركز الرسالة ، الحقكؽ االجتماعية في االسالـ ) ط  (ُْ
 ـ(  ُٔٗٗىػ /  ُُْٕ

لمي عف اإلتجار ( التقرير العاUNODCمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة) (ُٓ
 .ََِٗباألشخاص , خالصة كافية , شباط / فبراير

منصكر المرزكقي البقمي : تقارير االتجار بالبشر في دكؿ الخميج العربي , مركز الجزيرة  (ُٔ
 http://studies.aljazeera.net, المكقع األلكتركني  َُِّآيار /مايكِٕلمدراسات , 

, المركز الدكلي لمدراسات  ّْفاىيـ , العدد ىشاـ بشير : اإلتجار في البشر , سمسمة م (ُٕ
, المكقع االلكتركني :   ََِٖالمستقبمية كاألستراتيجية , القاىرة يكليك 

www.F.Law.net.Law,threads28538. 
 رابعان االتفاقيات الدكلية كالقكانيف الكطنية :

 ُِٔٗالخاصة بالرؽ االتفاقية  (ُ
 .َُّٗاتفاقية العمؿ بالسخرة , المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية ،  (ِ
 .ُْٖٗاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر سنة  (ّ
 .ُْٗٗحظر االتجار باألشخاص كاستغالؿ دعارة الغير لسنة  (ْ
 .َُٓٗاالتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف ركما (ٓ
 ُٔٓٗالرؽ كتجارة الرقيؽ كاألعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ االتفاقية التكميمية إلبطاؿ  (ٔ
 .ُٕٓٗاتفاقية تحريـ السخرة لسنة  (ٕ
 .ُٗٔٗاالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ساف خكسية  (ٖ
 .َُٗٗالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاىية الطفؿ لسنة (ٗ

 .ُٔٗٗاالتفاقية األكربية بشأف ممارسة حقكؽ األطفاؿ (َُ
 .ُٕٗٗاإلنساف لسنة  الميثاؽ العربي لحقكؽ (ُُ
 .ُٗٗٗاتفاقية حظر أسكأ أشكاؿ عماؿ األطفاؿ كاالجراءات الفكرية لمقضاء عمييا (ُِ
بركتكككؿ منع كقمع االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ  (ُّ

 .َََِالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية لسنة 

http://www.f.law.net.law,threads28538/
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ة حقكؽ األطفاؿ بشأف بيع االطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ في البركتكككؿ االختيارم التفاقي (ُْ
 .ََِِالبغاء كفي المكاد اإلباحية لسنة 

مكمؿ بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة اإلتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ , ال (ُٓ
 َََِفحة الجريمة المنظمة عبر الكطنيةاإلتفاقية األمـ المتحدة لمك

 .َََِحاد األكربيالميثاؽ الحقكؽ األساسية لالت (ُٔ
 . ََِٓاالتفاقية األكركبية لمكافحة االتجار بالبشر لسنة (ُٕ
 اتفاقية العمؿ بالسخرة ،  (ُٖ
 . ََِٓالدستكر العراقي الدائـ (ُٗ
 .ََِٓلسنة  َُقانكف المحكمة الجنائية العراقية العميا المرقـ (َِ
 ُٗٔٗلسنة  ُُُقانكف العقكبات العراقي المرقـ (ُِ
, المنشكر في جريدة الكقائع العراقية  َُِِلسنة  ِٖقانكف مكافحة بالبشر المرقـ  (ِِ

 ـ.َُِِنسياف  ِّ, في  ِّْٔالعدد

 
 
 
 
 


