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First- The Importance of the Subject  

Trafficking in persons is a form of modern slavery and servitude and 

a violation of human rights, and a humiliation of dignity and human 

dignity, rather than crimes against the state and society. It extends to 

all human groups of females, males, young and old. It is one of the 

crimes, whose causes are intertwined with many political, economic 

and social factors, in addition to their connection to the level of 

development at the national, regional and international levels. The 

means of combating trafficking in people have evolved historically 

from the end of the 19th century until the beginning of the 21st 

century, especially under the leading role of the United Nations 

organization. The international confrontation was not aimed at 

banning trafficking in people in the modern sense, but was 

particularly concerned with punishing the trafficking of white slaves 

and then abolishing trafficking in women and children. In order to 

counter this old and modern slavery, countries have cooperated with 

each other for the purpose of combating it as a cross-border crime 

through the management of international organizations such as the 

United Nations, the International Labor Organization, the 

International Organization for Migration, World Health Organization 

(WHO), the United Nations Children's Fund (UNICEF), the enactment 

of national laws against trafficking in persons, the establishment of 

permanent national coordinating committees, the appointment of 

international rapporteurs of international organizations to monitor 

the phenomenon of trafficking in persons and the issuance of 

international reports approved by some international organizations 

and some States, , So international cooperation is an important 

element to combat this crime after taking international idea because 

it is transboundary border between the State of origin and the State 

of transit and the destination country, thus the international 

community must continue to develop cooperation mechanisms and 

seek effective means to combat this crime as an urgent necessity in 

light of the growing negative impact on the international, regional 

and national levels with the need to adopt a clear international 

position on countries that do not cooperate and are not in line with 

the implementation of international conventions on combating such 
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crimes that violate human dignity, in the light of the foregoing, it is 

important to continue to work and to adopt a comprehensive and 

coordinated international approach to the problem of trafficking in 

persons through cooperation in strengthening appropriate national, 

regional and international mechanisms to reduce this modern 

transnational crime, We have considered this issue to be of utmost 

importance at this time because it is one of the crimes that are no 

longer defined within the national or internal sphere but have spread 

across several countries and increasingly at the present time. This 

requires international cooperation in the fight against it and to show 

the role of international law in this regard and to consider the human 

being, whom God has honored among all his creatures, may not be 

subject to trade because this crime constitutes a flagrant violation of 

human rights. Therefore, strengthening cooperation and 

coordination at the international level to combat this transnational 

crime requires the establishment of a joint international mechanism 

and the support of States to coordinate the international efforts in 

combating human trafficking and its spread across countries, and 

rapidly in the present time in the light of the global openness in the 

political, economic, social and cultural, so the fight against it has 

become mandatory at the national and international levels, but this 

cooperation is still flawed and shortcomings in the mechanism of 

international control and the development of international law in 

keeping up and combat this crime, therefore, it requires a statement 

of the shortcomings of the mechanisms used in this cooperation, 

which will lead to the development of international law in this area 

and within the existing international efforts at the present time. 

 

Second: The purpose of the research 

The objective of this study is to know the extent of this non-human 

phenomenon and to explain the causes, environmental factors, 

resulting effects and its impact, the role of international law in this 

field through the use of descriptive approach to study the size of the 

phenomenon and look at this subject from different directions. 
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Third: Research problem 

The phenomenon of trafficking in persons is a global transboundary 

phenomenon that has dangerous repercussions on the social, 

economic and security levels, Which requires the strengthening of 

the role of international law and its development and cooperation 

among countries in order to take effective measures to combat this 

crime because it relates to serious violations of human rights, the 

person whom the God has honored which is honored by the God .This 

situation may be the subject of trade. Therefore, the development of 

national, regional and international mechanisms to combat the 

trafficking of persons is not limited to the respect of international 

conventions and agreements for the promotion and protection of 

human rights. Therefore, addressing deficiencies and imbalances in 

the mechanisms of control and the role of international law will be a 

priority of this study. 

 

 

Fourth: Research Plan 

In order to clarify the role of international law in the fight against 

trafficking in persons, we will discuss in the preliminary chapter the 

crime of trafficking in persons and its definition in national 

legislation and international conventions and the characteristics of 

this crime, its elements and its distinction of suspected crimes, the 

historical and legal development of this crime and the international 

efforts to combat it before the establishment of the United Nations 

through the study of the International Convention against the Slave 

of 1904, and the Convention on Combating Trafficking in Women and 

Children of 1921, in the first chapter we discussed the international 

efforts to combat trafficking in persons after the establishment of the 

United Nations in 1945 in the field of international conventions such 

as the International Convention on the Suppression of the Traffic in 

Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others of 1949 



5 
 

and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the 

Slave Trade and Slavery Practices of 1956 to the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime of 2000 and the 

Protocol to Prevent and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children of 2000. Protocol of combating and Smuggling 

of Migrants by Land, Sea and Air of 2000 and the Role of 

International Humanitarian Law and International Human Rights 

Law in the Prohibition of Trafficking in Persons. In the second 

chapter, the main efforts of the United Nations Organization in the 

fight against the crime of trafficking in persons and the contributions 

of the General Assembly to the conclusion of international 

conventions, resolutions and recommendations, the holding of 

meetings and forums, the role of the UN Secretary-General and the 

Special Rapporteur on combating trafficking in persons.  

In addition to the efforts of the United Nations, including the 

Economic and Social Council, the Human Rights Council, the United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the role of the 

International Organization for Migration, the International Labor 

Organization (ILO), the World Health Organization (WHO) and the 

United Nations Children's Fund (UNICEF) in an international 

approach that includes measures to prevent trafficking and protect 

victims. The third chapter dealt with international non-legislative 

contributions in the field of combating trafficking in persons. The 

efforts of the League of Arab States, the Arab strategy adopted in the 

field of combating the role of the Arab National Committees, and the 

role of the Arab National Committees in combating and contributing 

to the University of different Arab countries . 

 

The role of the International Criminal Court (ICC) in combating this 

crime as an international crime as a transnational crime and a 

manifestation of international judicial cooperation in facilitating the 

implementation of verdicts, handing over convicts and the 

International Criminal Police Organization (Interpol) procedures in 

the extradition of persons accused of trafficking in persons has also 

been clarified. At the end of the study, a number of recommendations 
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were proposed concerning the development of the role of 

international law in combating this crime and the mechanism of 

international, regional and national cooperation in order to limit 

violations of human rights and their impact on the future of 

humanity, In the hope that this study will contribute to the 

development of procedures that would enhance and strengthen 

international cooperation and the development of international law 

in the field of combating trafficking in persons. We hope that this 

study will enrich Iraqi, Arab and foreign libraries, benefiting 

researchers and experts in the development of international law in 

the field of combating trafficking in persons. 
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The Role of International Law in Combating Trafficking In Persons 

 

         Trafficking in persons is a form of slavery and civil servitude and 

violation of human rights, dignity and humanity more than crimes 

against the state and society and it extends to all human categories and 

it is a crime whose causes are intertwined with many political, economic 

and social factors. Countries have tended to cooperate with each other 

for the purpose of combating it as a transboundary crime through the 

administration of international organizations of several international 

conventions such as the United Nations Organization, which operates 

the related international conventions through the International Labor 

Organization, the International Organization for Migration, the World 

Health Organization and the United Nations Organization for Childhood 

(UNICEF). The legislation of national laws, forming permanent national 

coordinating committees, appointing international rapporteurs for 

international organizations to monitor the phenomenon of trafficking in 

persons and the issuance of several international reports from 

international organizations and some countries plays an important role 

in combating trafficking in persons. But this cooperation is still fraught 

with shortcomings and weakness in the mechanism of international 

combating and the range of development of international law in keeping 

up with and combating this crime, so it requires a statement of 

shortcomings in the mechanisms used in this cooperation and the 

purpose of this study is to know the volume of this non-humanitarian 

phenomenon and the reasons, factors, effects, impact and role of 

international law in this regard. This thesis has been divided into four 

chapters dealing with the crime of trafficking in persons and their 
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definition in national legislation and international conventions and the 

characteristics of this crime and its elements and ingredients and 

distinguishes it from other similar crimes.  Illustrate the stages of 

historical development and legal development of this crime before and 

after the emergence of the United Nations organization in terms of 

international conventions that dealt with the subject of international 

cooperation in the field of combating the trafficking in persons, the role 

of the Secretary-General of the United Nations and the private 

International Rapporteur in the field of combating trafficking in persons 

and related meetings and forums. Illustrate the most important 

international conventions, the relevant international protocols, the role 

of international humanitarian law and international human rights law in 

prohibiting trafficking in persons and the role of regional plans and 

initiatives in this regard, the most important images of human rights 

violations due to trafficking in persons and the role of Economic and 

Social Council in combating and the role of the Human Rights Council in 

this regard, the efforts of the United Nations Office for combating Drugs 

and Crime, the role of specialized agencies of the United Nations, and 

the efforts of the League of Arab States in the field of combating 

trafficking in persons, the Arabian strategy in the field of combating, the 

role of national Arabian committees, the national Iraqi efforts in the field 

of combating trafficking in persons it was also illustrate the role of the 

International Criminal Court in fighting the international crimes and the 

role of the international judiciary in the field of combating and the 

importance of the role of the International Police Organization (Interpol) 

in the field of fighting this crime. The agreed conclusions ware clarified 

at the end of this thesis.  
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Abstract of First Chapter 

What is the crime of trafficking in persons? 

The crime of trafficking in persons is of particular nature, whereas it 

focuses mainly on people who suffering from poverty and 

unemployment and lack the minimum social security, especially women 

and children. For this purpose, the first chapter was divided into three 

sections. The first section dealt with the definition of crime in national 

legislation and International conventions and the concept of crime in 

European conventions, the convention of Europe in the field of 

combating trafficking in persons, the Arab Convention to combat the 

Transnational Organized Crime and the definitions issued by the 

international conventions which adopted in the international 

conventions, It also talked about the methods of trafficking in persons at 

its means and the images of trafficking in persons and distinguish it from 

other similar crimes such as smuggling. As that in this section it was 

illustrated the historical development of trafficking in people in ancient 

societies and the clarify of slavery, forced labor and enslavement 

practiced by societies such as the Greek, Roman and other societies, up 

to the modern age. Chapter One shows the legal development of 

combating trafficking in persons and international efforts in the era of 

League of Nations and international conventions on slavery and 

international conventions against trafficking in women and children. At 

the end of the chapter we concluded that the efforts of States in the 

League of Nations were not with the size of the phenomenon and 

therefore the development of international law in this direction was not 

effective. 
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Abstract of Second Chapter 

International efforts to combat trafficking in persons after the 

emergence of the United Nations 

 

States have made clear efforts in the field of cooperation to combat the 

crime of trafficking in persons, especially after the emergence of the 

United Nations in 1945 and the issuance of international conventions on 

the danger of trafficking in persons. The international community has 

realized that combating trafficking in persons requires concerted efforts 

by all countries to mobilize and reverse it at the national level. 

This crime is considered as one of the most important challenges facing 

the international community in this century as an international and 

transborder crime. Therefore, the United Nations has played a major 

role in fighting this crime, in addition to the growing of the role of 

international humanitarian law and international human rights law in 

prohibiting trafficking in persons. The chapter deals with the role of the 

United Nations in the conclusion of international conventions relating to 

the prohibition of trafficking in persons and the exploitation of others 

prostitution in 1949, and the Supplementary Convention on the 

Abolition of Slavery, the Slave Trade, Perversity and Practices Similar to 

Slavery of 1956. 

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 

2000 and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, 2000. 

And the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 

2000, as well as the role of international human rights law. 
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The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

2000 and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, 2000. 

 

And the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 

2000, as well as the role of international humanitarian law in the 

protection of human rights in armed conflicts and the four Geneva 

Conventions of 1949. These conventions formed legal norms in the area 

of the prohibition of slavery as a crime against humanity and an 

extension of war crimes to protect civilians and combatants against what 

might be called slavery and forced labor. 

The attention of the United Nations in the legalization of human rights 

has been highlighted to face the violations against human dignity, 

including the Universal Declaration of Human Rights, International 

Covenant on Civil and Political Rights of 1966 and the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which made it clear 

that children and persons must be protected from economic and social 

exploitation. The United Nations has sought to convert many 

declarations into charters signed and authenticated by States in the field 

of combating trafficking in persons, including the 1989 Convention on 

the Child Rights and the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women of 1967. This chapter dealt with the 

images of violations of human rights in the field of crime of trafficking in 

persons, and states should adopt a strong approach in confronting this 

global phenomenon and taking the necessary measures to reduce and 

eradicate this phenomenon. 
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Regional roles and initiatives on combating trafficking in persons, 

including the Asian Regional Initiative against Trafficking in Women and 

Children in Manila in 2000, the Coordinated Ministerial Initiative of the 

Mekong River against Trafficking in Persons, the Action Plan of OSCE 

(Organization for Security and Co-operation in Europe) against 

Trafficking in Persons, the 2002 Regional Conference for Migration and 

the Ministerial conference recommendations of the European Union in 

the Netherlands in 2000, and the role of the US Travelling Ambassador 

(Director of the Office of Monitoring and Combating Trafficking in 

Persons) in this field and the initiatives of civil society organizations in 

the implementation of plans and programs to fight against trafficking 

Persons. 
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Abstract of Third Chapter 

Efforts of specialized agencies in the fight against trafficking in persons 

 

In order to strengthen the efforts of the United Nations in the fight 

against trafficking in persons, the General Assembly of the United 

Nations issued several resolutions in one form or another in the fight 

against this crime, including resolution No. 58-137 in 22/12/2013 

entitled (Strengthening international cooperation in preventing 

trafficking in persons and combating and protecting victims), in which 

the OIC member states called for the strengthening of international 

cooperation to prevent and combat trafficking in persons and the 

treatment of victims. The General Assembly has also appointed a special 

headquarters, dealing with the sale, retention and use of children in 

pornography. The United Nations General Assembly has appointed a 

special headquarters dealing with the violence against women; The 

Secretary-General also had a pivotal and important role in the issuance 

of periodic reports highlighting the reality of this phenomenon. There 

should be international cooperation within the framework of 

international law in combating the crime of trafficking in persons. 

Specialized agencies have a major role in combating this crime, including 

the role of the Economic and Social Council in combating, the role of the 

Human Rights Council and the efforts of the United Nations Office to 

combat Drugs and Crime. 
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The specialized agencies continue to play a key role in combating the 

phenomenon of trafficking in persons, such as the International 

Organization for Migration (IOM) through the implementation of several 

programs to provide assistance to victims of human trafficking, to 

provide and help States suffering from this phenomenon , the role of 

International Labor Organization (ILO) in the development of 

fundamental principles and rights of labor and the principle of 

eliminating all forms of forced and compulsory labor, eliminating child 

labor and the issuance of international reports on the exploitation of 

workers for forced labor. The World Health Organization (WHO) has a 

steering and coordinating authority in providing health care to victims of 

human trafficking and developing a range of field measures and legal 

mechanisms to ensure that organ transplantation and human tissue are 

the cause of human dignity and the development of general legal 

principles on ethics and safety in tissue transplantation.  

The Istanbul Declaration of 2010 of Trafficking in Human organisms and 

Guidelines for Organ Transplantation and Human Tissue and the 

importance of the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF), 

which continues to play a major role in relation to the conclusion of the 

Convention on the Rights of the Child and the Line of Crimes against 

Child Trafficking from Sexual Exploitation and support their fight, 

Support research initiatives implemented by non-governmental 

organizations and provide services to children survivor of trafficking, 

health care and psychosocial support and reintegration into society. 
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Abstract of Fourth chapter 

Non-legislative International contributions to combating trafficking in 

persons 

 

This chapter describes the efforts of the League of Arab States to 

combat trafficking in persons; whereas The League of Arab States has 

adopted programs, policies and strategies in combating trafficking in 

persons. This has been achieved through the issuance of the Model Arab 

Law to combat crimes of trafficking in persons, the Arab Initiative for 

Building National Capacities against Trafficking in Persons and the Arab 

Convention for the Prevention of Transnational Crime and the 

promulgation of an Arab law to regulate human organ transplants and 

prevention of anti-trafficking.  

The Arab countries also adopted the comprehensive Arab strategy to 

combat trafficking in persons and the establishment of a coordination 

unit within the structure of the League of Arab States to combat 

trafficking in persons and the Egyptian initiative to provide structural, 

organizational and legislative expertise to combat trafficking in persons 

in the Arab region, activation of national committees and The initiative 

of the Dubai Police General Command in providing security and criminal 

training programs in crime control. 

National committees to combat the crime of trafficking in persons were 

highlighted, including the National Committees for the Prevention of 

Human Trafficking in Jordan, the Qatar Foundation for Combating 
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Human Trafficking and Kuwait National Committee against Trafficking in 

Human and Smuggling of Migrants. 

The study also focused on the role of the International Criminal Court in 

combating human trafficking through Nuremberg Charter of 1945 to 

prosecute Nazi war criminals after the end of the Second World War for 

crimes against humanity that included genocide and slavery, and Tokyo 

Charter, which defined crimes against humanity similar to those of the 

Nuremberg Charter. The Statute of the International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia of 1993 and the International Criminal Court 

system in Rwanda, which considered slavery a crime against humanity. 

The International Criminal Court (ICC), which was established in 2002, is 

the first international tribunal with universal jurisdiction, which 

regulates its work in accordance with the Rome Statute, which 

considered crimes of trafficking in persons to be crimes against 

humanity and genocide. 

We believe that the importance of Iraq's accession to the Rome 

Convention will ensure that States cooperate with each other and 

ensure impunity for the perpetrators and ensure justice for the victims. 

The cooperation of the international judiciary in the extradition and 

domination of these crimes will promote justice through cooperation 

with The International Criminal Police Organization (INTERPOL) and its 

major contribution to international cooperation among the police in 

various countries of the world. 

At the conclusion of the thesis, conclusions and recommendations were 

presented on combating trafficking in persons. 
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 جامعة سانت كليمنتس

 كلية القانون      

 قسم القانون الدولي  

 

 دور القانون الدولي

 بشربال اإلتجار في مكافحة 

 

 تقدم بها الطالب طروحها

 علي عمر فتاح

 

وهي جزء من  st. clementsإلى مجلس جامعة 

 متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي

 بإشراف

 العبيدي دمحم تركيالدكتور 

 م 8102         هـ 0441
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 نرفع درجات من نشاء}

 {وفوق كل ذي علم عليم
 

 

 

 صدق هللا العلي العظيم

سورة يوسف  –القران الكريم 

 67االيه 
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 اقرار المشرف

 

(  لبشاراالتجاار با دور القاانون الادولف  اف محا  اة )ة المعنونه اشهد بان هذه الرسال

قاد جارت ت اش اشارا ف  اف جامعاة ( علف عمار  تاا )التف تقدم بها طالب الدحتوراه 

سااانش حلنمنااتي وهااف جااطل ماان متطلباااش نناار شااهادل الاادحتوراه  ااف القااانون الاادولف 

 .وألجله وقعش

 

 

 

 المشرف

 :التوقيع

 العبيدي دمحم تركيالدكتور : االسم

 :التاريخ
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 قرار لجنة مناقشة 

 

نشنن د بنننننا ناقشنننا ال النن  اننا ا روحتنن  (  النني امننر  تننا ) نحننا ااءننان لجنننة مناقشننة ال النن  

وقررنننا قبننوط اال روحننة كجنن ن مننا ( لبشننرنوا النندولي  نني مكا حننة االتجننار بادور القننا)الموسننومة 

 ( .  جيد جداً  ) مت لبات درجة الدكتوراه  ي القانوا الدولي بتقدير 

 

 

 رئيس اللجنة

 : التوقيع      

 بشرى سلماا العبيدي . د: االسم 

 استاذ مسااد دكتور : اللق  العلمي 

 

 

 اءو اللجنة    اءو اللجنة         اللجنة اءو     

 الدكتور حسيا ابد هللا القرغولي ا  مسلم الموسوي     الدكتور صباس العامري    جاسم  يالدكتور 

 

 

 المشرف / اءو اللجنة         اءو اللجنة         

 الدكتور دمحم تركي العبيدي       الدكتور دمحم كاظم جسام 

 

 

 مصادقة رئيس الجامعة الى ما جان بقرار اللجنة اااله 

 

 

 الدكتور

 الربيعين ار كريم 

 رئيس الجامعة  ي جم ورية العراق
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 االهداء
 الى من ظللتني دعواتهم

 ووالدتي (رحمه هللا) والدي

 حبواحسانا الى من أ

 زوجتي واوالدي طه وكوثر

 حبا وعطاءا

 الى شموع دربي اساتذتي

 

 

 البا ث
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 شكر وامتناا

نتوحاار  ال مااد ، ا ابلااد  مااد اونسااتعنن بااها ونسااتليره ونتااوب النااه وعلنااه

والصالل والسالم على خاتم االنبنال وسند المرسلنن الصااد  االمانن وعلاى 

 .اله وص به اجمعنن 

 دمحم ترحافاتقدم باسمى اناش الو ال والعر ان الى اساتاذ  اليالار الادحتور 

العبنااد  وبجطناار الشااحر والعر ااان لمااا ابااداه ماان مال عاااش قنمااه ومتابعااه 

 ماار ماان رو  علمنااه مخلصااه واخااوه مسااتمره لتياصاانر الرساااله بحاار مااا 

حماا اممان جمنال التساهنالش التاف قادمتها ادارل وماوعيف محتباة دار صادقه 

الحتب والومائق  اف ال صاور علاى مصاادر هاذه االطرو اه واقادم امتناانف 

الى مؤسسة الشرحال الدولننن البرنطاننه وهف من منعماش المجتمل المدنف 

تياقنااش الدولناه وعملاش علاى دعماف االجنبنة التاف طودتناف بالمصاادر واال

 .على  مانة وتعطنط  قو  االنسان ف تطونر هذا الب ث لما له تأمنر 

 

 

 

 

 

 الباحث
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   رست

 

 رقم الصي ة المولوع

 01-01 مقدمة

 01-01 ماهنة جرنمة االتجار بالبشر –اليصر االور 

 01  جرنمة اإلتجار بالبشر –المب ث االور 

تعرنااااار الجرنماااااة  اااااف التشااااارنعاش الوطنناااااة  –المطلاااااب االور 

 .واالتياقناش الدولنة 

01-51 

 41-51 . ووسائله  طر  اإلتجار بالبشر –المطلب المانف 

وتمننطها عما نشتبه معه من  صور اإلتجار بالبشر –المطلب المالث 

 الجرائم 

41-41 

 43 .لتارنخف والقانونف لإلتجار بالبشرالتطور ا –المب ث المانف 

 14-43 . التطور التارنخف لإلتجار بالبشر –المطلب االور 

 11-11 .بالبشر التطور القانونف لمحا  ة جرنمة اإلتجار –المطلب المانف 

 اف  بالبشار الجهود الدولنة لمحا  ة جرنمة اإلتجار –المب ث المالث 

 . عهد عصبة االمم

13-11 

االتياقناااااش الدولنااااة الخاصااااة بمحا  ااااة اإلتجااااار   –المطلااااب االور 

 . بالرقنق 

11-10 

االتياقنااااش الدولناااة الخاصاااة بمحا  اااة اإلتجاااار   –المطلاااب الماااانف 

 . بالنسال واالطيار 

15-14 

بعاد نشاول  الدولنة لمحا  اة اإلتجاار  بالبشار الجهود –اليصر المانف 

 . منعمة االمم المت دل 

14 

دور منعماااة االمااام المت ااادل  اااف عقاااد االتياقنااااش  –المب اااث االور 

 .  بالبشر الدولنة ذاش الصلة  ب عر اإلتجار

11-11 
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االتياقنااااة الدولنااااة ب عاااار اإلتجااااار  باألشااااخا   –المطلااااب االور 

 .  0313واستلالر دعارل اللنر لعام 

11-11 

االتياقنااة التحمنلنااة إلبطااار الاار  وتجااارل الرقنااق  –المطلااب المااانف 

 .  0311 رار والممارساش الشبنهة بالر  لعام واالن

11-13 

اتياقنااة االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة  –المطلااب المالااث 

 . 5111عبر الوطننة لعام 

11-15 

بروتوحاااور منااال ومعاقباااة اإلتجاااار  باألشاااخا   –المطلاااب الرابااال 

 .  5111وبخاصة النسال واالطيار لعام 

14-11 

بروتوحااور محا  ااة وتهرنااب المهاااجرنن عاان  –المطلااب الخااامي 

 .  5111طرنق البر والب ر والجو لعام 

11-11 

دور القااانون الااادولف االنسااانف والقاااانون الااادولف  –المب ااث الماااانف 

ل قو  االنسان  ف  عر اإلتجار بالبشار  ودور الخطاط والمباادراش 

 .بهذا الشأن اإلقلنمنة

13-11 

دور القاانون الادولف االنساانف  اف محا  اة اإلتجاار  –المطلب االور 

 .بالبشر 

10-15 
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 .االتجار بالبشر 
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11-11 

 اااف محا  اااه  قلنمنااةاإلدور الخطااط والمباااادراش  –المطلااب الرابااال 

 .االتجار بالبشر 

11-10 

 ااف  الدولنااة المتخصصااةوالوحاااالش  األجهااطلدور  –اليصاار المالااث 

 . محا  ة اإلتجار  بالبشر 

15 

 11-14جهااود منعمااة االماام المت اادل  ااف مجااار محا  ااة  –المب ااث االور 
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 .اإلتجار بالبشر 

اسااهاماش الجمعنااة العامااة لممام المت اادل  ااف اباارام  –المطلاب االور 

 . االتياقناش الدولنة لمحا  ة اإلتجار  بالبشر 

11-11 
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 المقدمة

 

 اهمية الموءوع  –أوالً 

الر  والعبودنة ال دنمة وانتهاحاا  ل قاو  االنساان  شحر من اشحار بالبشراإلتجار نعد 

ة والمجتمل وانها تمتاد وامتهانا  لحرامته وآدمنته بصورل تيو  حونها جرائم لد الدول

نهاا مان الجارائم التاف اإلى جمنل اليئااش البشارنة مان انااث وذحاور وصالار وحباار و

تتشابك مسبباتها بحمنر من العوامر السناسنة واالقتصادنة واالجتماعنة باإللاا ة إلاى 

ارتباطهااا بمسااتوت ت قنااق التنمنااة علااى المسااتوت الااوطنف واالقلنمااف والاادولف ولقااد 

تارنخناا  مناذ نهاناة القارن التاسال عشار  تاى  بالبشار اإلتجارتطورش وسائر محا  ة 

ال اااد  والعشاارون وخصوصااا   ااف عاار الاادور الرائااد لمنعمااة االماام  بدانااة القاارن

اإلتجاااار المواجهاااة الدولناااة آناااذاك متجهاااة إلاااى  عااار عملنااااش  نولااام تحااا, المت ااادل

بالمعنى المعطى له  اف العصار ال ادنث وانماا حاان االنشالار علاى وجاه  باالشخا 

سااال واألطيااار  بالناإلتجااار بااالرقنق االباان  ماام اللااال  اإلتجااار الخصااو  بمعاقبااة 

 قد اتجهش الدور إلى التعااون  ماا , وللر  مواجهة هذه العبودنة القدنمة و ال دنمة 

بننهااا للاار  محا  تهااا باعتبارهااا جرنمااة عااابرل لل اادود االقلنمنااة وذلااك ماان خااالر 

إدارل المنعماش الدولنة للعدند من االتياقناش الدولناة حمنعماة االمام المت ادل ومنعماة 

 ة ومنعمااة الهجاارل الدولنااة ومنعمااة الصاا ة العالمنااة ومنعمااة االماامالعماار الدولناا

 بالبشاار اإلتجااار وتشاارنل القااواننن الوطننااة بمحا  ااة ( النوننساانر)المت اادل للطيولااة 

وتشااحنر لجااان وطننااة دائمنااة تنساانقنة وتعناانن مقااررنن دولناانن للمنعماااش الدولنااة 

تمادل مان بعا  المنعمااش ولناة معوصادور تقاارنر د بالبشاراإلتجار لمراقبة عاهرل 

لااذا  ااأن التعاااون الاادولف نعااد عنصاارا  هامااا  لمحا  ااة هااذه , الدولنااة وبعاا  الاادور

الجرنمة العصرنة بعدما اخذش صورا  دولنة لحونها عابرل لل ادود بانن دولاة المنشاأل 

علنااه نتوجااب علااى المجتماال الاادولف االسااتمرار  ااف , ودولااة العبااور ودولااة المقصااد

ليعالاة لمواجهاة هاذه الجرنماة اون والب اث عان الوساائر المحا  اة تطونر آلناش التعا
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الاادولف واالقلنمااف  الساالبنة لهااا علااى المسااتوت ر تياااقم االمااارعااحلاارورل مل ااة  ااف 

ماال لاارورل تبنااف موقاار دولااف والاا  بشااأن الاادور التااف ال تتعاااون وال  الااوطنفو

ناوع مان الجارائم التاف تتماشى مل تنينذ االتياقناش الدولنة  ف شأن محا  ة ممر هذا ال

مواصاالة العماار   ااف ق تصااب  ممااة اهمنااةو ااف لااول مااا سااب, تنتهاك حرامااة االنسااان 

من خالر التعاون  اف تعطناط  بالبشر اإلتجار دولف شامر ومنسق اطال مشحلة  وبنهج

والدولنة المالئمة لل د من هذه الجرنماة العصارنة العاابرل  االلناش الوطننة واالقلنمنة

لقد ارتأننا ب ث هذا المولوع ألهمنته القصوت  اف هاذا الوقاش لحوناه مان ,  دود لل

الجرائم التف لام تعاد م اددل لامن النطاا  الاوطنف او الاداخلف بار امتادش عبار عادل 

دور وبشحر متطاند  ف الوقاش ال الار مماا نتطلاب تعاوناا  دولناا   اف محا  اه وبناان 

االنساان حاائن قاد حرماه   مان بانن جمنال دور القاانون الادولف بهاذا الشاأن واعتباار 

مخلوقاته  ال نجوط ان نحون مولال تجاارل ألن هاذه الجرنماة تممار انتهاحاا  صاارخا  

لذا  أن تعطنط التعاون والتنسنق على الصاعند الادولف لمحا  اة هاذه , ل قو  االنسان 

ور لحاف الجرنمة العابرل لل دود الوطننة تتطلب ولل آلناة دولناة مشاترحة ودعام الاد

وامتادادها  بالبشاراإلتجاار تلطلل بتنسنق الجهود الدولنة  اف مجاار محا  اة عااهرل 

عباار الاادور وبشااحر متسااارع  ااف الوقااش ال الاار  ااف عاار االنيتااا  العااالمف  ااف 

المجاالش السناسنة واالقتصادنة واالجتماعنة والمقا ناة لاذا  اأن  مار محا  تهاا اصاب  

اال ان هاذا التعااون الطار نشاوبه القصاور , دولف لوطنف والااالطامنا  على الصعندنن 

ومادت تطاور القاانون الادولف  اف مواحباة ومحا  اة والخلر  ف آلنة المحا  اة الدولناة 

ن القصاور  اف االلنااش المتبعاة  اف هاذا لذا  أن األمر نتطلب بنان محاامهذه الجرنمه 

لامن الجهاود  وسور نؤد  الى تطور القانون الدولف  اف هاذا المجاار  مماالتعاون 

 . الدولنة القائمة  ف الوقش ال الر

 

 ً  ال دف ما البحث – ثانيا

ان الهدر من هذه الدراسة نتممر  ف معر اة بناان  جام هاذه العااهرل تنار االنسااننة 

وبنان االسباب والعوامار البنئناة واالماار الناجماة وتأمنرهاا ودور القاانون الادولف  اف 
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بدراسااة  جاام  والتااارنخف وذلااك الماانهج الوصاايفهااذا المجااار ماان خااالر اسااتخدام 

 .العاهرل والنعر إلى هذا المولوع من طاونا مختلية

 

 ً  مشكلة البحث – ثالثا

هف عاهرل عالمنة عابره لل دود لهاا انعحاسااش وتاداعناش  بالبشراإلتجار ان عاهرل 

االمار الاذ  نتطلاب تعطناط , خطرل على المستوت االجتماعف واالقتصااد  واالمناف 

والتعاااون باانن الاادور ماان اجاار اتخاااذ اجاارالاش  عالااه وتطااونره دور القااانون الاادولف 

و الحااائن الااذ  ان وهاابانتهاحاااش خطناارل ل قااو  االنساا لتعلقهااالمحا  ااه هااذه الجرنمااة 

وال الة هذه ان نحون مولل تجارل لذا  أن تطاونر النااش   ال نجوط حرمه رب العطل

ننصاب  اف مجاار ا تارام  تجارل البشرالمحا  ة الوطننة واالقلنمنة والدولنة لمحا  ة 

لنة لتعطنط و مانة  قو  االنسان لاذا  اأن معالجاة القصاور والموامنق واالتياقناش الد

ساتحون مان اولونااش هاذه ودور القاانون الادولف  اف ذلاك والخلر  ف الناش المحا  ة 

 . الدراسة 

 

 خ ة البحث –رابعاً 

  اف اليصار االور بالبشار  أنناا تناولناا اإلتجار لبنان دور القانون الدولف  ف محا  ة 

وتعرنيهاااا  اااف التشااارنعاش الوطنناااة واالتياقنااااش الدولناااة  شاااربالب اإلتجاااار جرنماااة 

وخصائ  هذه الجرنمة وارحانها وعناصرها وصوره وتمننطها عما نشتبه معه مان 

 اف ماة والجهاود الدولناة لمحا  تهاا نالجرائم والتطاور التاارنخف والقاانونف لهاذه الجر

 0311رقنااق للعااام ماان خااالر دراسااة االتياقنااة الدولنااة بمحا  ااة ال عهااد عصاابة االماام

 اف اليصار  وبنناا  0350بالنسال واالطيار لعام  اإلتجار واالتياقنة الخاصة بمحا  ة 

بعاد نشاول منعماة االمام المت ادل  باألشاخا  اإلتجار الجهود الدولنة لمحا  ة  المانف

 اإلتجاار  اف مجاار عقاد االتياقنااش الدولناة ومناه االتياقناة الدولناة ب عار  0311عام 

الاار   ال بطااارواالتياقنااة التحمنلنااة  0313واسااتلالر دعااارل اللناار لعااام  باألشااخا 

وصااوال  إلااى اتياقنااة االماام  0311وتجااارل الرقنااق والممارساااش الشاابنهة بااالر  لعااام 
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وبرتوحاور منال ومعاقباة  5111المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة لعام 

وبروتوحااور محا  ااة  5111للعااام وبخاصااة النسااال واالطيااار  باألشااخا  اإلتجااار 

ودور القاانون الادولف  5111البر والب ر والجو لعام وتهرنب المهاجرنن عن طرنق 

امااا  ااف  باألشااخا  اإلتجااار االنسااانف والقااانون الاادولف ل قااو  االنسااان  ااف  عاار 

لالجهاطه والوحااالش على الجهود الرئنسانة المختلياة  تم تسلنط اللول  اليصر المالث

واسااهاماش  بالبشاار اإلتجاار لمنعمااة االمام المت اادل  ااف محا  اة جرنمااة  المتخصصاه

الجمعنة العامة لها  ف مجاار ابارام االتياقنااش الدولناة والقاراراش والتوصاناش وعقاد 

االجتماعااش والمنتاادناش ودور االمانن العااام لممام المت اادل والمقارر الاادولف الخااا  

 .  بالبشر اإلتجار  ف مجار محا  ة 

لاااى جهاااود واساااهاماش اجهاااطل االمااام المت ااادل ومنهاااا المجلاااي االقتصااااد  الاااا ة إ

واالجتماااعف ومجلااي  قااو  االنسااان ومحتاااب االماام المت اادل لمحا  ااة المخااادراش 

مااة ودور منعمااة الهجاارل الدولنااة ومنعمااة العماار الدولنااة ومنعمااة الصاا ة نوالجر

 اف اتبااع مانهج دولاف نتلامن ( النوننسانر)الدولنة ومنعماة االمام المت ادل للطيولاة 

 اناه تنااور اماا اليصار الرابال و ماناة لا اناه  اإلتجاار تدابنر ترماف إلاى منال هاذا 

وتام بناان جهاود   ه االتجاار بالبشار ف مجار محا  تنر التشرنعنةاالسهاماش الدولنة 

جامعة الدور العربنة واالستراتنجنة العربنة المتخذل  ف مجار المحا  ة ودور اللجان 

  المختلياااة العربناااةواساااهاماش جامعاااه الااادور  المحا  اااة اااف مجاااار وطننااة العربناااة ال

  . ف محا  ة االتجار بالبشر العراقنة الوطننة والجهود

نماة باعتبارهاا مان هذه الجر حمة الجنائنة الدولنة  ف محا  ةم دور التم تولن  حما 

 ااف تسااهنر  برل لل اادود الوطننااة وبنااان دور القلااال العااالمفعاااال الجاارائم العالمنااة

اجاارالاش تنينااذ اال حااام وتساالنم الم حااومنن واجاارالاش المنعمااة الدولنااة للشاارطة 

وقد نهاناة .  بالبشر إلتجار ا ف عملنة تسلنم المتهمنن  ف جرائم ( االنتربور)الجنائنة 

الدراسة تم اقترا  مجموعة من التوصناش المتعلقة بتطاونر دور القاانون الادولف  اف 

ة التعااون الادولف واالقلنماف والاوطنف ساعنا  مان ال اد مان نامحا  ة هاذه الجرنماة وال

انتهاحاش  قو  االنسان وتأمنرها  ف مستقبر االنساننة وامال  ان تسااهم هاذه الدراساة 
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بولال اجارالاش حينلاة مان شاأنها تعطناط وترسانو التعااون الادولف وتطاونر القااانون 

املنن ان تمر  هذه الدراساة المحتبااش  باألشخا  اإلتجار الدولف  ف مجار محا  ة 

نسااتيند منااه البااا منن والخباارال المختصاانن  ااف تطااونر  االجنبنااةالعراقنااة والعربنااة و

 .  بالبشرار اإلتجمحا  ة  مجار القانون الدولف  ف

 وما هللا التو يق 
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 الفصط االوط

 ماهية جريمة االتجار بالبشر

 

الجدناادل تمماار خطاارا  حبناارا  نواجااه الشااعوب بعناصاارها  اصااب ش الجرنمااة المنعمااة

والدور اللننة واليقنرل إال انها تنصب على ا اراد الادور اليقنارل احمار حونهاا ال تاو ر 

ال دود الدننا لمواطننها لسد التطاماتها المعنشنة وقد ت ولش هذه الجارائم الاى عااهرل 

تهااان لحرامااة بمااا ننطااو  علنااه ماان ام بالبشاار اإلتجااار عالمنااة وخصوصااا  جاارائم 

لممارساااش  ال اادنث االنسااان و دمنتااه ومااا تمملااه ماان ارتااداد خااار  ساانا  العصاار

 .  العبودنة والسخرل

لقد اصب  العالم النوم قرنة صلنرل وقد انعحي هذا االمر بدوره علاى شاحر الجرنماة 

هذه الجرائم عبر ال دود الوطننة  وانما امتدشاذ لم تصب  الجرنمة ذاش طابل وطنف 

 .من هذه الجرائم ذاش الطابل عبر الوطنف  باألشخا  اإلتجار وتعد جرائم 

ر نلجارائم  اف العصار ال ادنث ممار جارائم تسااوالتف عهرش مل عهور الحمنار مان 

باألساال ة وقااد ادرحااش االساارل الدولنااة  اإلتجااار االمااوار وجاارائم االرهاااب وجاارائم 

وبااااش هنالاااك دعماااا  متطانااادا  بلااارورل  بالبشااار اإلتجاااار ماااة خطاااورل عااااهرل جرن

بالمطناااد مااان االتياقنااااش الدولناااة والتشااارنعاش الوطنناااة والخطاااط  وذلاااك محا  تهاااا

 . االستراتنجنة و مالش التوعنة 

وتتمنااط هااذه الجرنمااة بطبنعتهااا الخاصااة التااف تنصااب اساسااا  علااى االشااخا  الااذنن 

إلاااى ال اااد االدناااى مااان االماااان االجتمااااعف  نعاااانون مااان اليقااار والبطالاااة ونيتقااادون

 اإلتجااااار وخصوصااااا  النسااااال واالطيااااار وللاااار  تساااالنط اللااااول علااااى صااااور 

 ولهماا   أنناا نقسام هاذا اليصار إلاى مالماة مبا اث وتعرنر هاذه الجرنماة باألشخا 

وتعرنيهاا  ااف التشارنعاش الوطننااة واالتياقنااش الدولنااة  بالبشاار اإلتجاار بناان جرنمااة 

صااورها وتمنطهااا عمااا نشااتبه ماان جاارائم اخاارت و ااف المب ااث المااانف واسااالنبها و

اماا  اف المب اث المالاث  بالبشار اإلتجاار التطور التارنخف والقانونف لمحا  ة جرنمة 

 .   ف عر عصبة االمم بالبشر الدولنه لمحا  ة االتجار قد بننا الجهود 
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 المبحث االوط

 بالبشر اإلتجار جريمة 

 

 ااف التشاارنعاش الوطننااة  بالبشااراإلتجااار  ااف هااذا المب ااث تعرناار جرنمااة  ساانبنن

 وتمننطهاا بالبشر اإلتجار صور  حما سنول واالتياقناش الدولنة واسالنبها ووسائلها 

 . مطالب مستقله مالمةهذه المولوعاش  ف  عما نشتبه معه من الجرائم ووطعنا

 الم ل  االوط

 الو نية واالتفاقيات الدوليةتعريف الجريمة  ي التشريعات 

 ف اطار القواننن الوطننة ذاش الصالة  بالبشر اإلتجار نتناور  ف هذا المطلب ميهوم 

 .دولف و ف االتياقناش الدولنة والتعرنياش المقدمة له وحذلك تعرنيه  ف القانون ال

 بالبشراإلتجار مف وم  –اوالً 

وهاذا نعاد عائقاا   بالبشار اإلتجاار  ر عالمف متعارر علنه لميهومنال نوجد هناك تعر

نادور  اور العوامار المختلياة للمولاوعاش  اتياا  عادم وجاود , امام ا  عمر  عاار 

والجرنمة المنعمة نقلر مان  والبلال, والتهرنب , والهجرل , المتعلقة ب قو  االنسان 

الااذنن نقومااون بهااذه اال عااار  األشااخا القاادرل علااى محا  تهااا وتوقناال العقوبااة علااى 

 .مم ال د من هذه العاهرل ومن

وهااو نعنااف االسااتخدام والنقاار واالخيااال والتساالنم  امااا الميهااوم العااام لإلتجااار بالبشاار

او , لمشخا  من خالر التهدناد واالختطاار واساتخدام القاول و الت انار او االجباار 

من خالر إعطال او اخذ  وائد الحتسااب موا قاة وقباور شاخ  نقاوم بالسانطرل علاى 

ر بهدر االستلالر الجنسف او االجبار على القنام بالعمرشخ  آخ
(1) 

 اف الماادل     5105لسانة  51رقام  فعراقاالبالبشار  اإلتجاار وقد عرر قانون محا  اة 

, بالبشر بانه تجنند اشاخا  او نقلهام او اناوائهم او اساتقبالهم اإلتجار اوال  ميهوم / 0

او االختطاار او  القساربواسطة التهدند بالقول او اساتعمالها او تنار ذلاك مان اشاحار 

                                                           

 ب ث مقدم لمؤتمر محا  ة االتجار بالبشر , الجهود االولنة لمحا  ة االتجار بالبشر , ا مد سلنمان الطتالنر  (1

  .  1 , 51/0/5111,ابو عبف , وطارل الداخلنة 
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اال تنار او الخداع او استلالر السلطة او بإعطال او تلقف مباالد مالناه او مطاناا لننار 

بهادر بانعهم او اساتلاللهم  اف موا قة شخ  لاه سالطة او والناة علاى شاخ  آخار 

اعمار الدعارل او االستلالر الجنسف او الساخرل او العمار القسار  او االساترقا  او 

التسور او المتاجرل بأعلائهم البشرنة او ألترا  التجارب الطبنة
(1)

 .  

والتاااجر هااو الشااخ  الااذ  نماااري  واشااترتا  نتجاار بمعنااى باااع  للااه اإلتجااار و

اال تارارى وجاه االعمار التجارنة علا
(2)

 ساوالاماا بالنسابة لميهاوم الشاخ  للاه .  

اماا تعرنياه  (اشخا )و ( شخو )و ف الحمرل (  اشخ)االنسان و جمه  ف القله 

انسااانا  حااان او تناار )اصااطال ا   ااان الشااخ  هااو الحااائن الااذ  مبتااش لااه الشخصاانة 

 الشخ  الطبنعف هو االنسان على اعتبار االنسان حائن طبنعاف  ناث تمباش ( انسان

القانوننااة والااذ  نقصااد بهااا هااو حاار  اارد نتمتاال بشااروط معننااة نلااعها  نةخصااالشلااه 

تطاماااش وت ماار مسااؤولنة اعمالااه علااى انااه نتمتاال القااانون ونحااون مااؤهال  للقنااام باالل

 5101لساانة  11رقاام  المصاار بالبشاار  اإلتجااار امااا قااانون محا  ااة  التامااةباألهلنااة 

بالبشار حار مان نتعامار  اإلتجاار منه بانه نعاد مرتحباا  لجرنماة ( 5) اعتبر  ف المادل 

ل او صااورل  ااف شااخ  طبنعااف بمااا  ااف ذلااك البناال او العاار  للبناال او الشاارا بأنااة

بهما او االستخدام او النقر او التسلنم او االناوال او االساتقبار او التسالنم ساوال  الوعد

اذا تاام ذلااك بواسااطة اسااتعمار القااول او ,  ااف داخاار الاابالد او عباار  اادودها الوطننااة 

التهدند بهما او باستعمار شحر مان اشاحار القسار او بواساطة االختطاار او اال تناار 

 بإعطاالر السلطة او استلالر  الة اللعر او ال اجة او الوعاد او الخداع او استلال

 اإلتجااار علااى  موا قااة شااخ  د مالنااه او مطانااا مقاباار ال صااور علااىاو تلقااف مبااال

تلالر اناا حاناش سابشخ  آخر له سنطرل علنه وذلاك حلاه اذا حاان التعامار بقصاد اال

وساائر  شاحار االساتلالر الجنساف  الادعارلصورل بما  ف ذلك االستلالر  ف اعماار 

                                                           

 اف  1541المنشاور  اف جرنادل الوقاائل العراقناة بالعادد  5105لسانة  51محا  ة االتجار بالبشار رقام  قانون (1

54/1/5105  .  

الرناا  ,االمار االقتصادنة واالجتماعناة العااهرل االتجاار باألشاخا  , عبد ال ا ع عبد الهاد  عبد ال مند  (2

  .  443 , 5111,جامعة نانر العربنة للعلوم االمننة ,
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قسااارا  او  الخدماااةواساااتلالر االطياااار  اااف ذلاااك  اااف الماااواد االبا ناااة او الساااخرل او 

االساااترقا  او الممارسااااش الشااابنهة باااالر  او االساااتعباد او التساااور او استئصاااار 

االعلال او االنسجة البشرنة او جطل منها
(1)

 . 

بانيي ميهاوم  5111لسانة  10بالبشر رقام  اإلتجار وقد جال القانون االماراتف بشأن 

بالبشار  اإلتجار منه وحذلك القانون االردنف بشأن منل ( 0) التعرنر اعاله  ف المادل

اساتقطاب  هاف االتجاار رنماة نث ورد  نه باان ج   /4 ف المادل  5113لسنة  3رقم 

باالقول  هم بلر  استلاللهم عن طرنق التهدنادا  او نقلهم او انوائهم او استقبالاشخ

او استعمالها او تنر ذلاك مان اشاحار القسار او االختطاار او اال تناار او الخاداع او 

مطانااا  اومباالد مالنااه  قاافلتاو  بإعطاالاساتلالر الساالطة او اساتلالر  الااة لااعر او 

 .  لننر موا قة شخ  له سنطرل على هؤالل االشخا 

بانيي  5111لسانة 0الب رنناف رقام  باألشاخا  اإلتجاار وقد جال  ف قانون محا  ة 

وقااد عاارر  الااوارد  ااف القااانون العراقااف بالبشاار اإلتجااار  ااور  التعااارنر ميهااوم

باناه نعاد مرتحاب  5111لسانة 051بالبشر  ف القانون رقم  اإلتجار العمانف  شرعمال

االستلالر استخدام شاخ  او  بلر عمدا   نقوم  بالبشر حر شخ اإلتجار جرنمة 

او باساااتلالر  ةال نلااااو اساااتقباله عااان طرناااق االحاااراه او التهدناااد او  هإنوائااانقلاااه او 

الوعنيااة او النيااوذ او باسااتلالر  الااة استلااعار او باسااتعمار ساالطة مااا علااى ذلااك 

 . وسنلة اخرت مشروعة سوال حانش مباشرل او تنر مباشرل بأنةالشخ  او 

الساور  و قاا  للقاانون الساور  رقام  المشرعبالبشر عند  اإلتجار ولم نختلر تعرر 

بالبشر  نث تناور التعرنر  ف الماادل الرابعاة  اإلتجار بشأن محا  ة  5101لسنة  4

ومنااه قااانون محا  ااة االتجااار بالبشاار القطاار   العربنااةمنااه  الااه  ااار التشاارنعاش 

 وقااانون محا  ااه االتجااار بالبشاار وتهرنااب المهاااجرنن الحااونتف ام بالنساابة للمشاارع

بالبشار  ناث عارر ذلاك  اإلتجاار لمحا  ة جارائم  خاصابف  ان لم نصدر قانونا  اللن

                                                           

 11النعاام القاانونف لمحا  اة جارائم االتجاار بالبشار  اف لاول القاانون رقام  –الدحتور خالد مصطيى  هماف  (1

 5101,القااهره, دار اليحار الجاامعف , دراساة مقارناه , واالتياقناش الدولنة والتشرنعاش العربنة  5101لسنة 

, 111  .  
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ن العقوبااش وذلاك  اف من قانو 101بالبشر  ف ن  المادل  اإلتجار  ف ا دت صور 

 . بالنسال اإلتجار مجار 

 ر بالبشار  اف الماادلاالتجاا جرنماة 0331العقوبااش اليرنساف لعاام وقد عرر قاانون 

علاى  نتم مقابر اجر او انه منيعة اخرت او وعد باجر او منيعاة الذ  بانه اليعر 551

تجنند شخ  او نقله او تر نله او انوائه او استلا ته بهادر ولاعه ت اش تصارر 

اللنر بهادر ارتحااب جارائم السمسارل واالعتادالاش  اللنر ولو بدون ت دند هونه هذا

او  شاروط عمار ار التساور او  ار لد هذا الشخ  او استلالله  ف اعما الجنسنة

 .عر ارتحاب جناناش او جن   سحن مهننه لحرامته او الجباره

بانهااا   5111لعااام  رنحاافاالم باألشااخا  اإلتجااار   اناونعاارر قااانون  مانااة لاا

ممارساة جنسانة مقابار اجار باالقول   ر بالبشر الترا  جنسنة  نث نتم  اإلتجار 

اماتالك بشار مان اجار العمار , نقار , اناوال , او بالخداع وباالحراه لما نتلمن تجنند 

الخدمااة عاان طرنااق االحااراه او الخااداع او القااول بهاادر االخلاااع  ااف ذلااك الااى  وا

العبودنة القسرنة او اعمار السخرل ولمان الدنن والر 
(1)

 . 

وقاد تنااور جارائم  5115لادنها قاانون الجارائم الجنسانة لعاام  المملحة المت دل  ان اام

(2)13,  11,  11بالبشر  ف المواد  اإلتجار 
 . 

 باألشاخا  اإلتجار جرائم  ه االولىمادت ف  االسترشاد وقد عرر القانون العربف 

قلهااام او انااوائهم او اساااتقبالهم بواساااطة التهدناااد باااالقول او تجنناااد اشاااخا  او ن)بانااه 

ها او تناار ذلااك ماان اشااحار القساار او االختطااار او اال تنااار او الخااداع او اسااتعمال

تلقف مبالد او  بإعطالاو , اسالل استعمار السلطة او اسالل استلالر  الة استلعار 

ا قة شاخ  لاه سانطرل علاى شاخ  آخار للار  االساتلالر مالنه او مطانا لننر مو

ساااائر اشاااحار االساااتلالر  ونشااامر االساااتلالر ح اااد ادناااى اساااتلالر  اااف الااادعارل او

                                                           

  .  5111,البشر االتجار ب حا  ةتعرنر م, وطارل الخارجنة االمرنحنة  (1

, المرحط القومف لإلجارالاش القانونناة, استراتنجنة محا  ة جرائم االتجار  ف البشر , الدحتور عمر دمحم سالم  (2

  .  430 , 5101, القاهرل 



37 
 

باالر  او  الشابنهةقسرا  او االساترقا  او الممارسااش  الخدمةاو السخرل او , لجنسفا

االستعباد او نطع االعلال
(1 )

. 

 االوروبناةالمؤسساة للوحالاة المرحطناة للشارطة الجنائناة  االوروبنةعر ش االتياقنة و

 ألشااخا اخلاااع شااخ  للساانطرل اليعلنااة وتناار القانوننااة : بالبشاار بانااه  اإلتجااار 

آخرنن باستخدام العنر او التهدند او التعسر  ف استعمار السلطة ماا نعنناه اساتلالر 

 اإلتجااار او االسااتلالر او االعتاادال الجنسااف علااى القصاار او , الشااخ   ااف الاادعارل 

عنهم المتخلى باألطيار
(2)

 . 

جمنال االعماار : بالبشر على اناه  اإلتجار وعر ته منعمة االمن والتعاون االوروبف 

وبنااال ونقااار واناااوال او اساااتقبار , والنقااار , واالختطاااار ,  اااف التوعنااار  المدرجاااة

 ألتااارا عااان طرناااق التهدناااد او اساااتخدام القاااول او الخاااداع او القسااار , اشاااخا  

ل آخاار تناار الااذ  عااا   نااه  ااف مجتماا لاادائن االسااتلالر او نجباارون علااى العماار

الشخ  من قبر
(3)

 . 

:  التالنااةبالبشاار نااتم  ااف ال اااالش  اإلتجااار  تاارت ان , امااا المنعمااة الدولنااة للهجاارل 

البنال او مجارد التوعنار او النقار ساوال , تخدم بصاورل شارعنه باالخطر سمهاجر ن

, او آخار اساتلالر المهااجرنن اقتصاادنا  او بشاحر . داخر ال دود الوطننة او خارجها

نعااد انتهاحااا   لنجنااون  ائااد( تجااار)بواسااطة الخااداع او االحااراه عاان طرنااق وسااطال 

األساسنةل قو  االنسان 
(4)

 . 

                                                           

الصاادر  اف الادورل ال ادناة , المادل االولى من مشروع القانون العربف النماوذجف لمواجهاة االتجاار بالبشار ( 1

  . 1/0/5111,  توني , مجلي وطرال الداخلنة العرب والعشرنن ل

المرحاط , النعام القانونف ل ماناة  قاو  لا انا االتجاار بالبشار , الدحتور طار  عينيف صاد  ا مد عينيف ( 2

  . 43 , 5101,الطبعة االولى , القاهرل , القومف لإلصداراش القانوننة 

 Trafficking in Human Beingsاون االورباف بعناوان انعار التقرنار الصاادر عان منعماة االمان والتعا( 3

www.osce.orgimplications for OSCE ,   .  

الدورل السادسة والتسعنن , ولل السناساش وبنال القدراش من المنعمة الدولنه للهجرل : االتجار بالمهاجرنن ( 4

www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp  .  

http://www.osce.org/
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
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النسان بما  نها ال ق  ف الساالمة بانه انتهاك  قو  ا حما عر ته منعمه العيو الدولنة

العبودنااة الجسادنة والعقلنااة وال نااال وال رنااة واماان الشااخ  والحرامااة والت اارر ماان 

 .والسحن واالمن  وصنةوالخص و رنه التنقر والص ة

  -: ومنها الدولنة ف البشر  ف االتياقناش  اإلتجارر نوقد جال تعر 

برتوحااور االماام المت اادل الخااا  بمناال و عاار ومعاقبااة ماان  4عر ااش المااادل  –اوال

االشخا  الذنن نتاجرون  ف البشر وخاصة النسال واالطياار المحمار التياقناه االمام 

 اف البشار باناه  اإلتجاار  5111لعام  ر الوطننةعبالمت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة 

ل او اساتخدام القاو تجنند ونقر وانوال او استقبار األشخا  مان خاالر وساائر التهدناد

السالطة االختطار والتطونر والخداع سوال باساتخدام او تنرها من اسالنب االحراه و

او موقر لعر او اعطال او استالم د عاش مالنه او خدماش لل صاور علاى موا قاة 

الشخ  على ان نسنطر علناه شاخ  اخار مان اجار اساتلالله ونتلامن االساتلالر 

البلااال او انااه اشااحار اخاارت ماان  ف  للعماار  اااسااتلالر االشااخا ىاالدناا  ااده ااف 

او ممارساااش  العبودنااة, الخاادماش  او االحااراه علااى العماار او, االسااتلالر الجنسااف 

او اطالة االعلال او االنسجة او جطل , االشلار الشاقة االجبارنة , مشابهة للعبودنة 

 .منها او التسور

عاقبااة االشااخا  الااذنن وقااد  اادد برتوحااور االماام المت اادل الخااا  بمناال و عاار وم

 الماننة المادل وخاصه النسال واالطيار نتاجرون  ف البشر
(1)

  : 

 . مل انالل اهتمام خا  للنسال االطيار باألشخا  اإلتجار منل ومحا  ة  .0

 .اإلنساننة  مانة الل انا ومساعدهم مل اال ترام الحامر ل قوقهم  .5

 . االهدارتعطنط التعاون بنن الدور االطرار لت قنق تلك  .4

هااذه  عاارر  ااف البشااراإلتجااار اتياقنااة مجلااي  وروبااا الخااا  بالعماار لااد  –اً نيننثا

تجنند او نقر او انوال او استالم االشاخا  عان طرناق التهدناد : نها تعنف اب الجرنمة

باستعمار القول او استعمالها او تنر ذلك من اشحار القسر او االختطاار او اال تناار 

او تلقاف  بإعطاالاو الخداع او اسالل استخدام السلطة او استلالر موقار اللاعر او 

                                                           

  . وما بعدها  011  5101االسحندرنة , دار اليحر الجامعف , عملناش االتجار بالبشر , هانف السبحف . د( 1
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مااا   ااان لااه ساانطرل علااى شااخ  آخاار او مطانااا لنناار موا قااه شااخ   همالناامبااالد 

او سااائر اشااحار  اللنااراسااتلالر دعااارل   ح ااد ادنااى اللاار  ماان االسااتلالر نشاامر

 الشاابنهةقسارا  او االسااترقا  او الممارسااش  الخدماةوالسااخرل او  الجنسافاالساتلالر 

 .او االستعباد او نطع االعلال, بالر  

لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار ال اادود الوطننااة  قااد  العربنااةامااا االتياقنااة  –اً ثالثنن

 العربنااة االتياقنااةماان ( 00) ااف المااادل  االمماافاوردش تعرنيااا  مشااابها  ماال التعرناار 

علاى ان تتعهاد حار دولاة ( وبخاصاه النساال واالطياار باألشخا  اإلتجار ) المعنونة

نم ارتحاااب او لتجاار, طاارر ان تتخااذ مااانلطم ماان تاادابنر  ااف اطااار قانونهااا الااداخلف 

 :التف تقوم بها جماعه اجرامنه منعمه  التالنة ف ارتحاب اال عار  المشارحة

ل او اسااتعمالها او تناار ذلااك ماان اشااحار القساار او االختطااار او وا  تهدنااد بااالق .0

تلالر  الاة اللاعر وذلاك او اسا السالطةاال تنار او الخداع او اسالل استعمار 

او استقبار اشخا  للار  اساتلاللهم بشاحر خدام او نقر او انوال من اجر است

جنساف او الساخرل لتنر مشروع  ف ممارسة البلال او سائر اشاحار االساتلالر ا

, الشاابنهة بااالر  او االسااتعباد قساارا  او االسااترقا  او الممارساااش  الخدمااةاو 

 متااى ااف حا ااة صااور االسااتلالر  اإلتجااار د برلااال الشااخ  لاا نة والنعتاا

 . مبننة  ف هذه اليقرلخدمش  نها الوسائر ال

نعتباار اسااتخدام طياار او نقلااه او انوائااه او اسااتقباله للاار  االسااتلالر اتجااارا   .5

 تى اذا لم ننطاو علاى اساتعمار ا  مان الوساائر المبنناة  اف اليقارل  باألشخا 

 . د برلائهو ف جمنل اال وار النعت, المادل من هذه ( 0)

 خبارالمن القانون النموذجف الذ  اعاده مجموعاه مان ( 1) ف المادل  وجال –اً رابع

شاخ   ا باناه  ف البشر  اإلتجار محتب االمم المت دل المعنى بالمخدراش وجرنمة 

شاخ  آخار ونقلاه وتنقنلاه او اناواؤه او اساتقباله ( تطونال)تجنناد (  : )نقوم بما نلف 

او  القسااارذلاااك مااان اشاااحار  بوسااااطة التهدناااد باااالقول او اساااتعمالها او تنااار( ب)

او اعطاال او تلقاف , االختطار او اال تنار او الخداع او اساتلالر  الاة استلاعار 

 ...........لد مالنه او مطانا لننر موا قة شخ  له سنطرل على شخ  آخرامب
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 ااف عاار انتشااار  العبودنااةبالبشاار قااد ت ااور ماان  اإلتجااار وماان المال ااع ان تعرناار 

( بالبشار اإلتجاار  ف عر انتشاار عااهرل )الى االستلالر , نق بالرق اإلتجار عاهرل 

 .الجرنمة الذ  اصب  العنصر الم دد لقنام هذه 

باااالرقنق واالنعماااة  اإلتجاااار الااار  و إلللاااال التحمنلناااة االتياقناااةعر اااش و -ا  خامسااا

حر  عر بالقب  علاى بالرقنق  اإلتجار ن بأ 0311والممارساش المشابهة للر  لعام 

حار  عار الحتسااب عباد و, مان اجار جعلاه رقنقاا   شاخ او احتساب او التناطر عن 

شااخ  ماان ال ااف  ااوطل  لشااخ حاار تناااطر بااالبنل او بالتبااادر و, مبادلتااه للبنعااه او 

او نقر للعبند مهما حاناش , حر عمر تجار  وبصيه عامه  ه او تبادله وحذلكع جر بن

المستخدمةوسنلة النقر 
(1) 

. 

االتجاار بالبشار  اف القارار المارقم  لالمام المت ادل وعر ش الجمعنة العاماة –سادسا  

مشاااروعه  علاااى اناااه انتقاااار االشاااخا  بصاااوره تنااار 51/1/5111 اااف  13/011

وماان بعاا   وساارنه عباار ال اادود الوطننااة والدولنااة بقاادر حبناار ماان البلاادان النامنااة

البلدان التف تمر اقتصاادناتها بمر لاه انتقالناه بهادر نهاائف نتممار  اف اجباار النساال 

نااااه واسااااتلاللنه ماااان النا نااااة الجنساااانة او واليتناااااش علااااى التعاااار  ل اااااالش قهر

لمتاجرنن بهان والمنعمااش االجرامناة الجر ت قنق اربا  لمستعملنهن وا االقتصادنة

ممر االجبار على العمر  التجاراب اش الصلةالخرت ذتنر القانوننه ا وحذلك االنشطة

 .المناطر والطوا  الحاذب والعمالة الخينة والتبنف   ف

 قاد اوردش بالبشارجرنمه االتجاار  اتلب التشرنعاش الوطننه التف تعررونال ع ان 

علاااى سااابنر ال صااار حالقاااانون العراقاااف ( اللااا نة)صاااور اساااتلالر المجناااى علناااه 

وقااانون العقوباااش اليرنسااف وان هااذا خال ااا لبروتوحااور مناال والمصاار  واالماااراتف 

وخاصااه النسااال واالطيااار الااذ  لاام ن صاار صااور  بالبشااروقماال ومعاقبااه االتجااار 

مماا قاد ناؤد   لننق نطاا  ميهاوم االتجاار بالبشاراالستلالر وان خالر ذلك نعنف ت

 .الى ا الش الجنال من العقاب وبالتالف التت قق العداله 

                                                           

  . المادل السابعة من االتياقنة  (1
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 اف بروتوحاور منال وقمال  قد وردا لر تعرنر لجرنمه االتجار بالبشر لذا نرت ان 

تياقنه االمام المت ادل ومعاقبة االتجار باالشخا  وبخاصة النسال واالطيار المحمر ال

 نااث انااه لاام ن اادد  منااه( 4) ااف الماااده  5111لعااام لمحا  ااه الجرنمااة عباار الوطننااة

مماا ر ال اصار  اف المجتمال صور االتجار مما نعطف سلطه تقدنرنه ونواحاب التطاو

 .مستقبال  ل صور االستلالر التف نمحن ان ت دث نؤد  الى انه سنلطف جمن
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 الثاني  ل الم

 ووسائل  بالبشر اإلتجار رق 

 

وهااف  بالبشاار اإلتجااار هناااك العدنااد ماان الطاار  او اال عااار التااف تت قااق  نهااا جاارائم 

 .  بالتيصنر  ف هذا المب ث ول ناه تختلر من  الة إلى اخرت وهذا ما

وبخاصاة النساال  باألشاخا  اإلتجاار وباالستناد إلى بروتوحور منال وقمال ومعاقباة 

نعماة عبار الوطنناة لعاام واالطيار المحمر التياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة الم

دور نارت الوارد  اف التشارنعاش الوطنناة لابع  الا بالبشراإلتجار تعرنر  و 5111

  -:ومنها بالبشر اإلتجار واال عار التف تت قق بها جرائم  ان هناك العدند من الطر 

 تجنند االشخا   – وال  

نقصاااد بتجنناااد  االشاااخا  تطونااال االشاااخا  واساااتخدامهم حسااالعة قابلاااة للتاااداور 

سااتلالر وجنااف االربااا  انااا حانااش بالمخاليااة للقااواننن واالعاارار الدولنااة بطاار  اال

وبصرر النعر عن ارتحابها بداخر ( مشروعة ا تنر مشروعة)الوسائر المستخدمة 

الدولة او عبر  دودها االقلنمنة
(1)

  . 

علاى االساتلالر م ار اعتباار  اف ال ااالش  بالبشار اإلتجاار والتحون موا قاة لا نة 

تناار المشااروعة حاااإلحراه او نااا  ماان الوسااائر لتااف نحااون  نهااا الجااانف قااد اسااتخدم  ا

 . اال تنار او االستلالر 

ون ن نتيق مل هذا الر   ألن موا قة الل نة هف نتنجة للط من قبر الجاانف علاى 

ارادل الل نة ل ملها على ارتحاب ا عار تنر مشروعة ت اش تاأمنر الخاور مساتلال  

الاطرارها  عرو ها االجتماعناة او االقتصاادنة او  الاة لاعيها ا مماا نترتاب علناه

الرتحاب هذه الجرنمة وننقسم التجنند إلى عدل انماط  مناه التجنناد القسار  وهاو اخاذ 

عنول بعندا  عن مواطنهم االصلف إلجباارهم واحاراههم علاى تنيناذ ماا اإلتجار ل انا 

بالبشار بوعاود حاذباة  اإلتجاار نطلب منهم وهناك التجنند الخادع وهو توانة لا انا 

                                                           
1
سالم ابراهيم بن احمد النقبي ، جرائم االتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي واالقليميي ( 

  .  67ص,  8108، شركة الدليل للدراسات والتدريب واعمال الطباعة والنشر ، القاهرة ، 



43 
 

وت قنااق محاسااب مالنااة علااى خااالر ال قنقااة ا االماار الااذ  إلنجاااد  اار  عماار لهاام 

نترتااب علنااه خااداعهم وتلاالنلهم تلاالنال  حااامال   ااال تتباانن لهاام النوانااا ال قنقنااة لما نااا 

بالبشاار قااد اإلتجااار امااا التجننااد الخااادع الجطئااف ونقصااد بااذلك ان لاا انا  اإلتجااار 

ة عرور معننة ذلاك نعلمون بأنهم سنوعيون  ف نشاط معنن ولحن النعر ون ت ش ان

قااد توعاار  ااف وعنيااة معننااة  ااف بلااد المقصااد ماام تياجااأ بوجااود  اإلتجااار ان لاا نة 

للوط معننة علنها قد تصر إلى االحراه واالجبار على ممارسة عمار تنار مشاروع 

 .  نث تتخذ من وعنيتها المعننة بها ستارا  لذلك 

 استقباط االشخاص  –ثانياً 

تالناا  مان  ناث الترتناب الطمناف ليعار التجنناد مباشارل ومان ان  عر االساتقبار نحاون 

ا  المتصور برالل ان نشتمر  عر االستقبار  ف طناته علاى  عار االناوال وننادمجان معا

 انا الملرر بهم  ف من مرا ر هذا النشاط ا  نث نتم استقبار الل  ف مر لة وا دل

حاناش شارحاش ومؤسسااش عاة للجهااش القائماة علاى هاذا النشااط ساوال االمراحاط التاب

مشاااروعة وجماعااااش وشااابحاش اجرامناااة وناااتم خاااالر هاااذه المر لاااة اتخااااذ مختلااار 

االجرالاش التمهندنة لنقر الل انا اما من منطقة ألخرت داخر نيي الدولة  اف  الاة 

اإلتجاار الوطنف او نقلهم من دور المصدر إلى دور الوجهة النهائنة  ف  الة  اإلتجار

ك ت صانر المباالد مان اللا انا او ذونهام مقابار التساينر او الاوطنف ونشامر ذلا عبر

التشاالنر وتااوقنيهم علااى ساانداش للاادنن وال صااور ماانهم علااى المستمسااحاش المبوتنااة 

الخاصة بهم او اعداد ومائق مطورل بهم وذلاك ل انن نقلهام إلاى منااطق اخارت قرنباة 

 . من ال دود البرنة او الب رنة التف سنتم تهرنبهم عبرها 

تم المحوث  ف هاذه االمااحن ليتاراش قاد تطاور او تقصار ا السانما  اف ال ااالش وقد ن

التف نتم  نها نقر االشخا  عبر ال دود بطر  ووسائر تنر مشاروعة  ناث ت تاا  

..( ساين ا شااا ناش )شابحاش التهرناب لاابع  الوقاش ا ل اانن تادبنر وسانلة التهرنااب 

الشارعننن ا  ناث ناتم تجمنال واالتيا  مال العااملنن علنهاا بتهرناب المهااجرنن تنار 
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جماعنااة قاارب بعاا  السااوا ر النائنااة  ار المهاااجرنن  ااف ا ااوا  لاانقة وواسااتقب

و الما نتم تدبنر طوار  او سين التهرنب
(1)

  . 

ننااد ل النهااا المهاااجرون بر قااة مناادوب شاابحة التهرنااب او  تااى بدونااه ومنهااا إلااى 

مراحاط اساتقبار واناوال تالناة السوا ر القرنبة حما نمحن ان نتم تجمنل المهاجرنن  ف 

بدور ونقاط العبور وصوال  إلى دولة المقصد  نث ناتم ترتناب م اار اقاماة دائماة او 

مؤقتااة لمشااخا  الااذنن تاام تسااينرهم تمهناادا  إلعاادادهم لممارسااة االعمااار واالنشااطة 

التف  سنحليون بالقنام بها من جانب الشبحاش الدولناة او المتعهادنن الم لنانن  اف هاذه 

دولةال
(2)

  . 

نتحرر استقبار وانوال الل انا لعدل مراش و قا  لعارور ومرا ار نقار وتهرناب  دوق

الادولف بالبشار التاف ناتم خاللهاا  اإلتجاار هؤالل الل انا السانما  نماا نتعلاق بجارائم 

نقر االشخا  عدل مراش ومرورا  بعدل م طاش ونقااط ساوال  داخار دولاة المصادر 

 إلى المقصد انتهالبدانة او عبر دور عدل وصوال  
(3)

  . 

واخنرا   أن  تراش استقبار وانوال الل انا حمنرا  ما تشاهد وقاوع العدناد مان الجارائم  

علنهم اذ نتعار  هاؤالل  اللا انا نساال ورجااال  إلاى صايور شاتى مان االحاراه او 

 . اال تجاط او االتتصاب وهتك العر  وتنر ذلك من صور االنذال البدنف 

 نقط االشخاص  –ثالثاً 

نقصد به ت رنك االشخا  من محاان إلاى اخار باساتخدام ا ادت وساائط النقار ساوال 

احانااش داخاار الدولااة او إلااى دولااة اخاارت و نااا  الوساانلة المسااتخدمة  ااف نقلهاام جااوا  او 

                                                           
1
المتحيدة لمكافحية جيرائم االتجيار مصطفى طاهر ، اطالليه عليى القيانون االتحيادي لدولية االميارات العربيية . د( 

بالبشير فيي ءييوء االتجاهيات الدولييية المعاصيرة ، وزارة الداللييية ، القييادة العاميية الشيرطة ابييو ظبيي ، مركييز 

  .  56، ص 8112البحوث والدراسات االمنية ، 

2
ليل عيدد مين معسيكرا  مللقيا  إلقامية وتشي 0556ويذكر في هذا السياق ان الشيرطة االمريكيية اكتشيفي فيي عيام ( 

العامالت الصينيات والتايلنديات الالتي وءعن في هذا المعسكر لالستلالل واالسيترقاق الجنسيي ، ومكيفن فيي 

  .  www.un/orgهذا المعسكر لمدة سبعة سنوات متصلة نقال من الموقع االلكتروني لالمم المتحدة

3
  .  71المصدر السابق ، ص –الدكتور سالم ابراهيم بن احمد النقبي ( 
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ب را  او برا  وبصرر النعار عان الطرنقاة التاف تماش بهاا ساوال احاناش مشاروعة او 

 . تنر مشروعة 

وبخاصاة النساال  باألشاخا  اإلتجاار ور الخا  بمنل وقمال ومعاقباة وان البروتوح

واالطيااار المحماار التياقنااة االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة 

ننطبق على الجرائم الدولنة عبر ال دود الوطننة ا وان نقر اللا انا نمحان ان نحاون 

نسااتو  ان نحااون عباار  اادود  نقااال  محاننااا  وهااو ت رنااك اللاا نة ماان محااان إلااى اخاار

الدولة او داخلهاا ا  علاى سابنر المماار قاد نقاوم الجاانف بنقار اللا انا مان مدنناة إلاى 

اخرت او على العحي من ذلك اذا تم احتشاار امارهم  ن ااور الجاانف إلاى نقلهام إلاى 

امااحن اخارت لممارساة نشااطهم  نهاا او ان ناتم نقار اللا نة بواساطة الجاانف سااوال 

طبنعنا  او اعتبارنا  مان مهناة مشاروعة إلاى مهناة تنار مشاروعة بقصاد احان شخصا  

قد نقوم محتب سايرناش باساتقدام  او   ذلك ممارو  نا حانش الوسنلة المتبعة االستلالر

سنا ف بلر  السنا ة ونعتبر ذلك الشحر العاهر  المستتر بننما نبادو  اف جاوهره 

ليااو  الساانا ف ألتاارا  الصااورل ال قنقنااة  نااث تسااتلر بعاا  النسااال ماان هااذا ا

الدعارل واالستلالر الجنسف  ف الينااد  او الناواد  اللنلناة ا وخالصاة القاور اناه قاد 

نحااون اليعاار مشااروعا   ااف بدانتااه مسااتو نا  لإلجاارالاش القانوننااة ا وبمجاارد وصااور 

الل نة إلى بلد المقصد ودخولها بصية مشروعة قد ناتم نقلهاا مهنناا  داخار هاذا البلاد 

 اإلتجااار ال عااار تناار المشااروعة وقااد وردش  ااف بعاا  قااواننن محا  ااة لممارسااة ا

ونقصااد بااه ت وناار الملحنااة إلااى شااخ   خاار ( تنقناار االشااخا )عبااارل  باألشااخا 

 األصر ان االنسان بطبنعته النمحن االستئمار به او تملحه او استلالله او بنعه لحوناه 

ه والتاف تحاون لصانقة باال ق خارجا  عن دائرل التعامر ومباشارل ال قاو  العننناة علنا

 . الشخصف 

ة بصاي اإلتجاار ولحن الواقل العملف نحشار لناا بجاالل ان الجناال بصاية عاماة وما ناا 

خاصة قد نرتحبون ا عاال  اجرامنة تختلر صورها وانماطهاا اتجااه االنساان باعتبااره 

نلة سلعة مت رحة نتم تداولها من محان إلى اخر ومن شخ  إلى اخر اناا  حاناش الوسا

داخلف او الاادولف المسااتخدمة  ااف ذلااك و نااا  حانااش المتاااجرل بااه سااوال علااى النطااا  الاا
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الر وال صااور علااى االمااوار الطائلااة تاار مهتماانن بإنساااننته وذلااك بهاادر االسااتل

 . وحرامته و قوقه حانسان 

 على سبنر الممار تقوم بع  العاائالش اليقنارل ببنال اطياالهن مقابار مباالد مالناة إلاى 

 . ننة او ببنل االطيار ألترا  التبنف عوائر ت

لذا نرت ان الير  بنن النقر والتنقنر هو ان االور نعنف ت ونر االشاخا  مان محاان 

 . إلى محان اخر بننما المانف نعنف نقر الملحنة إلى شخ  اخر 

 االيوان  –رابعاً 

او الوساطال التاابعنن لهام إلقاماة لا انا اإلتجاار نعنف تدبنر محان امن من قبر ما نا 

 اف بلاد المقصاد امناال  تاارل اقاامتهم وتاذلنر حا اة الصاعوباش التاف تااواجههم  اإلتجاار 

بلر  استلاللهم  ف تلاك اليتارل وقاد نتلامن االناوال تاو نر  ار  عمار مشاروعة 

للل انا  ف عاهرها بننما تتلمن  ف باطنها استلاللهم  ف اعمار تنر مشاروعة قاد 

 . م امنال او عقب االنتهال من االعمار المحلينن بمباشرتها تت

ماان خااالر  بالبشاار اإلتجاااران الوسااائر التااف نت قااق بهااا النشاااط االجرامااف بجرنمااة 

التهدند بالقول او استعمالها او تنر ذلاك مان اشاحار القسار او االختطاار او اال تناار 

او الخداع او استلالر السلطة
(1)

  . 

  -:تنر المشروعة هف  لذا  أن الوسائر

التهدند بالقول او استعمالها او تنر ذلك من اشحار القسر ا ونقصد بهاذه الوسانلة 

االحااراه بصااورتنه الماااد  والمعنااو  ا  ااأن االحااراه الماااد  نااؤد  إلااى انعاادام 

ارادل الجانف بصورل مطلقة بننما المانف النعدم االرادل الحلنة وانما نعنبها ب نث 

 . ختنار نلنق امامها إلى  د حبنر نجعر مجار اال

واالحراه الماد  هو القول المادنة التف تقل على شاخ   تسالبه ارادتاه وت ملاه علاى 

ارتحاب اليعر المحون للجرنمة ا وقد تحون القول المادنة  ف االحراه الماد  من  عار 

 يف  على ممارسة الدعارل بقصد استلاللها ا ك ان تجبر ا دت النسالانسان ممار ذل

                                                           
1
, فتحييية دمحم  ، الحماييية الجنائييية للنسيياء ميين االسييتلالل ، دراسيية مقارنيية فييي قييوانين جييرائم االتجييار بالبشيير . د ( 

  .  64ص , 8110
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هذا الممار وقعش النتنجة الجرمنة بسبب من صدر عنه االحراه ا ال بسبب من نساب 

لتااف النااه اليعاار ونعنااف ذلااك ان ماان خلاال لإلحااراه ال نسااأر جنائنااا  عاان الجرنمااة ا

ألنااه ( الجااانف)باار نسااأر جنائنااا  ماان اسااتعمر االحااراه ارتحبهااا ألنااه مساالوب االرادل 

  ملاه علاى اتناان ( اإلتجاار لا نة )لإلحاراه استعمله عمدا  لسلب ارادل من خلال 

 . عن ارادته  عمر رتما

ومان صااور االحااراه التااف عااددها القااانون التهدناد باسااتعمار القااول وهااف وساانلة نلجااأ 

النها الجانف إلخلاع المجنى علنه إلرادته والنعتاد بطبنعاة القاول التاف نهادد الجاانف 

و االنذال البدنف ا وقد تتممر القول  اف باستخدامها  قد تحون بدننة حالتهدند باللرب ا

ادال نتوسر بها الجانف حتهدنده باستعمار السال  وتتو ر هاذه الصاورل بمجارد تهدناد 

إلخلااعه للخدماة  مار القاول  عاال  حلارب المجناى علناهالجانف المجنى علنه باستع

القسرنة
(1)

  . 

ونتعنن االشارل هنا باأن المشارع اليرنساف لام نادر  االحاراه لامن وساائر ارتحااب 

هذه الجرائم  نث ن  على ارتحابها باستخدام اجر او ا  امتناط اخر نتم د عه  عال  

 . او االحتيال بالوعد بهما  ف  نن جعر من االحراه عر ا  نشدد عقوبة الجرنمة 

 ناة ناتم ارتحااب الجرنماة بهاا  ناث اوردمعن اما المشرع االمرنحف  لام ن ادد وساائر

علااى ارتحابهااا بااا  وساانلة ا تناار انااه جعاار ماان االحااراه  ااف   ااالتف االسااتلالر 

 01الجنسفا واستلالر الصلار عر اا  نشادد عقوباة الجرنماة وذلاك بمقتلاى الماادل 

من القانون االمرنحف 0130بند  11اليقرل 
(2)

 . 

 االحتياط –اً خامس

دولف تعرنيااا  للطااار  اال تنالنااة ا تارحاااا  ذلااك الجتهااااد اليقاااه لاام نلااال المشاارع الااا

والقلااال واحتيااى بت دنااد اللاار  منهااا ا ونمحاان ان نعاارر الطاار  اال تنالنااة  ااف 

بالبشاار بأنهااا حاار حااذب او وعااود حاذبااة تاادعمها معاااهر  اإلتجااار نطااا  جرنمااة 

ل علااى بالمساااعد( اإلتجااار لاا نة )خارجنااة نحااون ماان شااأنها انهااام المجنااى علهااف 

                                                           
1
, جامعيية االسييكندرية  , مجليية الحقييوق للبحييوث القانونييية واالقتصييادية ، مجليية فصييلية تصييدرها كلييية الحقييوق ( 

  .  016، ص 8101ديسمبر ، 
2
  .  017فتحية دمحم ، المصدر السابق ، ص. د( 
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قلااال طلباتااه بطرنقااة مشااروعة علااى خااالر ال قنقااة  نااث نقااوم الجااانف باسااتلالر 

عرو ه الشخصنة او االجتماعنة او االقتصادنة التف نمر بها عمله على اتنان سالوك 

اجرامف معنن نتنجة خداعه وتللنله بقصد استلالله وجنف االربا  من ورائه ومان 

قناام صاا ب م ار تجاار  بااإلعالن  اف  صور استخدام اال تنار  اف تجاارل البشار

الصاا ر عاان  اجتااه لبائعاااش  تقاادمش مماننااة ساانداش للعماار وعناادها قااام با تجاااط 

جواطاش سيرهم ومنعهن من ملاادرل الم ار واجبارهن علاى ممارساة الادعارل دون 

 .ال صور على اجر مقابر ذلك 

 االخت اف  –اً سادس

الاذ  نوجاد  ناه إلاى م ار اخار بقصاد نت قق بقنام الجانف بنقر اللا نة مان الم ار 

اخيائه عن بنئته وال نشترط االختطار بوسنلة معننة ا او ان نتم خينه ا ومن صاور 

ذلك اختطار النسال وا تجاطهن لالستلالر الجنسف او اختطار الصلار ألتارا  

 .العمر او الخدمة القسرنة 

 اسانة استعماط السل ة الى شخص ما  –اً سابع

ستعمار السلطة ان نبتلف الموعر بممارسة اختصاصاه ت قناق تاناة نقصد بإسالل ا

مختلية عن تلك التف  ددها القاانون لمعماار الداخلاة  اف هاذا االختصاا  وتت قاق 

تلك الصورل  اف ال ااالش التاف نتارك  نهاا المشارع للموعار قادرا  مان ال رناة  اف 

ا نراه م ققا  لهاذه ممارسة سلطاته ا لنقرر  ف  دود الصال  العام بم   اختناره م

سالطة  لصورل اذ ان الشارع  انن خاور الموعاراللانة واليحرل الجوهرنة  ف هذه ا

 قااد اراد بااذلك ان نسااتعملها لت قنااق مصاال ة عامااة  ااأن ابتلااى اسااتعمالها ت قنااق 

مصاال ة خاصااة لنيسااه او للنااره  قااد اسااال اسااتعمار ساالطته وبااذلك نحااون تصاار ه 

وماان امملااة الساالطة القانوننااة ساالطة الااولف او  مشااوبا  بعنااب االن اارار  ااف الساالطة

الوصف ا وسلطة رب العمر على العمار ومن صور السلطة اليعلناة سالطة الطبناب 

على المرن  وسلطة المدري على تالمنذه ونمحن ان تحون هذه الوسانلة حاأن نقاوم 

صا ب السلطة باستعمالها على ن و مخاالر مان ذلاك بقناام الوالادنن ببنال حلناة مان 

 . د ابن لهما جس
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 اسانة استغالط حالة الءعف  –اً ثامن

والماراد بهاا اسااتلالر اناة  الاة ماان اللاعر نوجااد  نهاا المجناى علنااه ب ناث نلاانق 

ننادر   اف ذلاك حا اة اشاحار  ر للخلاوع واالستساالم للجاانف وامامه المجار  نلاط

ونمحاان ان اللااعر سااوال حااان جساادنا  ا عقلنااا  ا عاطينااا  ا اجتماعنااا  ا اقتصااادنا  ا 

نتجسد  ف ولل ادار  تنر قانونف ممر االقامة تنر الشرعنة او تبعنة المجنى علناه 

ر التاف للجانف اقتصادنا  او ولل ص ف صعب بمعنى اخر هاف حا اة  ااالش اللاع

وتجاادر االشااارل هنااا إلااى ان . إلااى قبااور اسااتلالله  نمحاان ان تااؤد  بااالمجنى علنااه

 اإلتجااار المشاارع اليرنسااف جعاار ماان اسااتلالر  الااة اللااعر  ااف ارتحاااب جرنمااة 

مان قاانون  551مان الماادل  5بمقتلى البند بالبشر عر ا  نشدد عقوبة الجرنمة وذلك 

العقوباش وقد  ادد  الاة اللاعر  اف حونهاا تتعلاق بالسان ا مار  ا اعاقاة ا عجاط 

او معلوماة  بدنف او لعر عقلف ا او  الة  مر ا واشاترط ان تحاون ال الاة عااهرل

لم حمة النق  اليرنسنة وصر  الة اللعر بأنه وجاد عادد من الياعر ا و ف  حم 

من العمار نصر عددهم إلى اربعنن نسحنون  عنارل قدنماة  اف ا اد المادن اليرنسانة 

رعاناااا اجاناااب ال نتحلماااون  وهاااؤالل العماااار الخالاااعنن لعااارور االقاماااة هاااذه هااام

 ااف  الااة  ان نااأونهم ا وحااانواليرنساانة ا معااطولنن جلرا نااا  والتااابعنن اقتصااادنا  لماا

لعر ونتنعن االشارل هنا إلى ان تعبنر اسالل اساتلالر  الاة لاعر الاذ  اساتعمله 

المشرع لمن تعداده وسائر ارتحاب هذه الجرائم تعبنر  ليا  وتنر م ادد نيسا  

للقالااف  ااف تيساانره ا بمااا نتاان  لااه التاادخر  ااف مجااار التجاارنم وهااذا المجااار واسااعا  

نتنا ى مل مبد  الشارعنة الاذ  نقتلاف ت دناد الجرنماة بقادر مان الدقاة لل نلولاة دون 

ق  اليرنسانة  اف  حام لهاا  ناث توسل القالف  ف التيسنر وهذا ما احدته م حمة الن

ى ميااهنم  ليالاه بشاأن االجار  ف ت دند للجرائم المذحورل إل اورد القانون الجنائف

تنر المتناسب مل العمر ا  اله لعر المجنى علنه ا  الاة التبعناة وميهاوم الحراماة 

االنساننة تتمناط بعادم الت دناد والتجرناد وباذلك  هاف التلباف متطلبااش االمان القاانونف 

ن وا المسااؤولنة الجنائنااةوالتساام  بت دنااد اال عااار االنجابنااة او االمتناااع الااذ  نقاانم 
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لقالااف التقدنرنااة ن تماار خلااوعه للاات حم وماان ماام  ااأن الساالطة ال الااذ  تاارك الجااط

 .تياقنة االوربنة ل قو  االنسان النصو  العقابنة ال تتطابق مل اال
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 الم ل  الثالث

 وتميي ها اما يشتب  مع  ما الجرائم بالبشراإلتجار صور 

 

إلااى جمناال الجااني البشاار  ماان اناااث وذحااور وحااذلك  بالبشاار اإلتجااار تمتااد جرنمااة 

 باألشاخا  اإلتجاار جمنل اليئاش العمرنة من صلار وحبار وتتعدد صاور ومعااهر 

ونبدو انها لن تحون قابلة لل صر بسهولة الن التطور التقنف والتقدم العلمف نمحان ان 

لو اة وان نؤدنان إلى صور ومعاهر لإلتجار واالستلالر ربما لان تحاون متوقعاة ومأ

بأنها تشمر استلالر االشخا  للعمر  اف الادعارل  اإلتجار من ابرط صور ومعاهر 

او اناااة اشاااحار اخااارت مااان االساااتلالر الجنساااف او الساااخرل او العمااار القسااار  او 

االسااااترقا  او التسااااور او المتاااااجرل بأعلااااائهم البشاااارنة او ألتاااارا  التجااااارب 

الطبنة
(1)

. 

  -:مر وبالتالف  أن ابرط هذه الصور تش

 . لغايات جنسية  بالبشراإلتجار . أ

تشااحر عبااارل االسااتلالر الجنسااف مصااطل ا  قانوننااا  ترنبااا  علااى قوانننااا الجطائنااة ا 

لاام تاارد  ااف ( بروتوحااور بااالنرمو) عبااارل االسااتلالر الجنسااف بمعناهااا الااذ  تلاامنه 

 . او ا  قواننن جطائنة اخرت  0313لسنة  000رقم  العراقف قانون العقوباش

بالبشر  اإلتجار حما لم نرد تعرنر  ور عبارل االستلالر الجنسف  ف قانون محا  ة 

ولذلك نرت انه حان االجادر بالمشارع ان ناورد تعرنياا   5105لسنة  51العراقف رقم 

للمقصااود بهااذه العبااارل ونطااا  تطبنقهااا  تااى النساابب نوعااا  ماان اللاابي واللمااو  

المشرع الدولف قاد قصاد التوسال باساتخدام هاذه للقائمنن على تطبنق القانون ا اال ان 

مااان اجااار الجاااني او الااادعارل  اإلتجاااار العباااارل  اااف صاااور االساااتلالر المتعلقاااة ب

والممارساش االخارت الشابنهة بهاا وحاذلك اساتلالر الشاخ  إلنتاا  الماواد االبا ناة 

 .  من رسوماش وصور وا الم او من اجر تأدنة اعمار او عر  او ممارساش ابا نة

                                                           
1
في  4827، الوقائع العراقية ، العدد  8108لسنة  82من قانون مكافحة االتجار بالبشر العراقي رقم ( 0)المادة ( 

  .  0ص, 82/4/8108
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 السخرة . 

ة ما تسخرش من دابة او خاادم باال اجار وال ممان والساخرل قانوناا   رماان السخرل لل

شااخ  ماان  قوقااه األساساانة حاااألجر وعاارور العماار المناساابة وال ااد االقصااى ماان 

 . ساعاش العمر مقابر ما نؤدنه من عمر 

 الخدمة قسراً . جـ

العمار الجبار  0341لعاام  لقد عر ش االتياقنة المتعلقاة بالعمار الجبار  او االلطاماف

بأنه ا  عمر او خدمة انتطعش من ا  شخ  عناول ا نتنجاة الوعناد بتوقنال جاطال ا 

 . ولم نقدم الشخ  المعنف نيسه بشأنها طواعنة 

القانون االمرنحف بأنها تدر على العمر او الخدماش التف نتم ال صاور علنهاا  وعر ها

خاالر اساتخدام القاول او التهدناد  من اللا نة او الم ا عاة علاى ال صاور علنهاا مان

باستخدام القول او وسائر االحراه االخرت او من خالر التقنند الجسد 
(1)

  . 

وبذلك نمحن ان نخل  إلى ان الخدمة قسرا  تعنف ا  عمر او خدمة انتطعش مان ا  

شخ  رتما  عنه من خالر اساتخدام القاول او التهدناد باساتخدامها او ا  مان وساائر 

ذلاك  احاان خ  المعناف نيساه بشاأنها طواعناة ساوالالخرت  ا ولم نقدم الشااالحراه ا

 . بإجرام بلنر اجر 

 سترقاق اال .د

بأنه  الة او ولل ا  شاخ  )الر   0351لقد عر ش االتياقنة الخاصة بالر  لعام 

بننماا اساتخدم قاانون  (تماري علنه السلطاش الناجمة عن  ق الملحنة حلها او بعلاها

بالبشاار االمرنحااف ليااع العبودنااة وعر هااا بأنهااا تاادر علااى ولاال او  الااة  اإلتجااار 

 . شخ  تماري علنه جمنل السلطاش المتعلقة ب ق الملحنة 

المقصود باالسترقا  ادخار شاخ   اف الار  بممارساة ا   وعطيا  على ما تقدم  ان

ف ذلاك من السلطاش المترتبة على  ق الملحنة او هذه السلطاش جمنعها ا علنها بما  ا

 .السنما النسال واالطيار  باألشخا  اإلتجار ممارسة هذه السلطاش  ف سبنر 

                                                           
1
االسالمية في الجامعة ,امير تحسين الفضلي ، اليات مكافحة االتجار بالبشر في اطار القانون الدولي العام  ( 

  .  26، ص 8108لبنان ، 
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 الممارسات الشبي ة بالرق . هـ

المقصود بالممارساش الشبنهة بالر  او العبودناة ا الممارسااش المعاصارل المرتبطاة 

وتقادم  بالعبودنة او الت حم او الملحناة ا التاف تارتبط ا ناناا  بااإلحراه والعنار والتهدناد

الموامنااق الدولنااة معاااننر توجنهنااة للتعاارر إلااى الممارساااش الشاابنهة بالعبودنااة التااف 

تشمر الملحنة ب حم القانون او ب حم الواقل اليعلف والقنود على  رنة التنقر ا والقنود 

علااى ال رنااة  ااف اختنااار العماار والقنااود علااى التصاارر  ااف المتعلقاااش الشخصاانة او 

المعنشااة تناار المالئمااة ا و اار  العماار االجبااار  سااوال الااتخل  منهااا ا واولاااع 

 . احان بمقابر او بلنر مقابر 

القااانون االمرنحااف عبااارل عبودنااة الاادنن وعر هااا بأنهااا تاادر علااى ولاال او  واساتخدم

 الة المدنن الناجمة عن تعهد من طر ه بولل خدماته ت ش سنطرل الادائن حلامان 

ا اذا تام تقونمهاا بشاحر معقاور ا النمحان ان للدنن  ف  الة حانش قنمة تلاك الخادماش 

تيااف بالاادنن او  ااف  ااار لاام نااتم ت دنااد و صاار الاادنن او ت دنااد ماادل او طبنعااة تلااك 

 . الخدماش 

 ن ع االاءان البشرية . و

نطع االعلال او اإلطالة تنر الشرعنة لمعلال البشرنة هف جرنمة دننئة وو شانة 

االشااخا  وهااف تااتم باستئصااار االعلااال ترتحااب لااد اللااعيال او اليقاارال ماان 

الداخلنة او الخارجنة من جسم شخ   ف او جمة متو ف بل  النعار عان اللار  

من استلاللها ساوال احاان ذلاك بهادر بنعهاا او طرعهاا  اف جسام شاخ  اخار وهاف 

العبارل تشنر إلى التصرر تنر المشروع
(1)

وقد اشارش الحمنار مان القاواننن بمنال .  

ال بأ  وسنلة ومنه قاانون عملنااش طرع االعلاال البشارنه ومنال االعل بنل وشرال

وقااانون االنتياااع بأعلااال جساام االنسااان  العراقااف 5101لساانه  00االتجااار بهااا رقاام 

                                                           
1
، المصييدر السييابق ،  اليييات مكافحيية االتجييار بالبشيير فييي اطييار القييانون الييدولي العيياماميييري تحسييين الفضييلي ، ( 

  . 41ص
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المعدر الذ  نمنل التبرع بالعلو مقابار بادر مااد  او  0311لسنة  54االردنف رقم 

الرب 
(1)

  . 

ر  عقوباة ها  بيا0151لسانة  13 نة السعود  رقموحذلك نعام مطاولة المهن الص 

جطائنة على حر من تاجر باألعلال البشرنة او قام بعملنة طراعة علاو بشار  مال 

 . علمه بأنه تم ال صور علنه عن طرنق المتاجرل 

تعااد ا اادت صااور  علااى االنسااان المشااروعةتناار  حمااا ان اجاارال التجااارب الطبنااة

حانش قاتلاه علاى االالر  لبا ماوقد شهد العالم تجارب مؤلمه وتا باألشخا االتجار 

المانناه مان خاالر االطباال النااطننن والاذنن تماش  العالمناةمن الساجنال خاالر ال ارب 

 الطبنااة والتااف اعتباارش التجااارب 3/0/0311م اااحمتهم امااام م حمااة نااورمبر   ااف 

لاد االنسااننهم على اسرت ال رب مان الجارائ
(2)

وعلاى امار ذلاك ولاعش اتياقناة ا  

انه النجوط التعر  للتعذنب او التجاارب ( )05) ف المادل  0313لعامجننر االولى 

 المسال ةحما ن  البروتوحور االور المتعلق ب ماناه لا انا النطاعااش  (البنولوجنه 

الدولنااة
(3)

علااى االشااخا   تااى  التالنااة باأل عااارعلااى  عاار القنااام ( 00) المااادل ااف  

او اطالاه االنساجة واالعلاال  العلمناةاو  الطبناةونه البدنف والتجارب شالت)بموا قتهم 

 . (للطرع

 

 

 

 

 

                                                           
1
, شيرية وعقوباتهيا ، المصيدر السيابق جرائم االتجيار باششيخاص واالعضياء الب –الدكتور عبد القادر الشيخلي ( 

 . 828ص 

2
) medical Experimentation studay Guide homenork help . it is available on the 

website www. Com/medical- experimentation. 

3
جمار ابراهنم ال ندر ا جرنمة ابادل الجني البشر   ف لول القانون الجنائف الدولف ا محتبة السنهور  . د( 

 . 01ا    5105ا بلدادا 
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 المبحث الثاني

 بالبشرالت ور التاريخي والقانوني لإلتجار 

 

ولحان حاناش تعارر مسامى  بالبشر اإلتجار لم تحن العصور السابقة تعرر ما نسمى 

اخااار هاااو الااار  وحاناااش هاااذه العااااهرل منتشااارل ومبا اااة  اااف المجتمعااااش القدنماااة 

 المجتمعاش مقسمة بنن ا رار وعبناد وتااب عان تلاك المجتمعااش الطاابل االخالقاف 

 ف التعامر بنن بنف البشر وقد مرش تلك العاهرل بتطاوراش حمنارل بمختلار اشاحالها 

علااى ماار العصااور  سااترقا  الجنسااف لمطيااار والنسااالسااوال الاار  ام السااخرل ام اال

 :المطلبنن التالننن  نونف لمحا  ة هذه الجرنمة التطور القا السابقة وقد سلطنا اللول

 الم ل  االوط

 بالبشرالت ور التاريخي لإلتجار 

ان الار  عاااهرل الطماش ال لااارل البشاارنة مناذ باادانتها ا ومناذ ان انقاان االنسااان ان 

له لل صور على  ناال ا لار واناه نساتطنل ان نلقاى عابل هاذا العمار العمر هو سبن

على تنره ا عولا  عن ان نت مله بنيسه وقد ادت ذلك إلى تبانن طبقاف صاارق قسام 

الجماعاش االنساننة إلى طبقااش متعاددل نتربال علاى قمتهاا اال ارار المتمتعاون بحا اة 

  الحارنم ا والار  بشاحر  قو  السنادل والسلطاش ونس ق العبند  اق ال رناة والعان

عام هو تملك انسان آلخر وممارسته ا د ا عال اناواع الملحناة علناه  ياف نعاام الار  

نعتبر االنسان اخاه االنسان من ممتلحاته الشخصانة ا  االر  او االساترقا  هاو اللاال 

تام ل رنة االنسان
(1)

وبالتالف ن رم من مععم ال قو  المدننة و قو  االنسان التف .  

ننعم بها اال رار ونعامر معاملة السلعة المملوحة
(2)

  . 

 اف المجتمال النوناانف مناذ قادنم االطر وحاناش وقد حان الار  نعاماا  مقباوال  ومنتشارا  

ة ترحنباااعااداد الرقنااق  ااف تطانااد مسااتمر  تااى اصااب وا نشااحلون النساابة اللالبااة ماان ال
                                                           

1
ن عبد السميع ابراهيم ، المعالجة الفقهية واالجتماعية لإلتجار بالبشر بين الشريعة االسالمية الدكتور حسي( 

  .  02والقوانين الوءعية ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، ص

2
،  0566، القاهرة ،  8سيد علي احمد الناصري ، االغريق تاريخهم وحضارتهم ، دار النهضة العربية ، ط( 

  .  05ص
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مصادر الر  على مر العصور  حان االشخا  الاذنن  السحاننة  ف النونان ا وقد عد

لاادنهم الساالطة والقااول نطلااون علااى اللااعيال لنسااخروهم لخاادمتهم حمااا ان اساارت 

 اق البنال والشارال وحاان العبناد مان  ش من اسرهم ولهمال رب نصب ون من ممتلحا

ا عر ش تجارل الرقنق  اف بابار واشاور وقاد جملة الهدانا التف نتهادت بها الناي ا حم

 .  تلمن قانون  مورابف نصوصا  تتعلق بتنعنم تصدنر الرقنق واستنراده

وقد اختلر اليالسية النوناننون  ف رؤنتهم ونعرتهم بشأن الر   بعلهم نقر ونوا اق 

علااى نعااام الاار  والاابع  االخاار نعتبااره مخاليااا  للعدالااة واآلداب ومحااارم االخااال  

 السية مشهورون ممر ا الطون وارسطو وا قوا علنه واشادوا باه  اف حتابااتهم  وحان

ولقااد تياانن الرومااان  ااف تسااوند صااور الاار  المتعااددل واقااروه  ااف مجااتمعهم حنعااام 

صااارم نلاال العبنااد  ااف ساالطة اساانادهم وقااد نشااأ الاار   ااف المجتماال الرومااانف لعاادل 

ان الرقنااق عنااد الرومااان اسااباب منهااا االساار  ااف ال ااروب والااوالدل ماان جارنااة وحاا

النعتبر شنئا   العبد لني بشخ  ومن مم ندخر لمن مرول سنده التف نورمهاا وللساند 

 ملاك لاه  والدهامملحنة و ق انتياع واالستعمار واحا ة ال قو  على عبده ومنها  ق ال

 . وله  ق التصرر  نهم ولنسش له ذمة مالنة وله  ق اعدامه 

اوربا نشأ نعام االقطاع واساتمر الرقناق نعملاون  اف  وبعد طوار ال حم الرومانف  ف

طراعااة االرالااف والرعااف وبااد  الاار   ااف الااطوار  ااف القاارن الخااامي عشاار وماان 

نيوذ االقطاعننن  اخذوا ندعون لت رنار اسباب طوار الر  رتبة ال حام  ف العار 

با  العبند ا حما ان ال اروب المساتمرل حاناش تساتدعف وجاود مقااتلنن ا ارار  حاان ساب

 ااف ت رناار الرقنااق علااى نطااا  واساال ا وقااد ادت صاادور االعااالن اليرنسااف ل قااو  

االنسان إلى اعالل ال رناش االساسنة لإلنسان وعهور  حر جدند هاو ال رناة للجمنال 

وقاااد اعتبااار االعاااالن حااار اال اااراد المقنمااانن  اااف المساااتعمراش الرئنسااانة مواطناااون 

بإللاال الار  وجاال  اف القارار نعلاق  رنسنون واصدر مجلي المورل اليرنسف قارارا  

مجلي الماورل اللاال نعاام اساترقا  الطناو   اف جمنال المساتعمراش اليرنسانة وعلاى 

ذلك  أنه نقرر بأن جمنل النااي المقنماون  اف المساتعمراش اليرنسانة دون تمنناط  اف 

 . اللون هم مواطنون  رنسنون ونتمتعون بال قو  التف نلمنها الدستور 
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ا  ااذو  رنسااا وبااد ش  ملااة مناال تجااارل الرقنااق  ااف المسااتعمراش وقااد  ااذش انجلتاار

اتيقش الدور االوربناة علاى  51/05/0140االنجلنطنة  يف مؤتمر لندن الذ  عقد  ف 

تجارنم تجاارل الرقناق اعتبرتااه مان اعماار القرصانة ومن ااش الادور لبعلاها الاابع  

 . ال ق  ف تيتن  السين التف ت مر اعالمها 

وربنة ان نعام الار  النتياق وحراماة االنساان  باد ش الادور  اف وقد شعرش الدور اال

دش عادل ماؤتمراش وتام توقنال عادل ش انجابنة لشجب تلك التجاارل ا  عقااتخاذ اجرالا

اتياقناش  ف هذا الشأن وابرمش اور اتياقناة بانن برنطانناا وعادد مان الادور االوربناة 

نطاننااا والنمسااا و رنسااا باانن بر 0110واتياقنااة لناادن عااام  1/5/0101 ااف  نننااا  ااف 

 01/4/0113ومااؤتمر بروحساار عااام  0111باارلنن عااام وروساانا وبروساانا ومااؤتمر 

والمااااانف  ااااف  01/1/0311وعقااااد عقااااب ذلااااك مااااؤتمراش  ااااف بااااارني االور  ااااف 

لمحا  ة الرقنق االبن  و مانة النسال من االحراه على البلال 1/1/0301
(1)

  . 

ال اجاة مل اة إلاى اناد  عاملاة تساتطنل التنقناب وبانتهال الر   ف  وربا  قد ال ش 

والب اااث والطراعاااة  اااف المساااتعمرل الجدنااادل  هاااداهم تيحنااارهم إلاااى القاااارل الساااودال 

 هاجموا سحان القارل اال رنقنة واتخذوا ألنيساهم مواقال  –الطنو   –والرقنق االسود 

سااااعدتهم وحاااانوا نصاااطادون الرجاااار حمااان نصاااطاد م نهاااا وجنااادوا بعااا  اهلهاااا ل

لو ااو  ماان اللابااة واخااذوا ماان رجالهااا واقتااادوهم الااى االر  االمرنحنااة الجدناادل ا

التف احتشيوها وسخروهم للعمار بهاا ا وحاناش اور شا نة مان الطناو  قاد قادمش مان 

علاى ماتن ساين هولندناة وحاان الهادر مان  4/1/0301ا رنقنا إلى امرنحا حاناش  اف 

وطراعة الم اصنر والرعف وقد نقلهم هو تشلنلهم  ف المناجم واستصال  االرالف 

ان العبد النياي لاه )اور قانون للعبند جال  نه  0341ولعش مستعمرل حارولننا عام 

( ولااني لااه  طانااة وال ذحااال وال ارادل وان ال نااال التاادب إال  ااف ذراعنااهوال رو  

 04وحانش تجارل الرقنق هف التجارل الراب ة اقتصاادنا   خاالر تلاك ال قباة تام شا ن 

من اال ارقة بالقول إلى مطارع العالم الجدند  ف امرنحا وقاد اشاار الابع  إلاى ملنون 

                                                           
1
اليييدكتور دمحم الشيييناوي ، اسيييتراتيجية مكافحييية جيييرائم االتجيييار فيييي البشييير ، المركيييز القيييومي ( 

  .  42، ص 8104, لإلصدارات القانونية ، القاهره 
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ان االنساننة مارش  اف تلاك ال قباة بعهاود معلماة ونتنجاة لالطماة التاف  ادمش داخار 

الوالناش المت دل االمرنحنة  ور مشحلة الر   ف بع  الوالناش دون االخرت ا  قد 

لاار  ورا لاانه وقااد اعلاان الاارئني عهاارش الحمناار ماان اال تجاجاااش باانن مؤنااد  ا

االمرنحف لنحولن ت رنر العبند ومهر بنده اععم ومنقة رسمنة  ف القرن التاسل عشار 

: واعتق اربعة مالننن نيي من اتالر الر  وقار حلمته المشهورل  ف والناة انللنناو 

ان بنتا  منقسما  على نيسه النمحان ان نساتمر  اف العان  وان هاذا الاوطن النمحان ان )

وبعاد اعاالن ت رنار الرقناق  اف ( نعر منقساما  إلاى والنااش  اره واخارت اساترقاقنه

الوالناااش المت اادل تتابعااش المااؤتمراش الدولنااة إلللااال الاار   يااف القاارن التاساال عشاار 

 . انعقد مؤتمر دولف  ف برلنن واتيقش الدور على اللال الر  

ائناة الدولناة علاى اعتباار ل السابعة من النعام االساساف للم حماة الجندوقد نصش الما

 . االسترقا  من بنن اال عار التف تعتبر من بنن الجرائم لد االنساننة 

 ف تشرنعاتها الدنننة والدننونة تشرنعا  اعلى من قنماة االنساان حما لم تعرر البشرنة 

حمااا  علااش الشاارنعة االسااالمنة ا  صااانش حرامتااه وسااادش باانن بنااف البشاار ولحاان 

اقف هااو الصااراع باانن ال ااق والباطاار واالن اارار عاان اليطاارل الصااراع الخالااد والباا

السااونة وماان ماام  انااه ماان واجبنااا االشااارل إلااى مااا قامااش بااه شاارنعتنا اللاارال ل مانااة 

قباار   نااه ان العبودنااة قااد مورسااش  ااف شاابه الجطناارل العربنااةاإلتجااار الشااخ  ماان 

وا ر  ف محةالقدنم وحان العبند نعتبرون سلعة تت االسالم ممر باقف دور العالم
(1)

  . 

والشك ان الشرنعة االسالمنة هف شارنعة اليطارل والتاف تاأبى بهاذا السالوك الخااط  

وهاو الاذ  )الن االنسان خلق لنحون سونا  و را  ولم نخلق لنحون عبدا  قار عط وجار 

(خلااق ماان المااال بشاارا   جعلااه نساابا  وصااهرا  وحااان ربااك قاادنرا  
(2)

وجااالش شاارنعتنا  

االسااالمنة برسااالة هدانااة وتوجنااه للبشاارنة بمااا نحياار لهاام  نااال طنبااة حرنمااة وارسااش 

ناا )مبادئ العدالة والسالم والنهف عن التعر  للنسال واالطيار والشنوق قاار تعاالى 

                                                           
1
لالييد مصييطفى فهمييي ، النظييام القييانوني لمكافحيية جييرائم االتجييار بالبشيير ، دار الفكيير الجييامعي االسييكندرية ، ( 

  .  44، ص 8101

2
  .  64االيه : سورة الفرقان ( 
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انها الناي اتقاوا ربحام الاذ  خلقحام مان نياي وا ادل وخلاق منهاا طوجهاا وباث منهماا 

(واتقوا   الذ  تساللون به االر ام ان   حان علنحم رقنبا   رجاال  حمنرا  ونسال
 (1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .  0االيه : سورة النساء ( 
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 الم ل  الثاني

 بالبشراإلتجار الت ور القانوني لمكا حة جريمة 

 

شااحر ماان اشااحار الاار   ااف الااطمن ال اادنث وانتهاااك ل قااو   باألشااخا  اإلتجااار  

ر العنار األنسان ونشحر جرنمة اتجاه اليرد واتجاه الدولاة معاا  ونعاد شاحال  مان اشاحا

بقاانون  ي المساامن اشاحار  شحر  النسال واالطيار وهو, اتجاه احمر ل اناه لعيا 

 .االسرل الدولف 

والنشااترط لت قنااق  ل اادود الوطننااةمشااحلة عالمنااة تتجاااوط ا باألشااخا  اإلتجااار و

 ف الجرنمه ان نحون اليعر صاادر مان دولاه لاد دولاه اخارت بار ان  الدولنة الصية

االجرامنه تعد انلا بممابه جرائم دولناه اذ  المنعماشالجرائم التف نرتحبها اال راد او 

حانش موجهة الى دولاه وتلامنش االعتادال علاى مصاال  او مرا اق دولناه  تاى وان 

 .هذه اال عار لها صله با  دوله  حانش

والنتأمر وصر السلوك بانه جرنمه دولناه بحوناه معاقاب علناه او تنار معاقاب علناه  

ا وهاذا ماا احدتاه لجناة القاانون الادولف عناد اعادادها مدوناة بموجب القاانون الاوطنف 

(1)0330الجرائم الدولنه  ف اعمار الجمعنه العامه لالمم المت ده عام 
 . 

وبالتالف نتطلب اعتماد سناساش عامة  تقتلف تعاونا  دولنا   اف مجاار عقاد االتياقااش 

ورتم تعادد االلنااش الدولناة الرامناة لمحا  اة عملنااش , الدولنة والتشرنعاش الوطننة 

ان ماا نجمال وبالبشر منذ طمن طونر وما نارتبط بهاا مان ممارسااش شابنهه  اإلتجار 

ل اتياقناااش دولنااة او معاهااداش او بروتوحااوالش هااذه االلناااش انهااا حانااش  ااف صااور

بان  والممارسااش الشابنهة باالر  ,ابرمش من اجر محا  ة الر  وتجارل الرقناق اال

بالنسااال اإلتجااار وقماال , والسااخرل والعماار الجباار  ماان نا نااة ماننااة , ماان نا نااه 

واالطيااااار واألشااااخا  ماااان نا نااااة مالمااااة 
(2 )

بااااد ش عملنااااة ولاااال االتياقناااااش و, 

                                                           
1
) Basson , cherif, comnentarieson the international Law commissons,1991,Draft 

code of crimes against the pease and security of mankind, rman ville,eres, 

1993,P249  .  
دار الجامعة الجدنادل , (  دراسه مقارنه)عملناش االتجار بالبشر والناش محا  تها  –الدحتور دمحم علف العرنان ( 5

 15 ,  5100, االسحندرنة , 



61 
 

بااالرقنق االباان   ااف بدانااة القاارن  اإلتجااار  ةاهااداش الدولنااة  ااف شااأن محا  ااوالمع

عنااادما وقعاااش االتياقنااة الدولناااة بشاااأن محا  ااة تجاااارل الرقناااق االبااان  , العشاارنن 

والتف حانش  0301مم اتياقنة عام  0311والممارساش الشبنهة بالر   ف بارني عام 

ا  تناار االخالقنااة ماام االتياقنااة بالنسااال والقصاار لمتاار اإلتجااار تهاادر إلااى اللااال 

مم االتياقنة التحمنلنة ألبطار الر  وتجاارل الرقناق  0351الدولنة الخاصة بالر  لعام 

وقاد  عارش  0311واالعرار والممارساش الشبنهة بالر  الموقعاة  اف جننار لعاام 

هذه االتياقناش جمنعها ا عار الر  واالسترقا  وتجارل الرقنق االبان  والممارسااش 

 .لشبنهة بالر  ا

اور اتياقناة دولناة ملطماه صارا ة ب عار الساخرل او  0351وتعد اتياقناة الار  لعاام 

العماار الجباار  باعتباااره ماان الممارساااش الشاابنهة بااالر  ماام جااالش اتياقنااه العماار 

واعتباارش هااذا اليعاار ماان قبناار اال عااار االجرامنااة التااف نجااب  0341الجباار  لعااام 

 . ة للدور االعلال تجرنمها  ف التشرنعاش الوطنن

الموقعاة  اف  0350بالنسال واالطيار لعاام  اإلتجار حما تعد االتياقنة الدولنة لمحا  ة 

بالنساال  اإلتجاار اتياقنة محا  اة  هذه التجارل تنر المشروعة وجننر من اجر اللال 

المعادر لالتياقناة مام  0311ننونورك لعام  لنك سحيوبرتوحور  0344الباللاش لعام 

و ااف العااام  0311لعااام  اللناارواسااتلالر دعااارل  باألشااخا  اإلتجااار اتياقنااة  عاار 

اصاادرش االماام المت اادل معاهااده بشااأن اللااال حاار اشااحار التمننااط لااد النسااال  0313

والطمش الدور االطرار على لارورل اتخااذ االجارالاش اللارورنة للامان اللاال 

 .نسال واستلالر الدعارل تجارل ال

بالبشار ساوال علاى  اإلتجاار آلنتنن لمحا  اة عملنااش  ممةوتبرط على السا ة الدولنة 

 اإلتجاار المستوت الدولف او المستوت االورباف وهماا بروتوحاور منال وقمال ومعاقباة 

وبخاصه النسال واالطيار المحمر التياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة  باألشخا 

والمعارور ببروتوحاور باالنرمو والاذ  نعاد ا اد  5111عماة عبار الوطنناة لعاام المن
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المال ق المر قة باتياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة عبر الوطنناة
(1 )

وهاو الصاك 

اذ اناه الاطم الادور االطارار بت دناد , بالبشر  اإلتجار الدولف الرئنسف بشأن محا  ة 

واالتياقناة المعرو اة باالتياقناة االوربناة  ألشاخا با اإلتجار ومعاقبة مرتحبف جرائم 

بالبشر والموقعة من قبر الدور االعلاال  اف االت ااد االورباف  اف  اإلتجار لمحا  ة 

ببولنااادا والتاااف الطماااش الااادور االطااارار باتخااااذ   رساااو نا اااف مدنناااة  01/1/5111

ابها عمدا  بالبشر  ار ارتح اإلتجار اإلجرالاش القانوننة الالطمة لتجرنم ا عار 
 (2)

 . 

رنعاش الوطننة  أن بع  الادور   ف التش باالشخا   اإلتجار اما  نما نخ  تجرنم 

 ت اارنم ااف الدسااتور  قااد نصااش بعاا  الدساااتنر علااى  باألشااخا اإلتجااار   عاارش

الاذ  نا   5111لعاام  جمهورناة العارا دستور ومنها  باألشخا  اإلتجار و عر 

والعبودناة ( الساخرل)منه علاى ان ن ارم العمار القسار  ( مالما  ) قرل ( 41) ف المادل 

 . الجني ب االتجاربالنسال واالطيار و اإلتجار ون رم ( الرقنق)وتجارل العبند 

 باألشاخا  اإلتجاار وقد نصاش الماادل الخاصاة مان بروتوحاور منال وقمال ومعاقباة 

دابنر تعتمااد حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاا)وخاصااة النسااال واالطيااار علااى ان 

مان هاذا البروتوحاور ( 4)تشرنعنة وتدابنر اخارت لتجارنم السالوك المبانن  اف الماادل 

 ( . ف  الة ارتحابه عمدا  

 اإلتجااار حااون هااذا  باالشااخا   اإلتجااار لااذا البااد ماان ان تقاار تشاارنعاش محا  ااة 

جرنمة خطرل تترتب علنهاا عقوبااش مماملاة للعقوبااش التاف تقال بشاأن جارائم خطارل 

باألساال ة اال ان اتلااب التشاارنعاش قااد اختليااش  ااف  اإلتجااار بالمخاادراش و اإلتجااار ح

نعارا   باالشاخا   اإلتجاارت دند مقادار العقوباة التاف تيار  علاى مرتحاب جرنماة 

                                                           

واذا حاناش  05/05/5111وقد اعتمدش االتياقنة والمل ق بها مان قبار الجمعناة العاماة لممام المت ادل بتاارنو  (0

عاابرل لل ادود الوطنناة مماا نجعلهاا مؤهلاة النطباا  جرائم االتجار باألشاخا  تعاد مان قبنار الجارائم المنعماة ال

 . ان البروتوحور قد نعم محا  ة هذه الجرائم بأ حام تيصنلنة خاصه , ا حام االتياقنة علنها 

 10 , المصدر السابق , االتجار بالبشر والناش محا  تها , الدحتور دمحم على العرنان  (5
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لنساابة هااذه الجرنمااة واختال هااا ماان مجتماال آلخاار طبقااا  لمعاارار والتقالنااد والمقا ااة 

السائدل  ف المجتمل ومدت ا ترامها ل قو  االنسان
(1 )

. 

قااد  5114بالبشاار اليلنبننااف لساانه  اإلتجااار  نجااد بعاا  القااواننن مماار قااانون محا  ااه 

منه بعقوبة السجن مدل ال تقر عن عشرنن عاام مال تراماه  اف ( 01)ن   ف المادل 

بالبشاار امااام القااانون العراقااف  اإلتجااار  الااة ال حاام علااى المااتهم بارتحاااب جرنمااة 

 قااد تتااراو  العقوبااة باانن االعاادام  5105لساانة  51بالبشاار رقاام  اإلتجااار لمحا  ااة 

بالبشار  اإلتجاار والسجن المؤبد او المؤقش او ال بي واللرامة و سب ناوع جرنماة 

لعاام  111بالبشر الرومانف رقام  اإلتجار المرتحب من قبر الجانف اما قانون محا  ة 

ل ال تقار عان مالماة سانواش  قد تراو ش العقوباش الواردل  نه بنن ال بي لماد 5110

امااا قااانون محا  ااة , وال تطنااد عاان امنااى عشاار ساانه وال رمااان ماان بعاا  ال قااو  

 قد نصش  ف المادل المامنة منه علاى  5111لسنة  051بالبشر العمانف رقم  اإلتجار 

بالبشاار بالسااجن ماادل ال تقاار عاان مااالث  اإلتجااار انااه نعاقااب حاار ماان نرتحااب جرنمااة 

بالبشاار  اإلتجااار امااا قااانون مناال , ساابل ساانواش وبلرامااه ساانواش وال تطنااد علااى 

بعقوبة ال بي مادل ال تقار عان ساتة اشاهر او بلراماه ال  5113لسنة  3االردنف رقم 

تقر عن الر دننار وال تطند عن خمسة االر دننار او بحلتا العقوبتنن حر من ارتحاب 

مان هاذا  4الماادل مان (  )مان اليقارل ( 0)ا دت الجرائم المنصاو  علنهاا  اف البناد 

القانون 
(2)

 باألشاخا  اإلتجاار وقاد اصادرش اتلاب الادور العربناة قانوناا  لمحا  اة  

 اإلتجااار وقااانون محا  ااة  5111لساانة  10منهااا القااانون االت اااد  االماااراتف رقاام 

لسانة  03بالبشر السور  والقانون رقام  اإلتجار بالبشر الب رننف وقانون منل جرائم 

وصاادر قااانون محا  ااه االتجااار الهجاارل تناار الشاارعنة اللنبااف  بشااأن محا  ااة 5101

 ااف الماااده  5111تنينااذا للدسااتور العراقااف النا ااذ لعااام  5105لساانه  51بالبشاار رقاام 

                                                           
حلناة القاانون , رسالة ماجساتنر جامعاة بلاداد  ا ف القانون الدولف  عر االتجار بالبشر ا ماجد  او  علوان  (0

,5101  , 11 

 . 0/4/5113ا  1315الجرندل الرسمنة االعدد ,  5113لسنة  3قانون منل االتجار بالبشر االردنف رقم  (5
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الدولاااة ن عااار االساااتلالر االقتصااااد  لالطياااار بصاااوره حا اااه وتتخاااذ )مالماااا /53

( السااخره)ساار  ن اارم العماار الق)مالمااا / 41 والمااادل( ب مااانتهم  الحينلااةاالجاارالاش 

النساااال واالطياااار واالتجاااار ون ااارم االتجاااار ب( الرقناااق )العبودناااه وتجااااره العبناااد 

 .(بالجني

 الوطننااةوانلاام العاارا  الااى اتياقنااه االماام المت ااده لمحا  ااه الجرنمااه المنعمااه عباار 

حماااا صااااد   5111لسااانه  51والبروتوحاااولنن المل قااانن بهاااا بموجاااب القاااانون رقااام 

 . 5105لمحا  ه الجرنمه عبر ال دود الوطننه عام  العربنةالعرا  على االتياقنه 
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 المبحث الثالث

 بالبشر  ي ا د اصبة االمماإلتجار الج ود الدولية لمكا حة جريمة 

 

 حاااان اساااتعباد االنساااان  باألشاااخا اإلتجاااار مناااذ عصاااور االطر نشاااأش عااااهرل 

واسااتلالله  ااف شااتى المجاااالش ماان بنعااه حساالعة وامتهانااه لشااتى االعمااار المهننااة 

للحرامة االنساننة ا  مناذ اقادم ال لااراش حاان نعاام الار  والعبودناة قائماا   اف باالد 

 . الرا دنن ومصر القدنمة  نث بننش االهرام على احتار الرقنق 

 اإلتجاااار االنسااااننة  قاااد اساااتمرش عااااهرل  وعلاااى الااارتم مااان تطاااور ال لااااراش

إلى وقتنا ال الر  ف جمنل بقاع االر   نث لبسش هذه التجاارل اقنعاة  باألشخا 

ونتنجة تطاور . جدندل  ف عر العولمة واخذش صورا  جدندل لم نحن نعر ه العالم قبر 

ه ا ر جهاود المجتمال الادولف لمحا  اة هاذ قو  االنسان  قاد ادت ذلاك إلاى تعا ميهوم

 اإلتجااار العااهرل ماان خااالر عقااد مجموعااة مان االتياقناااش والمعاهااداش الدولنااة لمناال 

ومحا  ته  قد  رصش المنعماش الدولنة التف تشحلش بعد انتهاال ال ارب  باألشخا 

العدند من االتياقناش وذلاك للار   ماناة  قاو  االنساان مان  بإبرامالعالمنة االولى 

 ااف مجااار مناال الاار  و مانااة النسااال واالطيااار معاااهر االنتهاااك المختليااة والساانما 

لمت ااادل وللااار  تسااالنط اللاااول علاااى الجهاااود الدولناااة قبااار انشاااال منعماااة االمااام ا

 اإلتجار ن تخص  االور  نه االتياقناش الخاصة بمحا  ة خالر مطلبن  سنول  ذلك

 . بالنسال واالطيار اإلتجار بالرقنق والمانف لالتياقناش الخاصة بمحا  ة 
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 الم ل  االوط

 بالرقيقاإلتجار االتفاقيات الدولية الخاصة بمكا حة 

 

عهر إلى الوجود عصبة االمام حتنعانم  0301بعد انتهال ال رب العالمنة االولى عام 

دولف للار  تنعانم العالقااش الدولناة وعقاد المعاهاداش واالتياقنااش التاف مان شاأنها 

ومنهاا االتياقنااش التاف ت اا ع علاى تنعنم وتطونر هذه العالقاش  اف شاتى المجااالش 

حرامة االنسان واعتبااره المادخر ال تارام  قاو  االنساان ا وعلاى الارتم مان دعاول 

لام تتوقار تجاارل الرقناق  حاناش الساين االوربناة تجاوب  0131تمر بروحسر لعااممؤ

قاراش العالم لخطر االشخا  وبنعهم  ف االساوا  االوربناة مماا د ال بعا  الادور 

 أحدش عطمهاا علاى لامان القلاال الحامار  0303اقنة سان جرمان عام إلى عقد اتي

 . بالرقنق بالبر والب ر  اإلتجار على الر  وعلى 

و اااف لاااول تقرنااار لجناااة الااار  المؤقاااش التاااف عننهاااا مجلاااي عصااابة االمااام  اااف 

 اف عار  51/1/0351ا عقدش اتياقنة منل تجارل الر   اف جننار  اف  05/1/0351

عصبة االمم
(1)

مش الدور االطرار بمنل تجاارل الرقناق ا  نصاش  اف الماادل التف الط 

االقاالنم مانهم  اف ماانخ  السامون المتعاقدون ا حر الماننة على انه نتعهد االطرار 

ته وبقادر حوناه لام انالمولوعة ت ش سنادته او والنته او  مانتاه او سالطانه او وصا

  -:نتخذ بعد التدابنر اللرورنة لذلك 

 .رقنق والمعاقبة علنه بال اإلتجار نمنل  -  

العماار تاادرنجنا  وبالساارعة الممحنااة علااى القلااال حلنااا  علااى الاار  بصااوره  - ب

 .جمنعها 

 ااور قماال  (0)1/1/0301االتياقنااه الدولنااه المعقااوده  ااف بااارني  اافهناااك و

االتجار بالرقنق االبن  والمعدله بالبروتوحور الموقل  اف ننوناورك  اف عاام 

                                                           
1
جرائم االبادة الجماعية وجرائم ءد )الدكتور سهيل حسين الفتالوي ، موسوعة القانون الدولي الجنائي ( 

  .    808، ص  8100، دار الفقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،  0االنسانية ، ط
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الا ه الى االتياقنه الدولنه لقمل االتجار بالنسال واالطيار المبرماه  اف 0313

واالتياقناااه الدولناااه لقمااال االتجاااار بالراشاااداش ( عصااابه االمااام) 41/3/0350

 . ( عصبه االمم) 00/01/0344المبرمه  ف جننر  ف

وقااد تناولااش جمناال هااذه االتياقناااش بااأن تتخااذ حاار الاادور االطاارار جمناال التاادابنر 

 . تشرنعنة القابلة للتنينذ العملف بمنل الر   ال

ونتنجااة لااذلك اصااب  ماان المبااادئ الراسااخة  ااف القااانون الاادولف ا ان  عاار الاار  

والممارساااش المتصاالة بااه قااد بلااد مسااتوت القااانون الاادولف العر ااف واحتسااب القاعاادل 

القطعنة
(1)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
منشور على  8ديفيد فايسيرون ، اللاء الرق واشكاله المعاصرة ، مفوءية االمم المتحدة لحقوق االنسان ، ص( 

  .     www.un.org/arالموقع االلكتروني لألمم المتحدة 

http://www.un.org/ar


68 
 

 

 الم ل  الثاني

 بالنسان واال فاطاإلتجار مكا حة االتفاقيات الدولية الخاصة ب

 

إلى جمنل الجاني البشار  مان انااث وذحاور وحاذلك  باألشخا اإلتجار تمتد جرنمة 

من صلار إلى حبار ا اال ان الترحناط  اف هاذه الجرنماة البشاعة جمنل اليئاش العمرنة 

 ور  41/3/0350نن صر  ور النسال واالطيار وتعد االتياقنة الدولنة المعقودل  ف 

بالنسااال واالطيااار هااف اور اتياقنااة  ااف عاار عصاابة االماام والمعاادر  اإلتجااار ت اارنم 

حااأور  51/01/0311ف بااالبروتوحور الااذ  اقرتااه الجمعنااة العامااة لمماام المت اادل  اا

نصش االتياقناة  اف الماادل االولاى علاى ان  بالنسال واالطيار و اإلتجار اتياقنة ت رم 

وال نتياق اطارار هاذه االتياقناة علاى اناطار العقااب باأ  شاخ  نقاوم ا ارلاال ألها

توانته او تلالنله علاى قصاد الادعارل  تاى برلاال هاذا بقوادل شخ  اخر او  اخر

بالنساال  اإلتجاار بة االمم االتياقنة الدولناة  اور ت ارنم الشخ  ا حما اصدرش عص

وقااد صااادقش علنااه جمهورنااة العاارا  بموجااب  00/4/0344الباللاااش المعقااودل  ااف 

  .0351لسنة  1القانون رقم 

 حااور مناال وقماال ومعاقبااه االتجااار باألشااخا وان هنالااك عالقااه ومنقااه باانن بروتو

مت ده لمحا  ه الجرنمه عبر الوطنناه لسانه االمم الواالطيار واتياقنه  وبخاصه النسال

اذ ان هذا البروتوحور نحمار هاذه االتياقناه ونجاب تيسانره مقترناا بهاا ونتعانن  5111

مال اناالل اهتماام خاا  بالنساال واالطياار قنه على هذا البروتوحور تطبنق هذه االتيا

ه وتعطناط و مانه ل انا ذلك االتجار ومساعدتهم مل ا ترام حامر ل قاوقهم االنساانن

 .الطرار على ت قنق تلك االهدار التعاون بنن الدور ا

 العااهرلونرت ان جهود الدور المختليه  اف عار عصابه االمام لام تحان بمقادار  جام 

 .وبالتالف  ان تطور القانون الدولف بهذا االتجاه لم نحن  اعال 
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 الفصط الثاني

 بعد نشون منظمة االمم المتحدة بالبشر اإلتجارالج ود الدولية لمكا حة 

 

 اإلتجاااار لقاااد باااذلش الااادور جهاااودا  والااا ة  اااف مجاااار التعااااون لمحا  اااة جرنماااة 

وصادور اتياقنااش  0311خصوصا  بعد نشول منعمة االمام المت ادل عاام  باألشخا 

 اإلتجاار وقد انقن المجتمل الادولف ان محا  اة  باألشخا  اإلتجار دولنة بشأن  عر 

ف تعا ر جهود حا ة الدور ل شد امحاناتهاا وعحساها علاى المساتوت تقتل باألشخا 

 . الوطنف 

وتعد هذه الجرنمة مان اهام الت ادناش التاف تواجاه المجتمال الادولف خاالر هاذا القارن 

باعتبارهااا ماان الجاارائم الدولنااة والعااابرل لل اادود لااذا  ااأن منعمااة االماام المت اادل قااد 

ة إلااى تنااامف دور القااانون  ااف محا  ااة هااذه الجرنمااة الااا  الااطلعش بمهااام رئنساانه

 .  باألشخا  اإلتجار إلنسانف والقانون الدولف ل قو  االنسان  ف  عر الدولف ا

  -:وللر  تسلنط اللول على ذلك نقسم هذا اليصر إلى مب منن وهما 

 المب ث االور 

 اإلتجااار صاالة ب عاار دور منعمااة االماام المت اادل  ااف عقااد االتياقناااش الدولنااة ذاش ال

 .  باألشخا 

 المب ث المانف

 اإلتجااار دور القااانون الاادولف االنسااانف والقااانون الاادولف ل قااو  االنسااان  ااف  عاار 

 .  باألشخا 
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 المبحث االوط

 اإلتجار دور منظمة االمم المتحدة  ي اقد االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحظر 

 بالبشر

 

برعاناة  قاو  االنساان وتام  0311عاام ها ؤاالمم المت دل بعاد نشا منعمه لقد تعهدش

ذلك من خالر  طماة مان االتياقنااش والقاراراش والتقاارنر واالعالنااش واالجارالاش 

الدولنااة ل مانااة  قااو  االنسااان وولاال  اادا  لالنتهاحاااش االنساااننة وبهااذا الصاادد  قااد 

 اإلتجاااار بمحا  اااة  اصااادرش االمااام المت ااادل مجموعاااة مااان االتياقنااااش ذاش الصااالة

  -:خالر من وسور نستعرلها  باألشخا 

واستلالر دعارل اللنار  باألشخا  اإلتجار ب عر االتياقنة الدولنة  –المطلب االور 

 .  0313لعام 

االتياقناااة التحمنلناااة إلبطاااار الااار  وتجاااارل الرقناااق واالن ااارار  –المطلاااب الماااانف 

 .  0311والممارساش الشبنهة بالر  لعام 

اتياقنة االمم المت دل لمحا  اة الجرنماة المنعماة عبار الوطنناة لعاام  –طلب المالث الم

5111  . 

وبخاصااة  باألشااخا  اإلتجااار بروتوحااور مناال وقماال ومعاقبااة  –المطلااب الراباال 

 .  5111النسال واالطيار لعام 

بروتوحور محا  ة وتهرنب المهااجرنن عان طرناق البار والب ار  –المطلب الخامي 

 .  5111والجو لعام 
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 الم ل  االوط

 9191واستغالط داارة الغير لعام  باألشخاص اإلتجار االتفاقية الدولية بحظر 

 

بناان  منهاا بنود هذه االتياقنة  قد اتل   انها رحطش على عدل م ااور باالطالع على

د اساتلالر لادعارل اللنار وساماش هاذه اال عاار وشاروطها ومتاى ناتم اال عار التاف تعا

انطار العقاب على هذه اال عار وتسلنم المجرمنن وال االش التاف النسام  بهاا التسالنم 

وحااذلك اولاا ش االتياقنااة التعاااون الاادولف باانن الساالطاش القلااائنة للاادور وتشااجنل 

وسان االنعماة الالطماة  الدور على سن التشارنعاش بصادد وقار الهجارل مان بلادانهم

 . ل مانة المهاجرنن والسنما النسال واالطيار 

 0313واساتلالر دعاارل اللنار لعاام  باألشاخا  اإلتجاار ان االتياقنة الدولنة ب عر 

 .  تحونش من مماننه مواد  0310/تموط/1والذ  بدل النياذ  ف 

  -:تتونجا  لعدل اتياقناش قد سبقته وهف  شجال وان من سماش هذه االتياقنة انها

باالرقنق االبان   اإلتجاار  اور  0311/اناار/01االتيا  الادولف المعقاود  اف  -0

والمعااادر بااااالبروتوحور الاااذ  اقرتااااه الجمعناااة العامااااة لممااام المت اااادل  ااااف 

4/05/0311 . 

بااالرقنق  اإلتجااار  ااور ت اارنم  0301/انااار/1االتياقنااة الاادولف المعقااودل  ااف  -5

 . االبن  والمعدر بالبروتوحور سالر الذحر 

بالنساال  اإلتجاار  اور ت ارنم  0340/انلاور/41االتياقنة الدولنة المعقودل  ف  -4

واالطياااار باااالبروتوحور الاااذ  اقرتاااه الجمعناااة العاماااة لممااام المت ااادل  اااف 

41/01/0311  . 

بالنسااال   اإلتجااار  ااور تجاارنم00/01/0344الدولنااة المعقااودل  ااف االتياقنااة  -1

 .الباللاش والمعدلة بالبروتوحور سالر الذحر 

سام  بعقاد  0311ولما حان التطور الذ   صر بعد انشال منعمة االمم المت دل عاام 

اتياقنة تو د الصحوك المذحورل تم االتيا  بنن الدور االعلال على اصدار االتياقناة 
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والاذ  جاال  0313عاام واساتلالر دعاارل اللنار ل باألشاخا اإلتجاار الدولنة ب عار 

 باألشاااخا  اإلتجاااار نتنجاااة جهاااود دولناااة لتو ناااد الااارؤت  اااور حنيناااة محا  اااة 

تعاد مان ابشال اناواع  والتف وخصوصا  استلالر النسال  واالطيار  ف اعمار الدعارل

 . انتهاحاش  قو  االنسان 

 :وسور نسلط اللول على اهم ما جال  ف االتياقنة  نث ورد  ف 

 9المادة 

 ألهوال اخر  ااطرار هذه االتياقنة على انطار العقاب بأ  شخ  نقوم ارلالنتيق 

او توانته او تلالنله علاى قصاد الادعارل ا  تاى برلاال بقوادل شخ  اخر  -0

 .هذا الشخ  

 . باستلالر دعارل شخ  اخر ا  تى برلال هذا الشخ   -5

  2المادة 

 :   نتعلق اطرار هذه االتياقنة حذلك على انطار العقاب بحر شخ

قااوم عاان علاام بتمونلااه او المشااارحة  ااف ننملااك او ناادنر ماااخورا  للاادعارل او  -0

 . تمونله 

نااؤجر او نسااتأجر حلنااا  او جطئنااا  وعاان علاام مبنااى او محانااا  اخاار السااتلالر  -5

 . دعارل اللنر 

  3المادة 

تعاقب انلا   ف ال دود التف نسم  بها القانون الم لاف اناة م اولاة الرتحااب ا  مان 

 . وانة اعمار ت لنرنة الرتحابها  5و0م التف تتناولها المادتان الجرائ

  9المادة 

نست ق العقاب انلا   ف ال دود التف نسام  بهاا القاانون الم لاف ا ا  تواطاؤ عماد  

وتعتبر ا عار التواطؤ  اف ال ادود التاف نسام   5و0 ف اال عار التف تتناولها المادتان 

بهااا القااانون الم لااف ا جاارائم منيصاالة  نممااا حااان ذلااك لاارورنا  لمناال اال ااالش ماان 

 . العقوبة 
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  5المادة 

 ف ال االش التف نسم   نها للشخ  المتلرر بمقتلى القانون الم لاف باأن نصاب  

طر ا   اف الادعوت المقاماة بصادد ا  مان الجارائم التاف تتناولهاا هاذه االتياقناة نسام  

 . بذلك انلا  لمجانب بنيي الشروط التف تنطبق على المواطننن 

اال عاار التاف تعاد اساتلالال  ونستخل  من المواد المذحورل  اف االتياقناة انهاا  اددش 

نتوجب انطار العقوبة من  نث اصر اليعر واالعماار الت لانرنة والتواطاؤ العماد  

وامحاننااة اعتبارهااا جاارائم منيصاالة وذلااك لتجنااب اال ااالش ماان العقاااب حمااا ان هااذه 

 . االتياقنة لم تير   ف  ر  العقاب سوال احان مواطنا  ام اجنبنا  
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   الثانيالم ل

االتفاقية التكميلية ألب اط الرق وتجارة الرقيق واالنحرا ات الشبي ة بالرق لعام 

9151 

 

ترحط هذه االتياقنة والتف استندش الى االعالن العالمف ل قو  االنساان باناه ال نجاوط 

بالر  بجمنل صورها وجالش هذه اإلتجار استرقا    د او استعباده و عر الرقنق و

حمااا ولااعش  ااف  0351/انلااور/51الخاصااة بااالر  الموقعااة  ااف جنناار  ااف االتياقنااة 

ان االتياقنااة التحمنلنااة  0341اعتبارهااا عنااد عقااد هااذه االتياقنااة اتياقنااه السااخرل لعااام 

 01تتاألر مان  0311ألبطار الر  وتجارل الرقنق واالن را اش الشبنهة باالر  لعاام 

ك ال ار او الولل الناجم عن ارتهاان مادل وتشمر هذه االتياقنة اسار الدنن ونراد بذل

ماادنن بتقاادنم خدماتااه الشخصاانة لااامنا لاادنن علنااه اذا حانااش القنمااة المنصااية لهااذه 

, الخدماش ال تستخدم لتصينه هذا الدنن او لم تحن هذه الخادماش او طبنعتهاا م ادودل 

او ما نعرر بالقنانه ونراد بذلك  ار او ولال ا  شاخ  ملاطم باالعرر او القاانون 

و عن طرنق االتيا  باان نعان  ونعمار علاى ار  شاخ  اخار وان نقادم خادماش ا

 .معننه لهذا الشخ  بعو  او بال عو  ودون ان نملك  رنة تلننر ولعه 

اماار ل دون ان تملااك  ااق الاار   لااو لقااال باادر  ونجطوقاد عالجااش االتياقنااة الوعااد بتاا

  شخ  آخار او منال مالف او عننف ند ل ألبونها او للوصف علنها او ألسرتها او أل

الطو  او اسرته او قبنلته  ق التناطر عن طوجته لشخ  آخار لقاال ممان او عاو  

آخر او محان جعر المر ل لدت و ال طوجها ارما  ننتقر الى شخ  آخر حما اولا ش 

االتياقنة  الة الممارساش التف تسم  ال د االبونن او حلنهما او للوصاف بتسالنم طيار 

نة عشره الى شخ  آخر لقال عو  او بال عاو  علاى قصاد او مراهق دون المام

 . استلالر الطير او المراهق او استلالر عمله 

وتطلب هذه االتياقنة ولل  دا  لمعرار بان تير   دودا  دننا مناسبة لسن الطوا  

 .وتشجنل تسجنر عقود الطوا  
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الادور االطارار نقار حما نصش االتياقنة على انه نعتبر جرما  جنائنا   ف نعر قواننن 

الرقنااق ماان بلااد الااى آخاار بااأ  وساانله او م اولااة النقاار او االشااتراك  نااه ونتعاار  

االشخا  الاذنن نادانون بهاذه الجرنماة لعقوبااش شادندل جادا  وتتخاذ الادور االطارار 

 .جمنل التدابنر اليعالة لمنل قنام السين والطائراش التف ت مر اعالمها من نقر الرقنق

االتياقنة تبادر الدور االطرار المعلوماش بلناه حيالاه التنسانق العملاف حما تشمر هذه 

لما تتخذه من تدابنر لمحا  ه تجارل الرقنق وجالش االتياقنة بتعارنر مصاطل  الار  

والشااخ  ذو منطلااه مستلااعيه ومصااطل  تجااارل الرقنااق وحاار هااذه اال عااار تشااحر 

 . جرما  جنائنا  ونست ق القصا  ممن نمبش ارتحابهم له 

ان هذه االتياقنة هد ش الى تعطنط التعاون الدولف لمحا  ة استلالر دعاارل اللنار مان 

خااالر المال قااة والعقاااب وتساالنم المجاارمنن والمساااعدل القانوننااة والتنساانق وتجمناال 

الت قنقاش المتصلة بالجرائم والتيتن  واإلدانة وتأهنر الل انا واعادتهم الاى محاانهم 

 .  ف المجتمل 

ماان الجنساانن ألتاارا  الاادعارل وان  باألشااخا  اإلتجااار التاادابنر لمحا  ااة واتخاااذ 

الدور االطرار نتعهادون بسان االنعماة الالطماة ل ماناة المهااجرنن والسانما النساال 

واالطيار وحاذلك اعاادل الاراتبنن العاودل الاى اوطاانهم او االشاخا  الاذنن صادرش 

تخااذ التادابنر الالطماة للممارساة ب قهم  مر قانونف بطردهم وحذلك نصش االتياقناة با

علااى رقابااة محاتااب االسااتخدام بلنااة تياااد  تعاار  االشااخا  البااا منن عاان عماار 

 . والسنما النسال واالطيار لخطر الدعارل 

نتل  مما سبق ان تحالنر الدور  اف تطبناق هاذه االتياقناة مان شاأنه الم ا عاة علاى 

 .عنة وص نه مجتمعاتها من مشحالش امننه او اقتصادنة او اجتما
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 الم ل  الثالث

 2222اتفاقية االمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نية لعام 

 

هاااد ش االتياقناااة لتعطناااط التعااااون الااادولف لمنااال الجرنماااة المنعماااة عبااار الوطنناااة 

ماادل ( ا دت واربعانن)ومحا  تها بمطند من الجهود واليعالنة واشتملش االتياقنة على 

هاا تجارنم المشاارحة  اف عصاااباش اجرامناه منعماه وتسار عائاداش الجاارائم مان اهم

مان االتياقناة تعرنار للجماعاة ( 5)واليساد وعرقله سنر العدالة  نث ورد  ف المادل 

( 4)اإلجرامنة المنعمة وللمصطل اش المستخدمة  ف هذه االتياقنة وقد  ددش الماادل 

ل عبر الوطنناة اذا ارتحباش  اف احمار نطا  تطبنق االتياقنة  نث  ددش الجرم ذا طاب

من دولة وا دل او اذا ارتحبش  ف دولة وا ادل ولحان جارت جاناب حبنار مان االعاداد 

او ارتحبش  ف دولة وا ادل , والتخطنط او توجنهه او االشرار علنه  ف دولة اخرت 

ولحن للعش  ف ارتحابه جماعة اجرامناة منعماة تمااري انشاطة اجرامناة  اف احمار 

 . وا دل او ارتحبش  ف دولة وا دل ولحن له امارا   ف دولة اخرت من دولة 

مان هاذه االتياقناة باان تتخاذ حار دولاة طارر ماا قاد نلاطم مان ( 1)وقد اوردش المادل 

وتشامر , تدابنر تشرنعنه وتدابنر اخرت لتجرنم اال عار الجنائنة عنادما ترتحاب عمادا  

وتاادابنر ( 1المااادل )رنم اليساااد وتجاا( 1المااادل )ذلااك بتجاارنم تساار عائااداش الجاارائم 

منه وت دند مسؤولنة الهنئاش االعتبارنة عان المشاارحة ( 3)محا  ه اليساد  ف المادل 

واجرالاش المال قة والمقالال والجاطالاش والمصاادرل ( 01المادل ) ف هذه الجرائم 

 ( .04,  05,  00المواد ) واللبط 

 باألشاخا ر بان تحون جرنمة االتجاار الدور االطرا المذحورلقد الطمش االتياقنه و

و ف ا  معاهده لتسالنم المجارمنن ساارنة  الناا وان تتعهاد  خالعة لتسلنم المجرمنن

هااذه الجرنمااه  ااف حاار معاهااده لتساالنم المجاارمنن  نمااا بعااد  بااإدرا الاادور االطاارار 

نقااار االشاااخا  الم حاااوم علااانهم والمسااااعدل القانونناااة المتبادلاااة وحاااذلك  اااف مجاااار 
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اذ القاااانون وجمااال وتباااادر وت لنااار اش المشاااترحة والتعااااون  اااف مجاااار انياااقاااوالت قن

المعلوماش عن طبنعة الجرنمة المنعمة والتدرنب والمساعدل التقنناة و ماناة الشاهود 

مااان االتياقناااة ( 51,  51,  01,  01,  01الماااواد )ومسااااعدل اللااا انا و ماااانتهم 

وتساونة النطاعااش ( 51,  51اد الماو)وحذلك تعطنط التعاون مل اجهاطل نيااذ القاانون 

لمطاارار  ااف للاادور وتااو نر آلناااش التنينااذ ماان خااالر عقااد مااؤتمراش ( 41المااادل )

االتياقنااة ماان اجاار ت ساانن قاادرل الاادور االطاارار علااى محا  ااة الجرنمااة المنعمااة 

وتعطنط تنينذ االتياقنة 
(1)

 . 

العاالم خصوصاا  بعاد لقد باتش الجرنمة المنعمة عبر الوطننة خطارا  نشاهده حار دور 

انتشاار التحنولوجنااا المتطاورل والتااف اصاب ش هااذه الجرنماة عااابرل لل ادود  نااث ان 

المال ع ان الجرنمة المنعمة حانش تتجه  ف المالف الاى ان نحاون نشااطها تقلنادا  و 

اقلنمنا  تنر ان االتجاه العالمف و ت  ال دود بانن الادور والتطاور السارنل  اف وساائر 

حار , تصار قاد هناأ مناخاا  مناسابا  لنشااط الجرنماة المنعماة عبار ال ادود االنتقار واال

هااذه االعتباااراش وتنرهااا ادش الااى امتااداد الجرنمااة المنعمااة عباار ال اادود والقاااراش 

لمجاالش لم تحن مألو ة من قبار وقاش حاناش الجرنماة المنعماة مقصاورل علاى اوجاه 

 اإلتجااااار الن جاااارائم بالمخاااادراش والقمااااار اصااااب ش ا اإلتجااااار نشاااااط تقلنااااد  ح

باألطياار واالعلاال البشارنة مان اهام جارائم  اإلتجاار وتسر االماوار و باألشخا 

 العصر ال دنث 

ونتعنن التيرقة بنن المنعماش اإلجرامنة الم لنة والمنعماش اإلجرامنة عبار الوطنناة 

لتلاك  نث نمتد نشاط االولى داخر اقلنم دولاة وا ادل بننماا نتعادت نشااط اليئاه المانناة 

ال دود
(2 )

. 

                                                           

/ 51قارار الجمعناه العاماة رقام , اتياقنه االمم المت دل لمحا  ه الجرنمة المنعمة عبر الوطنناة )االمم المت دل ( 0

11  ,RES /A  01/0/5111 ف. 

الجرنمة المنعمة ا دراسة مقارنه من خالر اليقه والدراسااش واالتياقنااش الدولناة , الم امف نطنه نعنم شالال ( 5

 . 04ا  5101, الطبعة االولى , بنروش , منشوراش ال لبف ال قوقنة  , 
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تجندش الدور ومنعمه االمم المت دل إلعادل تعطناط مباادئ  دولخطورل هذه الجرائم  ق

الد اع عن المجتمعاش وتنعنم االتياقناش االنساننة وولال سناسااش جنائناة معاصارل 

امااال  باساااتقرار الااادور وساااالمه مجتمعاتهاااا وقااد اتخاااذش االمااام المت ااادل للعدناااد مااان 

 :عمة ومنها االتياقناش والمعاهداش  نما بنن الدور لمحا  ة الجرنمة المن

 .المعاهدل النموذجنة لتسلنم المجرمنن  -0

 .المعاهدل النموذجنة لتبادر المساعدل  ف المسائر الجنائنة  -5

 ( .0331ها انا  مؤتمر)حا  تها ممعاهدل منل الجرنمة المنعمة و -4

تنر المشروع  ف المخدراش والماؤمراش  اإلتجار اتياقنه االمم المت دل لمحا  ة  -1

 .العقلنة 

تعاد اهام اتياقناه  5111طنناة لعاام اتياقنه محا  ة الجرنمة المنعمة عبر الورت ان ون

آلنه للتعاون بنن الدور االطارار  اف محا  اه الجرنماة  االطار القانونف العام و للت

طر ا   ف هذه االتياقنة المهمة  العرا نعد التف  المنعمة عبر الوطننة و
(1)

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لنن المل قانن بهاا انلم العرا  الى اتياقنه االمام المت ادل لمحا  اة الجرنماة المنعماة عبار الوطنناة والبرتوحاو( 0

 .  01/1/5111 ف  1110وتم نشر قانون االنلمام  ف جرندل الوقائل العراقنة بالعدد  5111سنه 
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 الم ل  الرابع

النسان واال فاط  وبخاص  باألشخاص اإلتجار ومعاقب  وقمع بروتوكوط منع 

 2222لعام المكمط التفاقي  االمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نية

 

 اإلتجاار نهدر هذا البروتوحور الى توقنل العقوباش على حر من نسهم او نشترك  اف 

وخاصة النسال واالطيار وقد تطر  حذلك الى تجارل االعلال بااختالر  باألشخا 

 .األشخا  وسرقة اعلائهم  

اقتناعااا  ماان الاادور  جااال هااذا البروتوحااورمااادل و( 51)ماان  ونتااألر هااذا البروتوحااور

االعلال  ف االمم المت دل باستحمار اتياقنه االمم المت دل لمحا  اه الجرنماة المنعماة 

وبخاصاه النساال  باألشاخا  اإلتجاار دولف لمنل وقمال ومعاقباة  عبر الوطننة بصك

 .واالطيار سنيند  ف منل ومحا  ه تلك الجرنمة 

وما نمنط هذا البروتوحاور انهاا محملاه التياقناه االمام المت ادل لمحا  اة الجرنماة عبار 

 .نحون تيسنره مقترنا  باالتياقنة و 5111لعام الوطننة 

 : ط هي واا ما اهداف هذا البروتوكو

 .الل اهتمام خا  للنسال واالطيار مل ان,  باألشخا  اإلتجار منل ومحا  ه  -0

 . قوقهم اإلنساننة لمل ا ترام حامر , ومساعدتهم اإلتجار  مانه ل انا ذلك  -5

 .تعطنط التعاون بنن الدور االطرار على ت قنق تلك االهدار  -4

وذلك بااربل  قاراش و  باألشخا  إلتجار ل تعرنيا  وال ا  ( 4)المادل وقد وردش  ف 

رائم ذاش طااابل عباار جاانطااا  االرتباااط  نااث اعتباارش تلااك ال( 1)المااادل  لاا شووا

 .العه  نها جماعه اجرامنه منعمه وطنف وتحون ل

مناه ( 1)ونرت اهمنه هاذا البروتوحاور مان خاالر منال اال عاار الجرمناه و قاا للمااده 

لميهااوم االساسااف للنعااام القااانونف التااف  ااددش اال عااار المجرمااه هااو الشااروع و قااا ل

مان هاذه المااده ( 0)حشرنك  ف ا د اال عار المجرمه و قاا لليقاره  والمساهمه  للدولة
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الاااا ه الاااى الت ااار  والمال قاااه .  وتنعااانم وتوجناااه الشاااخا  اخااارنن الرتحابهاااا

لمرتحبنها  نمما تحون تلك الجرائم ذاش طابل عبر وطنف وتحون لالعه  نها جماعاه 

 .منعمه اجرامنه 

الطماش الادور االطارار  (1)هذا البروتوحور باان المااده  ونعتقد ان من اهم ممنطاش

لتجاارنم بعاا  اال عااار ومنهااا الشااروع واالشااتراك باتخاااذ تاادابنر تشاارنعنه الطمااه 

والمسااااهمه وبالتاااالف  اااان ذلاااك نعاااد خطاااوه انجابناااه  اااف طرناااق محا  اااه االتجاااار 

 .باالشخا  

ماان خااالر صااون ال رمااة  باألشااخا  اإلتجااار نا  مانااة لاا ا( 1)و ااددش المااادل 

سارنه وان تحياار  اإلتجااار الشخصانة لللا انا وجعاار االجارالاش القانوننااة المتعلقاه ب

حاار دولااة طاارر ا تااوال نعامهااا القااانونف او اإلدار  الااداخلف علااى تاادابنر تااو ر 

وان تنعاار  ااف تنينااذ تاادابنر تتاان  التعااا ف الجسااد   باألشااخا  اإلتجااار للاا انا 

وتااو نر  اار  العماار والتعلاانم والتاادرنب  اإلتجااار لنيسااانف واالجتماااعف للاا انا وا

والسحن الالئق وخصوصا  للنسال واالطيار لما تحير حر دولة طارر ا تاوال نعامهاا 

القااانونف علااى تاادابنر مناساابه شاار  لللاا انا امحاننااه ال صااور علااى تعااون  عاان 

نمهاا بصايه مؤقتاه او دائمناه او االلرار التاف تحاون قاد ل قاش بهام والبقاال داخار اقل

الاى اوطاانهم وتساهنر عاودتهم وخصوصاا  لمشاخا  الاذنن  اإلتجاار اعادل لا انا 

ن ذلاك الشاخ  مان العاودل الاى لنسش لدنهم ومائق رسمنه ومتهنأل ومائق ساير لتمحان

 بلده 

وبخاصاااه النساااال  باألشاااخا  اإلتجاااار ونااارت ان بروتوحاااور منااال وقمااال ومعاقباااة 

نعاد مان اهام البروتوحاوالش التاف تشامر قواعاد وتادابنر عملناه  5111واالطيار لعام 

لمحا  ااة اسااتلالر االشااخا  وبخاصااه النسااال واالطيااار وان اتخاااذ اجاارالاش  عالااه 

نتطلااب نهجااا  دولنااا  شااامال   ااف بلاادان المنشااأ  باألشااخا  اإلتجااار لمناال ومحا  ااه 

 اإلتجار جرنن و مانه ل انا ذلك اومعاقبة المت اإلتجار والعبور والمقصد لمنل ذلك 

 . بوسائر منها  مانة  قوقهم اإلنساننة المعترر بها دولنا  



81 
 

لاذا  اان هاذه االتياقنااه تولا  بشاحر جلااف اهمناه التعااون الاادولف  اف مجاار مساااعده 

 ااف اعتماااد تاادابنر تشاارنعنه اللاا انا و مااانتهم واتخاااذ التاادابنر لحاار دولااه طاارر 

وال ماناه وتعطناط وساائر  والمحا  اة ف مجار المنال وولل سناساش وبرامج شامله 

ائف او المتعدد االطرار وبخاصه النسال واالطياار واتخااذ تادابنر اخارت نالتعاون الم

ا التعاااون الاادولف المتعاادد هاابوسااائر من والمقا نااة واالجتماعنااة التعلنمنااةمماار التاادبنر 

 .االطرار 
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 الم ل  الخامس

مط كمكا حة ت ري  الم اجريا اا  ريق البر والبحر والجو المبروتوكوط 

 2222التفاقية االمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نية لعام 

 

نرحط البروتوحور على  سن معاملة المهاجرنن و مانة  قاوقهم االنسااننة وم ارباة 

وساائر االنشاطة انشطة الجماعاش االجرامنة المنعماة  اف مجاار تهرناب المهااجرنن 

االجرامنااة ذاش الصاالة بمولااوع البروتوحااور وقااد تلاامن البروتوحااور مااواد عدناادل 

ر وتادابنر محا  اة تهرناب المهااجرنن عان تهرنب المهاجرنن عان طرناق البا)ها اهم

وشااارعنة الوماااائق ,  مااان ومراقباااة الوماااائق , طرناااق الب ااار والتااادابنر ال دودناااة 

 ( .وصال نتها والتدرنب والتعاون التقنف

الادور  وان هدر هذا البروتوحور هو لت يناطمادل ( 51)ان هذا البروتوحور نتلمن 

لمواجهااة هااذه المشااحلة  ااف لااول مااا نترتااب علنهااا ماان مشااحالش امننااه تهاادد  ماان 

واستقرار الدولة الجاذباة للمهااجرنن و اف الوقاش نيساه تهادد  ناال المهااجرنن نتنجاة 

 . بهم وبأعلائهم  تجار اإلتعرلهم لالبتطاط واالستلالر الجنسف و

ونأتف هذا البروتوحور محمال  التياقنه االمام المت ادل لمحا  اة الجرنماة المنعماة عبار 

الوطنناااة وان اتااارا  هاااذا البروتوحاااور هاااف منااال ومحا  اااة وتهرناااب المهااااجرنن 

وتعطنط التعاون بنن الدور االطرار ت قنقا  لتلك اللانة مال  ماناة  قاو  المهااجرنن 

لمصااطل اش المسااتخدمة ألتاارا  هااذا ماان البروتوحااور ا( 4)وقااد  ااددش المااادل 

البروتوحور حتعبنر تهرنب المهاجرنن والدخور تنر المشروع واول ش  اف الماادل 

نطا  االنطبا   نث تحون تلاك الجارائم ذاش طاابل عبار وطناف وتحاون لاالعه ( 1)

بها جماعة اجرامنة منعمه وحذلك على  مانة  قو  االشاخا  الاذنن نحوناون هاد ا  

  .لتلك الجرائم 
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بالطام الدور باتخاذ تادابنر تشارنعنه لتجارنم اال عاار  اار ارتحابهاا ( 1)وبننش المادل 

او منيعاة  رل علاى منيعاة مالناهعمدا  من اجر ال صور بصورل مباشرل او تنار مباشا

اخاارت وهااذه اال عااار هااف تهرنااب المهاااجرنن وتاادابنر ال صااور علااى ومااائق سااير 

واطنا  او مقنما  دائما   ف الدولة المعننة مطورل او هونة مطورل وتمحنن شخ  لني م

حما تعتماد , من البقال  نها دون تقند بالشروط الالطمة للبقال المشروع  ف تلك الدوله 

انلا  حر دولاة طارر تادابنر تشارنعنه وتادابنر اخارت لتجارنم الشاروع  اف ارتحااب 

 عااار الجارم والمساااهمة حشاارنك او تنعاانم او توجنااه اشااخا  الرتحاااب جاارم ماان اال

 . المجرمه  ف هذا البروتوحور 

علاى , بمبد  التعاون بنن الادور االطارار الاى اقصاى  اد ممحان ( 1)وجالش المادل 

منل وقمل وتهرنب المهااجرنن عان طرناق الب ار و قاا  ال حاام قاانون الب اار الادولف 

اتخااذ تادابنر متنوعاه لمحا  اه تهرناب المهااجرنن عان ( 1)وعلى الدور و قاا  للماادل 

رنااق الب اار ماان خااالر اعااتالل السااين وتيتنشااها واتخاااذ شااروط وقائنااه حااذلك اتخاااذ ط

ودون االخالر بالتعهاداش الدولناه  نماا نتعلاق ب رناة ( 00)تدابنر  دودنة و قا  للمادل 

 رحااة الناااي علااى ان تعااطط الاادور االطاارار  نمااا بننهااا وماال المنعماااش الدولنااه 

المجتمل المادنف لتادرنب العااملنن بماا  المختصه والمنعماش تنر ال حومنة وعناصر

مااان هاااذا البروتوحاااور و ماناااة  قاااو  ( 1)نحياااف لمنااال السااالوك المبااانن  اااف الماااادل 

المهاااجرنن الااذنن نحونااون هااد ا  لااذلك الساالوك وحااذلك تتأخااذ الاادور االطاارار ساان 

التشاارنعاش عنااد االقتلااال لصااون و مانااة المهاااجرنن وعاادم الخلااوع للتعااذنب او 

المعاملة او العقوبة القاسنة او الالإنساننة او المهننة وان تتخذ الادور تنره من اشحار 

االطرار التدابنر المناسبة لحف تو ر للمهاجرنن  مانة مالئمه من العنر الذ  نمحان 

ان نسلط علنهم سوال من ا راد او جماعاش الجرنمة المنعمة 
(1)

 . 

                                                           
بروتوحور محا  ة تهرناب المهااجرنن عان طرناق البار والب ار والجاو المحمار التياقناه االمام , االمم المت دل  (0

 A/RES/55/25المت دل لمحا  ة الجرنمه المنعماه عبار الوطنناة مان قارار الجمعناه العاماه لالمام المت ادل رقام 

 . 01/00/5111بتارنو 
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اجرنن المهربنن الى بالدهم من البروتوحور على المادل المه( 01)وقد رحطش المادل 

 االصلنه 

نتل  مما سبق ان جرنمة تهرنب المهاجرنن ت ولش الى مشحلة عالمناة تعاانف منهاا 

لهااذه العاااهرل  الساالبنةعلااى  ااد سااوال  ااف لااول االمااار  والمتقدمااةالاادور النامنااه 

لذلك حاان ال باد ,  واألمننةوالنيسنة  واالجتماعنةوتداعناتها  ف المجاالش االقتصادنة 

من انجاد آلناش ووسائر لمواجهة جرنمة تهرنب المهااجرنن مان خاالر التاطام الادور 

والبروتوحوالش التحمنلنة لها وبصايه  المنعمةباتياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة 

وبخاصه النسال واالطياار  باألشخا  اإلتجار خاصه بروتوحور منل وقمل ومعاقبه 

ا  ة تهرنب المهاجرنن عن طرنق البر والب ر والجو وبروتوحور مح
(1)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  010المصدر السابق ا  , تجار بالبشر جرائم اال, سالم ابراهنم بن ا مد النقبف  (0
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 المبحث الثاني

 اإلتجار دور القانوا الدولي االنساني والقانوا الدولي لحقوق االنساا  ي حظر 

 بالبشر

 

ان القانون الدولف موجه  ف االساي الى الادور لاذا  اان المساؤولنه نت ملهاا حار  ارد 

المجتمل بما نشنر الى ا تارام  قاو  االنساان وهاو المساؤولنه المشاترحه او هنئه  ف 

التف تقل على عاتق الدور
(1)

  . 

ان هناك تحامر بنن القانون الدولف االنسانف والقانون الدولف ل قو  االنسان  حالهما 

 نسعى الى  مانه اروا  البشر وص تهم وحرامتهم وان حان ذلك من طاونه مختليه 

ل   ااف  اانن ان القااانون لاادولف االنسااانف ننطبااق  ااف اولاااع النااطاع المساا القااانون ا

 اف ال ارب االنساان اليارد  اف جمنال االوقااش   ت ماف  قاو الدولف ل قاو  االنساان

والسلم على السوال بند ان بع  معاهداش  قو  االنسان تجنط لل حوماش ان تانق  

الاادولف االنسااانف بااا  بعلااا ماان ال قااو   ااف  الااة الطااوارئ بننمااا النساام  القااانون 

 .نق  النه صمم اصال لننطبق  ف  االش الطوارئ وهف النطاعاش المسل ه 

الااى  مانااة االشااخا  الااذنن النشااارحون او ك لحااذنهاادر االنسااانف الاادولف والقااانون 

نتوقيون عان المشاارحه  اف االعماار العدائناه وتيار  القواعاد الاوارده  ناه واجبااش 

صممش لوقاش السالم  القانون الدولف ل قو  االنسان قدعلى جمنل اطرار النطاع اما 

 ف الدرجه االولى  هف تنطباق علاى الجمنال وهاد ها الارئني هاو  ماناه اال اراد مان 

                                                           

1)Human trafficking a crime that shames us all Vienna forum report away forward to 

combat on drugs and acriue, newyork,2008  P37. 
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السلوك التعسايف مان جاناب  حومااتهم والنتعامار قاانون  قاو  االنساان مال اسالوب 

 .االعمار العدائنه  تسننر

و قاو  االنساان اوال وقبار حار شاف علاى ونقل واجب تنينذ القانون الدولف االنساانف 

الاادور  القااانون االنسااانف نلااطم الاادور باتخاااذ تاادابنر عملنااه وقانوننااه ماان قبناار ساان 

التشرنعاش الجطائنه ونشر القانون الادولف االنساانف وبالممار تلتاطم الادور بناالا علاى 

 .نه قانون  قو  االنسان بموالمة قانونها الوطنف لنتوا ق مل االلتطاماش الدول

 لنااش م ادده تسااعد  اف تنيناذه والادور مطالباه ونو ر القانون الادولف االنساانف عادل 

الدولنااه  اللجنااةعلااى وجااه الخصااو  بحيالااه ا تاارام القااانون االنسااانف ونوحاار الااى 

 . اإلنساننةللصلنب اال مر امر اساسف  ف تأمنن ا ترام القواعد 

م اتياقنااه االماام المت اادل لمحا  ااة الاادولف والتااف وردش  ااف ا حااا و ان ا حااام القااانون

 اإلتجااار تعتباار ماان اهاام الوسااائر لمحا  ااه جاارائم  الوطننااةعباار  المنعمااة الجرنمااة

باألشخا 
(1 )

وللار  تسالنط اللاول علاى دور القاانون الادولف االنساانف والقاانون 

ومانمملااااه ماااان انتهاحااااا ل قااااو  االنسااااان ودور الخطااااط  الاااادولف ل قااااو  االنسااااان

ونقساام ذلااك  ااف اربعااة  بالبشاار اإلتجااار  ااف محا  ااة جاارائم  لنمنااهوالمبااادراش االق

 : مطالب 

 . بالبشر اإلتجاردور القانون الدولف االنسانف  ف محا  ة  –المطلب االور 

 . بالبشر اإلتجار دور القانون الدولف ل قو  االنسان  ف محا  ة  –المطلب المانف 

 .نممر انتهاحا ل قو  االنسان  االتجار بالبشر –المطلب المالث 

 نمنه  ف محا  ه االتجار بالبشردور الخطط والمبادراش االقل –ب الرابل المطل

 

 

 

 

                                                           
رسالة , الناش محا  ة االتجار بالبشر  ف اطار القانون الدولف العام , امنر ت سنن اليللف  (0

 .  13ا   5105, حلنة ال قو  , لبنان , ماجستنر الجامعة االسالمنة 
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 الم ل  االوط

 بالبشر اإلتجار دور القانوا الدولي االنساني  ي مكا ح  

 

ان القااانون الاادولف االنسااانف ن مااف  قااو  االنسااان  ااف النطاعاااش المساال ة وتشاامر 

 ناث شاحلش  0313القانون الدولف االنسانف  ف اتياقناش جننر االربل لعاام مصادر 

تحون قابلة للتطبنق اال  ف سنا    عرا  لمننا  لالستعباد والممارساش الشبنهة به وال

وقد شحلش نصو  هذه االتياقناش قاعدل قانوننه ال نساتهان بهاا , النطاعاش المسل ة 

لاد اإلنسااننة وامتادادا  لجارائم ال ارب  جرنماة ف مجار ت رنم االسترقا  باعتبااره 

مان  ماناة المادنننن والمقااتلنن لاد ماا  0311 قد نصش اتياقنه الها  الرابعاة لعاام 

نمحن ادراجه ت ش مسمى االسترقا  والعمر القسر 
(1)

 . 

للصالنب اال مار القاانون الادولف االنساانف باناه مجموعاه مان  الدولناة اللجنةوتعرر 

الساباب انسااننه ونعارر حاذلك  المسال ةدر لل د من امار النطاعااش القواعد التف ته

ورتم تعادد تعرنيااش القاانون الادولف  المسل ةبانه قانون ال رب او قانون النطاعاش 

على  قنقه وا اده ميادهاا ان هادر هاذا القاانون هاو  ماناة االنسانف اال انها اجمعش 

 .االشخا  الذنن نعانون من ونالش ال رب 

ونمحن تعرنر القانون االنسانف الدولف بأنه نشر قواعد القانون الدولف التف تستهدر 

الاذنن نعاانون وناالش هاذا الناطاع وحلاك  ف  ااالش الناطاع السال   ماناة االشاخا  

 .  مانة المبانف والممتلحاش التف لني لها عالقة مباشرل بالعملناش العسحرنة 

                                                           
المصاادر السااابق ا , آلناااش محا  ااه االتجااار بالبشاار  ااف اطااار القااانون الاادولف العااام , امناار ت ساانن اليلاالف  (0

 31 
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ونن القاانون االنساانف الادولف وهاف قاانون وقد اسهمش ماالث تنااراش رئنسانة  اف تحا

جنناار وقااانون الهااا  واتياقناااش وقااراراش االماام المت اادل امااا قااانون جنناار  ترجاال 

نشااأته إلااى معرحااة سااوليرننو ال ربنااة باانن الجنشاانن اليرنسااف والنمساااو   ااف شاامار 

إلاى نشار ( هنار  دوناان)انطالنا والتف نشاأش عنهاا ميساف حمنارل د عاش السونسار  

داعنااا  إلااى ساارعة نجاادل وانقاااذ الجر ااى والمرلااى  ااف العملناااش  0115عااام حتابااه 

العسااحرنة بصاارر النعاار عاان جنساانتهم مطالبااا  بإنشااال جمعناااش وطننااة للقنااام بهااذه 

المهام االنساننة وقد شيل ذلاك بإنشاال اللجناة الدولناة لمعاوناه الجر اى والتاف اصاب  

دولاة اوربناة  اف جننار  01واعتمدش اسمها  نما بعد اللجنة الدولنة للصلنب اال مر 

اور اتياقنة من سلسلة اتياقناش جننر  ف القاانون االنساانف الادولف وهاذه  0111عام 

  -:االتياقناش وصلش عددها إلى اربعة اتياقناش وهف 

 . اتياقنة ت سنن  ار الجر ى والمرلى بالقواش المسل ة  ف المندان  -0

 . قواش المسل ة  ف الب ار اتياقنة لت سنن  ار جر ى ومرلى وترقى ل -5

 . االتياقنة المتعلقة بمعاملة اسرت ال رب  -4

 . اتياقنة  مانة االشخا  المدنننن  ف وقش ال رب  -1

وقد جال  ف مبادئ القانون الدولف االنسانف ان لحر انسان  ق ا ترام شر ه و قوقاه 

ملااة تناار والت قناار والمعاالعائلنااة ومعتقداتااه وعادتااه وان ت عاار ممارساااش التعااذنب 

 . االنساننة او االعتدال علنهم 

لااذا  ااأن القااانون االنسااانف الاادولف ناانعم بصااية خاصااة عالقااة المت اااربنن وعالقااتهم 

برعانا االعدال وقصده االساسف ال د مان شارور ال ارب واشااعة الر ماة االنسااننة 

مان بل انا ال رب وعدم استلاللهم بما نتنا ى مل قانون  قو  االنسان سوال حاانوا 

الجر ى والمرلاى واالسارت مان االعادال والتعامار االنساانف مال الساحان المادنننن 

 .نشترحون  ف قتار  الذنن ال

 ان القانون الدولف االنسانف نهدر  ف النهانة هاو ال يااع علاى حراماة االنساان علنه 

 . وادمنته امنال النطاعاش المسل ة من ا  صور من صور االتجار بالبشر 
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 الثاني الم ل 

 بالبشر اإلتجار دور القانوا الدولي لحقوق االنساا  ي مكا حة 

 

لقااد باارط اهتمااام االماام المت اادل  ااف تقناانن  قااو  االنسااان وجمالنتهااا نتنجااة طبنعنااة 

وان منماا  االمام المت ادل , لمواجهة االنتهاحاش التف تعرلش لها الحراماة اإلنسااننة 

اساانة لإلنسااان وبحرامااة الحااائن البشاار  قااد احااد علااى انمااان الشااعوب بااال قو  االس

وقنمته وان ت قنق التعاون الدولف ل ار المساائر الدولناة ذاش الصانلة االقتصاادنة او 

االجتماعناااة او المقا ناااة او اإلنسااااننة وتعطناااط ا تااارام  قاااو  االنساااان وال رنااااش 

و الللة األساسنة للناي جمنعا  والتشجنل على ذلك بال تمننط لنا نة العر  او الجني ا

او الدنن
(1)

إن اخلااع )حما  حدش المادل االولى من االعالن العالمف ل قو  االنسان  

الشاااعوب الساااتعباد االجنباااف وسااانطرته واساااتلالله نشاااحر انحاااارا  ل قاااو  االنساااان 

األساساانة ونتناااق  ماال منمااا  االماام المت اادل ونساافل الااى قلاانه السااالم والتعاااون 

 ( .العالمننن

و قاو  االنساان نصاش  باألشاخا  اإلتجاار لنة الخاصة بمحا  ة وان الموامنق الدو

بالبشاار او الاار  او االسااتعباد بجمناال اشااحاله ومنهااا  اإلتجااار علااى ت اارنم او مناال 

الومااائق التأسنساانة للنعااام الاادولف ل قااو  االنسااان تاان  صاارا ة علااى  عاار الاار  

                                                           
 0311, نما  االمم المت دل م (0



90 
 

نجوط اساترقا  او  من االعالن العالمف ل قو  االنسان تن  على انه ال( 1)والمادل 

استعباد ا  شخ  ون عر االسترقا  وتجارل الرقنق بأنواعها حا ه 
(1 )

. 

بأناه  0311مان العهاد الادولف لل قاو  المدنناة والسناسانة لعاام ( 1)حما نصش المادل 

والنجاوط ( النجوط استرقا  ا د ون رم االساترقا  واالتجاار باالرقنق حا اة اشاحالها)

 . ر  ممارسة العمر على ا   رد بالقول او بالجبر استعباد ا د حما النجوط  

من العهد الدولف لل قو  االقتصادنة واالجتماعنة والمقا نة لعاام  01/4وجالش المادل 

نجااااب  مانااااة االطيااااار واالشااااخا  ماااان االسااااتلالر االقتصاااااد  )بأنااااه  0311

 ( . واالجتماعف

حمااا ان هناااك مجموعااة ماان الموامنااق الدولنااة التااف ولااعش بجهااود االماام المت اادل 

ومنعماتها المتخصصة وعرلش على الدور للتوقنل والتصدنق ومنها موامنق دولناة 

ل مانااة االنسااان االحماار شااعيا  وماانهم النسااال واالطيااار والمتخليااون عقلنااا  والمعوقااون 

دنمف الجنساانة  هااؤالل ن تاااجون إلااى والشاانوق والعمااار المهاااجرون والالجئااون وعاا

عنانااة و ماناااة خاصاااة وهاااو مااا ساااعش الناااه االمااام المت اادل مااان خاااالر العدناااد مااان 

االعالناش الدولناة مال ساعف لت ونار هاذه االعالنااش إلاى موامناق توقال علنهاا الادور 

  -:وتصد  علنها ومنها 

  . 0313اتياقنة منل االتجار باألشخا  واستلاللهم  ف الدعارل لعام  -0

 .  0315اتياقنة  ور ال قو  السناسنة للمر ل عام  -5

 .  0311اتياقنة بشأن جنسنة المر ل المتطوجة لعام  -4

 .  0311اتياقنة بشأن ولل االشخا  عدنمف الجنسنة عام  -1

 .  0311اتياقنة القلال على جمنل اشحار التمننط لد المر ل لعام  -1

 .  0313اتياقنة  قو  الطير لعام  -1

 . ل السادسة وقد اوردش الماد

                                                           
القاااهره ا ا دار الشاارو  ,  5طبعااه , الومااائق الدولنااة المعننااة ب قااو  االنسااان , م مااود شاارنر بساانونف . د (5

 114ا   5111
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وقاد  بشاربال اإلتجاار وخالصه القاور ان االتياقنااش الدولناة واالعالنااش قاد  عارش 

آمره ال نجوط مخاليتها وان هذا ال عار هاو القاعادل  حقاعدلاستقر  ف القانون الدولف 

ال نهاا تتعلاق بالنعاام  ر التف لم تصاد  على االتياقناش واالعالناشالملطمة  تى للدو

 .العام الدولف 

ساااتحون عرلاااه لت مااار  لبشاااربا اإلتجاااار لاااذا  اااان ا  دولاااة تتهااااون  اااف محا  اااة 

 . المسؤولنة الدولنة

 

 

 الم ل  الثالث

 يمثط انت اكا لحقوق االنساا االتجار بالبشر

 

ان  رمااه االنسااان ماااهف  ااف جوهرهااا اال حرامااه االنسااان  هااف تعنااف عاادم العبااث 

بانساننته وعدم امتهاناه وت قناره واذاللاه بار تحرنماه وا تراماه وتععنماه وذلاك دون 

 النعر الى جنسه او جنسنته او اصله او دنانته او مرحطه االجتماعف او االقتصاد  

وماان ماام نتساااوت  نهااا حاماار الجااني سااان والحرامااه االنساااننه صاايه متأصااله  ااف االن

 البشر  ب حم انتمائهم لالنساننه  الحرامه تنتسب لالنسان بوصيه انسانا منذ والدته 

وقد بذر المجتمل الدولف جهودا حبنره مان اجار اعاالل شاأن الحراماه االنسااننه وذلاك 

 .من خالر االتياقناش الدولنه بهذا الشأن 

لناه  قوقاا لالنساان ب ناث نحاون مان  اق حار انساان وقد ولعش هذه االتياقناش الدو

التمسااك بهااذه ال قااو  ومنهااا ال ااق  ااف ال ناااه وال ااق  ااف ال رنااه وال ااق  ااف العماار 

 .وعدم التعر  لشخصه 

وتعااد جرنمااه االتجااار باالشااخا  خرقااا ل ااق االنسااان الشااامر  ااف ال ناااه وال رنااه 

ا  نااؤد  الااى التيحااك والت اارر ماان العبودنااه بجمناال اشااحالها وان االتجااار باالشااخ

 االجتماعف وتسهم هذه العاهره الى تدمنر البننه الت تنه والقنم المقا نه للمجتمل
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وان من اهام صاور انتهاحااش  قاو  االنساان جارال االتجاار باالشاخا  تحاون لاد 

 النسال واالطيار وهم الشرن ه االحبر من الل انا الذنن نقعون  رنسه لهذه الجرنمه 

له حامله من ال قو  المرتبطه ب قو  المار ه والطيار ومناه ال اق  نث ان هناك سلس

 ف ال ناه والحرامه االنسااننه وال اق  اف الصا ه وعادم التعار  للعنار القاائم علاى 

 .الجني والتمننط وال ق  ف التعلنم والعمر 

ونعتبر االستلالر الجنسف من احمر انواع جرائم االتجار بالبشار شانوعا وذلاك بنسابه 

ر النسااال واالطيااار مععاام لاا اناه وذلااك للااعيهم وعاادم قاادرتهم علااى وتشااح% 13

 .مقاومه المعتدنن الذنن نستللون االطيار الشباع رتباتهم الجنسنه المن ر ه 

وان البروتوحور االختنار  التياقناه  قاو  الطيار بشاأن بنال واساتلالر االطياار  اف 

 .ر االطيار قد اول  صور استلال 5111البلال والمواد االبا نه لسنه 

قد اورد جمله من المسائر مان اجار محا  اة  0313حما ان اتياقنه  قو  الطير لسنه 

االتجااار باالطيااار ومنهااا  مانااه االطيااار ماان االتجااار ت ااش ذرنعااه التبنااف و مانااه 

و عار تجنناد االطيااراالطيار من االستلالر االقتصاد  
(1)

او تساخنر الطيار للعمار  

الطير توخنا للرب  الا ه الى مجاالش استلالر االطياار  اف القسر  او نقر اعلال 

قطاع عمر الطراعه والصناعه والتف تيتقر الى لماناش منها عادم شامولهم بالتاأمنن 

الص ف واللمان االجتماعف لاذلك  اان اصا اب المصاانل نيلالون عمالاه االطياار 

ف عارور قاسانه ف  نن ان االتياقناش الدولنه ت رم استعباد االطياار وتشاللنهم  ا
(2)

 

الا ه الى استلالر االطيار الترا  التسور وتهرنبهم من الدور اليقنره الى الادور 

 .اللننه لتشلنلهم  ف اعمار التسور

 باألطيااارعلااى االتجااار  المترتبااةوناارت وعلااى الاارتم ماان  دا ااه وجسااامه االخطااار 

اعاالن بشااأن  صادور واالنتهاحااش التاف تصانب االطياار  اف العاالم  ولناا وداخلناا ود

                                                           
, القاهره , دار الحتب القانوننه ,دراسه مقارنه  , جرنمه االتجار بالبشر, القالف الدحتور دهام احرم عمر (0

5100, 511  . 

, 5101, حلنه االداره واالقتصاد , جامعه بلداد , جرنمه االتجار باالشخا  , الدحتوره نوار طار  ابراهنم  (5

 005 
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مان منعماه االمام  المسل ةوالمناطعاش   الطوارئ مانه النسال واالطيار  ف  االش 

والبروتوحااور  0313اتياقنااه  قااو  الطياار لعااام  و0311 ااف دنساامبر عااام  المت اادل

االختناار  المل اق باتياقنااه  قاو  الطيار بشااأن بنال االطياار واسااتلالر االطياار  ااف 

والبروتوحااور االختنااار  التياقنااه  قااو   5111لعااام  اإلبا نااةالبلااال و ااف المااواد 

الطياار بشااأن اشااتراك االطيااار  ااف المناطعاااش المساال ه والااذ  اعتمااد ماان طاارر 

 5111 نار  51الجمعنه العامه لالمم المت ده  ف 

القاادر الحااار  ماان االهتمااام الااوطنف او الاادولف  اننااا نقتاار  اصاادار  اال انااه لاام ننااار

 .وبحا ه صورها طيار من االنشطه االجرامنه اتياقنه دولنه ل مانه اال

وباالمحان ال د من عاهرل بنل االطيار واستلاللهم لالترا  الجنسنه اذا امحن ال د 

من اليقر والبطاله وتياوش مستوناش الادخر والاطام االطياار  اف التعلانم وهاذا نتطلاب 

مستوت التوعنه لادت مجتمعاتهاا وان تناتهج ال حوماش الجهود الالطمه لر ل  ان تبذر

لهااذه العاااهره العالمنااه ماان خااالر اتخاااذ التاادابنر الالطمااه نهجااا قونااا  ااف التصااد  

 .وصوال الى القلال على هذه العاهره 
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 الم ل  الرابع

  ي مكا ح  االتجار بالبشر ليميةاإلقدور الخ   والمبادرات 

 

ون الادولف شارط اساساف لت قناق النجاا   اف ا  تادبنر للتصاد  الى ان التعاا بالنعر

الاا ه الاى  اتياقنااش منائناه واقلنمناه ودولناه اجاه الاى  مماةباالشخا   ان  لالتجار

 القلاائنةجهااش انيااذ القاانون والسالطاش الجهود الداخلنه من اجر تعطنط اساتجاباش 

  نار هذه الجرنمه العابره لل دود الوطننه

ونعحي اطدناد عدد االتياقنااش المنائناه واالقلنمناه والدولناه االدراك المتواصار للادور 

التصاد  للجرنماه عبار الوطنناه لماا تشاحله جارائم االتجاار باالشاخا    ف انه نمحن

 . من خطوره متطانده على المجتمعاش  ف عر العولمه

ف والتاف ترتحاط علاى القاانون الادولاطاارا لعمار وتشحر الخطط والمبادراش االقلنمنه 

ده وتعناانن عماار الاادور ماان ولاال خطااط مشااترحه ومبااادراش اقلنمنااه ودولنااه واعاا

خطواش انجابنه  ف ولل اطاار دولاف  محا  ة االتجار باالشخا ل مقررنن وطنننن

 :و قأ لما نأتف  للتعاون  ف محا  ه االتجارباالشخا  وسنول  هذه الخطواش

تعاد المبااادره  لمحا  اة االتجااار بالنساال واالطيااار المباادره االسانونه االقلنمنااه –اوال 

وعادل 5111دوله اسنونه  ف ماننال عام  51االسنونه االقلنمنه التف ولعها احمر من 

مباااادرل عمااار لمحا  اااة االتجاااار بالنساااال   حومناااةمنعمااااش دولناااه ومنعمااااش تنااار 
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 وال ماناااةاربعاااه مجااااالش اساااتراتنجنة وهاااف المنااال  المباااادرلوتتلااامن واالطياااار 

 .واعادل االدما   والمال قة

وهاذه  باألشاخا الوطارنه المنسقه ل و  المنحوند لمحا  ة االتجار  المبادرل -ماننا

تقودها  حوماش بلدان منطقة المنحوند الحبرت السته وهف تهدر الاى انشاال  المبادرل

ترحاط نعام مستدام و عار للتعاون عبار ال ادود الجار محا  اة االتجاار باالشاخا  و

ونقصااد منهاا اسااتحمار تاادابنر علااى انشاطه اقلنمنااه وعااابره لل ادود الوطننااه  المباادرل

وهف  ف الواقل نعام تعاون نقنم الاروابط بانن ال حومااش ووحااالش  الوطننةالتصد  

االمم المت ده والمنعماش تنر ال حومنه الوطننه والدولنه الشرنحه وتتلمن المباادره 

 :ف مجاال تعمر علنها وه( 00)

 . برنامج التدرنب االقلنمف -0

 . التعرر على هونة الل انا -5

 . الخطط الوطننه -4

 . الشراحاش المتعدده القطاعاش والمنائنه -1

 . االطر القانوننه -1

 . االعاده الى الوطن بسالمه و ف الوقش المناسب -1

 .تقدنم الدعم  ف المر له الال قه لالنذال واعادل االدما   -1

 . ه المتبادلهالتسلنم والمساعده القانونن -1

 . تقدنم الدعم االقتصاد  واالجتماعف للل انا -3

 . لممارساش الوساطه االستلاللنه التصد  -01

 . االداره من خالر التنسنق والرصد والتقننم -00

 

   خطااه عماار منعمااة االماان والتعاااون  ااف اوربااا لمحا  ااه االتجااار باالشااخا  -مالمااا

تساالم خطااة عماار منعمااة االماان والتعاااون  ااف اوربااا بااان اتباااع نهااج شاااامر  طال 

االتجارباالشااخا  نتطلااب الترحنااط علااى تقاادنم المسااؤولنن عاان هااذه الجرنمااه الااى 
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نم المسااعده دنهاج انساانف لادت تقا دابنر  عالاه لمنال وقوعهاا مال اتبااعالعداله وتنينذ ت

 . لل اناها

ر المشارحه  ف تنيناذ التطاماتهاا المتعلقاه بمحا  اه ونقصد بخطه العمر ان تساعد الدو

وان تطودهاااا بألناااة للمتابعاااه وذلاااك بالتنسااانق بااانن مختلااار الااادور وساااائر االتجاااار 

المنعماااش الدولنااه وتتباال خطااة العماار نهجااا متعاادد االبعاااد  نااار محا  ااه االتجااار 

باالشااخا   هااف تتناااور المشااحله علااى ن ااو شااامر  نااث تشاامر  مانااه اللاا انا 

ال قة مرتحبف الجرنمه والذنن نسهلون ارتحابها وهف تقدنم توصناش بشأن ا لار وم

الوسائر التف تتمحن بها الادور المشاارحه والمؤسسااش والهنئااش والعملنااش المندانناه 

االجتماعنه والتعلنمنه والقانوننه الجه جوانب المشحله االقتصادنه ومن معذاش الصله 

 .والمتعلقه بانياذ القانون 

 . خطة عمر المؤتمر االقلنمف للهجره –لما ما

ان المؤتمر االقلنمف للهجره هو م ير اقلنمف متعادد االطارار بشاأن الهجاره الدولناه 

لالتننناه وامرنحاا وحنادا والمحسانك وجمهورناه تلمن علونته جمنل بلدان امرنحا او

المساائر بلناه ت سانن االتصاار بشاأن 0331الدومننحان وانشئش هذه المجموعاه عاام 

اعتمدش خطة عمر  ف اجتمااع للماؤتمر االقلنماف  5115المتعلقه بالهجره و ف العام 

 :للهجره عقد  ف تواتنماال وتتلمن الخطه االهدار التالنه 

جارم االتجاار باالشااخا  علاى ان تاادر  تشاجنل  حومااش المنطقااه التاف لاام ت -0

 .هذه الجرنمه  ف قوانننها 

 لمحا  ااه تهرنااب المهاااجرنن واالتجااار تقناانن انشااطه شاابحه لااباط االتصااار -5

 .باالشخا  

 .انشال  لناش للتنسنق  ف مجار التشرنعاش الوطننه  -4

 .عمر اقلنمف لتأمنن ال دود  تحمنر التعاون من خالر مخطط -1

 .الهجره تنر القانوننه طنادل الوعف العام بشأن مخاطر  -1

رام  قو  االنسان لجمنل المهااجرنن مال توجناه االنتبااه علاى ن او تعطنط ا ت -1

 .ممر النسال واالطيار  المستلعيةخا  الى  قو  اليئاش 
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 المقرر الوطنف المعنف باالتجار باالشخا   -رابعا

أن االتجاار باالشاخا  الاوطار  لالت ااد االورباف بشا ة لتوصنه مان الماؤتمراستجاب

انشا  محتاب المقارر الاوطنف ,ن باالتجاار باالشاخا  بتعننن مقررنن وطننانن معننان

وان والناااة المقااارر الاااوطنف  5111المعناااف باالتجاااار باالشاااخا   اااف هولنااادا عاااام 

اط المشااحر وعار  ال لاور وتقادنم رالهولند  هو جمل ونشار المعلومااش بهادر ابا

 تقرنر سنو  الى ال حومه تتلمن توصناش بشأن السناسه العامه من اجر التصد  

تجااار باالشااخا  وان ال حومااه ملطمااه بااالرد علااى تقااارنر المقاارر الااوطنف امااام لال

 .البرلمان 

ترلاه التعااون بانن الادور لمحا  اة االتجاار عننش سينرا معننا   أنهااما  ف السوند 

ماان اجاار التصااد  لهااذه الجرنماااه المهننااه للحرامااه االنساااننه والتعاااون واالتصاااار 

بحة تعاااون دور ب اار البلطنااق ومنعمااه االماان والتنساانق ماال االت اااد االوربااف وشاا

 .والتعاون  ف اوروبا ومجلي اوروبا 

امااا الوالناااش المت ااده االمرنحنااه  قااد عننااش سااينرا متجااوال وهااو ماادنر محتااب رصااد 

 40/1/5111االتجار باالشخا  ومحا  ته  ف 

حما تلمنش هذه المبادراش مشارحة منعماش المجتمال المادنف  اف صامنم السناسااش 

امااه بشااأن محا  ااه االتجااار باالشااخا  وال اار  علااى تخصاان  امااوار حا نااه الع

ت قنقاا لهاذا اللاار  وان خطاه عمار اندنوساانا بشاأن محا  اه االتجااار نشامر اشااراك 

منعماااش المجتماال الماادنف حشاارنك اساسااف  ااف العماار ماال باااقف الجهاااش ال حومنااه 

والدولنه
(1)

  . 

 

 

 

                                                           

1) Look best practices in combating trafficking in persons , the role of civil society 

copyright 2012, the protection project at johns Hopkins university paul h. nitze 

school of advanced international studies P 17. . 
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 الفصط الثالث

 بالبشراإلتجار  ةلمنظمة االمم المتحدة لمكا حة جريمالج ود الرئيسية 

 

التاف حمنارا  ماا تحاون عاابرل لل ادود  باألشاخا  اإلتجاار بالنعر الى طبنعاة جرنماة 

الوطننااة  نااث ان ماان الصااعوبة بمحااان ا ااراط تقاادم  قنقااف وواقعااف علااى الصااعند 

الوطنف دون تعاون دولاف بانن المنعمااش الدولناة وولال خطاط اقلنمناه  اف مختلار 

ان ااال العااالم للاار  مال قااه مرتحبااف و مانااة اللاا انا وعلااى ان تااتم محا  ااه هااذه 

وللاار  تساالنط ( الرعانااة, ال مانااة , الوقانااة )مالمااف االبعاااد  الجرنمااة عباار ماانهج

ساور نقسام هاذا  باألشاخا  اإلتجاار اللول على الجهود الدولنة  ف مجار محا  ه 

اليصر الى مالمة مبا اث سنولا   اف اولهاا جهاود منعماة االمام المت ادل  اف مجاار 

مام المت ادل  اف مان خاالر اساهاماش الجمعناة العاماة لم باألشخا  اإلتجار محا  ة 

اباارام االتياقناااش الدولنااة واتخاااذ القااراراش والتوصااناش ماال بنااان دور االماانن العااام 

على ان نبنن  ف المب اث  باألشخا  اإلتجار لممم المت دل  ف اتجاه محا  ه جرائم 

حادور  باألشاخا  اإلتجاار المانف اسهاماش اجهطل االمم المت ادل  اف مجاار محا  اة 

واالجتماعف ودور مجلي  قو  االنساان ومحتاب االمام المت ادل  المجلي االقتصاد 

و اف المب اث , باألشاخا  اإلتجاار لمحا  ة المخدراش والجرنمة  ف مجار محا  اة 

جهود الوحاالش المتخصصة لمتابعاة االمام المت ادل  اف محا  اه  المالث نستعر   نه
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الهجاارل الدولنااة حاادور منعمااه العماار الدولنااة ومنعمااة   باألشااخا  اإلتجااار جاارائم 

 .                   (النوننسنر)ومنعمة االمم المت ده للطيولة ومنعمة الص ة العالمنة 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االوط

 بالبشر اإلتجار ج ود منظم  االمم المتحدة  ي مجاط مكا ح  جرائم 

 

وا ادل مان اهام الت ادناش  بالبشاراإلتجاار عدش الجمعنة العامة لممم المت ادل جارائم 

التااف ننبلااف السااعف لمحا  تهااا وتجلااى ذلااك سااوال ماان خااالر اباارام االتياقناااش او ماان 

خالر اصدار القراراش والتوصناش التف تصب  ف خانه محا  ه هذه الجارائم او مان 

الخوا  وحاذلك دور االمانن العاام  المقررننخالر عقد االجتماعاش او المنتدناش او 

 . باألشخا  اإلتجار المت دل وجهوده  ف مجار محا  ه لمنعمة االمم 

 اإلتجااار لااذا ساانتم تساالنط اللااول علااى جهااود منعمااة االماام المت اادل لمحا  ااه جاارائم 

من خالر هذا المب ث على اسهاماتها  ف مجار السعف البارام االتياقنااش  باألشخا 

راش والتوصااناش بالبشاار واصاادار القاارا اإلتجااار الدولنااة المتعلقااة بمحا  ااه جاارائم 

 .المناسبة  ور ذلك وماهنه دور االمنن العام لمنعمة االمم المت دل  ف هذا المجار 
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 الم ل  االوط 

اس امات الجمعية العامة لألمم المتحدة  ي ابرام االتفاقيات الدولية لمكا حة 

 بالبشراإلتجار 

 

شاحال  مان اشاحار الجرنماة المنعماة واصاب ش  باألشاخا  اإلتجاار ال ش جرنمة 

تجارل تنر شرعنة  ف العالم ب سب ا صاائناش محتاب االمام المت ادل لمنال الجرنماة 

ملناار دوالر سانونا  وان  45ومحا  ة المخدراش  ناث تادر هاذه الجرنماة دخاال  نبلاد 

وقااد  هااذه الجاارائم تحااون ماسااة بيئاااش معننااه حالنسااال واالطيااار او العمالااة االجبارنااة

من لا انا االساتلالر التجاار  االجباار  للجاني هام مان % 31قدرش المنعمة ان 

مالننن انسان  ف العالم سانونا  لإلتجاار بهام ولحاف  4النسال واليتناش وان ممة  والف 

, ال مانااة , الوقانااة )تااتم محا  ااه هااذا الاانمط االجرامااف عباار ماانهج مالمااف االبعاااد 

تتعلق بمحا  اه هاذه الجارائم ساوال مان خاالر محا  اة   ال بد ابرام اتياقناش( الرعانة

مباشرل او من خالر حونها ا دت معاهر االجرام المانعم او علاى اعتبارهاا  اإلتجار 

ماسة بيئة معننه تشمر خصوصا  المر ل والطير وسنول  اهام هاذه االتياقنااش تباعاا  

 :وهف 
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 5111عباار الوطننااة لعااام  اتياقنااه االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة –اوال  

بالبشار  اإلتجاار والتف  عرش اعمار االستلالر او االسترقا  التف تدخر  ف ميهوم 

 :وقد تلمنش هذه االتياقنة تجرنم اربعة انماط  ف السلوك وهف 

 االشتراك  ف جماعة او تنعنم  اجرامف  -0

 .تسر االموار  -5

 .الرشول واليساد  -4

 .عرقله سنر العدالة  -1

والتاف تام إللاال حار اشاحار التمنناط  0313اتياقنه منل التمننط لد المر ل لعاام : ثانياً 

لد النسال والطمش هذه االتياقنة  ف مادتها السادسة الدور االطرار بلرورل اتخاذ 

 .االجرالاش اللرورنة للمان اللال تجارل النسال واستلالر الدعارل 

وتلمنش هذه االتياقناة عادل مساائر مان اجار  0313اتياقنه  قو  الطير لعام : ثالثاً 

باألطيااار ومنهااا محا  ااه بلااال االطيااار واسااتلاللهم جنساانا   نااث  اإلتجااار محا  ااة 

منها على ان تتعهاد الادور االطارار ب ماناة الطيار مان حار اشاحار  41نصش المادل 

مال  االستلالر الجنسف من خالر التشرنعاش الوطننة او التعااون المناائف او الجمااعف

باقف الدور وذلك من اجر  مانة الطير  ف ا  محان  ف العالم من اجباره على القناام 

بااا  نشاااط جنسااف تناار مشااروع بمااا  ااف ذلااك الاادعارل وحا ااة الممارساااش الجنساانة 

االخاارت تناار المشااروعة وحااذلك مناال و مانااة الطياار ماان اسااتخدامه  ااف العاارو  

او الصور او عن طرناق االنترنناش  والمواد االبا نة وذلك عن طرنق شرائط اليندنو

ت ااش ذرنعااة التبنااف اإلتجااار رمااش  مانااة الطياار ماان ج حمااا
 

و مانااة االطيااار ماان 

االستلالر االقتصاد 
 

و عر تجنند االطيار
 
. 

 ااف األشااخا  واسااتلالر دعااارل  اإلتجااار االتياقنااة الدولنااة الخاصااة ب عاار  :رابعنناً 

بالنسااال سااوال بقصااد  اإلتجااار ار وقااد  لاارش هااذه االتياقنااة ا عاا 0313اللناار لعااام 

االستلالر الجنسف او ألترا  الدعارل والطمش الادور باالت رك للقلاال علنهاا مان 

بالنسال و مانته وسن التشرنعاش والقواننن التف تتيق  اإلتجار خالر مساعدل ل انا 

بالنساال وإعاادل لا انا  اإلتجاار ا حامها مل اال حام الدولنة الخاصة بمنل ومحا  اة 
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الااى اوطااانهم وت اارم هااذه االتياقنااة الاادعارل عمومااا  دون ادنااى تيرقااة باانن  اإلتجااار 

 .الدعارل القسرنة والدعارل االختنارنة 

البروتوحاااور االختناااار  التياقنااة  قاااو  الطيااار بخصااو  بنااال االطياااار : خامسنناً 

ونعاااد هاااذا البرتوحاااور ا اااد اهااام االلنااااش  5111دعاااارتهم  والصاااور الخلنعاااة لعاااام 

بالبشر وبصيه خاصاه  اإلتجار عنة الدولنة الصادرل  ف اطار محا  ة عملناش التشرن

الواقعاة علاى الطياار وان هاذا البروتوحاور قااد اتاى لنسااهم  ااف ت قناق اهادار اتياقنااة 

واولا  البروتوحاور  اف مقدمتاه علاى اعتباار الادور .  قو  الطير وتنيناذ ا حامهاا 

لهم  اف البلاال و اف الماواد االبا ناة االطرار ان القلاال علاى بنال االطياار واساتلال

باعتماد نهج جامل نتصدت للعوامر المساهمة  اف ذلاك والتاف تشامر التخلار  سنتسنر

واليقاار والتياااوش  ااف مسااتوناش الاادخر والهناحاار االجتماعنااة واالقتصااادنة الجااائرل 

والهجرل والتمننط والممارسااش الالمساؤوله مان جاناب الحباار والممارسااش التقلندناة 

باألطيااار ور ت البروتوحااور ان القلااال علااى هااذه  اإلتجااار لنطاعاااش المساال ة ووا

 .المشحلة سنتسنر بمعالجة هذه االسباب 

وبخاصاااه النساااال  باألشاااخا  اإلتجاااار بروتوحاااور منااال وقمااال ومعاقباااه : سادسننناً 

نعتبااار هاااذا البروتوحاااور محماااال  التياقناااه االمااام .  5111لعاااام ( باااالنرمو)واالطياااار 

 . 5111المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة لعام 

ت ان جهود االمم المت ده  ف مجار ولل االطار القانونف واالجرائاف التتناساب ونر

 ئم االتجار باالشخا   ف عر العولمه مل اطدناد  جم وتطور اسالنب ارتحاب جرا

لذا  ان ولل اتياقناش جدنده تعالج وتحا   التطور ال اصر  ف اسالنب ارتحااب هاذه 

 .الجرنمه نعد مطلبا اساسنا  ف تطور القانون الدولف ل قو  االنسان 
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 الم ل  الثاني

االجتمااات  اس امات الجمعية لعامة  ي مجاط القرارات والتوصيات واقد

 بالبشر اإلتجار والمنتديات حوط مكا حة 

 

اصدرش الجمعناة العاماة  بالبشر اإلتجار تعطنطا  لجهودها المبذولة  ف مجار محا  ة 

لممم المت دل عدل قاراراش تصاب حلهاا بشاحر او باأخر  اف خاناه محا  اة هاذا الخاط 

 55/05/5104ف  ا( 041 – 11)االجرامف ونمحننا ان نذحر  ف هذا الصادد القارار 

بالبشاار ومحا  ااة و مانااة  اإلتجااار تعطنااط التعاااون الاادولف  ااف مناال )والمعنااون باا  

(ل اناه
(1 )

والذ  تم  نه مطالباة الادور االعلاال  اف المنعماة بتنسانر دعام التعااون 

بالبشر ومعالجة ل اناه واعتمدش دلنال  لمناقشاة هاذه  اإلتجار الدولف لمنل ومحا  ة 

العاهرل طر   ف مؤتمرها ال اد  عشر لمنل الجرنمة والعدالة الجنائناة المنعقاد  اف 

( 011-10)وحاااذلك القااارار  51/1/5111 – 01 اااف اليتااارل مااان ( تانلناااد)باااانحوك 

قارار باأن بالنساال واليتنااش والاذ  تام اال اإلتجاار بشاأن  03/05/5111المؤرق  اف 

                                                           
دراسة مقارنة ا دار النهلة العربنة ا , ا مد لطيف السند مرعف ا استراتنجنة محا  ة جرائم االتجار بالبشر  (1

 .  1ا   5113القاهرل ا الطبعة الماننة ا 
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بالبشر السنما النساال واليتنااش بااش نشاحر هاجساا  حبنارا  وعلاى الادور باذر  اإلتجار 

 54/1/5113 ااف ( 031-14)ر العنانااة المطلوبااة للقلااال علنااه باإللااا ة إلااى القاارا

والااذ  ا اااط عنانااة  باألشااخا  اإلتجااار ت ساانن الجهااود المبذولااة لمحا  ااة بعنااوان 

لى دعم مسنرل ومنعومة االمام المت ادل  نماا نتعلاق الدور بلرورل السعف ال منث ع

بالبشر حر هذه القراراش وتنرها صادرش بمناسابة تعطناط الجهاود  اإلتجار بمحا  ة 

 اإلتجاار المبذولة و اث الادور اعلاال االمام المت ادل علاى االلتاطام بمعااننر محا  اة 

 . بالبشر على الصعند الدولف والوطنف 

باألعلاال البشارنة  اإلتجاار م المت دل اهتماما  بمولوع ماولش الجمعنة العامة لال و

بشاااأن منااال  011-13بالبشااار مااان خاااالر تبناااف القااارار رقااام  اإلتجاااار حأ اااد صاااور 

باألعلاااال البشااارنة والمعاقباااة علناااه والاااذ  تااام اعتمااااده  اااف  اإلتجاااار ومحا  اااة 

 نث تلمن  ث الدور االعلاال علاى اتخااذ التادابنر الالطماة لمنال  51/05/5111

بهاااا علاااى ن اااو تنااار  اإلتجاااار ومحا  اااة ومعاقباااة واستئصاااار االعلاااال البشااارنة و

مشااروع
(1)

وبلنااة ت ساانن ساابر التنساانق باانن الاادور والمنعماااش المعننااة  ااف ساابنر .  

تقوم الجمعناة العاماة لممام المت ادل بعقاد الورشااش  باالشخا  اإلتجارالقلال على 

ا  ااة هااذه الجرنمااة ا  علااى ساابنر والمنتاادناش التااف تسااهم  ااف تطااونر اسااتراتنجنة مح

مناقشة هاماة بشاأن  5111/ طنران/4الممار قد اجرش الجمعنة العامة ألور مرل  ف 

بالبشر  نث احد  نها رئني الجمعناة اناه باالرتم مان االتياقااش والمباادراش  اإلتجار 

المدعومة من طرر االمم المت دل  أن ممة هول واساعة بانن رساالة القاانون والولال 

ار  الواقلعلى 
(2)

  . 

حما احدش هذه المناقشة على ان ا د الشروط المسبقة الجوهرنة لنجا  جهود محا  ة 

هاو التعااون علاى اوسال نطاا  ممحان  نماا بانن الادور االعلاال  باالشخا اإلتجار 

 اإلتجاار لناة منال بوالمنعماش الدولنة ذاش الصلة والمجتمل المدنف والقطاع الخاا  

                                                           
مصااطيى شاا اته ا جاارائم االتجااار بالبشاار باانن القااانون الاادولف والقااانون المصاار  ا دار النهلااة العربنااة ا  (1

 .  011ا   5105القاهرل ا 

 .  4/1/5114نشرل اخبار االمم المت دل  ف  (2
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وال مانة منه ومال قاة مرتحبناه ا حماا دعاش عادل دور إلاى ولال خطاة  باالشخا 

 اإلتجااار عماار عالمنااة لاادعم التنينااذ اليعااار لبروتوحااور االماام المت اادل لمناال وقماال 

وبخاصة النسال واالطيار المحمر التياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة  باألشخا 

مان الممحان ان تان  خطاة العمار المنعمة عبار الوطنناة ور ش الجمعناة العاماة اناه 

هذه على التدابنر العملناة التاف ننبلاف ان تتخاذها الادور االعلاال لمعالجاة االولااع 

ومحا  ته و ماناة اللا انا ونمحان ان  الشخا تف تجعر الناي عرلة لإلتجار باال

بالبشاار وهااف  اإلتجااار نسااتند اطااار خطااة العماار هااذه إلااى العناصاار المالمااة لمحا  ااة 

 مانااة والمال قااة القلااائنة ونمحاان النعاار انلااا   ااف عنصاار راباال نتعلااق المناال وال

بالشراحة
(1)

  . 

وتااؤد  الجمعنااة العامااة انلااا  دورا  بااارطا   ااف تنساانق االجاارالاش الدولنااة لمحا  ااة 

 باألشاخا  اإلتجاار وتنسانر التنيناذ اليعاار لحار مان بروتوحاور  باالشخا اإلتجار 

ن عاان طرناق البار والب ار والجاو ا المحملاانن وبروتوحاور محا  اة تهرناب المهااجرن

وقد طالبش  5111التياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة لعام 

من االمنن العام لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة  10/011الجمعنة  ف القرار 

 ادنما  مان  ادخار ت سنناش علاى  رناق التنسانق المشاترك بانن الوحااالش الاذ  انشا 

اجر تعطناط التعااون والتنسانق وتنسانر اخاذ المجتمال الادولف بانهج حلاف وشاامر اطال 

 .  باألشخا اإلتجار مشحلة 

حما عننش الجمعناة العاماة المقارر الخاا  الاذ  نعناف بقلاانا بنال االطياار وبلاائهم 

ل ولاال تقااارنر السااتنتاجاته  ااف قلااانا حمناار تخدامهم  ااف المااواد االبا نااة ا وقاادواساا

واجرت مس  لل وادث واقام ور  عمر وقدم استشااراش وهاو ننساق مال المنعمااش 

جرال دراساة واعاداد تقاارنر باا  قاام المقارر الخاا 0333تنر ال حومناة و اف عاام 

مخصصة اساسا  لإلتجار باألطيار  ف منطقة جنوب شر  اسنا احد  نه ان ساش دور 

                                                           
, سناسانة عبد اللطنر د نه ا جهود االمم المت دل  ف محا  ة جرائم االتجار بالبشر ا حلنة ال قاو  والعلاوم ال (1

 .  041ا   5101ا سنة  41جامعة المسنلة ا مجلة التواصر  ف االقتصاد واالدارل والقانون ا العدد 
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( ر ا  نتناام ا الوي ا تانالنادالصانن ا حمبودناا ا منانماا) ف جنوب شر  اسنا وهاف 

 .  ف النسال واالطيار اإلتجار تعتبر منطقة نشطة من طرر عصاباش 

حما عننش الجمعنة العامة لممم المت دل مقرر خا  بشأن العنار لاد المار ل وذلاك 

بهان  اإلتجاار على اعتبار ان الحمنار مان  اوادث العنار لاد النساال تحاون بمناسابة 

ه علااى اليتناااش  لااال  عاان النسااال ولااه مهااام مشااابهه إلااى ونرحااط المقاارر  ااف والنتاا

المقرر الخا  المعناف ببنال االطياار وقاد نشار عادل تقاارنر الاذ  رحاط علاى العنار 

 . المنطلف وعلى الل انا من اليتناش 

 

 

 

 

 

 الم ل  الثالث

 بالبشراإلتجار دور االميا العام لألمم المتحدة  ي مجاط مكا حة 

 

مان خاالر  باألشاخا  اإلتجاار نتجلى دور االمانة العامة لممم المت دل  اف محا  اة 

التقارنر التف نقدمها االمنن العام لممم المت دل بنن  ترل واخارت وذلاك بهادر ال اث 

على محا  ة هذا النمط االجرامف الذ  استشرت مؤخرا  بشحر ال ش وقاد قادم االمانن 

إلاى الجمعناة العاماة  5111وعاام  5111عاددل  اف عاام العام لممم المت دل تقارنر مت

بالبشار وتلامن  اإلتجاار وإلى المجلي االقتصاد  واالجتماعف تناور  نه مولاوع 

 اإلتجاار توصناش لمنعه و مانة ل اناه  هناك التقرنر الرابل لممانن العاام المتعلاق ب

للاول علاى والاذ  نسالط ا 1/4/5111المنشور  ف  (A/63/215)بالنسال واليتناش 

 قنقة ان اعتماد نهج شامر متعدد التخصصااش نراعاف االعتبااراش الجنسانة ونشامر 
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جمنل اص اب المصل ة وذو  الصلة هاو امار لارور  مان اجار ا اراط تقادم  اف 

بالنسال واليتناش اإلتجارمنل ومحا  ة 
(1)

  . 

لطيار اما تقرنر االمنن العام بشأن القلاال علاى جمنال اشاحار التمنناط والعنار لاد ا

 قد وجه  نه االنتباه إلى ما تخلل له اليتناش امنال  االش النطاع وما بعد الناطاع مان 

 . بهن  اإلتجار تمننط وعنر بما  ف ذلك 

 اإلتجاار قدم االمنن العاام تقرنارا  بشاأن ت سانن تنسانق الجهاود المبذولاة لمحا  اة  حما

حاارر  نااه التأحنااد علااى الاادور الهااام الااذ  تقااوم بااه الجمعنااة العامااة  ااف  باألشااخا 

بالبشار وتنسانر التنيناذ اليعاار لبروتوحاور باالنرمو  اإلتجاار التنسنق الدولف لمحا  اة 

بالبشااار ا تااات  االمااانن العاااام لممااام المت ااادل  اااف  اإلتجاااار وساااعنا  لمسااااعدل لااا انا 

وهااو  باألشااخا  اإلتجااار لاا انا صااندو  االماام المت اادل للتبرعاااش ل 1/01/5101

 اإلتجااار وا اد مان اهاام عناصار خطاة عماار االمام المت ادل العالمنااة الجدنادل لمحا  اة 

ونقاادم الصااندو  معوناااش  5101الااذ  اعتماادتها الجمعنااة العامااة عااام  باألشااخا 

بالبشر بهدر انقاذ المطند مان  اإلتجار انساننة ومساعداش قانوننة ومالنة إلى ل انا 

 . ومساندتهم مل توسنل نطا  المساعدل التف ننالونها  الل انا

االمانن العاام لممام المت ادل  ادعا 4/1/5105  للجمعنة العاماة  اف و ف اجتماع خا

اليقار الاذ   ومعالجه اساباب بالبشر اإلتجار الدور االعلال إلى طنادل جهودها لمنل 

ذ السناسااش ل واتخاانرتم االسر علاى بنال اطيالهاا للمهاربنن ومعالجاة عوامار الهجار

هذا الولل واالجرالاش التف ت د من
(2)

  . 

 

 

 

 

                                                           
تقرنر ميولنة االمم المت دل السامنة ل قو  االنساان  اور اخار المساتجداش علاى صاعند االمام المت ادل  نماا  (1

 .االمم المت دلموقل  A/HRC/10/64نتعلق بمحا  ة االتجار بالبشر رقم الومنقة 

 .  015عبد اللطنر د نة ا جهود االمم المت دل  ف محا  ة جرائم االتجار بالبشر ا المصدر السابق    (2
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 المبحث الثاني

 بالبشر اإلتجار اس امات اج  ة منظمة االمم المتحدة  ي مجاط مكا حة 

 

تتشحر منعمة االمم المت دل من عدل اجهطل تقوم بتنينذ االهدار والمهاام الم اددل  اف 

منماقها ومن اهم مهامها هو  مانة  قاو  االنساان وال يااع علاى حرامتاه االنسااننة ا 

ومنهاا  باألشاخا  اإلتجاار وألهمنة هذه االجهطل والتف لها دورا  حبنارا   اف محا  اة 

عف ومجلااي  قااو  االنسااان ومحتااب االماام المت اادل المجلااي االقتصاااد  واالجتمااا

لمحا  ااة المخاادراش والجرنمااة وسااور نولاا  اسااهاماش هااذه االجهااطل  ااف محا  ااة 

  -: ف مالمة مطالب  باألشخا  اإلتجار جرائم 

 اإلتجااااار دور المجلااااي االقتصاااااد  واالجتماااااعف  ااااف محا  ااااة  –المطلااااب االور 

 . باألشخا 
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 .  ف مجار محا  ة االتجار باالشخا   االنسان دور مجلي  قو –المطلب المانف 

 .جهود محتب االمم المت دل لمحا  ة المخدراش والجرنمة  –المطلب المالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ل  االوط

 بالبشر اإلتجار دور المجلس االقتصادي واالجتمااي  ي مكا حة 

 

نعد المجلي االقتصاد  االجتماعف مان االجهاطل الرئنسانة  اف منعماة االمام المت ادل 

 ناااث تقاااوم بتنسااانق الجهاااود االقتصاااادنة واالجتماعناااة لممااام المت ااادل ووحاالتهاااا 

المتخصصة ونتولى تقدنم التوصناش  ف ما نخ  المسائر المتعلقة بالتنمنة والتجاارل 

ساااان وولااال المااار ل والساااحان ومحا  اااة الدولناااة والمااارواش الطبنعناااة و قاااو  االن

 . الجرنمة 

باعتبارهاا ا ادت  باألشاخا  اإلتجاار وللمجلي اسهاماش عدندل  نما نخ  محا  ة 

الجرائم الدولنة ونعرا  لما تخليه من مشحالش اقتصادنة واجتماعنة و اور ماا قاام باه 

  -:المجلي االقتصاد  واالجتماعف نمحن التطر  إلى ما نلف 
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بالبشار ونمحان بناان القارار  اإلتجاار دار القراراش ذاش العالقاة بمحا  اة اص – وال  

تعطناط التعااون )والمعناون  5111الذ  تبناه المجلي االقتصاد  االجتماعف  ف عام 

 . (ومحا  ته و مانة ل اناه  باألشخا  اإلتجار الدولف على منل 

نعماش المجتمل المادنف حما دعا المجلي ال حوماش والمنعماش االقلنمنة والدولنة وم

 اإلتجاار ان تعالج لمن جملة امور منها العوامر االقتصادنة واالجتماعنة التف تنماف 

بالبشاار باادننا  اإلتجااار وتشااجل علنااه ا وان تحياار اعااادل تأهناار لاا انا  باألشااخا 

  -:ونيسنا  واجتماعنا  من خالر تو نر مما نأتف 

 .  باألشخا  اإلتجار االسحان الالئق لل انا  -0

 . المساعدل الطبنة والنيسنة والمادنة لهم  -5

المشااورل والمعلوماااش وبخاصااة  نمااا نتعلااق ب قااوقهم القانوننااة بللااة نمحاان  -4

 .  همها  باألشخا  اإلتجار لل انا 

 . التعلنم والتدرنب ر  العمر و -1

 باألطيار اإلتجار ب لمحا  ة تشحنر  رنق عمر معنف –ماننا  

تماااعف لمماام المت اادل بالتنساانق ماال مجلااي  قااو  شااحر المجلااي االقتصاااد  واالج

باألطياااار اإلتجاااار  لمحا  اااة اليرناااق العامااار المعناااف)االنساااان  رناااق عمااار نسااامى 

وقد حان هذا اليرنق مسؤوال  عن دراسة مسألة االساتلالر الجنساف لمطياار ( وبلائهم

وتقاادنم توصااناش ماان اجاار القلااال علااى هااذه العاااهرل وقااد صااوش اليرنااق  ااف عااام 

برنااامج عماار لمناال بناال االطيااار واسااتخدامهم  ااف )علااى قاارار ت ااش عنااوان  0335

وقااد  اادد البرنااامج قائمااة المبااادئ التوجنهنااة التااف ت حاام ( البلااال والمااواد االبا نااة

مستقبر المبادراش  ف هذا المجار باإللاا ة إلاى تولان  االهادار التاف ننبلاف علاى 

 . الدور االعلال ان تلتطم بت قنقها 
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 الم ل  الثاني

 بالبشر اإلتجار دور مجلس حقوق االنساا  ي مكا حة 

 

وبأتلبنااة مطلقااة القاارار  01/4/5111لقااد تبنااش الجمعنااة العامااة لمماام المت اادل  ااف 

(2/60/A.48)  والقالااف بأنشااال مجلااي  قااو  االنسااان  01/4/5111الصااار  ااف

( لجنااه  قااو  االنسااان)دولااة ماان اعلااال االماام المت اادل والااذ  خلاار  01وبموا قااة 

والعلااونة  ااف المجلااي ميتو ااه امااام حاار  01/4/5111والتااف اختتمااش اعمالهااا  ااف 

لاى التوطنال الدور االعلال  ف االمم المت دل باالقتراع السر  ونستند  ف علونته ا

ان مان اهام المهاام المساندل . سانواش  4الجلرا ف وتمتد والنة الادور االعلاال لمادل 

 قو  االنسان والذ  استخلر لجنه  قو  االنسان التابعاة لممام المت ادل  مجليالى 
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 ف جمنل مهامها ومسؤولناتها والتف اعتمدش  ف برامجهاا العمار علاى القلاال علاى 

باألطياار دون السان  اإلتجاار ر واعتبارش ان بنال وبلاال واستلالر االطيار  اف العما

الادولف لمطياار ألتارا  تناار  اإلتجاار القانونناة  اف االعماار المنطلناة الولاانعة و

 .  الدولنة ل قو  الطيرالمعاننر اخالقنة وان هذه االشحار من هذه التصر اش تنتهك 

نيناذ تعهاداتها اتجااه ولعر ابرط مهام مجلي  قاو  االنساان هاو تشاجنل الادور علاى ت

مسااألة  قااو  االنسااان وجمناال المسااائر المرتبطااة بهااا وتقاادنم توصااناش الااى تطااونر 

القااانون الاادولف ل قااو  االنسااان وان ماان اهاام التوصااناش التااف نقاادمها مجلااي  قااو  

االنسااان عنااد مناقشااة االسااتعرا  الاادولف الشااامر للاادور االعلااال والمتعلقااة بمناال 

االطيار والنسال ولرورل مواصلة تحمنر الجهاود مان قبار  بالبشر والسنما اإلتجار 

 . بالبشر و مانة ل اناه  اإلتجارالدور بلنة منل 

بشاأن  قاو  الطيار الاذ  نادعو  29/7حما اعتمد المجلي  ف دورته السابعة القارار 

باألطيااار  اإلتجااار جمناال الاادور الااى اتخاااذ جمناال التاادابنر الالطمااة للقلااال علااى 

باألطياار وتيحنحهاا وتلبناة  اإلتجاار نادل التعاون لمنل انشاال شابحاش وتجرنمه والى ط

 . ا تناجاش الل انا 

وبخاصاه النساال  باألشاخا  اإلتجاار وقد تم تعننن المقرر الخا  المعناف بمحا  اه 

وقاد طلاب المجلاي مان المقارر  51/3/5111واالطيار بموجاب القارار الماؤرق  اف 

باب الجذرنااة لبناال وبلااال االطيااار وتقاادنم الخااا  اجاارال مطنااد ماان الت لناار لمساا

توصناش بشأن الطر  العملنة لمنعها ومحا  تها حما طلب من المقرر الخاا  انلاا  

ال صور على معلوماش او شحاوت بشأن انتهاحاش مطعومة للبروتوحاور االختناار  

مااان قبااار  5111التياقناااه  قاااو  الطيااار بخصاااو  بنااال االطياااار ودعاااارتهم لعاااام 

 . ر ال حومنة وال حوماش واال راد المنعماش تن

حما اعتمد المجلي  ف دورته التاسعة  بشأن  قو  المهاجرنن شجل  نها الدور علاى 

, بالمهاجرنن وتهارنبهم  اإلتجار لرورل سن القواننن واتخاذ التدابنر بلنة محا  تها 

حمااا واصاار المجلااي اعتماااد المقااررنن المعنناانن ماان طاارر لجنااه  قااو  االنسااان 
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وقااام بتعناانن مقاارر خااا  معنااف بأشااحار الاار  المعاصاارل وبموجااب القاارار ( قا  ساااب)

 . 51/3/5111المؤرق  ف  14/7المؤرق 

المقررون عدل توصناش  نماا نخا  المهاام المساندل لهام  علاى سابنر المماار  وقد قدم

وبخاصاه النساال واالطياار باان  باألشخا  اإلتجار اوصى المقرر الخا  المعنى ب

بالبشاار ماان الاادعم والمساااعدل  اإلتجااار تقااوم الاادور بتااأمنن اسااتيادل جمناال لاا انا 

المتخصصنن بلا  النعار عان ولاعهم بالنسابة لقاواننن الهجارل واوصاى انلاا  اال 

ومحا  ااة ا  تااأمنر بأنشااال هنئاااش  باألشااخا  اإلتجااار لمناال  لنحااون التاادابنر المتخااذ

محن ان تقوم بانتعام باستعرا  تنينذ الصحوك الدولناة وخطاط العمار رصد اقلنمنة ن

 . وتقدنم التوصناش 

ان نقاوم المقارر الخاا  المعناف  14/6حما طلب مجلاي  قاو  االنساان  اف قاراره 

بأشااحار الاار  لاادت ادائااه لمهامااه بطلااب وتلقااف وتبااادر المعلوماااش عاان اشااحار الاار  

ش المتخصصاااة والمنعمااااش تنااار المعاصااارل مااال ال حومااااش والهنئااااش والوحااااال

 .ال حومنة وتنرها من المصادر المعننة بما  نها المعلوماش المتعلقة بممارسة الر  

 

 

 الم ل  الثالث

  ي مكا حة ( unodc) ج ود مكت  االمم المتحدة لمكا حة المخدرات والجريمة

 جريمة االتجار بالبشر

 

العاماة  لمماناةنعتبر محتب االمم المت دل لمحا  ة المخادراش والجرنماة جهااطا  تابعاا  

رنااامج االماام المت اادل للمراقبااة ماان خااالر اناادما  ب 0331المت اادل تأسااي عااام  لمماام

المت دل واصب ش تسمنته  لمممدولنة للمخدراش ومرحط منل الجرنمة الدولنة التابل ال

 . ة المخدراش والجرنمة محتب االمم المت دل لمحا  

المان والعدالاة للجمنال مان سااعدل الادور االعلاال علاى ت قناق اوتتممر مهمته  اف م

ة وبماا ان محا  اة الجرنماة هاو خالر جعر العالم احمار امناا  مان المخادراش والجرنما
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 ااأن المحتااب نسترشااد  ااف عملااه بمجموعااة ماان  لملينااةماان االهاادار االنمائنااة  وا ااد

الدولنة ومنها اتياقناة االمام المت ادل لمحا  اة اليسااد واتياقناة االمام  الصحوك القانوننة

إلاى اتياقنااش  باإللاا ة 5111المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعماة عبار الوطنناة لعاام 

 . محا  ة المخدراش 

جاارائم عباار بشاار وذلااك علااى اعتبارهااا بال اإلتجااار لمحا  ااة جاارائم نسااعى المحتااب 

جنة لمحا  تها ا  نث نساهم المحتب  اف مسااعدل الادور الوطننة تدخر لمن استراتن

بالبشر و مانة الل انا ومال قاة الجناال ا حماا  اإلتجار  ف جهودها الرامنة لمحا  ة 

 اإلتجااار نساااعد المحتااب الاادور  ااف تشاارنل قااواننن واسااتراتنجناش شاااملة لمحا  ااة 

لقادراش والخباراش بالبشر والمساعدل  ف تنينذها ونقادم المسااعدل مان خاالر تطاونر ا

الم لناااة واالدواش الالطماااة لتشاااجنل التعااااون الااادولف  اااف الت قنقااااش والمال قااااش 

الادور االعلاال  اف  لمسااعدلالقلائنة وقد تمحن المحتب من ولل قاانون نماوذجف 

بالبشااار ونتحنااار هاااذا القاااانون مااال  اإلتجاااارالوطنناااة لمحا  اااة صاااناتة تشااارنعاتها 

تقالنااادها الوطنناااة او عرو هاااا االجتماعناااة ا تناجااااش حااار دولاااة بلااا  النعااار عااان 

بالبشار  قاط بار اإلتجار واالقتصادنة والمقا نة والجلرا نة حما النلطف مسائلة تجرنم 

جوانااب مختليااة لمساااعدل اللاا انا واقامااة تعاااون  عااار باانن الاادور والمنعماااش تناار 

 . ال حومنة 

االمنن  بة إلى طلب استجا القانون النموذجف واصدره المت دلوقد ولل محتب االمم 

بالعمر على تعطنط جهود الدور االعلال وتقادنم المسااعدل النهاا   المت دل لمممالعام 

سعنا  إلى انلمامها إلى اتياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبار الوطنناة 

 . والبروتوحوالش المل قة بها 

ونعمر المحتب بشاحر ومناق مال السالطاش الوطنناة مان اجار ولال سناسااش وخطاط 

شامر هاذا وانشاال البناى الت تناة الالطماة لاذلك ون باألشاخا  اإلتجاار عمر لمحا  ة 

لاادولف لتنينااذ بروتوحااور بااالنرمو لمناال معاقبااة ومحا  ااة العماار اطااال  اطااار العماار ا

ونعتبر اطار العمر هذا هاو  5111ام السنما النسال واالطيار لع باألشخا  اإلتجار 

 .  باألشخا  اإلتجار ممرل عمر واسل مل الهنئاش المشارحة  ف محا  ة 
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بالبشار  اإلتجاار االشارل إلى ان اهم مبادرل سااهم  نهاا المحتاب بلناة محا  اة ونمحن 

والتف تلم حر اليئاش  ف القطاع الخا  والمجتمال المادنف ووساائر االعاالم متخاذل 

طر  شعارا  لها ونتقلد المحتب مهمة القنادل ليرنق من الوحااالش والمنعمااش القلب اال

الدولنااة التابعااة لمماام المت اادل وتنرهااا ماان المنعماااش االخاارت التااف تسااعى لمحا  ااة 

بالبشر اإلتجار
(1)

  . 

تقرناارا   5111بهاام ا نشاار المحتااب عااام  اإلتجااار و نمااا نتعلااق بتهرنااب المهاااجرنن و

 ور الجرنماة المنعماة والهجارل تنار المشاروعة مان ا رنقناا إلاى اورباا تطار   ناه 

لتتبل الاروابط بانن الهجارل تنار المشاروعة وشابحاش االجارام المانعم وطرنقاة عمار 

بالبشار  اإلتجاار المحتب بالتعااون مال شارحائه  اف محا  اة هذه الشبحاش ا حما اسي 

مخصاا  لتبااادر المعلوماااش والت لاانالش بشااأن تااد قاش  (Map.1)جااا  اساامه برنام

 اإلتجار الهجرل هد ه االساسف هو دعم الجهود المبذولة لمحا  ة تهرنب المهاجرنن و

 . بهم على المستوناش الدولنة واالقلنمنة  ف ا رنقنا والشر  االوسط واوربا 

ماان االت اااد االوربااف و ااداش  حمااا نطااور المحتااب بالتعاااون ماال االنتربااور وبتموناار

بالمهاااجرنن ماان خااالر سلساالة ماان  اإلتجااار تدرنبنااة  ااف مجااار الوقانااة ومحا  ااة 

نياذ القواننن والمدعنن العامنن داخر الدور ماعاش لير  من الخبرال ومسؤولف االجت

تناار ال حومنااة حااذلك واقامااة  المنعماااشوهااذه الاادوراش التسااتهدر الاادور  قااط باار 

بالبشار واقاماة  اإلتجاار رحاش التف تهدر إلى اعادل تأهنر لا انا الشراحاش مل الش

 . برامج الوقانة على صعند المجتمعاش الم لنة 

 

 

 

 

 

                                                           
الدحتور  امد سند دمحم ا االتجار بالبشر حجرنمة منعمة عابرل لل دود ا المرحط القومف لإلصداراش القانونناة  (1

 .  11ا   5101ا طبعه اولى ا القاهره ا
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 بحث الثالثالم

 بالبشر اإلتجار المتحدة  ي مكا حة  لألممج ود الوكاالت المتخصصة التابعة 

 

ماان منمااا  االماام  11د الوحاااالش المتخصصااة اساسااها القااانونف  ااف ناا  المااادل تجاا

ان الوحاااالش المختليااة التااف تنشااأ بمقتلااى اتيااا  باانن )المت اادل والتااف تاان  علااى 

ال حومااااش والتاااف تلاااطلل بمقتلاااى نعمهاااا االساسااانة بتبعااااش دولناااة واساااعة  اااف 

باذلك مان الشاؤون نوصار االقتصاد واالجتماع والمقا ة والتعلنم والص ة وماا نتصار 

تسامى هاذه الوحااالش التاف نوصار  14الماادل  أل حاامبننها وبانن االمام المت ادل و قاا  

حما لم نقتصر االمر علاى .  (بننها وبنن االمم المت دل وتسمى بالوحاالش المتخصصة

 لإلنساانمنما  االمم المت دل  ف ابراط االهتمام بت قنق ال قاو  وال رنااش االساسانة 
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نام االمام المت ادل بشاحر حاالش المتخصصة التف انشئش بعد قعبرش موامنق الووانما 

 . او باخر عن هذا االهتمام وال ر  على تنينذه 

ونعرا  لحمرل الوحاالش المتخصصة واسهاماتها  ف مجار  قو  االنسان  أنناا ارتأنناا 

 عاان دور منعمااة الهجاارل الدولنااة  ااف محا  ااةان نخصاا  المطلااب االور لل اادنث 

والمطلاب الماانف لتولان  دور منعماة العمار الدولناة والمطلاب  باألشخا  اإلتجار 

الماام المت اادل والمطلااب الراباال دور منعمااه االمالااث دور منعمااة الصاا ة العالمنااة 

 . باألشخا  ف مجار محا  ة االتجار  (النوننسنر)للطيولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ل  االوط

  ي مكا حة االتجار بالبشر الدولية ال جرةدور منظمة 

 

دولنه تام تأسنساها  اف العاام   حومنةهف منعمه (  IOM)الدولنه للهجره  المنعمةان 

الرئنساانة العاملااة  نمااا باانن ال حوماااش  ااف مجااار الهنئااة  وتعااد هااذه المنعمااه0310

ذاش العالقاة مان ال حومااش الهجرل وتماري نشاطها بالتنسنق المباشر مل االطرار 

 .  وتنرها

وتهاادر المنعمااة بصااية اساساانة إلااى النهااو  بااالهجرل االنساااننة ماان خااالر تقاادنم  

الخاادماش والمشااورل إلااى ال حوماااش والمهاااجرنن  ااف ان ااال العااالم ولاامان انجاااد 

تعاااون دولااف  نمااا نخاا  قلااانا الهجاارل وحااذلك للمساااعدل  ااف الب ااث عاان ال لااور 
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ه للهجاره بالمسااعده علاى لعملنة لمشاحر الهجارل ونتممار اختصاا  المنعماه الدولناا

لاامان االداره االنساااننه والمنتعمااه للهجااره وتعطنااط التعاااون الاادولف  ااور قلااانا 

الهجره والب ث عن  لور عملناه لمشااحر الهجاره وتقادنم المسااعداش االنسااننه لمان 

اهتماش منعماة الهجارل  ساوال حاانوا الجئانن او نااط نن وقادن تاجها من المهااجرنن 

بالبشاار باعتباااره ا اادت صااور الجرنمااة المنعمااة والتااف  إلتجااار االدولنااة بمولااوع 

ترتبط ارتباطا  ومنقا  بجرنمة تهرنب المهاجرنن اذ اصب ش تجارل البشار ا اد اساباب 

طنادل  االش الهجرل تنار الشارعنة بار ان تالبناة  ااالش تهرناب المهااجرنن تنتهاف 

 . ل القسرنة باستلالر المهاجرنن  ف العمالة القسرنة او اعمار الدعار

ونقدر اعداد الل انا الذنن نتم نقلهم عبر ال دود الدولناة إلجباارهم علاى الادعارل او 

اعمار السخرل او قسرهم على االنلمام إلاى  ار  مسال ة بن او ملناون شاخ  مان 

بهام داخار  اإلتجاار الرجار والنسال واالطيار على االقر ا بر ان مالننن اخارنن ناتم 

بالدهم
(1)

  . 

ود جباارل  اف مجاار محا  اة هاالجدنر بالذحر ان منعمة الهجرل الدولناة تقاوم بجومن 

بالبشار  اف احمار  اإلتجاارمالممائة مشروع لمحا  ة  بإدارلبالبشر اذ تلطلل  اإلتجار

من مائة دولة  ف العالم من خاالر تقادنم حار العاون والمسااندل للا انا هاذه الجرنماة 

جسد  ونيسف و مانة  قاو  هاؤالل اللا انا من  مانة ورعانة طبنة واعادل تأهنر 

 . االنساننة والقانوننة واتا ة اليرصة امامهم لالندما  مرل اخرت  ف مجتمعاتهم 

معلوماتنة عالمنة عن تجاارل البشار حما قامش منعمة الهجرل الدولنة إلى انشال قاعدل 

لمحا  اة وتهرنب المهاجرنن ا الر إلى ذلك ما قامش به المنعمة من تبنف برناامج 

بالبشاار واصاادار الحتنباااش والنماااذ  االرشااادنة التااف تشاار   نهااا ابعاااد تلااك  اإلتجااار 

الجرنمة االنساننة وحنينة التصد  ألمارها السلبنة والقلال على اسبابها الجذرنة
(2)

  . 

الااادلنر االرشاااد  للت قناااق والمال قااة  اااف جااارائم  5111واصاادرش المنعماااة عااام 

 . الل انا بالبشر و مانة  اإلتجار 

                                                           
سوسن  سنن ااالتجار بالبشر الوجه القبن  للهجارل الادولف ا ب اث منشاور  اف مجلاة السناساة الدولناة وعلاى  (1

 .  digital.ahram.orgالموقل االلحترونف 
 .  151الدحتور دمحم الشناو  ا المصدر السابق ا   (2
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وباشاارش منعمااة الهجاارل الدولنااة العدنااد ماان الجهااود  ااف مجااار  مانااة االطيااار ماان 

لا نة  141مان  ألحمارمن خالر تنينذ العدند من البرامج لتاو نر المسااعدل  اإلتجار 

االطياار الاذنن تام  نعهم بسابب اليقار مان خاالر  صاورمن تانا قام اهلهم وذووهم بب

بهاام ماارل  لإلتجااارانقاااذهم علااى دخاار ماان المنعمااة نعناانهم  تااى النتعاار  الصاالار 

اخرت وال ا  االطيار بالتعلنم سوال  ف المداري او برامج التادرنب لتنمناة قادراتهم 

عملااش علااى دعاام العاارا  ماان خااالر عاادل  حماااماان اجاار تااأمنن مسااتقبلهم ومهاااراتهم 

ده تأهناار النااااط نن الااذنن تعرلاااوا لشااتى اناااواع مشااارنل  ااف ولااال باارامج العاااا

االتجااار بالنسااال واالطيااار وذلااك عناادما تاام  اخاارت ماان االسااتلالر الجنسااف وصااور

 .( تنعنم داع  االرهابف )ت رنرهم من 

وتعمر المنعمه الدولنه للهجره بتعاون ومنق مل الشارحال ال حاومننن الادولننن وتنار 

االتجااار باالشااخا  لاامن الساانا  االوساال  ولاادنها نهااج شااامر لمحا  ااةال حااومننن 

للهجره ادارل وتو نرا واساتجابة متحاملاه لمنال االتجاار باالشاخا  و ماناة اللا انا 

ماان خااالر المساااعدل المسااتهد ه وتمحاانن ال حوماااش والوحاااالش ماان خااالر طر هااا 

 .خناراش اعادل االندما  االمن والمستدام او العوده 

 

 الم ل  الثاني

  ي مكا حة االتجار بالبشر مط الدوليةدور منظمة الع

 

المت ادل والتاف  لممما دت المنعماش الدولنة التابعة ( ILO)تعد منعمة العمر الدولنة 

ومقرهاا  اف جننار وان الهادر الرئنساف الاذ  انشائش مان اجلاه  0303تأسسش عام 

منعمااة العماار الاادولف هااو ت قنااق العدالااة االجتماعنااة وذلااك ماان خااالر ر اال مسااتوت 

المعنشااة للعمااار وولاال  ااد ادنااى للمسااتوناش الدولنااة للعماار واعااداد اتياقناااش دولنااة 

العماااار  تبااانن اجاااور العماااار وسااااعاش العمااار وال اااد االدناااى لسااان العامااار وساااالمة

وتعونلااهم عاان اصاااباش العماار و رنااة االجتماعاااش والتنعنماااش المقا نااة وتحااونن 

النقاباش والتأمنن االجتمااعف وجمال البنانااش واال صاائناش الخاصاة بالعمار وانشاال 
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مراحط تدرنب  ف شؤون العمر وعلى ذلاك  الهادر الرئنساف الاذ  انشائش مان اجلاه 

االجتماعناااة وذلاااك مااان خاااالر الوساااائر  ةالعدالااامنعماااة العمااار الدولناااة هاااو ت قناااق 

واالجاااارالاش السااااابقة وت قنااااق تحااااا ؤ الياااار  وتنعاااانم ساااااعاش العماااار النومنااااة 

واالسبوعنة والقلال على البطالة و مانة االطيار والنسال من االستلالر
(1)

حما تم .  

ومقرها القاهرل ومان اهادا ها تنسانق الجهاود  0311انشال منعمة العمر العربنة عام 

ربنة  اف منادان العمار وتو ناد التشارنعاش العمالناة وعارور وشاروط العمار  اف الع

الدور العربنة وت دند شروط العمر للمر ل وال ادث وتقادنم المعوناة الينناة  اف منادان 

العمااار للااادور العربناااة وولااال خطاااة لنعاااام التأمننااااش االجتماعناااة ل ماناااة العماااار 

وعائالتهم من االستلالر
 
(5) . 

وقد اصدرش منعمة العمر الدولنة اعالنا  بشأن المبادئ وال قو  االساسنة  ف العمار 

التااف انعقاادش  ااف جنناار  ااف ( 11)والااذ  اعتمااده مااؤتمر العماار الاادولف  ااف دورتااه 

ون  على مبد  القلال علاى جمنال اشاحار العمار الجبار  وااللطاماف  01/1/0331

العمار الدولناة بمولاوع العمالاة  والقلال على عمالاة االطياار لاذلك اهتماش منعماة

بالبشر من خالر متابعاة انعماة وعارور العمار  اف  اإلتجار القسر  حإ دت صور 

العالم
(2)

  . 

ان عادد االطياار  5105وسبق ان اشارش التقارنر الدولنة الصادرل من المنعمة عام 

 ملنوناا  ومان هاؤالل ماا 511سانة نصار إلاى ( 01 – 1)العاملنن  اف العاالم مان سان 

ملنوناااا  نعملاااون حامااار الوقاااش ونساااتخدمون  اااف اشااالار خطااارل  051النقااار عااان 

واستلاللنة
(3)

 . 

عن المنعمة  اور العمار الجبار  الاذ   5105اشار التقرنر العالمف الصادر عام  و

ملناون شاخ   اف العاالم نعلماون  اف شاحر  05إلاى ان  اوالف  5105نشر  ف سنة 

ملنون من هؤالل علاى  3لدنن وتم استلالر من اشحار العمر الجبر  او العمر سدادا  

                                                           
 .  411ا   5101الدحتور رنا  صال  ابو العطا ا المنعماش الدولنة ا الطبعة االولى ا عمان ا  (1

 .  151المصدر السابق ا  / الدحتور دمحم الشناو  ا (2
 .   www.un.org/arabic. تقرنر منعمة العمر الدولنة المنشور على الموقل االلحترونف  (3

http://www.un.org/arabic
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ملناون مانهم  اف العمار الجبار  نتنجاة ( 511)ند وحاالل خاصانن واساتلر احمار مان 

ملنون ( 311)بالبشر وتمش معاننة احبر االرقام  ف اسنا  نث بللش  والف  اإلتجار 

نساال ملنون  ف امرنحا الالتنننة ومنطقاة الحاارنبف ومملاش ال( 014)ا نلنها ما نقارب 

ماان مجمااوع االشااخا   ااف العماار % 11واليتناااش مااا نطنااد علااى النصاار  ااوالف 

ملنار دوالر على اقار  45بالبشر و ده  اإلتجار الجبر  وبللش االربا  السنونة من 

تقدنر
(1)

  . 

وتعماار منعمااة العماار الدولنااة  النااا  ماان االنتهااال ماان مسااودل مشااروع معاهاادل دولنااة 

خاصة بعرور العمر المالئماة للعمالاة المنطلناة وذلاك ل ماناة مالنانن اال اراد الاذنن 

حانااش  قااوقهم االساساانة التتمتاال بلااماناش  نااث تاان  المعاهاادل علااى اور معاااننر 

للون بالعمالاة المنطلناة  اف شاتى ملناون شاخ  نشات( 011- 11)عالمنة تخ  ن و 

 . ان ال العالم واالتلبنة منهم نسال و تناش 

ومن العناصر االساسنة  ف المعاهدل مطالبة ال حوماش بمد عامالش المنااطر بتادابنر 

 مانة مساونة لتلك المقدمة للعمار االخرنن بما  ف ذلك ساعاش العمر وال اد االدناى 

ر االلااااا نة و تااااراش الرا ااااة النومنااااة والتعااااون  علااااى ساااااعاش العماااا لمجااااور

واالسبوعنة والتأمنن االجتماعف و وجاه  ماناة المار ل العاملاة امناال الولال وال مار 

ماناااة عاااامالش المنااااطر مااان العنااار معااااننر الجدنااادل تلاااطم ال حومااااش ب وهاااذه ال

 . واالنتهاحاش ولمن المراقبة اليعالة وتطبنق القانون 

ل ماناااة  قاااو  ومصاااال  العماااار  اتيااااقنتنن  العمااار الدولناااة حماااا ولاااعش منعماااة

وهااف اتياقنااة العمااار  0313المهاااجرنن واعتماادش االتياقنااة االولااى منهمااا  ااف عااام 

المهاجرنن
(2)

وتلطف اال راد الذنن نهاجرون من بلد إلى بلد اخر بلر  العمر لادت  

وتقتلااف االتياقنااة ماان الاادور االطاارار  ااف ( ا  النعملااون ألنيسااهم)صااا ب عماار 

ة اماااور ان تقااانم او تساااهر وجاااود خدماااة معقولاااة ومجانناااة لمسااااعدل العماااار جملااا

                                                           
 .  151المصدر السابق ا  / الدحتور دمحم الشناو  ا (1
وتقتارن هاذه  55/0/0315لمنعماة العمار الدولناة  اف  31رقم  0313بدل نياذ اتياقنة العمار المهاجرنن لعام  (2

 .  0313المتعلقة بالعمار المهاجرنن لعام  11االتياقنة بتوصنة منعمة العمر الدولنة رقم 
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المهاجرنن وتطوندهم بالمعلوماش الص ن ة واتخاذ جمنال التادابنر المناسابة لمحا  اة 

الدعانة الملاللة  نماا نتعلاق باالهجرل إلاى الخاار  والهجارل الوا ادل وحيالاة المسااوال 

المهااااجرنن تنااار العماااار  لمساااائلةياقناااة ماااار ا والتتصااادت االتالقانونناااة بمساااائر الع

 .  الشرعننن

جرل  اف اولااع اعتمدش منعمة العمر الدولنة االتياقنة المتعلقة باله 0311و ف عام 

للعمار المهاجرنن تعسينة 
(1)

با ترام  قاو  االنساان وتلطم االتياقنة الدور االطرار  

بل  النعر عن مرحاطهم القاانونف  اف بلاد العمالاة االساسنة للعمار المهاجرنن حا ة 

وماال ذلااك النمتااد هااذا االلتااطام إلااى ال ااق  ااف المساااوال  ااف الياار  والمعاملااة ماال 

 . المواطننن 

االتياقنة الدولناة ل ماناة  قاو   0331 ف عام  المت دل لممم العامةاعتمدش الجمعنة 

بأ حام رئنسنة تنطاو  علاى  جمنل العمار المهاجرنن وا راد اسرهم وجالش االتياقنة

  -:امار خاصة بالنسبة لإلتجار ومنها 

االعتااارار باااأن العماااار المهااااجرنن وا اااراد اسااارهم نلاااعيون  اااف مواجهاااة  – وال  

 . االستلالر واالعتدال نعرا  لحونهم تنر مواطننن نقنمون  ف دور العمر 

 مانااة  عالااة ماان التااطام الاادور االطاارار ب مانااة جمناال العمااار المهاااجرنن  –ماننااا  

التعااار  للعنااار واالصاااابة البدنناااة والتهدناااداش والتخونااار ساااوال علاااى ناااد 

 ( . 01/5المادل )الموعينن العمومننن او على ند الجماعاش او المؤسساش 

المادتاان )اعادل التأحند على  عر التعذنب والر  والعبودناة والعمار القسار   –مالما  

 ( . 00و  01

 ( . 01المادل ) ق  ف ال رنة والسالمة الشخصنة االعترار بال –رابعا  

التطام الادور بتجارنم ومعاقباة االشاخا  او الجماعااش التاف تقاوم بصاورل  –خامسا  

تنر قانوننة بتدمنر ومائق الهونة او العمر او االقاماة او نساتخدمون العنار او 

                                                           
 0311االتياقنة المتعلقة بالهجرل  ف اولاع تعسينة وتعطنط تحا ؤ الير  والمعاملة للعماار المهااجرنن لعاام  (1

 .  3/0/0311المنعمة العمر الدولنة التف دخلش  نط التنينذ  ف  014االتياقنة رقم 
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التهدنااد او التخوناار لااد العمااار المهاااجرنن او اسااتخدامهم  ااف عاارور تناار 

 ( . 11و  50المادتان )عامنة ن

 مانة جمنل العماار المهااجرنن بماا  انهم العماار  اف اولااع تنار نعامناة  –سادسا  

 ( .55المادل )العادر او التعسيف من الطرد تنر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ل  الثالث

  ي مكا حة االتجار بالبشر العالمية الصحةدور منظمة 

 

 

 المت ادل لمماموا اده مان عادل وحااالش تابعاه  وهف ( (WHOالعالمنة الص ةمنعمه 

 الساالطة التوجنهنااةوهااف  0311وقااد انشاائش  ااف عااام  الصاا ةمتخصصااه  ااف مجااار 

 نماا نخا  المجاار الصا ف وهاف مساؤوله  المت ادلوالتنسنقنه لمن منعومة االمام 

العالمناه وتصامنم برناامج الب اوث  الص نةتأدنه دور قناد   ف معالجة المسائر  نع
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وتقننمهاا  الصا نةو نر الادعم التقناف الصا ف للبلادان ورصاد االتجاهااش وتا الص نة

ماان  األساساانة الصاا نة الرعانااة ااف ال صااور علااى خاادماش  المساااوالوتعااد لاامان 

 . قو  االنسان هف من اهم اولوناش المنعمه 

على االرتقال بمياهنم االمن الص ف من خالر مجموعاه مان التادابنر  المنعمةوتعمر 

للااامان ان نحاااون منااادان طرع االعلاااال واالنساااجه  القانونناااةاللنااااش وا المندانناااة

البشااارنه ساااببا ال تااارام الحراماااه االنسااااننه وت سااانن  ناااال االالر مااان المرلاااى 

واالتجااار وبالخصاو  مواجهاة الجرنمااه المنعماه التااف تعتماد علاى االتجااار بالبشار 

 ه على منعومتننلذلك تعتمد منعمة الص ه العالمن البشرنةتنر المشروع باالعلال 

 قانوننتنن لالرتقال بمياهنم هذا التخص  باعتبارها سلطه توجنهنه تؤد  دورا قنادنا

 ف معالجة المسائر الص نه العالمنه وتصمنم القواعد والمعاننر من خاالر منعومتهاا 

 0311القانوننااه العامااه والتااف تشاامر علااى ساابنر الممااار منمااا  االماام المت ااده للعااام 

والعهاااد الااادولف الخاااا  باااال قو  0311المف ل قاااو  االنساااان لعاااام واالعاااالن العااا

واتياقنه القلاال علاى جمنال اشاحار التمنناط  0311 والمقا نة واالجتماعنة االقتصادنة

مهنااااه الطااااب  وبروتوحااااور محا  ااااة تهرنااااب  آدابومبااااادئ  0313 الماااار للااااد 

لمحا  ااة  المت اادلالمهاااجرنن عاان طرنااق الباار والب اار والجااو المحماار التياقنااه االماام 

 القانوننااةالااى منعومتهااا  باإللااا ة . 5111عباار الوطننااه لعااام  المنعمااةالجرنمااه 

 ااف طرع  والسااالمة ااور االخااال   المنعمااةوالتااف تشاامر علااى تقااارنر  المتخصصااة

 التوجنهنااة والمبااادئ البشاارنة باألعلااالواعااالن اسااطنبور  ااور االتجااار  األنسااجة

اصااادرش منعمااة الصااا ة  حمااا 5101ه لعاااام البشاارن واألنساااجةلطراعااه االعلااال 

بنل اعلال المتبرع )والذ  ن  على ان  0311االعالن الصادر عنها سنة  العالمنة

 مش المنعمة الدور االعلاال  ا و( ش العرورال ف او المنش تنر مقبولة مهما حان

 على التوسل  ف استعمار التبرعاش بالحلى ال نة باإللا ة إلى التبرعاش المقدمة مان

الاادولف باألنسااجة  اإلتجااار متباارعنن متااو نن واالهتمااام بالمشااحلة االعاام المتمملااة  ااف 

 . واالعلال البشرنة 
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الاار إلااى ان مشااروع المبااادئ التوجنهنااة لاادت منعمااة الصاا ة العالمنااة  ااف المبااد  

الخااامي منااه  عاار طرع االعلااال البشاارنة بواسااطة صاايقة تجارنااة ا اذ ناا  بأنااه 

 . البشر  واجطاؤه مولوع صيقاش تجارنة النمحن ان نحون الجسم 

بالبشر من  لإلتجاردورا  نونا  ف التصد   العالمنة الص ةنرت ان لمنعمه   أننالذا 

ولاال اتياقناااش دولنااه  اعااه االعلااال البشاارنه النلطر القانوننااةخااالر ولاال االطاار 

 لل اجااةهااف ماان اولوناااش مهامهااا نعاارا  البشاارنةواالعلااال  األنسااجةتاانعم طراعااة 

 .المتطاندل  ف طرع االعلال البشرنه  ف الوقش ال الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ل  الرابع

  ي مكا حة االتجار بالبشر( unicef) لل فولة المتحدةاالمم دور منظمة 

 

اعتبار النوننسنر من بنن الوحاالش المتخصصة التابعة لممم المت دل التاف تم لطالما 

االطياار  ناث حاان لهاا بااع حبنار  اف ابارام  احربمشاتلعب دورا  رئنسنا   ف ما نتعلق 

اتياقنه  قو  الطير وذلك نعرا  لحونها حانش تلعب دورا  نشاطا  خاالر التساعنناش  اف 

 عاار جاارائم االسااتلالر الجنسااف لمطيااار ودعاام محا  تهااا وشاامر الاادعم المبااادراش 
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عماة العمار الب منة التف تنياذها المنعمااش تنار ال حومناة ومحتاب العمار الادولف ومن

الدولنة وتسالم النوننسانر باالرابط بانن اساتلالر االطياار ألتارا  جنسانة ومحا  اة 

عمالااة االطيااار حمااا نشااحر بلااال االطيااار و قااا  التياقنااة العماار الدولنااة ماان باانن اسااو  

باألطيار خالر ماا  اإلتجار اشحار عمر االطيار وتبذر النوننسنر جهودا   ف محا  ة 

 :نأتف 

ونتطلااب ذلااك ت دنااد هونااة  اإلتجااارالناااجنن ماان  لمطياااردنم الخاادماش تقاا  اوال   اا 

آمناة وامادادهم بالخادماش االجتماعناة  بنئاةالل انا بشاحر سارنل وولاعهم  اف 

والرعانااة الصاا نة والااادعم النيسااف واالجتماااعف واعاااادل دمجهاام  ااف االساااي 

  ف مصال تهم وتسااعد النوننسانر مان خاالر دعام كوالمجتمعاش اذا مبش ان ذل

تدرنب المتخصصنن العاملنن مل االطيار بما  ف ذلك االخصائننن االجتماعننن 

والعااااملنن الصااا ننن وا اااراد الشااارطة وماااوعيف ال ااادود للتعامااار بياعلناااة مااال 

حما تدعم النوننسانر ال حومااش  اف ولال المساؤولنن وتادرنبهم علاى  اإلتجار 

ورعاانتهم وتشامر  وت سانن صا تهم وتعلانمهم لمطيار المالئمةتقنناش الت قنق 

 اال الاةبالبشر من آلناش  اإلتجار لجمنل األطيار  نهم ل انا  المو رل الخدماش

ومراحط االنوال وخدماش المشورل والرعانة الص نة والوصاانة والوصاور الاى 

حمااا تااو ر النوننساانر التاادرنب للمنعماااش تناار , التعلاانم والمشااورل القانوننااة 

بالبشر وخطا   اإلتجار ال حومنة الم لنة التف تدنر مراحط انوال للنسال ول انا 

ساخنا  للل انا
(1)

  . 

 ناث نعمااش  اإلتجاار اش والمااؤتمراش ذاش العالقاة بمولاوع تنعانم المباادر  ا مانناا  

باألطياااار  اااف الااادور العربناااة  اإلتجاااار النوننسااانر اور نااادول  اااور محا  اااة 

 اف  النوننسانرحماا عقادش  5111وشارحش  نها تسعة دور عربنة وذلاك عاام 

المالاااث لمحا  اااة االساااتلالر الجنساااف لمطياااار  الماااؤتمر العاااالمف 5111عاااام 

 إلنهاال  نعمته النوننسنر مل  حومة البراطنار والمنعماة الدولناة النا عنن الذ

بلال األطيار  ف السانا ة االسانونة وولال  اد الساتلالر األطياار  اف البلاال 

                                                           

 011 , جهود األمم المت دل  ف محا  ة جرائم االتجار بالبشر المصدر السابق , عبد اللطنر د نه  (1
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جنسانة و رناق المنعمااش  ألتارا بهام  اإلتجاار و ف انتا  المواد االبا نة و

جدناادل التياقنااة  قااو  الطياار واسااتعرا  المااؤتمر االبعاااد ال تناار ال حومنااة

بالبشاار وتتاان  اإلتجااار لالسااتلالر الجنسااف لمتاارا  التجارنااة بمااا  ااف ذلااك 

 باألطيااراإلتجاار للمؤتمر اساساا  للمتابعاة  اف مجااالش تشامر  نقة الختامنةالوم

ياار لاا انا التوجنهنااة المتعلقاة ب ماناة األط المبااد حماا اصادرش النوننسانر 

لولاال اساسااناش واساات داث  مرجعااا  ونسااتخدم هااذا المااورد التقنااف اإلتجااار 

الممارسااااش وهاااو نسااااعد ال حومااااش والمنعمااااش الدولناااة والمنعمااااش تنااار 

ال حومنااة والجهاااش االخاارت المقدمااة للخاادماش  ااف  مانااة األطيااار للاا انا 

 .اإلتجار 

السعف لبنال قادراش الادور ودعام ال حومااش  اف بناال وتعطناط الانعم الوطنناة    مالما  

واالنعمااة والخاادماش الالطمااة مر مجموعااة القااواننن ف تشااالتااول مانااة الطياار 

التعلانم , على امتداد جمنل القطاعاش االجتماعنة وبخاصة الرعانة االجتماعنة 

الوقانة تشمر اهدار هذه النعم دعم  وعلى الصعند القلال, االمن , الص ة , 

االسر وتقونتها لل د من االقصال االجتماعف ومان مخااطر االنيصاار والعنار 

نن نساانر انشااطه تاادرنب القلااال والماادعنن العااامالسااتلالر حمااا تاادعم النونوا

والشرطة وموعيف الهجرل واالخصائننن االجتماعننن  ف مجار  قاو  الطيار 

. 

بشااار مااال الحمنااار مااان الجهااااش وتنساااق النوننسااانر  اااف عملهاااا لمحا  اااة اإلتجاااار بال

والوحاالش المتخصصة التف لها نيي الهدر المنشود خصوصا  منعمة العمر الدولناة 

والمنعماش تنر ال حومنة والبا منن واالحادنمننن واطارار المجتمال المادنف الياعلاة 

وقد سعش النوننسنر مل منعمة العمر الدولنة لتوطنل العدناد مان الحتنبااش وذلاك  اف 

(1) (UN.GIFT)إلتجاار بالبشار اطار المباادرل العالمناة لمحا  اة ا
التاف عقادتها األمام  

                                                           
من قبر  5111والتف اطلقش عام  The United Nations Global Human Traffickingهف اختصار ل   (1

المت ادل للطيولاة  صاندو  األمام, منعمة العمر الدولنة محتب مياو  األمام المت ادل الساامف ل قاو  االنساان 
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المت دل وان الهدر الرئنسف من هاذه الحتنبااش هاو نشار الاوعف واعاالم جمنال  ئااش 

المجتمل الداخلف للدولة بخطورل االتجار حما تقاوم النوننسانر وبالتعااون واالشاتراك 

ر  ااف الساانا ة بقااال االطيااا إلنهااالماال منعمااة الساانا ة العالمنااة والمنعمااة الدولنااة 

ل ماناة االطياار مان االساتلالر الجنساف  االسنونة بدعم مدونة قواعد السالوك الدولناة

الخاا  وصااناعة  وهااو مشاروع نهادر الاى اشااتراك القطااعخاالر الساير والسانا ة 

الساانا ة  ااف المحا  ااة النشااطة السااتلالر االطيااار  ااف الساانا ة الجنساانة واإلتجااار 

االشاتراك مال منعماة العمار الدولناة دلانال  تادرنبنا  باألطيار حما ولعش النوننسانر ب

للمساااعدل  ااف محا  ااة اإلتجااار باألطيااار وباالشااتراك ماال االت اااد البرلمااانف الاادولف 

ونساتخدمه المشارعون علاى نطاا  ( دلنر البرلمانننن  اف محا  اة اإلتجاار باألطياار)

 . واسل  ور العالم

 

 

 

 

 

 الفصط الرابع 

 لتشريعية  ي مجاط مكا حة االتجار بالبشر االس امات الدولية غير ا

 

سنسلط  ف هذا اليصر على االساهاماش الدولناة تنار التشارنعنة ومنهاا جهاود جامعاة 

الاادور العربنااة  ااف مجااار المحا  ااة واسااتراتنجنة الاادور العربنااة واسااهاماتها  ااف هااذا 

ة االتجاار المجار ودور اللجان الوطننة العربنة والجهود الوطننة العراقناة  اف محا  ا

بالبشااار وعلاااى الصاااعند الااادولف نولااا  مااااهف دور الم حماااة الجنائناااة الدولناااة  اااف 

                                                                                                                                                                      

منعمااة االماان , المنعمااة الدولنااة للهجاارل , النوننساانر محتااب األماام المت اادل لمحا  ااة المخاادراش والجرنمااة 

 .  والتعاون  ف اوروبا
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مناهلة جرائم االتجار بالبشار ودور القلاال العاالمف  اف هاذا المجاار واخنارا  نبانن 

 .  ف محا  ة هذه الجرنمة ( االنتربور)دور المنعمة الدولنة للشرطة الجنائنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األوط

 بالبشرج ود جامعة الدوط العربية  ي مكا حة اإلتجار 

 

والتاف حاناش وماا تاطار  لعربناة مان موقال اساتراتنجفلما تتمتال بهاا المنطقاة ا بالنعر

وان طبنعاااة الت اااوالش  باألشاااخا عرلااه ألنشاااطة تنااار مشاااروعة ممااار اإلتجاااار 

ف شااتى االقتصااادنة والتنمونااة الحباارت التااف تشااهدها العدنااد ماان البلاادان العربنااة  اا

القطاعاش التنمونة ومنا ف ال نال وحون ان هذه المشروعاش تستوجب استقدام اعداد 
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من العمالاة الوا ادل التاف قاد نقال الابع  منهاا لا نة االساتلالر مان قبار المتااجرنن 

وشبحاش العصاابة المنعماة التاف تقار ورائهام بماا نترتاب علناه مان انتهااك ل قاوقهم 

 . بشأنهم خاذ تدابنر وقائنةالذ  نستوجب اتاالساسنة االمر 

هاذا وقاد شاحر اخاتالر الانعم القانونناة بانن الادور العربناة او نمااذ  تجارنم الصااور 

 بننهاااالمناف والقلاائف  للتعااونالمختلية لإلتجار بالبشر وعدم وجود قواعاد مو اده 

ن العربناة وممارساة ملراش قانوننة تستللها عصاباش االجرام المنعم للنياذ الى البلادا

ا ر جهااود حا ااة المؤسساااش وهااو االماار الااذ  نباارر لاارورل تعاا االممااةانشااطتها 

واالجهطل المعننة والتعاون  نما بننها  ف اطاار اساتراتنجنة والا ة المعاالم لمحا  اة 

  .تلك الجرائم 

جلرا ااف متمنااط ومااا تمتلحااه ماان امحاناااش  بنااة بمااا تمتلحااه ماان موقاالان المنطقااة العر

ومااوارد بشاارنة ومادنااة وطبنعنااة طاخاارل ومااا ت حاام مجتمعاتهااا ماان روابااط  وماارواش

نة وذلاك مان تارنخنة وجلرا نة مشترحه حر ذلك نجعلها مؤهله ل مر رسالتها االنسان

ساور نعانن علاى ت دناد  باألشاخا خالر تبنف استراتنجنة عربنة لمحا  اة اإلتجاار 

 التقناانمور اال مسااتوت طنااط المحا  ااة الوطننااة وتع مااواطن اللااعر والقااول  ااف جهااود

 .امام المنعماش الدولنه العام لها بالتقارنر الدولنة 

ان تبنف الدور العربنة ومن خالر دعم جامعاة الادور العربناة لبارامج او سناسااش او 

نعاد  اف  قنقاة االمار تيعانال  لان  اليقارل  باألشاخا استراتنجناش لمحا  ة اإلتجاار 

وخاصاة  باألشاخا توحاور منال ومعاقباة اإلتجاار االولى من المادل التاسعة مان برو

النسال واألطيار المحمر التياقناة األمام المت ادل لمحا  اة الجرنماة عبار الوطنناة لعاام 

والتف تن  على ان تلل الادور االطارار سناسااش وبارامج وتادابنر شااملة  5111

ال و ماناة لا انا اإلتجاار وبخاصاة النسا باألشخا من اجر منل ومحا  ة اإلتجار 

 . ودل انذائهم اواألطيار من مع

مان خاالر ماا  باألشاخا وقد تمخلش جهود الجامعاة العربناة  اف محا  اة اإلتجاار 

 :نأتف 

 اوال     القانون العربف النموذجف لمواجهة جرائم اإلتجار بالبشر 
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انون عربااف نمااوذجف لمواجهااة رش جهااود الجامعااة العربنااة  ااف ولاال قااامماا

جرائم االتجار بالبشار الصاادر مان الادورل ال ادناة والعشارنن لمجلاي وطرال 

ماادل ( 01)ونتحاون هاذا القاانون مان  1/0/5111-1الداخلنة العرب  ف توني 

تتلاامن ولاال تعرناار لجرنمااة االتجااار بالبشاار  لااال  عاان اال حااام الخاصااة 

ة االسترشااد بهاا عناد ولال قوانننهاا والتاف نجاوط للادور العربنابهذه الجرنمة 

 . الخاصة لمحا  ة االتجار بالبشر 

 المبادرل العربنة لبنال القدراش الوطننة لمحا  ة االتجار بالبشر –ماننا  

 اف اطاار ساعف الاادور العربناة  اف محا  اة اإلتجااار بالبشار  قاد عقادش الاادور 

سااف لمحا  ااة العربنااة  ااف الدو ااة منتاادت عربااف ساامف بمنتاادت الدو ااة التأسن

والذ  تم من خاالر اطاال  المباادرل العربناة  55/4/5101اإلتجار بالبشر  ف 

لبنااال القاادراش الوطننااة لمحا  ااة اإلتجااار بالبشاار والااذ  ماان لاامن توصااناته 

 لرورل العمر على وجاود حناان عرباف لتنيناذ المباادرل وولال قاعادل بنانااش

الوطن العرباف  لاال  عان وشبحة معلوماش  قنقنة لعاهرل اإلتجار بالبشر  ف 

الاادعول الااى اصاادار التشاارنعاش والقااواننن لمحا  ااة اإلتجااار بالبشاار وانشااال 

م ااحم متخصصاه وجهااط امنااف خاا  لمحا  اة هااذه الجرنماة وانشاال محتااب 

والمؤسسااش  الهنئاشعربف متخص  لمحا  ة جرنمة اإلتجار بالبشر وانشال 

ال حومنة والمدننة لمحا  ة تلك الجرنمة
(1)

 . 

 مالما     االتياقنة العربنة لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر ال دود الوطننة 

وقااال وطرال الداخلناااة العااارب علاااى االتياقناااة العربناااة  5101 اااف نهاناااة عاااام 

لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار ال اادود الوطننااة والتااف نصااش علااى محا  ااة 

جاااالش  اااف هاااذه جاارائم اإلتجاااار بالبشااار واإلتجاااار باألعلاااال البشااارنة وقاااد 

االتياقنة ان تتعهد حر دولة طرر ان تتخذ ما نلطم من تدابنر  ف اطار قانونهاا 

ارحة  ااف ارتحاااب الااداخلف لتجاارنم ارتحاااب او المشااارحة  ااف ارتحاااب او المشاا

 :اال عار التالنة 
                                                           

 .  110المصدر السابق ا   , استراتنجنة محا  ة جرائم اإلتجار  ف البشر , الدحتور دمحم الشناو   (1
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 ا  تهدند بالقول او استعمالها او تنر ذلاك مان اشاحار القسار او االختطاار -0

ع او اسالل استعمار السلطة او استلالر  الة اللعر او اال تنار او الخدا

وذلااك ماان  جاار اسااتخدام او نقاار او انااوال او اسااتقبار اشااخا  للاار  

او سااائر ( البلااال)اسااتلاللهم بشااحر تناار مشااروع  ااف ممارسااة الاادعارل 

اشااحار االسااتلالر الجنسااف او السااخرل او الخدمااة قساارا  او االسااترقا  او 

برلاال الشاخ  لا نة  والنعتادو االساتعباد الممارساش الشابنهة باالر  ا

اإلتجار  ف حا ة صور االستلالر متى استخدمش  نها الوساائر المبنناة  اف 

 هذه القول

نعتبر استخدام طير او نقله او انواله او استقباله للر  االستلالر اتجاارا   -5

 تااى اذا لاام ننطااو علااى اسااتعمار ا  ماان الوسااائر المبننااة  ااف  باألشااخا 

برلاائه حماا نصاش  النعتادمن هذه المادل و اف جمنال اال اوار  (0)اليقرل 

تتعهد حر دولة طارر ان تتخاذ ماا نلاطم مان تادابنر : على انه ( 05)المادل 

المشااارحة  ااف ارتحاااب ا عااار  تشاارنعنة وتاادابنر اخاارت لتجاارنم ارتحاااب او

االعلااال الجساادنة او االنسااجة العلااونة او االتجااار  نهااا او نقلهااا  انتااطاع

ناة منعماة او عندما تقاوم بهاا جماعاة اجرام التلرنراه او الت انر او باإلحر

د برلاااال الشاااخ  لااا نة هاااذه اال عاااار متاااى   اااد اعلاااائها وال نعتااا

 .استخدمش  نها الوسائر المبننة  ف هذه المادل 

رنم الجاارائم المعلوماتنااة المتعلقااة باإلتجااار وقااد اوردش هااذه االتياقنااة علااى تجاا

 . ال البشرنةبالبشر واالتجار باألعل

 رابعا    المبادرل العربنة ألعداد بروتوحور دولف لمحا  ة اإلتجار باألعلال البشرنة

التااف تمااش  نللاااحااان مولااوع االتجااار باألعلااال البشاارنة ماان لاامن المو

دراستها لمن االجتماع العاشر للجنة المتخصصاة باالجرائم المساتجدل والاذ  

توصار الاى توصانة بشاأن دعاول  ناث تام ال 1/1/5115انعقدش  ف توني  ف 

لجنة منل الجرنمة والعدالة الجنائنة التابعة لممم المت دل الاى النعار  اف اعاداد 

بروتوحور دولف نتلمن منل وقمل ومعاقباة اإلتجاار باألعلاال البشارنة علاى 
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ترار البروتوحاوالش المالماة المل قاة باتياقناة األمام المت ادل لمحا  اة الجرنماة 

 .ود الوطننة المنعمة عبر ال د

رب خلنة العاوقد تم اقرار هذه التوصنة  ف الدورل العشرنن لمجلي وطرال الد

التابعاة الى لجنة منل الجرنمة والعدالاة الجنائناة  وتمش ا التها 0/0/5114 ف 

 اف دورتهاا المانناة عشار التاف انعقادش  اف  علنهالممم المت دل  نث عرلش 

 . 55/1/5114 نننا  ف 

لتنعاانم طرع االعلااال البشاارنة ومناال  استرشاااد خامسااا   اا  اصاادار قااانون عربااف 

 .ومحا  ة االتجار بها 

حمااا عملااش الجامعااة العربنااة علااى ولاال اسااتراتنجنة شاااملة  ااف مجااار المحا  ااة 

وتشااجنل الاادور العربنااة  ااف االنلاامام لالتياقناااش الدولنااة ذاش الشااأن ودور اللجااان 

 .وهذا ما سنتم بنانه  ف مالمة مطالب باألشخا اإلتجار  الوطننة العربنة  ف محا  ة

 

 

 

 

 

 

 الم ل  االوط

 بالبشراالستراتيجية العربية الشاملة لمكا حة االتجار 

 

عملااش جامعااة الاادور العربنااة علااى ولاال اسااتراتنجنة عربنااة شاااملة وقااد رحااطش 

  -:على الم اور التالنة  باألشخا االستراتنجنة العربنة الشاملة لمحا  ة االتجار 

 .تجرنم صور واشحار االتجار بالبشر حا ة : الم ور االور 

 .لمان حيالل الت قنق واالتهام والم احمة  ف جرائم االتجار بالبشر: الم ور المانف 

 . تعطنط تدابنر واجرالاش المنل : الم ور المالث 



134 
 

 .  مانة الل انا : الم ور الرابل 

طنااط التعاااون االقلنمااف العربااف والاادولف  ااف مجااار محا  ااة تع: الم ااور الخااامي 

 . االتجار بالبشر 

تعطنااط القاادراش المؤسساانة الوطننااة الالطمااة لمحا  ااة االتجااار : الم ااور السااادي 

 . بالبشر 

ت ااادنث القاااانون العرباااف االسترشااااد  لمحا  اااة االتجاااار بالبشااار : الم اااور الساااابل 

 . ولمان نشره وتطبنقه 

 . لمان تنسنق جهود المحا  ة  ف المنطقة العربنة :  الم ور المامن

العربنة الشاملة لمحا  ة االتجاار بالبشار  قاد وجادنا  ولدت ت لنر  قراش االستراتنجنة

 ااف الم ااور االور بلاارورل ان تشاامر التشاارنعاش العربنااة بااالتجرنم لحا ااة صااور 

لعربنااة قااواننن االتجااار الااواردل بااالبروتوحور و ااف هااذا الصاادد  قااد اصاادرش الاادور ا

بشااأن  5111لساانة  10لمحا  ااة االتجااار بالبشاار حقااانون االماااراش االت اااد  رقاام 

 5113لساانة  3االتجااار بالبشاار والقااانون االردنااف بشااأن مناال االتجااار بالبشاار رقاام 

بشاااأن محا  اااة االتجاااار بالبشااار وقاااانون  5101لسااانة  11والقاااانون المصااار  رقااام 

وقااانون جنبااوتف  5111لساانة ( 0)رقاام  خا باألشااالب اارنن بشااأن محا  ااة االتجااار 

 30والقاانون الحاونتف رقام  باألشاخا بشأن محا  ة االتجاار  5111لسنة  501رقم 

وتهرناااب المهااااجرنن والقاااانون  باألشاااخا بشاااأن محا  اااة االتجاااار  5104لسااانة 

والقانون القطار   باألشخا بشأن محا  ة االتجار  5114لسنة  51المورنتانف رقم 

بشأن محا  ة االتجار بالبشر والمرسوم السلطانف العماانف رقام  5100 لسنة 01رقم 

والمرسااوم الملحااف  باألشااخا لمحا  ااة جاارائم االتجااار  5111بقااانون ساانة  051

قاانون الو باألشاخا لمحا  ة جرائم االتجار  5113قانون لسنة  11/السعود  رقم م

ا  اااة وقاااانون مح باألشاااخا  اااور جااارائم االتجاااار  5101لسااانة  4الساااور  رقااام 

 .  5105لسنة  51االتجار بالبشر العراقف رقم 
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 ف الم ور المانف الذ  رحط على لمان حياالل الت قناق واالتهاام والم احماة  اف اما 

هذه الجرائم وذلك من خالر تشجنل الل انا والشهود على االبال  عان تلاك الجارائم 

حياالل الم ققانن باالتعرر و مانتهم ولامان  قاوقهم امناال اجارالاش الت قناق ور ال 

علااى هااذه الجاارائم ماان خااالر ولاال معاااننر دقنقااة لليصاار بننهااا وباانن تنرهااا ماان 

 . الجرائم االخرت 

وقااد ورد  ااف الم ااور المالااث تعطنااط تاادابنر واجاارالاش المناال وذلااك ماان خااالر جماال 

علاى انشاال قواعاد المعلوماش واال صالاش عن االتجار بالبشر  ف المنطقاة العربناة 

 اااااالش االتجااااار بالبشاااار وانواعهااااا  داش ومعلوماااااش وطننااااة مو اااادل لرصاااابناناااا

مار  اور ها والتشرنعاش السارنة بشأنها وولال بارامج تدرنبناة وور  عصوخصائ

اال صااالاش المتعلقااة باإلتجااار بالبشاار وتصااننيها وت لنلهااا  حنينااة جماال البناناااش و

هرل االتجااار وتشااجنل الاادور العربنااة علااى اصاادار تقرناار ساانو  لرصااد وت لناار عااا

بالبشار وبنااان  جمهااا والتقاادم الم اارط  اف جهااود المناال والمحا  ااة والتعاااون الاادولف 

لاامن هااذه االسااتراتنجنة هااو  مانااة اللاا انا و مانااة اللاا انا امااا الم اااور الراباال 

ونحااون ذلااك ماان خااالر لاامان وجااود االطااار التشاارنعف الااالطم ل مانااة اللاا انا 

ة صااورها واشااحالها والعماار علااى تعطنااط وتنساانر وامحاننااة تقاادنم المساااعدل لهاام بحا اا

ادمااا  منعومااة  قااو  االنسااان  ااف القااواننن والسناساااش والباارامج الوطننااة الرامنااة 

ل مانااة اللاا انا ا وقااد اوردش االسااتراتنجنة العربنااة  ااف م ورهااا الخااامي بتعطنااط 

خاالر التعاون االقلنمف العربف والدولف  ف مجار محا  ة االتجاار بالبشار وذلاك مان 

ارسال االسي القانوننة لتعطنط الصور المتقدماة للتعااون االمناف والقلاائف االقلنماف 

والاادولف بالتشاارنعاش الوطننااة والتعوناار علااى اتياقناااش التعاااون االمنااف والقلااائف 

المنائنااة واالقلنمنااة باانن الاادور العربنااة  ااف محا  ااة االتجااار بالبشاار وتشااجنل تبااادر 

ة والتقننااة لمناال ومحا  ااة جاارائم االتجااار بالبشاار وتشااجنل الخبااراش العلمنااة والقانونناا

التعاااون ماال المنعماااش الدولنااة ماان اجاار تبااادر المعلوماااش والبناناااش  ااور صااور 

واسااالنب وانماااط وطاار  ودروب االتجااار بالبشاار والتعاااون االمنااف والقلااائف ماال 

 . الدور االجنبنة  ف منل ومحا  ة هذه الجرنمة 
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تعطنااط القاادراش المؤسساانة الوطننااة  سااتراتنجنة العربنااة ر السااادي لالولاام الم ااو

الالطمة لمحا  ة االتجار بالبشر وذلك من خاالر دعاول الادور العربناة إلاى التصادنق 

علااى االتياقناااش الدولنااة واالقلنمنااة المتعلقااة بمحا  ااة االتجااار بالبشاار وتنرهااا ماان 

اقناة القلاال علاى جمنال واتي 0313االتياقناش ذاش الصلة حاتياقنة  قو  الطير لعام 

ودعول الدور العربنة إلاى ولال اساتراتنجناش  0313اشحار التمننط لد المر ل لعام 

وخطااط عماار وباارامج لمحا  ااة االتجااار بالبشاار وذلااك  ااف اطااار تنينااذ االسااتراتنجنة 

( مرحطناة)العربنة الشاملة لمحا  ة هاذه الجرنماة مال العمار علاى انشاال آلناة وطنناة 

 .  تخت  بتنسنق حا ة جهود المنل والمحا  ة وال مانة والتعاون بحر دولة عربنة 

وجال بالم ور السابل ت دنث القاانون العربناة االسترشااد  لمحا  اة االتجاار بالبشار 

 التدرنبنااةولاامان نشااره وتطبنقااه ماان خااالر عقااد الناادواش وور  العماار والاادوراش 

 .الالطمة لنشر القانون وتطبنقه بنن الدور العربنة 

الم ور المامن تنسنق جهود المحا  ة  ف المنطقة العربنة من خاالر انجااد الناة  مول

اقلنمنااة عربنااة لرصااد وتنساانق ومتابعااة جهااود محا  ااة االتجااار بالبشاار  ااف االطااار 

االقلنمف والعربف من خالر دعم انشال و دل محا  اة االتجاار بالبشار بجامعاة الادور 

المعلومااش المتعلقاة باإلتجاار بالبشار  اف العربنة التف تتولى رصد وجمل  وتصاننر 

المنطقااة العربااف وتنرهااا ماان ال اااالش التااف تقاال علااى مااواطنف الاادور العربنااة  ااف 

الخار  والتنسنق بنن السلطاش الوطننة المختصة  ف جهود المحا  ة واصدار تقرنار 

ساانو  نولاا  التقاادم الم اارط  ااف جهااود المناال والمحا  ااة والتعاااون الاادولف و مانااة 

 انا  ااف المنطقااة العربنااة ا حمااا تعماار هااذه الو اادل علااى التنساانق باانن الساالطاش اللاا

الوطننااة المعننااة لدراسااة التقااارنر الدولنااة الصااادرل بشااأن  الااة االتجااار بالبشاار  ااف 

 . الدور العربنة 

حما عملش جامعة الدور العربناة مان خاالر اساتراتنجنتها تشاجنل الادور العربناة إلاى 

حاتياقنااة  باألشااخا ذاش الصاالة بمحا  ااة االتجااار  الدولنااةاالنلاامام إلااى االتياقناااش 

وبروتوحاور منال  5111االمم المت دل لمحا  ة الجرنماة المنعماة عبار الوطنناة لعاام 

خاا  النساال واالطياار المحمار التياقناة االمام وب باألشاخا وقمل ومعاقبة االتجاار 
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وبروتوحااور محا  ااة  5111لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة لعااام  المت اادل

واتياقنة القلال علاى جمنال اشاحار  ن طرنق البر والب ر والجوتهرنب المهاجرنن ع

 .  0313التمننط لد المر ل لعام 

اصادار المنماا  العرباف ل قاو  االنساان وقد بذلش جامعة الادور العربناة جهاودا   اف 

واالتياقنااة العربنااة  5101واالتياقنااة العربنااة لمحا  ااة جاارائم تقننااة المعلوماااش لعااام 

لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر ال دود الوطنناة ا الاا ة إلاى ولال القاانون العرباف 

 االسترشاااد  لمواجهااة جاارائم االتجااار بالبشاار الصااادر عاان جامعااة الاادور العربنااة

إلاااى القاااراراش الصاااادرل عااان الاااا ة ( مجلساااف وطرال العااادر والداخلناااة العااارب)

من خالر لجناة الشاؤون  01/05/5101البرلمان العربف االنتقالف الذ  ناق  بتارنو 

التشاارنعنة والقانوننااة  قااو  االنسااان اهمنااة مساااهمة البرلمااان العربااف  ااف ولاال 

بالبشاار ولاارورل ت اادنث  مشااروع قااانون عربااف نمااوذجف لمحا  ااة جاارائم االتجااار

االساااااتراتنجنة العربناااااة وتو نااااادها حماااااا اصااااادر وطرال الااااادور العااااارب بتاااااارنو 

ونااا  البناااد  باألشاااخا المباااادرل العربناااة لمحا  اااة االتجاااار اطاااال   51/1/5113

دراسااش واورا   إلعادادتحلنار االماناة الينناة باالساتعانة بخبنار )الخامي مناه علاى 

والتعاااون القلااائف العربااف والاادولف  ااف مجااار عماار  ااور تجااارب الاادور العربنااة 

 03/00/5113حمااا اطلااق وطرال العاادر العاارب  ااف  باألشااخا محا  ااة االتجااار 

المبادرل العربنة لمحا  ة االتجار بالبشار حماا اصادر مجلاي وطرال الداخلناة العارب 

 الصنلة النهائنة مشروع القانون العربف االسترشاد  لمحا  ة االتجار بالبشار والاذ 

 . اقره مجلي وطرال العدر العرب 

وخطااة اعتماااد التصااور  5111وقاارر مجلااي الجامعااة علااى مسااتوت المناادوبنن عااام 

العماار العربنااة لجاادور اعمااار منتاادت  نننااا  ااور المبااادرل العالمنااة لمحا  ااة االتجااار 

 . بالبشر 

واشااترحش اتلااب الاادور العربنااة  ااف تنعاانم منتاادناش ومااؤتمراش وملتقناااش عربنااة 

ومنها المؤتمر العلمف االور  ور محا  اة  باألشخا نمنة  ور محا  ة االتجار واقل

والماؤتمر  5111طبنق والذ  عقد  اف قطار  اف اذاراالتجار بالبشر بنن النعرنة والت
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االقلنمف العربف  ور المساعدل المباشرل لل انا االتجار  ف اال راد والذ  عقاد  اف 

االتجاااار بالبشااار عناااد ميتااار  )مر الااادولف والماااؤت 5111القاااهرل  اااف حاااانون االور 

والملتقااى الساانو  االور لمحا  ااة االتجااار بالبشاار ا  5113الب اارنن اذار ( الطاار 

ا  5113الت دناش والمعوقاش ا دبف ا دولة االماراش العربناة المت ادل شاهر ناو مبر 

ة ومنتدت الدو اة التأسنساف  اور المباادرل العربناة لتعطناط القادراش الوطنناة لمحا  ا

 .   ف مدننة الدو ة  5101اذار  االتجار بالبشر الذ  عقد  ف شهر

المادنف لمحا  اة  الخاا  ببناال شابحاش لمنعمااش المجتمالحما عقد المؤتمر االقلنمف 

 .  5101عام  االتجار بالبشر  ف عمان

تقااوم الاادور العربنااة وماان خااالر الااوطاراش المعننااة واللجااان والهنئاااش الوطننااة حمااا 

ومؤسساااش ومجااالي ولجااان وهنئاااش  قااو  االنسااان والمعاهااد والمراحااط الب منااة 

وحال  سب المهاام الموحلاة النهاا  باألشخا المجتمل المدنف بمحا  ة جرائم االتجار 

المطرو ة  النا  لتيعنار االساتراتنجنة و قا  للقانون ومن اهم المبادراش وخطط العمر 

  -:وذلك من خالر ما نأتف  باألشخا العربنة لمحا  ة جرائم االتجار 

الوطنناااة لمحا  اااة االتجااار بالبشااار بالااادور لبناااال القاادراش المبااادرل العربناااة  – وال  

العربنة وهف من اهم الخطواش التف تم اتخاذها على المستوت العرباف اطاال  

عربنااة لتعطنااط القاادراش الوطننااة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار بالاادور المبااادرل ال

العربنااة بمنتاادت الدو ااة التأسنسااف وذلااك بالتعاااون ماال محتااب االماام المت اادل 

المعناااف بالمخااادراش والجرنماااة للشااار  االوساااط وشااامار ا رنقناااا والمؤسساااة 

 5101القطرناااة لمحا  اااة االتجاااار بالبشااار  ناااث تااام عقاااد المنتااادت  اااف اذار 

 ااة وقااد اصاادر المنتاادت عاادل توصااناش حااان ماان اهمهااا لاارورل تعطنااط بالدو

التعاون القلائف العربف  اف مجاار محا  اة االتجاار بالبشار وتعطناط القادراش 

الوطننة العاملة  ف هذا المجار ولرورل وجود تشرنعاش وطننة تجارم ا عاار 

 .  باألشخا االتجار 
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بالبشار مان خاالر المشاروع االتجاار  تعطنط االطار االقلنمف العربف لمحا  اة –ماننا  

المباارم باانن جامعااة الاادور العربنااة ومحتااب االماام المت اادل المعنااف بالمخاادراش 

  -:و من اهم بنود المشروع  5101والجرنمة  ف حانون االور 

تطونر خطة عمر عربنة شاملة لمحا  ة االتجار بالبشر للمنطقة العربناة تنبال  -0

 .من داخر المنطقة العربنة 

و اادل تنساانقنة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار داخاار هنحلنااة جامعااة الاادور  انشااال -5

 .العربنة 

استحمار انشطة المساعدل التشرنعنة للمبادرل العربنة لمحا  ة االتجاار بالبشار  -4

لت سنن قاعدل المعلوماش  ف االطار القانونف لادت الادور المشاارحة بماا نتياق 

ئق الدولناااة القانونناااة والوماااا باألشاااخا مااال بروتوحاااور محا  اااة االتجاااار 

 . االخرت

 . تدرنب معمق لقدراش العاملنن  ف العدالة الجنائنة  -1

مبااادرل جامعااة نااانر العربنااة االمننااة لصااناتة االسااتراتنجنة العربنااة الشاااملة  -1

االسااتراتنجنة  بإعاادادلمحا  ااة االتجااار بالبشاار ا  نااث قامااش هااذه الجامعااة 

ش الجامعة بتنينذ هذه االساتراتنجنة العربنة الشاملة لمحا  ة هذه الجرنمة وقام

ماان خااالر اعااداد الب ااوث والدراساااش وتنعاانم وعقااد المااؤتمراش والباارامج 

 . التدرنبنة وال لقاش العلمنة والندواش 

المبااادرل المصاارنة لتقاادنم الخباارل الهنحلنااة والتنعنمنااة والتشاارنعنة لمحا  ااة  -1

 .ان الوطننة جرائم االتجار بالبشر  ف المنطقة العربنة وتيعنر اللج

مرحااط مراقبااة جاارائم االتجااار بالبشاار , مبااادرل القنااادل العامااة لشاارطة دبااف  -1

للتعاون مل جامعة الدور العربنة  ف محا  ة االتجار بالبشر وذلاك مان خاالر 

تااو نر باارامج التاادرنب االمنااف والعاادلف  ااف هااذنن المجااالنن وتعطنااط جهااود 

رل جارائم االتجاار بالبشار االعالم العربف  ف طناادل الاوعف المجتمعاف بخطاو

واسابابها وساابر مواجهتهاا باإللااا ة إلااى دعام و اادل محا  اة االتجااار بالبشاار 

 .بجامعة الدور العربنة 
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مبااادرل مشااروع ال مانااة بجامعااة جااونط هااوبحنط للدراساااش الدولنااة المتقدمااة  -1

بالوالناش المت دل لدعم االستراتنجنة العربنة الشاملة لمحا  ة االتجاار بالبشار 

ن خااالر تنعاانم دوراش تدرنبنااة  ااف مجااار  مانااة لاا انا االتجااار بالبشاار ماا

وصااناتة التشاارنعاش الوطننااة المتعلقااة بمحا  ااة جاارائم االتجااار بالبشاار ومااا 

 . نتصر بها من جرائم اخرت 

االستراتنجنة العربنة الشااملة لمحا  اة االتجاار بالبشار ان تقاوم الادور  ونرت للمان

  -:العربنة بالخطواش االتنة 

 .دعم ال حوماش العربنة الحامر لالستراتنجنة  -0

ممار  باألشاخا تيعنر العمار مال الجهااش الوطنناة المعنناة بمحا  اة االتجاار  -5

 . اللجان والهنئاش والمجالي الوطننة لمحا  ة االتجار بالبشر 

 .تنسنق الجهود بنن السلطاش الوطننة المعننة بجهود المحا  ة  -4

تعطنااط التعاااون ماال الجهاااش االقلنمنااة والدولنااة والجهاااش الداعمااة والشاارحال  -1

 .  االستراتنجننن

 الدعم الماد  لتنينذ بنود االستراتنجنة من حا ة الجهااش المساؤولة عان متابعاة -1

 . ودعم تنينذها 

 

 

 

 

 

 

 الم ل  الثاني

 بالبشراس امات جامعة الدوط العربية المختلفة  ي مجاط مكا حة االتجار 
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لل دود لهاا انعحاسااش وتاداعناش  ار بالبشر هف عاهرل عالمنة عابرلان عاهرل االتج

 بخطرل على المستوت االمنف واالجتماعف واالقتصاد  والسناسف االمر الاذ  نتطلا

تعطنااط التعاااون الاادولف ماان اجاار اتخاااذ اجاارالاش  عالااه لمحا  ااة العاااهرل وماان هااذا 

تادابنر لتعطناط التعااون والربنة العدند من المبادراش ق اتخذش جامعة الدور العلالمنط

 نمااا باانن الاادور العربنااة االعلااال واالنخااراط اليعااار  ااف جهااود المجتماال الاادولف 

للتصاد  لهاذه الجاارائم ساوال مان خااالر مشاارحتها اليعالاة  ااف جمنال مرا ار صاانانة 

المحمار  وبخاصة النساال واالطياار باألشخا بروتوحور منل وقمل ومعاقبة اإلتجار 

التياقنة األمم المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطنناة او مان متابعاة وتنسانق 

 . جهود الدور العربنة  ف هذا المجار 

وقد قطعش الادور العربناة اشاواطا  هاماة  اف مواجهاة جارائم اإلتجاار بالبشار خاصاة 

طننااة معننااة و علااى الصااعند التشاارنعف و ااف مجااار الوقانااة والمحا  ااة وانشااال آلناااش

بمحا  ة اإلتجار بالبشر وحذلك على صعند تشجنل الدور العربنة على االنلمام الاى 

دولاة عربناة الاف  01االتياقناش الدولنة المعننة بالمولاوع  ناث صاادقش وانلامش 

وبخاصاة النساال واالطياار حماا اعادش  باألشاخا بروتوحور منال ومعاقباة االتجاار 

اقنة عربنة لمحا  ة الجرنماة عبار الوطنناة اعتمادها جامعة الدور العربنة مشروع اتي

مااؤخرا  مجلااي وطرال العاادر والداخلنااة العاارب واعتماادش هااذه االتياقنااة عربنااا  ماان 

 استرشااادنا  اال حااام الخاصااة بمحا  ااة اإلتجااار بالبشاار واعتماادش حااذلك قانونااا  عربنااا  

ر آلناة مواجهاة لمحا  ة اإلتجار بالبشر وعقدش جامعة الدور العربنة ور  عمر  و

اإلتجااار بالبشاار  ااف التشاارنعاش العربنااة وتقااوم جامعااة الاادور العربنااة بدراسااة انشااال 

و اادل معلوماااش لمحا  ااة اإلتجااار بالبشاار تابعااة لجامعااة الاادور العربنااة تااو ر قاعاادل 

بناناش مرحطنة للدور العربنة  ف هذا المجار حما  رصش جامعة الدور العربناة مان 

المنمااا  العربااف ل قااو  االنسااان نصوصااا  ت عاار الاار  جهااة اخاارت علااى تلاامنن 

 ف جمنل صورها والمعاقبة على ذلك و عر السخرل واإلتجار  باألشخا واإلتجار 

او  مااان اجااار الااادعارل واالساااتلالر الجنساااف او اساااتلالر دعاااارل اللنااار باألشاااخا 

استلالر االطيار حما ساهمش اللجنة العربنة الدائمة ل قو  االنساان  اف ولال خطاة 
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عربنااة لمحا  ااة اإلتجااار بالبشاار وتلاامنش الخطااة عاادل اجاارالاش وتاادابنر ماان بننهااا 

العماار علااى موالمااة التشاارنعاش الوطننااة  ااف الاادور العربنااة ماال ا حااام االتياقناااش 

لالطمااة لتجاارنم حا ااة صااور اإلتجااار بالبشاار الدولنااة ذاش الصاالة واصاادار القااواننن ا

و مانة ل اناه ونشر البارامج التمقنيناة والتربوناة وانشاال آلنااش وطنناة لرصاد هاذه 

اذ القانون  ف رصد ومال قاة هاذه الجارائم رل ودعم اجهطل العدالة وسلطاش انيالعاه

الحاوادر عبر وسائر االتصاالش ال دنمة واالنترننش ومراقبة ال دود وتدرنب وتأهنر 

االمانااة اليننااة لمجلااي وطرال العاادر  واعاادشمحا  ااة اللمناال واالوطننااة  ااف مجاااالش 

 اعتمااادهالعاارب القااانون العربااف االسترشاااد  لمحا  ااة جاارائم اإلتجااار بالبشاار وتاام 

القاانون ونتاألر هاذا  51/00/5105وطرال العادر العارب  اف بموجب قارار مجلاي 

محا  اة  مجاارمان االتياقناة الدولناة  اف  هاساتمد نصوصا مادل قانوننة والاذ  14من 

جرائم اإلتجار بالبشر والذ  نمحن ان تسترشد به البلدان العربنة عناد تشارنل قاواننن 

 . باألشخا وطننة  ف محا  ة جرائم اإلتجار 

وتوصااف جامعااة الاادور العربنااة الااى المصااادقة علااى اتياقنااة األماام المت اادل لمحا  ااة 

ة والبروتوحولنن المل قانن بهاا وتعطناط التعااون الادولف الجرنمة المنعمة عبر الوطنن

ودعم قدراش الدور العربنة على محا  ة اإلتجاار بالبشار وتاو نر آلنااش مناسابة لهاذا 

التعاون تحير رصد هذه العاهرل ومواجهتها وانشال محاتاب وطنناة لمحا  اة االتجاار 

النعر  ف انشال محتب بالبشر نحون من مهامها رصد العاهرل وانشال قاعدل بناناش و

 . جامعة الدور العربنة  معلةعربف ت ش 

على  ق األشخا   ف التنقر عناد تنيناذ محا  اة اإلتجاار  لال القنود تنر المبررلوال

بالبشاار واسااراع الاادور العربنااة بموائمااة تشاارنعاتها الوطننااة ماال ا حااام االتياقناااش 

الحترونااف عربااف مشااترك  وانشااال موقاالالدولنااة ذاش الصاالة بمناال اإلتجااار بالبشاار 

لمن مشروع المبادرل العربنة لبنال القدراش الوطننة لمحا  ة اإلتجار بالبشر لنساهم 

 ف تطونر قدراش العاملنن ونشر الوعف  ف هذا المجار 
(1)

  . 

                                                           

الدو اااة , المباااادرل العربناااة لبناااال القااادراش الوطنناااة لمحا  اااة اإلتجاااار بالبشااار , تقرنااار منتااادت الدو اااة ( 0

55/4/5101  , 11 
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 الم ل  الثالث

 بالبشردور اللجاا الو نية العربية  ي مجاط مكا حة اإلتجار 
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لجااان وطننااة  باألشااخا اقاارش اتلااب التشاارنعاش العربنااة لمحا  ااة جاارائم اإلتجااار 

 باألشاخا هد ها رسم السناساش العامة وتقدنم التقارنر الوطننة بشأن  الاة اإلتجاار 

والسبر الحينلة بمحا  تها وجال هذا متوا قا  مل بروتوحور منل اإلتجار بالبشار والاذ  

والتدابنر الواجاب اتخاذهاا مان الادور االطارار منهاا اشار  نه العدند من االجرالاش 

مااا نتعلااق بالتاادابنر التشاارنعنة ومنهااا مااا نتعلااق بااالتجرنم واخاارت بمساااعدل اللاا انا 

ماان البروتوحااور علااى ان تلاال الاادور االطاارار سناساااش ( 3)وجااالش  ااف المااادل 

وان تسااعى الااى القنااام  باألشااخا مناال ومحا  ااة و مانااة اإلتجااار  ألجااروباارامج 

باااالب وث وجمااال المعلومااااش واقاماااة ال ماااالش االعالمناااة والمباااادراش االجتماعناااة 

باألشخا ة لمنل ومحا  ة اإلتجار واالقتصادن
(1 )

. 

التشرنعاش العربنة مل البروتوحور المذحور وذلك من خالر تشحنر لجان  وقد وائمش

 اف  5101لسانة  11رقام  نون محا  ة اإلتجار بالبشار المصار وطننة  نث اورد قا

مجلي الاوطرال تنشأ لجنه وطننة لمحا  ة اإلتجار بالبشر تتبل رئني )منه  51المادل 

المولوعة تخت  بالتنسنق على المستوت الوطنف بنن السناساش والخطط والبرامج 

الدولناة  اللتطاماتهاا مصارومان لامن مهامهاا متابعاة تنيناذ  لمحا  ة اإلتجاار بالبشار

ال ساوبخاصة الن باألشخا  حام بروتوحور منل وقمل ومعاقبة االتجار الناشئة عن ا

واالطيااار المحماار التياقنااة االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة 

واالتياقاش الدولنة ذاش الصلة بمحا  ة استقالر االشخا  لت دند اوجه القصاور  اف 

طنفتنيناااذ هاااذه االلتطامااااش الدولناااة علاااى المساااتوت الاااو
(2)

وتعطناااط النااااش التعااااون  

عقاد عان طرناق تشاجنل القلائف الدولف  ف المسائر الجنائناة علاى حا اة المساتوناش 

اتياقناش منائنة واقلنمنة وتيعنر االتياقناش الدولنة متعددل االطرار ذاش الصلة بهادر 

ش ت قنق االستيادل القصوت من آلناش التعاون الدولف المنصو  علنها بتلك االتياقنا

                                                           
, الطبعة االولاى , الدحتور معتط  نصر العباسف اإلتجار بالبشر بنن االهمام الدولف والنعام القانونف العراقف   (1

5101  , 011 

لسانة  11جارائم االتجاار بالبشار  اف لاول القاانون رقام النعام القانونف لمحا  ة الدحتور خالد مصطيى  همف (2

 .  111ا   5100دراسة مقارنة ا دار اليحر الجامعف ا  –واالتياقناش الدولنة والتشرنعاش العربنة  5101
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نااش اقوتبسنط وتسهنر اجرالاش تسلنم المجارمنن بانن الادور االعلاال  اف تلاك االتي

والااذ  شااحر بموجااب  5113لساانة  3امااا قااانون مناال االتجااار بالبشاار االردنااف رقاام 

وبعلاونة ممملانن ( اللجنة الوطننة لمنل االتجار بالبشر)  تشحر لجنة تسمى  1المادل 

ماان عاادل جهاااش تحااون مهامهااا رساام السناسااة العامااة لمناال االتجااار بالبشاار وولاال 

الخطط الالطمة لتنينذها واالشرار على تطبنقها ودراساة التقاارنر الدولناة واالقلنمناة 

بشاأن االتجاار بالبشار  قاد انشاأ  5111لسنة ( 10)راش االت اد  رقم اما قانون االما

لجنة تسمى اللجنة الوطننة لمحا  ة االتجاار بالبشار مهامهاا اعاداد  05بموجب المادل 

التقارنر عن التدابنر التف اتخاذتها الدولاة لمحا  اة االتجاار بالبشار ودراساة وت ادنث 

ا امااا قااانون محا  ااة للمقتلااناش الدولنااة  بالبشاار و قااا   باإلتجااارالتشاارنعاش المتعلقااة 

بتشاحنر لجناة ( 5) قد  ددش  ف المادل  5105لسنة  51االتجار بالبشر العراقف رقم 

 ااف وطارل الداخلنااة تساامى باللجنااة المرحطنااة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار ماال ممملااف 

تتاولى  االقالنم والم ا عاش تنر المنتعمة  ف اقلنم والوطاراش والجهاش ذاش العالقة

اعداد التقارنر المتعلقة باإلتجار بالبشر و قا  لالتياقناش الدولنة واصدار تقرنر سانو  

 نما نتعلق ب االش االتجار بالبشر وجهود ال حومة  ف محا  تهاا والتعااون والتنسانق 

اماا . وتبادر المعلوماش والخبراش مل الدور المجاورل والمنعماش الدولناة المختصاة 

 قد انشأش لجنة وطنناة  5111لسنة ( 0)االتجار بالبشر الب رننف رقم قانون محا  ة 

لمحا  ااة االتجااار بالبشاار تخاات  بولاال سناساااش وباارامج م ااددل ولهااا االسااتعانة 

بالمنعماش الدولناة  اف سابنر ت قناق مهامهاا اماا سالطنة عماان  قاد اصادرش القاانون 

ار بالبشاار بهااا ولاامن بإنشااال اللجنااة الوطننااة لمحا  ااة االتجاا 5111لساانة  051رقاام 

اختصاصاااش اللجنااة ولاال خطااة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار بالتنساانق ماال الجهاااش 

الم لنااة واالقلنمنااة والدولنااة لولاال باارامج ومنهااا تأهناار المجنااى علاانهم ومساااعدتهم 

علااى االناادما   ااف المجتماال وولاال قاعاادل تشاارنعاش ذاش الصاالة بجرنمااة االتجااار 

بالبشر
(1)

أش المؤسساة القطرناة لمحا  اة االتجاار بالبشار والتاف ا اما قطر  أنهاا انشا 

                                                           
 .  111الدحتور دمحم الشناو   استراتنجنة محا  ة جرائم االتجار  ف البشر ا المصدر السابق ا   (1
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تهدر إلى التعاون والتنسنق مل المنعماش والهنئاش الدولنة مان اجار تيعنار قاراراش 

وموامنااق االماام المت اادل الخاصااة للتصااد  للجاارائم المنعمااة عباار الوطننااة وعمااال  

معلوماتنااة ل بالمبااادئ التااف تلاامنها االعااالن العااالمف ل قااو  االنسااان وانشااال قاعااد

لتقننم مخاطر االتجار بالبشر بالتعاون مل الجهاش ال حومنة وتنر ال حومناة المعنناة 

انون  ااف الاابالد وماال الهنئاااش العربنااة والدولنااة ومنعماااش االماام المت اادل ا امااا القاا

ماان قااانون محا  ااة االتجااار بالبشاار وتهرنااب  01ادل الحااونتف  قااد انشااأ بموجااب الماا

وماان ( المهاااجرننوطننااة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار وتهرنااب اللجنااة ال)المهاااجرنن 

ل الجهاااش المختصااة المعننااة بإعااداد التقااارنر التااف تعاار  علااى مهامهااا التنساانق ماا

 . المنعماش الدولنة بشأن محا  ة االتجار بالبشر وتهرنب المهاجرنن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم ل  الرابع 

 البشر الج ود الو نية العراقية لمكا حة االتجار ب
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ان الجهااود الوطننااة العراقنااة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار قااد بااد ش متااأخرل  ااف مجااار 

ولل اطار قانونف لمحا  ة ومعالجة جارائم االتجاار بالبشار ونمحان ان نولا  ذلاك 

  -:و قا  لما نأتف 

 الدساتير العراقية  –أوالً 

لم تتطر  الدساتنر بشحر وال   اف ولال مباادئ اساسانة لمحا  اة االتجاار بالبشار 

 ناث  5111و  0351على مر تأسني الدولاة العراقناة اال مان خاالر دساتور  عاام 

الاذ  منال الساخرل المجانناة اماا الدسااتنر  0351اورد دستور المملحاة العراقناة لعاام 

االتجاار بالبشار وقاد تطار  دساتور االخرت الذ  تلش ذلك  لام تتطار  إلاى محا  اة 

النا اذ الااذ  جاال بنصااو  احمار ولااو ا  وشاموال   نااث اور  اف الباااب  5111عاام 

( ال قو  االقتصاادنة واالجتماعناة والمقا ناة)النوع المانف ( ال قو  وال رناش)المانف 

ن عر االستلالر االقتصاد  لمطياار بصاوره حا اة وتتخاذ الدولاة )مالما  / 53والمادل 

 ااف المااادل ( ال رناااش)حمااا ورد  ااف اليصاار المااانف ( الجاارالاش الحينلااة ب مااانتهما

ون ارم ( الرقناق)والعبودناة وتجاارل العبناد ( الساخرل)ن رم العمر القسر  )مالما  /41

وقد تماشاى الدساتور العراقاف النا اذ مال ( االتجار بالنسال واالطيار واالتجار بالجني

  -: نث منل اال عار التالنة االتياقناش الدولنة بهذا الشأن 

 . العمر القسر  والسخرل  -0

 العبودنة  -5

 . االتجار بالنسال واالطيار  -4

 ( الرقنق)تجارل العبند  -1

 االتجار بالجني  -1

ومما نمنط الدستور العراقف النا ذ الاذ  تمناط علاى جمنال الدسااتنر العربناة اناه اورد 

 .اتلب اشحار وصور االتجار بالبشر 

 التشريعات الو نية العراقية  –ثانياً 
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لقااد تنبااه المشاارع العراقااف إلااى خطااورل جرنمااة االتجااار بالبشاار التااف جعلهااا لاامن 

 0313لسانة  000من قانون العقوباش رقم  04االختصا  الشامر الوارد  ف المادل 

تسر  ا حاام  00و01و3 ف تنر اال وار المنصو  علنها  ف المواد ) نث نصش 

من وجد  ف العرا  بعد ان ارتحب  ف الخار  بوصيه  اعال  او  هذا القانون على حر

 : شرنحا  جرنمة من الجرائم التالنة 

تخرنااب او تعطنااار وسااائر المخاااابراش والمواصااالش الدولناااة واالتجااار بالنساااال او 

 ...( . بالصلار او الرقنق 

موعر نعاقب بال بي حر )من قانون العقوباش العراقف بأن  451حما اوردش المادل 

او محلر بخدمة عامة استخدم اشخاصا  سخرل  ف اعمار تنر متعلقة بالمنيعة العاماة 

 ...( . المقررل قانونا  او نعاما  

بااأن ا عااار الساا رل الااواردل  ااف  0311لساانة  1وقااد باانن قااانون محا  ااة البلااال رقاام 

ائم المادل االولى والذ  نشمر استلالر بلال شخ  بالرلال او باإلحراه حإ ادت جار

 . االتجار بالبشر 

وهنااك قااانون تنعاانم عملناااش طرع االعلااال البشارنة ومناال االتجااار بهااا رقاام الساانة 

 . والذ  نهدر إلى تنعنم عملناش نقر وطرع االعلال البشرنة  5101

 قاو  العماار ومنال اساتلاللهم  اف اعماار  5101لعاام  41وننعم قانون العمار رقام 

لساانة ( 01)لم حمااة الجنائنااة العراقنااة العلنااا رقاام وننااوه حااذلك ان قااانون ا. السااخرل 

اوال  االسااااترقا  واالتتصاااااب /05اعتباااارش اال عااااار الااااواردل  ااااف المااااادل  5111

واالسااتعباد الجنسااف واالحااراه علااى البلااال تعااد ماان الجاارائم لااد االنساااننة واسااتجابة 

لمحا  ااة  للاان  الدسااتور  وتنينااذا  لالتياقناااش الدولنااة ومنااه اتياقنااة االماام المت اادل

وبروتوحااااور مناااال وقماااال ومعاقبااااة االتجااااار  5111الجرنمااااة عباااار الوطننااااة لعااااام 

باالشااخا  وبخاصااة النسااال واالطيااار وبرتوحااور محا  ااة تهرنااب المهاااجرنن عاان 

طرنااق الباار والب اار المحماار التياقنااة االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار 
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تياقنة المذحورل والبرتوحولنن المل قانن وقد انلم العرا  إلى اال 5111الوطننة لعام 

 . 5111لسنة  51بها بموجب القانون المرقم 

 (upr)وللاار  تنينااذ العاارا  اللتطاماتااه الدولنااة  ااف تقاادنم التقرناار الاادور  الشااامر 

لمجلي  قو  االنسان التابل لمنعمة االمم المت دل  ور اولااع  قاو  االنساان  اف 

قرنار الاذ  نقادم حار اربال سانواش إلاى مجلاي  قاو  العرا   أنه البد ان نتلمن الت

االنسان الجهود المبذولة من قبر ال حومة  ف مجار محا  ة االتجاار بالبشار وقاد قادم 

و نه تقدم م ارط  اف مجاار تشارنل قاانون  5101و  5101العرا  تقرنر   ف العام 

(1)5105لسنة  51محا  ة االتجار بالبشر رقم 
مادل قانوننة والذ   01والذ  تلمن  

نعاااد اور قاااانون مخااات   اااف محا  اااة االتجاااار بالبشااار تماشااانا  مااال الدساااتور النا اااذ 

 . وااللتطاماش الدولنة 

 االتفاقيات الدولية  –ثالثاً 

انلاام العاارا  ومنااذ تأسنسااه إلااى العدنااد ماان االتياقناااش الدولنااة ذاش الصاالة بمحا  ااة 

  -:االتجار بالبشر ومنها 

 . االعالن العالمف ل قو  االنسان  – وال  

العهد الدولف الخا  بال قو  االقتصادنة واالجتماعنة والمقا ناة والتاف انلام  –ماننا  

 .  0311واصب  نا ذا  عام  0310النه العرا  عام 

 . 0313والتف انلم النه العرا  عام  0311اتياقنة اللال العمر الجبر  لعام  –مالما  

والتاف انلام الناه  0311اتياقنة منل التمننط  ف العمر وتشلر الوعائر لعام  –رابعا  

 .  0313العرا  عام 

 0313االتياقنة الدولنة للقلال على جمنل اشحار التمنناط لاد المار ل لعاام  –خامسا  

 .  0311والتف انلم النه العرا  عام 

                                                           
 ف  1541ا تم نشره  ف جرندل الوقائل العراقنة بالعدد  5105لسنة  51االتجار بالبشر رقم قانون محا  ة  (1

54/1/5105 . 
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والتاف  0311االتياقنة الدولنة للقلال علاى اشاحار التمنناط العنصار  لعاام  –سادسا  

 .  0311انلم النه العرا  عام 

 .  0331والتف انلم النه العرا  عام  0313اتياقنة  قو  الطير لعام  –سابعا  

والتاف انلام الناه  0333اتياقنة القلال على اسو  اشحار عمر االطيار لعاام  –مامنا  

 . 5110م العرا  عا

البروتوحاااور االختناااار  االور المل اااق باتياقناااة  قاااو  الطيااار بشاااأن بنااال  –تاساااعا  

والتاف انلام الناه  5111االطيار واستلاللهم  ف البلال والمواد االبا نة لعام 

 .  5111لسنة  54العرا  بموجب القانون المرقم 

لطياار او اشااتراك البروتوحااور االختنااار  المااانف المل ااق باتياقنااة  قااو  ا –عاشاارا  

والتف انلم النه العارا  بموجاب  5111االطيار  ف النطاعاش المسل ة لعام 

 .  5111لسنة  54القانون المرقم 

اتياقنااة االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة لعااام  – اااد  عشاار 

 .  5111لسنة  51والتف انلم النه العرا  بموجب القانون المرقم  5111

بروتوحااور مناال وقماال ومعاقبااة االتجااار باألشااخا  وبخاصااة النسااال  –عشاار  مااانف

والتاف  5110واالطيار المحمر التياقناة محا  اة الجرنماة عبار الوطنناة لعاام 

 .  5111لسنة  51انلم النه العرا  بموجب القانون المرقم 

بروتوحور محا  ة تهرنب المهاجرنن عن طرناق البار والب ار المحمار  –مالث عشر 

 5110التياقنااة االماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة لعااام 

 .  5111لسنة  51والتف انلم النه العرا  بموجب القانون المرقم 

لناه والتاف انلام ا 5111اتياقنة  قو  االشاخا  وذو  االعاقاة لعاام  –مالث عشر 

 .  5105لسنة  01العرا  بموجب القانون المرقم 

والتاف انلام الناه العارا   5111المنما  العرباف ل قاو  االنساان لعاام  –رابل عشر 

 .  5105لسنة  51القانون المرقم 1بموجب 
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ولقد قام مجلي النواب العراقف ولمن مهامه الرقابنة وللر  تقننم االماار والنتاائج 

بعملناة التادقنق  5105لسانة  51نون محا  ة االتجار بالبشر رقم المترتبة على نياذ قا

البرلمااانف المتلاامن اسااتخدام المقااانني والمعاااننر االساساانة للتاادقنق للاار  االجابااة 

  -:على 

 هر  قق القانون االهدار والمهام الواردل  نه ؟  -0

 ماهو االمر العلمف واالدار  للتشرنل ؟ هر تسببش طرنقة تطبنق القانون باا  -5

 مشاحر ؟ 

 هر هناك  اجة التخاذ ا  خطواش من اجر ت سنن  عالنة القانون ؟  -4

 هر القانون وال  ال لبي  نه وهر نتعار  مل قاننن نا ذل ؟  -1

هر هنالاك  هام ومعر اة لمطبقاف القاانون ؟ ام ن تاا  إلاى تيسانر عان ا حاماه  -1

 بصورل اوسل ؟ 

 ذحور  ف القانون ؟ هر قامش الجهاش المذحورل بالقانون بإنياذ مهامها الم -1

 هر هنالك ت دناش تواجه السلطاش القلائنة والتنينذنة  ف تطبنق القانون ؟  -1

وقااد توصاالش اللجنااة بعااد اجاارال جمناال خطااواش التاادقنق البرلمااانف ماان عقااد لقااالاش 

مباشرل مل جهاش نياذ القانون  قد توصلش إلى مجموعة من التوصناش موجهه قسما  

 . ة واخرت إلى السلطة التنينذنة والسلطة القلائنة منها إلى السلطة التشرنعن

لااذا  ااأن دور البرلمااان نعااد دورا  جوهرنااا   ااف مجااار اصاادار التشاارنعاش الوطننااة 

والمصادقة على االتياقنااش الدولناة ذاش الصالة الاا ة إلاى الادور الرقاابف ومسااللة 

 . الجهاش  ف  الة تقصنرها  ف ادال عملها 
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 الثانيالمبحث 

 بالبشردور المحكمة الجنائية الدولية  ي مكا حة جرائم االتجار 

 

انشاال الم حماة الجنائناة الدولناة الدائماة تتونجاا  للعدناد مان الجهاود الدولناة التاف  جال

 0311والتاف باد ش مان منماا  ناورمبر  لعاام استمرش على مدار طونر مان الاطمن 

لم احمة مجرمف ال رب من الناطننن بعد انتهال ال ارب العالمناة المانناة وقاد عر اش 

الجاارائم لااد )ماان منمااا  نااورمبر  (  /1)بم احماااش نااورمبر  وقااد اوردش المااادل 

 إنساااننةالالالقتاار العمااف ا االبااادل ا االسااترقا  ا االبعاااد اال عااار )بقولهااا ( االنساااننة

االذت المرتحبااة لااد انااة مجموعااة ماان السااحان الماادنننن قباار ال اارب او امنائهااا او 

مان الجارائم التاف تادخر  أل سناسنة او عرقنة او دننناة تنيناذا   ألسبابااللطهاداش 

مان (  /1)وعلاى تارار منماا  ناورمبر  نصاش الماادل ...(  ف اختصا  الم حمة 

االنساااننة  ناث جاال  نهاا انهاا تعناف القتاار  لادمنماا  طوحناو علاى تعرنار الجارائم 

االخاارت المرتحبااة قباار ال اارب او  الالإنساااننةالعمااد ا االبااادل االسااترقا  ا واال عااار 

سناساانة او عرقنااة تنينااذا  أل  جرنمااة تاادخر  ااف  ألساابابامنائهااا او االلااطهاداش 

 ف وقااد جااال  ااف نعااام الم حمااة الجنائنااة الدولنااة لنوتسااال... اختصااا  الم حمااة 

 نث جال ن  المادل الخامسة من نعام الم حمة الجنائنة الدولنة  0334السابعة لعام 

الدولناااة ساااور تمااااري الم حماااة الجنائناااة )لنوتساااال نا الساااابقة والااا ا  باااالقور 

المسؤولنن عن الجارائم التالناة عنادما ترتحاب لنوتسال نا السابقة بمقالال االشخا  

اش طبنعاة دولناة او داخلناة وتحاون موجهاة لاد  ف النطاعاش المسل ة سوال حانش ذ

 -1         االساترقا    -4االبادل   -5القتر العمر   -0مجموعة من السحان المدنننن 

 حمااا ان نعااام الم حمااة... سناساانة عرقنااة دنننااة  ألساابابااللااطهاد  -1... االبعاااد 
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اننة و قاا  للماادل الجنائنة الدولنة  ف راوند اعتبرش االسترقا  مان الجارائم لاد االنسا

والتف تعد اور هنئاة قلاائنة دولناة ت عاى بوالناة المالمة من نعام الم حمة المذحورل 

قلائنة جنائنة عالمنة لم احمة مجرمف ال رب ومرتحبف الجرائم ذاش الجسامة وساور نولا  

 باألشاخا  ف هذا المب ث التعرنر بالم حماة الجنائناة الدولناة ومادت خلاوع جارائم االتجاار 

 . لوالنتها وطبنعة هذه الجرائم  ف اطار القانون الدولف الجنائف ونحون ذلك  ف مطلبنن 

 الم ل  االوط

 بالبشرالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية ودورها  ي مناهءة جرائم االتجار 

 

الجنائنة الدولنة اور م حمة دولنة قادرل على م احماة اال اراد المتهمانن تعد الم حمة 

البااادل الجماعنااة والجاارائم لااد االنساااننة وجاارائم ال اارب وجاارائم االعتاادال بجاارائم ا

ا  هذه الم حمة هف اور هنئة قلائنة دولنة ت عى بوالناة  5115والتف تأسسش سنة 

عالمنااة وتناار خالااعة للتقااادم لم احمااة مجرمااف ال اارب ومرتحبااف اليعااائل ب ااق 

 . االنساننة وجرائم ابادل الجني البشر  

هنئاااة دولنااة ذاش والناااة قلااائنة عالمناااة ا تخاات  اساااتمنال  )تعرنيهاااا بأنهااا ونمحاان 

بم احمة مرتحبف الجارائم التاف تممار مساساا  بالمصاال  الدولناة المعتبارل  اف القاانون 

(الدولف لذلك  هف التعد بدنال  عن الجهاط القلائف الوطنف والتعلوه
 (1)

 . 

نئة او مؤسسة دولناة لهاا صاية الادوام ان لهذه الم حمة طبنعة قانوننة  هف تعد اور ه

ونشااأش بموجااب معاهاادل دولنااة ملطمااة ألطرا هااا اال ان اختصاصااها لااني لهااا اماار 

رجعااف  نااث انهااا تعماار والنتهااا  ااف ت قنااق وم احمااة االشااخا  الطبنعناانن عاان 

ارتحاب الجرائم االحمر خطورل و قا  للمادل االولى من نعام روما
(2)

  . 

ا االهلنااة القانوننااة القانوننااة الدولنااة ا لااذلك  ااأن لهااذه الم حمااة بالشخصاانة وتتمتاال هاا

لممارسااة وعائيهااا وت قنااق مقاصاادها  ااف اقلاانم ا  دولااة طاارر ا حمااا لهااا الالطمااة 

                                                           
الدحتور مصطيى ابو الخنر والدحتور مصطيى عينيف ا النعام القانونف ل مانة  قو  ل انا االتجاار بالبشار  (1

 .  545ا   5101ا المرحط القومف لإلصداراش القانوننة ا الطبعة االولى ا القاهرل ا 

مل دراسة لتارنو لجان  الدحتور م مود شرنر بسنونف ا الم حمة الجنائنة الدولنة ا نشأتها ونعامها االساسف (2

 .  014ا   5110الت قنق الدولنة السابقة ا 
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بموجب اتيا  خا  مل ا  دولة اخرت ا ان تمارسها  ف اقلنم تلك الدولاة ا بماا لهاا 

وباارتم مااا ساابق التعااد ( بعااة ماان النعاامو قاا  للمااادل الرا)مان شخصاانة دولنااة مسااتقلة 

الم حمة الجنائناة الدولناة حناناا   او  الادور بار هاف حناان ممامار للناره مان الحنانااش 

حمااا انهااا التعااد باادنال  عاان القلااال ( المنعماااش الدولنااة المتخصصااة)الدولنااة القائمااة 

دور  اف الوطنف وانما هف محملة له ا  هف التقوم بأحمر مما تقوم باه حار دولاة مان الا

تحمنلف للم ااحم المجتمل الدولف  ف اطار القانون الدولف ا  انها تعد ذاش اختصا  

وتحون اولونة االختصا  للقلال الجناائف الاوطنفالوطننة 
(1)

مان  01و قاا  للماادل ) 

والنجاوط لهاا ان تتعادت علاى والنتاه   هف لنسش امتدادا  للقلال الاوطنف( نعام روما

 . نادل الوطننة بما  نممله من تجسند للس

ماان النعااام االساسااف للم حمااة النساار  اختصااا  الم حمااة  00وو قااا  لاان  المااادل 

ر وقاد دخا)قبار دخولهاا  ناط اختصاصاها الجنائنة الدولنة على الجرائم التف ارتحباش 

ومعنااى ذلااك ان اختصااا  ( 0/1/5115النعااام االساسااف للم حمااة  نااط النياااذ  ااف 

الجرائم التف ترتحب على اقلنم ا  دولة طرر  اف التاارنو الم حمة ننطبق  قط على 

التااالف النلاامامها وبالتااالف نسااتبعد ماان هااذا االختصااا  الجاارائم المرتحبااة قباار هااذا 

 . االنلمام

ؤد  الااى لاامان تعاااون مام الاادور الااى اتياقنااة رومااا سااور نااوناارت ان اهمنااة انلاا

لللا انا وساتعالج  العدالاةن الدور  نما بننها  ف عدم ا الش الجنال من العقاب ولاما

 .لل دود الوطننه  العابرلهذه الجرائم 

ونجد لرورل والناه الم حماة الدولناه علاى الجارائم الدولناه و قباور الدولاه بموجاب 

اعالن تودعه لدت الم حمة اعماال لوالنتها  القلائنه
(2)

  . 

لنة وتجاادر االشااارل إلااى ان هااذه الم حمااة التسااتمنف ا  شااخ  طبنعااف ماان المسااؤو

الجنائنة من الممور امامها بسبب صيته الرسمنة  تى ولو حان ذلك واردا   ف القانون 

الاااوطنف حماااا نخلااال الشاااخ  الطبنعاااف اذا حاااان متهماااا  ا  مقاماااة علناااه الااادعوت 
                                                           

الدحتور  مد  رجب عطنه ا الم حماة الجنائناة الدولناة وعالقتهاا بالقلاال الاوطنف ا دار النهلاة العربناة ا  (1

 .  015ا   5113القاهرل ا 
 . 11و11ا   5113بعة اولى ا هانف سمنر عبد الرطا  ا نطا  اختصا  الم حمة الجنائنة الدولنة ا ط. د (2
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الجطائنة  ال نجاوط للم حماة ان تاتهم ا  شاخ  لام تقام علناه الادعوت او ان تقلاف 

ف قرار االتهام الن الدعوت شخصانة والعقوباة بإدانته او برالته طالما لم نرد اسمه  

انلا  شخصنة
(1)

 . 

ان ماان خصااائ  الجرنمااة الدولنااة انهااا تمماار اعتاادال علااى مصااال  المجتماال الاادولف 

 وانها التخلل لنعام التقادم  تى لو حان المجرم ذو صية رسمنة او صا ب  صانة 

ئناة الدولناة الجارائم لاد لقد عر ش المادل السابعة من النعام االساسف للم حماة الجنا

نشحر ا   عر من اال عاار التالناة جرنماة لاد االنسااننة متاى ارتحباش  اف )االنساننة 

اطار هجوم واسال النطاا  او منهجاف موجاه لاد ا  مجموعاة مان الساحان المادنننن 

 ( .وعن علم بالهجوم

 القتر العمد  -0

 االبادل  -5

 االسترقا   -4

 ابعاد السحان او النقر القسر  للسحان  -1

السجن او ال رمان الشدند على ا  ن و من ال رناة البدنناة بماا نخاالر القواعاد  -1

 .االساسنة للقانون الدولف 

 .التعذنب  -1

االتتصاااب او االسااتعباد الجنسااف او االحااراه علااى البلااال او ال ماار القساار  او  -1

التعقنم القسر  او ا  شحر من اشحار العنر الجنسف على ممر هذه الدرجة من 

 ...الخطورل 

وعلنااه تاادخر جاارائم االتجااار باألشااخا   ااف اختصااا  الم حمااة الجنائنااة الدولنااة 

باعتبارها ووصيها جرنمة لد االنساننة  هف عاهرل اجرامنة عالمنة تهدد امن حا اة 

دور العاماار وتتمماار خطااورل هااذه الجرنمااة ماان وجهااة نعاار القااانون الجنااائف الاادولف 

رل  نث تعد هاذه الجرنماة نتاا  اساتلالر بأنها تممر شحر من اشحار العبودنة المعاص

لعرور اقتصادنة واجتماعنة وسناسنة متردنة تعانف منها شعوب بع  الدور ا حما 

انها تشحر خطرا  نهدد الصا ة العالمناة لماا نصانب لا انا االتجاار باألشاخا  مان 

                                                           
عالل باسم صب ف ا لماناش المتهم امام الم حمة الجنائنة الدولنة ا رسالة ماجستنر ا حلنة الدراساش العلنا ا  (1

 .  041ا   5100جامعة النجا  الوطننة ا نابلي ا 
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امرا  واصاباش حماا انهاا تعاد انتهاحاا  خطنارا  ل قاو  االنساان وحرامتاه و قاه  اف 

 . ال وال رنة والت رر من العبودنة ال ن

ترتحبهاااا ( عبااار الاااوطنف)وبماااا ان هاااذه الجرنماااة ذاش طاااابل دولاااف عاااابره لل ااادود 

جماعاش اجرامنة منعمة النمحن لدولة بميردها محا  تها وانماا االمار نتطلاب تعاوناا  

دولنا  لمواجهتها خاصة  ف اطار عالقة مالمنة بانن دولاة المنشاأ ودولاة العباور ودور 

 .المقصد 

وو قااا  لمااا ساابق ذحااره تت قااق الجرنمااة م اار الدراسااة عناادما تقااوم جماعااة اجرامنااة 

( دولة المصادر)منعمة بتجمنل االشخا  من دولهم التف ننتمون النها او نقنمون بها 

التاف ( دولة المقصاد)وصوال  إلى دولة مالمة ( دولة العبور)لنقلهم عبر دولة ماننة هف 

هؤالل الل انا  اف ساائر اشاحار االساتلالر الجنساف او الساخرل او نتم  نها استلالر 

الخدمة قسرا  او االسترقا  او الممارساش الشبنهة بالر  او ناطع االعلاال مان اجار 

ال صور على اربا  مالنة  اإلنسان  ف هذه الجرنمة نيقد إنساننته تماما  ونت ور إلاى 

حماااه قواعاااد العااار  مجااارد بلااااعة تبااااع وتشاااترت  اااف ساااو  تجاااارل البشااار ت 

والطلب
(1)

 . 

وناود ان نولا  اناه نشااترط  اف اال عاار الساابقة ان تحااون توصار بالجساامة والتااف 

لساالطة الم حمااة الجنائنااة الدولنااة التقدنرنااة سااوال ( درجااة الجسااامة)نخلاال تقاادنرها 

وقعش هذه اال عار قبر ال رب او امنائها ام بعدها وسوال وقعاش طمان ال ارب ام  اف 

 . طمن السلم 

لذلك نرت لرورل انلمام العرا  إلى الم حمة الجنائنة الدولنة وقبور والنتهاا علاى 

الجاارائم التااف ارتحبتهااا التنعنماااش االرهابنااة  ااف العاارا  وخصوصااا  الجاارائم لااد 

االنساننة التف تشمر جرائم االتجار باألشخا   نث تمش االتجار بالنسال العراقناش 

مناااطق ماان العاارا  ماان قباار تنعاانم داعاا   لاادت ا ااتالر( االنطناادناش)وخصوصااا

                                                           
مصطيى ابو الخنر وطار  عينيف ا النعام القانونف ل مانة  قو  ل انا االتجار بالبشر ا المصدر السابق ا  (1

 511  . 
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االرهابف وذلك للمان عادم ا االش الجناال مان االجاناب مان العقااب وت قناق العدالاه 

 . لذو  الل انا

وبمااا ان االتجااار باألشااخا  حمناارا  ماااننطو  علااى بعااد عااابر لل اادود الوطننااة  ااأن 

الوطنناة وان التصد  لاه بيعالناة نقتلاف تادابنر مواجهاة هاذه الجرنماة عبار ال ادود 

وا دا  من اترا  بروتوحور االتجار باألشخا  هو تعطنط التعااون علاى منال هاذا 

ونصاب  هاذا التعااون ذا اهمناة  اسامة ( 5الماادل)االتجار ومحا  ته و مانة لا اناه 

عندما نتم بنن بلدان تتصدت حر منها لمر لاة مان مرا ار دورل االتجاار باألشاخا  

 .لها البلدان االخرت  تختلر عن مرا لها التف تتصدت
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 الم ل  الثاني

 بالبشرالتعاوا القءائي الدولي  ي مكا حة جرائم االتجار 

 

ان الجرنمة الدولنة مان اال حاار تنار المنلابطة حمصاطل   اف القاانون  ناث لام ناتم 

العنانة بتعرنيها  ف االتياقناش الدولنة اال انه هناك عدل تعرنياش اوردهاا بعلاها مان 

 . المختصنن  ف القانون الدولف الجنائف 

ارادل لبع  الجرنمة الدولنة بأنها سلوك انسانف تنر مشروع صادر مان ا قد عرر 

جرمنة نرتحبه  رد بأسم الدولة او برلال منها وننطو  على انتهااك لمصال ة دولناة 

ونقر القانون الدولف  مانتها عن طرنق الجطال الجنائف
(1)

  . 

وهناك من عر ها بأنها سلوك تنر مشروع نصدر عان اليارد بأسام الدولاة او رلاال  

انونا  منها تممر عدوانا  او مساسا  بمصل ة دولنة م منة ق
(2)

  . 

وعر ها اخر بأنها واقعة اجرامنة تخالر قواعد القاانون الادولف وتهادد السالم واالمان 

الاادولننن امااا بيعاار الجااانف او امتناعااه عاان القنااام بيعاار ا  اليعاار الساالبف ماال تااوا ر 

القصد الجنائف
(3)

 . 

هاذه  ونرت ان الا ة عبارل انتهاك ل قو  االنسان لهذه التعارنر امر مهم جدا  حون

الجرائم تعد اسو  انواع االنتهاحاش علناه نعارر الجرنماة الدولناة بأنهاا سالوك اراد  

                                                           
 . 511ا   5110 تو  الشاذلف ا القانون الدولف الجنائف ا دار المطبوعاش الجامعنة ا . د (1
ف والقانون الجنائف الدولف ا دار النهلة منى م مود مصطيى ا الجرنمة الدولنة بنن القانون الدولف الجنائ. د (2

 .  41ا   0313العربنة ا القاهرل ا 
خلنر  سنن ا الجرائم الدولنة وم احمتها  ف القانون الدولف الجنائف اب ث منشور  ف جرندل ال نال اللبناننة ا  (3

 .  5111اذار ا  11العدد 
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تناار مشااروع نصاادر عاان الياارد بأساام الدولااة ونحااون ماسااا  باااألمن والساالم الاادولننن 

 .هحا  ل قو  االنسان االساسنة تومن

لااى وبلناة تعطنااط حياالل عماار آلناااش التعااون الاادولف ننبلااف للمشارعنن ان نرحااطوا ع

اقرار سرنان الوالنة القلاائنة بماا  اف ذلاك علاى اساي خاار  نطاا  االقلانم وتسالنم 

 سااعدل القانونناة والتعااون علاى انيااذ القاواننن بمااوتباادر الم( المطلاوبنن)المجرمنن 

 .  ف ذلك تبادر المعلوماش 

ا وتقتلف اتياقنة الجرنمة المنعمة من الدور االطرار ان تعنى بتأحند سارنان والنتها

القلااائنة بشااأن الت قنااق  ااف جمناال اال عااار المجرمااة بمقتلااى االتياقنااة وبرتوحااور 

 . ومال قتها قلائنا  والمعاقبة علنها ( من االتياقنة 01المادل ) باألشخا االتجار 

والبد اوال  من تأحند سرنان الوالنة القلائنة على جمنال اال عاار االجرامناة المرتحباة 

القلااائنة االقلنمنااة للبلااد المعنااف بمااا  ااف ذلااك مراحبااة الب رنااة لاامن نطااا  الوالنااة 

وطائراته وهذا نسمى مبد  الوالنة القلائنة االقلنمناة اال ان اتياقناة الجرنماة المنعماة 

تشجل انلا  ولحنها التشترط  ف هذا الصدد على تأحند الوالناة القلاائنة علاى اسااي 

خار  النطا  االقلنمف
(1)

  . 

ئنة خار  النطا  االقلنمف انماا هاف المقادرل القانونناة لادت  حوماة ماا والوالنة القلا

حاناش التشارنعاش  على ممارسة سلطتها على نطاا  نتجااوط  ادودها الدولناة واذا ماا

الوطننة لدولة ما ت عر تسلنم رعاناها  أنه نجب انلا  عند ذلك تأحند سارنان الوالناة 

ها اولئك الرعانا  اف ا  محاان  اف العاالم القلائنة على اال عار االجرامنة التف نرتحب

وهااذا نتاان  المجااار للدولااة للو ااال بالتطامهااا التعاهااد  بمال قااة الجنااال الااذنن النمحاان 

 . تسلنمهم عند طلب ذلك بسبب جنسنتهم 

ونمحن ممارسة الوالنة القلائنة خاار  النطاا  االقلنماف ب ناث تشامر القلاانا التاف 

انا واماا جناال ا والوالناة القلاائنة المؤحاد سارنانها نحون  نها رعانا دولة ما اما ل 

على اال عار الجرمنة التف ترتحب ب ق رعاناا الدولاة انماا تساتند إلاى المباد  القاانونف 

الوالنااة القلااائنة  وان( ا  المجنااى علنااه)تناار الياعلااة بشااأن الشخصاانة الساالبنة ا 

                                                           
 .  35ا   5113ا منشوراش االمم المت دل ا محا  ة االتجار باالشخا  ا حتنب ارشاد  للبرلمانننن  (1
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الدولاة  تساتند إلاى مباد   رعاناا نرتحبهااالمؤحد سرنانها على اال عار االجرامناة التاف 

 .الشخصنة الياعلة ا  الجانف 

وقد نصش المادل السابعة من االتياقنة الدولنة لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطنناة 

ت ر  الدور  نماا بننهاا علاى تطاونر وتعطناط التعااون العاالمف واالقلنماف )على ان 

حمااا نصااش  ( انياااذ القااانونودون االقلنمااف والمنااائف باانن االجهااطل القلااائنة واجهااطل 

االتياقنة على التعاون وتبادر المعلوماش بنن الدور االطرار  اف حا اة المجااالش بماا 

المتهماانن ونقلهاام ومصااادرل االمااوار والممتلحاااش م اار الجرنمااة المنعمااة  نهااا تساالنم 

 . والمساعدل القانوننة المتبادلة وتقدنم البناناش والمعلوماش ذاش الصلة بالمولوع 

مااان اتياقناااة مجلاااي اورباااا بشاااأن اجااارالاش محا  اااة االتجاااار  40تااان  الماااادل و

  -:على مانلف  باألشخا 

تعتمد حر دولة طرر ما قد نلطم مان تادابنر تشارنعنة وتادابنر اخارت القارار سارنان 

والنتهااا القلااائنة علااى ا   عاار اجرامااف مقاارر تجرنمااه و قااا  لهااذه االتياقنااة عناادما 

 : نرتحب الجرم 

 .اقلنمها  ف  -  

 .على متن سيننة تر ل علم تلك الدولة الطرر  -ب 

 .على متن طائرل مسجلة بمقتلى قواننن الدولة الطرر  -  

على ند ا د رعاناهاا اذا حاان اليعار االجراماف معاقباا  علناه بمقتلاى القاانون  -د 

الجنااائف  نااث ارتحااب او اذا ارتحااب اليعاار االجرامااف خااار  نطااا  الوالنااة 

 . القلائنة االقلنمنة أل  دولة 

 . لد ا  وا د من رعاناها  -ه 

ف ا  جرنمااة خالااعة لتساالنم المجاارمنن  اا باألشااخا مااا نعتباار جرنمااة االتجااار ح

ماان اتياقنااة الجرنمااة  01ماان المااادل  4اليقاارل )معاهاادل تساالنم مجاارمنن سااارنة  النااا  

وتتعهااد الاادور االطاارار  ااف اتياقنااة الجرنمااة المنعمااة بااأدرا  اإلتجااار ( المنعمااة

 . ف حر معاهدل لتسلنم المجرمنن تبرم  نما بننها  باألشخا 
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ساالنم المجاارمنن علااى وجااود اساااي تعاهااد لت وتشااجل الاادور االطاارار التااف تطلااب

من اتياقنة الجرنمة المنعمة التاف تان  علاى ماا  01من المادل  4الرجوع الى اليقرل 

 :نلف 

طلب تسلنم مان  اذا تلقش دولة طرر تجعر تسلنم المجرمنن مشروطا  بجودل معاهدل)

تارتبط معهاا بمعاهادل لتسالنم المجارمنن جااط لهاا ان تعتبار ان دولة طارر اخارت ال 

 (نة االساي القانونف للتسلنم  نما نتعلق با  جرم تنطبق علنة هذه المادلهذه االتياق

وامااا الاادور التااف تجعاار تساالنم المجاارمنن مشااروطا  بوجااود معاهاادل  نجااب علنهااا 

باعتبااره مان اال عاار الجرمناة التاف نساتوجب تسالنم  باألشاخا االعترار باإلتجار 

 .مرتحبنها  نما بننها 

 نث  0310واستلالر دعارل اللنر لسنة  باألشخا جار حما تن  اتياقنة  عر اإلت

من هذه االتياقنة مبررل لتسالنم المجارم  5و  0اعتبرش الجرائم التف تناولتها المادتان 

 ف انة معاهادل لتسالنم المجارمنن معقاودل مان قبار او تعقاد  اف المساتقبر بانن ا  مان 

 .اطرار هذه االتياقنة 

ياقنااة علااى انااه  ااف  الااة الدولااة التااف ال نساام  حمااا تاان  المااادل التاسااعة ذاش االت

تشرنعها بتسلنم مواطننها تقوم م احم الدولة نيساها بمال قاة ومعاقباة مواطننهاا الاذنن 

نااا ماان الجاارائم التااف تناولتهااا  نعااودون النهااا بعااد ان نحونااوا قااد ارتحبااوا  ااف الخااار  

 .من هذه االتياقنة  5و  0المادتان 

 قاد احادش االتياقناة  باألشاخا و ف مجار التعاون القلائف لمحا  ة جرائم اإلتجاار 

القواعااد الخاصااة بالتعاااون  ااف مجااار مصااادرل  01و  04و  05الدولنااة  ااف المااواد 

االمااوار والممتلحاااش والعوائااد الناتجااة عاان ارتحاااب الجرنمااة المنعمااة باانن الاادور 

 :اد نمحن ان نتخل  لما نلف االطرار  ف االتياقنة وباستعرا  تلك المو

 ااف مجااار المصااادرل واللاابط تقااوم الاادور بتاادابنر للتمحاانن ماان مصااادرل  –اوال  

مان الجارائم المشامولة بهاذه االتياقناة والتعارر علاى  المتأتناةعائداش الجارائم 

العائااااداش والممتلحاااااش او اقتيااااال امرهااااا او تجمنعهااااا او لاااابطها بلاااار  

 مصادرتها  ف نهانة المطار
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علاى الدولاة التاف تتلقاى طلباا  مان دولاة اخارت لهاا والناة قلاائنة علاى جارم  –ناا  مان

مشمور بهذه االتياقنة من اجر مصادرل ما نوجد  ف اقلنمها من عائداش جرائم 

او معداش او ادواش اخرت  ف اطار نعامها القانونف الداخلف باان  او ممتلحاش

عاان م حمااة  ااف اقلاانم  ت ناار الااى ساالطاتها المختصااة اماار المصااادرل الصااادر

الدولة الطرر الطالبة بهدر تنينذ بالقادر المطلاوب وعلاى قادر تعلقاه بعائاداش 

ا حااام الجاارائم او الممتلحاااش او المعااداش او االدواش االخاارت وموجااودل  ااف 

الدولة الطرر متلقنة الطلب
(1)

  . 

انونهااا تتصاارر الاادور  نماا تصااادره ماان عائااداش جارائم او ممتلحاااش و قااا  لق –مالماا  

الداخلف واجرالاتها االدارنة وعندما تتخذ دولة اجرال ما بنال على طلب دولاة 

تنعر تلك الدولة بالقدر الذ  نسم  باه قانونهاا الاداخلف  اف رد عائاداش  اخرت

الجرائم المصادرل او الممتلحاش المصادرل الى الدولة الطالباة لحاف نتسانى لهاا 

رد عائداش الجرائم او الممتلحاش هاذه تقدنم تعونلاش الى ل انا الجرنمة او 

 . الى اص ابها الشرعننن 

ة بشأن تباادر المسااعدل  ان المعاهداش القانوننة المبرم و ف مجار المساعدل القانوننة

القانوننااة ماان لاامن ا  اسااتجابة قانوننااة عباار ال اادود الوطننااة وذلااك الن التصااد  

لمرتحباف هااذه الجرنماة نقتلااف اللجاول الااى التعااون  نمااا بانن بلاادان المنشاأ والعبااور 

نجوط طلب المساعدل القانونناة ( 01المادل )وو قا  التياقنة الجرنمة المنعمة  والمقصد

 :ة وذلك لمترا  التالنة المتبادل

 .دلة امباش او اقوار من األشخا   ال صور على  .  

 .تبلند المستنداش القلائنة .ب 

 . تنينذ عملناش االشنال والمواقل .  

 .     االشنال والمواقل .د 

 .الخبرالتقدنم المعلوماش واالدلة والتقننماش التف نقوم بها  .ه 

                                                           
ا 5100دار اليحر الجامعف ا , النعام القانونف لمحا  ة جرائم اإلتجار بالبشر  الدحتور خالد مصطيى  همف( 1

 111  . 
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التعااارر علاااى عائاااداش الجااارائم او الممتلحااااش او االدواش او اقتياااال امرهاااا  .و 

 .ألترا  ال صور على االدلة 

الاداخلف للدولاة الطارر  ا  نوع آخار مان المسااعدل ال نتعاار  مال القاانون .ط 

 . متلقنة الطلب

تقدنم اصور المستنداش والساجالش ذاش الصالة بماا  نهاا الساجالش ال حومناة  .  

 .مالنة او سجالش الشرحاش او المصر نة او ال

وقد اتخذش األمم المت دل للعدند من االتياقنااش والمعاهاداش  نماا بانن الادور لمحا  اة 

الجرنمة المنعمة 
(1 )

 :منها 

 . المعاهدل النموذجنة لتسلنم المجرمنن -0

 . سائر الجنائنةمالمعاهدل النموذجنة لتبادر المساعدل  ف ال  -5

 . واالشرار على المجرمننالمعاهدل النموذجنة بشأن نقر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, دراسة مقارنة من خالر اليقه والدراساش واالتياقناش الدولنة  –الم امف نطنه نعنم شالال الجرنمة المنعمة   (1

 . 30ا   5101, وراش ال لبف ال قوقنة منش
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 الم ل  الثالث

 بالبشردور المنظمة الدولية للشر ة الجنائية  ي مكا حة جريمة اإلتجار 

 (االنتربوط)

 

حمااا ان هااروب , القلااال علااى الجاارائم  ال نمحنهاااامبااش الواقاال ان حاار دولااة منيااردل 

من الدولة التف ارتحباوا  نهاا جارائم الاى دولاة اخارت بهادر الاتخل  مان  المجرمنن

التنسنق بانن الادور لتعقاب المجارمنن والقاب  علانهم  اف لقلائنة اسهم  ف التبعاش ا

دولناا  نعارر باسام  ا  نشارط ناه ومان هناا اوجاد المجتمال الادولف جهااطا   حاانواا  بلد 

والااذ  اوحلااش لااه مهمااة رئنساانة  ااف ( االنتربااور)المنعمااة الدولنااة للشاارطة الجنائنااة 

 قاد ا العاابرل لل ادود  ونعارا  لخطاورل الجارائم المنعماة الادولنننمطاردل المجرمنن 

ترحااطش جهااود واهتماماااش االنتربااور بصااورل اساساانة  ااف محا  تهااا عباار اتخااااذ 

ة منها والقلال علنها الوسائر الالطمة للوقان
(1 )

. 

 نشنة المنظمة –اوالً 

عااون االمناف لمحا  اة الجرنماة حانش اولى المبادراش العملنة ألنشاال جهااط دولاف للت

عنادما دعاا  منار مونااحو الاى عقاد ماؤتمر دولاف للشارطة وتمخا  عان  0301عام 

المؤتمر انشال جهاط دولف مخت  بالتعااون  اف محا  اة الجرنماة وتعقاب المجارمنن 

 0354وقد تم عقد المؤتمر الدولف المانف للشارطة بادعول مان قائاد شارطة  ننناا سانة 

لتاااف عر اااش  نماااا بعاااد وقااارار الماااؤتمر انشاااال اللجناااة الدولناااة للشااارطة الجنائناااة وا

ولل دساتور جدناد للجناة الدولناة للشارطة  0311باإلنتربور ومقرها  نننا و ف عام 

                                                           
, منشوراش ال لبف ال قوقنة , الجطل المانف , موسوعة المنعماش االقلنمنة والقارنة , الدحتور خلنر  سنن  (1

 . 113   5104, بنروش , الطبعة االولى 
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تلناار اساام اللجنااة الااى المنعمااة  0313الجنائنااة ونقاار مقرهااا الااى بااارني و ااف عااام 

ونقار مقرهاا الاى مدنناة لناون ( انترباور)الدولنة للشرطة الجنائناة واسامها المختصار 

مااان منماقهاااا ان ( 1)الماااادل  نصاااشة لالنلااامام الاااى المنعماااة اماااا بالنسااابا  بيرنساااا

العلاونة ميتو ااة لجمناال الادور مااا نعتباار تأحنادا علااى الطااابل العاالمف للعلااونة  ااف 

 .  دولة 011ة  النا  الى لمنعمة وقد وصلش عدد الدور المنعما

 مبادئ المنظمة –ثانياً 

ق اهادار م اددل وتتممار تقوم المنعمة علاى جملاه مان المباادئ حماا تساعى الاى ت قنا

 :المبادئ الرئنسنة  ف 

 . ا ترام السنادل الوطننة للدور االعلال  ف المنعمة -0

 . تنينذ قراراش الجمعنة العامة لإلنتربور -5

 . المساهمة  ف تمونر المنعمة -4

 . المساوال  ف ال قو  وااللتطاماش بنن جمنل الدور االعلال -1

 :ومن ابرط اهدار المنعمة 

التعالاد علاى اوسال نطاا  بانن حا اة سالطاش الشارطة الجنائناة تأمنن وتنمنة  -0

 . ف اطار االنعمة القائمة  ف مختلر الدور 

جرائم االرهاب وجرائم المخادراش وجارائم اإلتجاار باالرقنق وسارقة  محا  ة -5

ئم المالنااة وجاارائم اإلتجااار االعمااار اليننااة واالمرنااة وجاارائم التطنناار والجاارا

 . باالشخا 

الرئنسنة للمنعمة جمل المعلوماش والبنانااش عان الجرنماة والمجارمنن وتتممر المهام 

 ف مختلر الدور والتعاون مل االجهطل االمننة  ف مختلار البلادان لتعقاب المجارمنن 

اليارنن والقب  علنهم ساوال احاناش الجارائم داخار اقلانم دولاة او عاابرل لل ادود  اف 

 .ا دت مرا لها حالتخطنط او الت رن  

مان منماا  ( 1)مة االنتربور بمبد  تعدد االجهطل بن  صرن   ف الماادل واخذش منع

  -:المنعمة والتف جال  نها تتحون المنعمة من االجهطل التالنة 

 ( .ممملف الدور االعلال)الجمعنة العامة  -0
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علااوا  وهاام رئااني المنعمااة ومالمااة نااواب  04اللجنااة التنينذنااة وتتحااون ماان  -5

 . ينذ قراراش الجمعنة العامة للرئني وتسعة اعلال وتخت  بتن

االمانة العامة وتتحون من االمانن العاام واالداراش الدائماة للمنعماة ومان اهام  -4

 : هذه االداراش الدائمة للمنعمة ومن اهم هذه االداراش 

ادارل التنساانق الشاارطف والتااف تلاام شااعبة محا  ااة االجاارام العااام وشااعبة  .  

 . محا  ة االتجار بالمخدراش 

 . نا القانوننة ادارل القلا .ب 

 .ادارل الدعم التقنف  .  

 .المحاتب المرحطنة الوطننة  .د 

 .المستشارون  .ه 

 . اللجنة الدائمة لتحنولوجنا المعلوماش  .و 

ن  االماوار وجارائم هف محا  ة جرائم المخدراش وتبان اختصاصاش هذه المنعمة 

وجرائم االرهاب ونمنل على االنتربور التدخر  اف القلاانا ذاش  باألشخا االتجار 

 . الطابل العسحر  او الدننف او العرقف او السناسف 

مان اهام المنعمااش المسااهمة  اف ت قناق التعااون الادولف  اف نرت ان هذه المنعمة و

ماان خااالر  مسااتوت التعاااون باانن اجهااطل الشاارطة الجنائنااة  ااف مختلاار بلاادان العااالم

 .  م ا الش الجنال من العقاب والخلوع للم احمة لمان عد

وماان هنااا نمحاان القااور ان المنعمااة الدولنااة للشاارطة الجنائنااة تعتباار جهاااطا  رئنساانا  

مان خاالر تتبال مرتحباف  باألشاخا بعاة ومحا  اة جارائم االتجاار واساسنا  تقاوم بمتا

 . الوطننة هذه الجرائم حون هذه الجرائم عابرل لل دود 
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 لخاتمةا

 

هف من الجرائم العابرل لل دود الوطننة والنمحن التصاد  لهاا  بالبشرجرنمة االتجار 

اال ماان خااالر التعاااون الاادولف وهااذا نتطلااب مطناادا  ماان عقااد االتياقناااش التعاوننااة 

المشترحة والتف تسهم  اف تعطناط دور القاواننن الوطنناة والدولناة بماا نادعم االعتمااد 

لذا  أن من مصل ة الدور ان تتصادت لهاذه الجارائم القانوننة ا المبدئف ل حم الموابش 

واجهااه تطانااد  ااف الجاارائم عباار الاادور مرتحبنهااا  نااث ان المجتماال الاادولف نوت اااحم 

 .  نث ان الجرنمة المدبرل  ف بلد ما تؤمر  ف اخر او عدل بلدان 

لمنائناة واالقلنمناة ان التعاون الادولف هاو امار سااي للنجاا  لاذا  اأن عقاد االتياقنااش ا

مل ة لتعطنط ادال دوائر  ار  القاانون والقلاال اتجااه الجارائم عبار لة والدولنة مسأ

لامن منعوماة متحاملاة  باألشاخا الوطننة وان نحون التعاطف مل جرنماة االتجاار 

وهاو ماا ننبلاف ان ( تشرنعنة واقتصادنة و مننة واعالمنة واجتماعنة ومقا ناة ودننناة)

وتبناااف اساااتراتنجنة متحاملاااة ذاش ابعااااد قانونناااة وطبناااة ودننناااة نترا اااق مااال ولااال 

واعالمنة من قبر الدور قبر ان تتياقم هذه العاهرل بشاحر نصاعب مواجهتهاا وولال 

 ااد لهااا لااذا حااان لطامااا علننااا ان تنصااب دراسااتنا علااى بنااان خطااورل جاارائم االتجااار 

ة واالقتصااادنة  نااث انهااا اصااب ش تهاادد حنااان الاادور ونعمهااا االجتماعناا باألشاخا 

والسناسنة لذا  أن خطورتها لني  قط على الصعند الم لف بر وعلى الصعند الادولف 

وقد اول نا  ف دراستنا دور القانون الدولف  ف محا  اة هاذه الجرنماة بعادما اخاذش 

صورا  دولنة حونها عابرل لل دود وما نتوجه القنام به من قبر المجتمال الادولف وذلاك 

ر الناتااه والب ااث عاان الوسااائر اليعالااة لمواجهااة هااذه العاااهرل  ااف التعاااون وتطااون

حلرورل مل ة  ف عار تيااقم امااره علاى المساتوت الادولف واالقلنماف والاوطنف وان 
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هدر هذه الدراساة الوصاور إلاى نتاائج وتوصاناش بتطاونر دور القاانون الادولف مان 

المترتبااة علااى  خااالر تعاااون الاادور والمنعماااش الدولنااة وتنينااذ االلتطاماااش الدولنااة

 بالبشرالمعاهداش الدولنة المتعلقة بمحا  ة االتجار 

 

امال   ف ان تساهم هذه التوصاناش بولال اجارالاش حينلاة مان شاأنها ال اد مان هاذه  

الجرنمة على الصعند الادولف وان تحاون هاذه لامن الخطاواش اليعلاة والعملناة لل اد 

 . من تأمنرها على مستقبر البشرنة 

 

 النتائج 

حرم   االنسان وجعر له قدسانه تياو  ماا خلصاش الناه القاواننن واالتياقنااش  –  وال  

 .  من اللرور  وااللطام ا ترام  قوقه حإنسان 

وبادون هاذا  باألشاخا نعتبر التعاون الدولف اساسا  لمحا  ة جرنمة االتجاار  –ماننا  

 . التعاون النمحن التصد  لهذه العاهرل 

من الجرائم العاابرل لل ادود ونمحان ارتحابهاا  باألشخا حون جرنمة االتجار  –مالما  

 ف عدل بلدان وللر  لمان عادم ا االش الجناال مان العقااب ولامان  قاو  

الل انا لذا  أن االنلمام إلى الم حمة الجنائنة الدولنة نلمن م احماة الجناال 

 . بل  النعر عن جنسناتهم او  صاناتهم 

 .  باألشخا عنر ما صدر من قواننن تتصر بمحا  ة االتجار عدم تي –رابعا  

االتجاااار عااادم وجاااود آلناااة مشاااترحة للتنسااانق بااانن الااادور  اااف محا  اااة  –خامساااا  

 . باألشخا 

لاااعر التعااااطف للااادور العربناااة  اااف قلاااانا الالجئااانن وخاصاااة النساااال  –سادساااا  

 . بهم  لإلتجارواالطيار حونهم اليئاش االحمر عرلة 

عدم ولل االلنااش والمعااننر القانونناة التاف مان شاأنها التمنناط بانن لا انا  –سابعا  

من بانن االر العمالاة تنار القانونناة وتنار المساجلة التاف  باألشخا االتجار 
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تقااوم بخاار  القااواننن الوطننااة ذاش الصاالة وحااذلك التمننااط باانن النسااال لاا انا 

 .قنة عملناش االتجار وتنرهن ممن ن تر ن االعمار تنر االخال

 انا االتجااار لاالااعر الخطااواش لل حوماااش الوطننااة للاامان عاادم معاقبااة  –مامنااا  

 . بالبشر ومعاملتهم بطرنقة تتيق مل حرامتهم االنساننة و قوقهم حبشر 

لااعر تأهناار لاا انا جاارائم االتجااار الجنسااف وتوعنااة المجتمعاااش بحنينااة  –تاسااعا  

 . تقبر هذه الل نة بعد عالجها 

القااواننن المعننااة بنقاار وطراعااة االعلااال البشاارنة وخصوصااا   ااف  تبااانن –عاشاارا  

الااوطن العربااف ووجااود ملااراش  ااف القااواننن العربنااة والدولنااة ممااا ادت إلااى 

اسااتلالر هااذه الملااراش ماان قباار سماساارل االتجااار باألعلااال البشاارنة لتلطنااة 

 . ا عالهم اللنر مشروعة 

 

 التوصيات 

 باألشاخا على حا ة الدور ان تقوم بتشرنل قواننن خاصة بمحا  اة االتجاار  –اوال  

 .باألشخا حون القواننن العقابنة التلطف نطا  جمنل صور جرنمة االتجار 

تتشحر من الجهااش ال حومناة  باألشخا انشال لجان وطننة لمحا  ة االتجار  –ماننا  

دل مهااام منهااا اصاادار ومنعماااش المجتماال الماادنف  نااث تقااوم هااذه اللجااان بعاا

 جام هاذه العااهرل بناان و باألشخا تقارنر سنونة عن  الة محا  ة االتجار 

 . وولل سناسة عامة لم اربتها 

تو نر اعالن االمان لللا انا و ماانتهم ورعاانتهم وانصاا هم ومسااعدتهم  اف  –مالما  

جمنااال االجااارالاش القانونناااة وتعونلاااهم مادناااا  ومعنوناااا  ومعالجاااة االلااارار 

وانشاال دور  باألشاخا النيسانة واالماار السالبنة الناجماة مان جرنماة االتجاار 

 . لرعانة الل انا 

تشجنل حا ة الدور على االنلمام لالتياقنة الدولنة لمحا  ة الجرنمة المنعمة  –رابعا  

وبخاصااة  باألشااخا عباار الوطننااة وبروتوحااور مناال وقماال ومعاقبااة االتجااار 

 .  دل لمحا  ة الجرنمة عبر الوطننةتياقنة االمم المتالنسال واالطيار المحمر ال
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تحاون لهاا  دالتنسنق والتعاون بنن الدور  اف مجاار محا  اة الجارائم التاف قا –خامسا  

ومنها تسر االموار واليسااد الماالف وجمنال اشاحار  باألشخا صلة باإلتجار 

 . الجرنمة المنعمة 

نهااا محتااب االماام المت اادل المعنااف االماام المت اادل وم وحاااالش ون ماالالتعااا –سادسااا  

ومنعمة العمار الدولناة ومنعماة بالجرنمة والمخدراش ومنعمة الص ة الدولنة 

االنتربور والمنعماش االقلنمنة بهدر تو ند الجهود للتصد  لجرنماة االتجاار 

 .  باألشخا 

التشجنل على عقد اتياقناش للتعاون القلائف والمساعدل القانوننة بانن الادور  –سابعا  

وتلااامنن معاهاااداش تسااالنم المجااارمنن  ومنهاااا تسااالنم المتهمااانن والم حاااومنن

 .  باألشخا جرائم االتجار المعقوده بنن الدور تسلنم مرتحبف 

ف خاصاة بانن التنسنق بنن الادور علاى المساتوناش الاوطنف واالقلنماف والادول –مامنا  

بلااادان المصااادر وبلااادان العباااور والوجهاااة النهائناااة وبناااال القااادراش مااان اجااار 

 . ومحا  ته  باألشخا التصد  لالتجار 

 .تطبنق االستراتنجناش الوقائنة  ف دور المصدر والعبور  –تاسعا  

 ث الدور على التنينذ اليعار لاللتطاماش الدولنة ل قو  االنسان من خاالر  –عاشرا  

الوقاناااة وال ماناااة )عبااار مااانهج مالماااف االبعااااد  باألشاااخا  اااة االتجاااار محا 

 ( . والرعانة

من العقاب والت قناق مال  ل مال قة الجنال ولمان عدم ا التهملرور – اد  عشر 

ت قنقاا   باألشاخا المسؤولنن الياسادنن الاذنن نشاارحون  اف عملنااش االتجاار 

 . التياقنة االمم المت دل لمحا  ة اليساد 

 باألشااخا تيعناار منعماااش المجتماال الماادنف لمحا  ااة جاارائم االتجااار  –نف عشاار مااا

 ف دعم العمر ال حومف من خالر المسااهمة   نث ان دور هذه المنعماش مهم

المجتمل  ف محا  اة  اليعالة  ف مساعدل ل انا االتجار وبث الوعف بنن ا راد

والنيسف  وتقدنم الدعم اناناش وت لنلها والقنام بالب وث وجمل الب هذه العاهرل 

 .  والقانونف للل انا
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 اف الادور ذاش  باألشاخا خاصة لشؤون محا  اة االتجاار  انشال لجنة –مالما عشر 

النعام الننابف للر  االلطالع بالرقابة على تنينذ السناسة العاماة الخارجناة 

 .  باألشخا المعننة بالتعاون الدولف  ف مندان محا  ة االتجار 

والمطالباة  باألشاخا اصدار القراراش والبناناش بشاأن اداناة االتجاار  –رابل عشر 

لامن االطاار لمن البرلمان ببذر جهود احبر  ف سبنر محا  ة هذه العااهرل 

 .التشرنعف والرقابف

إلاى  باألشاخا تقادنم التقاارنر الوطنناة  اور  الاة محا  اة االتجاار  –خامسا عشر 

 . مؤتمر االطرار  ف اتياقنة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة 

تشجنل الدور لالنلامام للم حماة الجنائناة الدولناة حونهاا هنئاة دولناة  –سادي عشر 

تعاد مان الجارائم  باألشاخا نة وحون جارائم االتجاار ذاش والنة قلائنة عالم

لد االنساننة و قا  لن  المادل السابعة من النعاام االساساف للم حماة وبالتاالف 

 اف ا  محاان  اف  باألشاخا  لها الوالنة  اف تعقاب مرتحباف جرنماة االتجاار 

 . العالم 

لرورل توطند التعاون الدولف واالقلنمف بنن االجهاطل االمنناة المحلياة  –سابل عشر 

 .  باألشخا االتجار  ئمالمعلوماش  ور جرا لتبادرلرقمف بمراقبة اليلال ا

اتخااذ اجارالاش رادعاة  اف مواجهاة ال حومااش التاف تار   االذعاان  –مامن عشر 

 .واالنلمام لالتياقناش والمعاهداش الخاصة بتجارل االشخا  

جرنن اانشااال الناااش باانن الاادور لتسااهنر تبااادر المعلوماااش بشااأن المتاا –تاساال عشاار 

 . واسالنب عملهم  باألشخا 

ولااال معاهاااداش اقلنمناااة مااان خاااالر االساااتعانة ببروتوحاااور باااالنرمو  –عشااارون 

 . والمعاننر الدولنة ل قو  االنسان حخط اساسف واطار لتلك المعاهداش 

اش بشأن هجارل العمالاة و قاا  للمعااننر الدولناة القائماة ناعتماد اتياق –وا د وعشرون 

لاى تنيناذ هاذه االتياقااش للمسااعدل علاى القلاال والقنام  علناا  بتشاجنل الادور ع

 . على االتجار باألشخا  واالستلالر المتصر به 
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انشاال النااش تعااون دولاف لمصاادرل عائاداش االتجاار باألشاخا   –مانف وعشرون 

وننبلف لهذا التعاون ان نتلمن ترتناب المسااعدل علاى ت دناد واقتياال وتجمناد 

 . تجار باألشخا  واالستلالر المتصر به ومصادرل ا  اصور لها عالقة باإل

لاادور ان تعااطط انشااطة التعاااون التقنااف الرامنااة إلااى اتا ااة  علااى ا –وعشاارون  مالااث

تقاو  انعمتهاا القلاائنة والمعنناة  انتقالنه اندان التف تمر بمر لة لاليرصة للب

بإنياااذ القااانون ماان خااالر التبااادر المنااتعم للخبااراش والدرانااة اليننااة والتاادرنب 

 . المالئم للشرطة وموعيف القلال 

تطبنق خطة عمر عالمناة لمحا  اة ولل وعلى الدور التعاون  ف  –رابل وعشرون 

 الدولناةوالمنعمااش  المت ادلمن خالر منعمة االمم جرائم االتجار باألشخا  

 . العالقةذاش 

مرناه تطلب اتباع سبر تعاونناه  بالبشرو ف ختام التوصناش نرت ان محا  ة االتجار 

ومشااترحه باانن هنئاااش عااده علااى المسااتوننن الاادولف والااوطنف علااى  ااد سااوال وذلااك 

التاف تعمار بميردهاا وحاذلك انمااط التعااون  الوطنناةبسبب اوجاه القصاور  اف الانعم 

 النا التف اخذش تتحشر  ف حمنر من الدور وللر  ت قنق ا لر النتاائج  الموجودل

وان تعمر معاا بطرنقاه  اعلاه وعلاى الصاعند  البد من انياذ القانون الوطنف والدولف 

ر القااانون الاادولف  ااف وحاار ذلااك ساانؤد  الااى تطااو الوطننااةالم لااف وعباار ال اادود 

 . بالبشرمحا  ة االتجار 
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 االتفاقية الخاصة بالرق

 

ماااري /آذار 3: تااارنو باادل النياااذ0351ساابتمبر / نلااور 51وقعااش  ااف جنناار نااوم 

 51 ا و قا أل حام المادل0351

وقد عدلش هذه االتياقنة بالبرتوحور الم رر  ف مقر األمم المت دل  ف ننوناوركا  اف 

ا 0311نولناه /تموط 1وبد  نياذ االتياقنة المعدلة نوم . 0314دنسمبر /حانون األور 1

حااانون  1وهااو النااوم الااذ  بااد   نااه نياااذ التعاادنالش الااواردل  ااف مر ااق برتوحااور 

 .للمادل المالمة من البروتوحورا طبقا 0314دنسمبر /األور

قاد  علناوا  0131-0113لما حان موقعاو الصاك العاام لماؤتمر بروحسار المعقاود  اف 

  نهااام جمنعااااا موطااادو العااااطم علاااف ولاااال خاتماااة لالتجااااار باألرقاااال األ اااارنقنننا

ا التااف ولااعوها 0303عااام " ال  -إن  -سااان جرمااان "ولمااا حااان موقعااو اتياقنااة 

والصاك العاام واإلعاالن الصاادرنن  0111قل  ف برلنن عاام تنقن ا للصك العام المو

ا قاد  حادوا عاطمهم علاف لامان القلاال الحامار علاف الار  0131 ف بروحسر عام 

وعلاف لاول تقرنار لجناة  بجمنل صوره وعلف االتجار بالرقنق  ف البر و ف الب ارا

 ا0351نونناه / طناران 05الر  المؤقتة التف عننها مجلي عصبة األمم المت دل  ف 

ورتبااة  ااف اسااتحمار وتوساانل الصااننل الااذ  تاام ت قنقااه بيلاار صااك بروحساار و ااف 

العمور علف وسنلة للتنينذ العملف  ف مختلر  ن اال العاالم للرتبااش التاف  علان عنهاا 

بصدد تجارل الرقنق واالسترقا ا واعترا اا " ال  -إن  -سان جرمان "موقعو اتياقنة 

ه اللاناةا علاف ترتنبااش  حمار تيصانال مان تلاك بأن من اللرور   ن نتيقا طلبا لهاذ

ونعااراا باإللااا ة إلااف ذلااكا إلااف لاارورل مناال  لتااف اشااتملش علنهااا تلااك االتياقنااةاا

" الادور الموقعاة  دنااه"قاررش  ت ور عمر السخرل إلف عرور تمامر عرور الار ا
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 .( ..األسامال م ذو اة)عقد اتياقنة وعننش ممملنن مطلقف الصال نة لها لهذا اللر  

 :اتيقوا علف األ حام التالنة

 

 

 0المادل 

 :ماااااان المتيااااااق علنااااااه  ن نسااااااتخدم  ااااااف هااااااذه االتياقنااااااة التعرنيااااااان التالنااااااان

 علناه السالطاش الناجماة عان  اقهو  الة  و ولل    شخ  تمااري " الر " "0"

تشاامر جمناال األ عااار التااف ننطااو  " تجااارل الرقنااق" "5" الملحنااةا حلهااا  و بعلااهاا

ا  و ا تناطه  و التخلف عنه لللنر علف قصاد ت ونلاه إلاف رقناقا علنها  سر شخ  م

وجمنل األ عار التف ننطو  علنها ا تناط رقنق ما بلنة بنعه  و مبادلته وجمنال   عاار 

التخلاافا بنعااا  و مبادلااة عاان رقنااق تاام ا تناااطه علااف قصااد بنعااه  و مبادلتااها وحااذلكا 

 .عموماا    اتجار باألرقال  و نقر لهم

 5المادل 

نتعهااد األطاارار السااامون المتعاقاادونا حاار ماانهم  ااف مااا نخاا  األقااالنم المولااوعة 

 وصاانتها وبقادر حوناه لام نتخاذ بعاد ت ش سانادته  و والنتاه  و  مانتاه  و سالطانه  و

 بمناااااال االتجااااااار بااااااالرقنق والمعاقبااااااة علنااااااها(  ) :التاااااادابنر اللاااااارورنة لااااااذلك

القلااال حلنااا علااف الاار  بجمناال بالعماارا تاادرنجنا وبالساارعة الممحنااةا علااف ( ب)

 .صوره

 4المادل 

نتعهد حر من األطرار الساامنن المتعاقادنن باتخااذ جمنال التادابنر المناسابة مان  جار 

وعلاف جمنال الساين التاف منل وقمل ش ن األرقال وإنطالهم ونقلهم  ف مناهه اإلقلنمنة 

 سارع وقااش ونتعهااد األطارار السااامون المتعاقادون بااأن نتياولاوا  ااف  .تر ال علماه

ممحن علف اتياقنة عامة بشأن تجارل الرقنق تمن هم من ال قاو  وتيار  علانهم مان 

 0351نونناه / طناران 01الواجباش ما نمامر بطبنعاة تلاك التاف نصاش علنهاا اتياقناة 

 51و  54و  55و  50و  51و  05المااااواد )المتعلقااااة بالتجااااارل الدولنااااة باألساااال ة 
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بعاد تحننيهاا علاف الن او ( انف مان المر اق الماانفمان اليارع الما 1و  1و  4واليقراش 

الالطما علما باأن مان المتيااهم علناه  ن هاذه االتياقناة العاماة لان تجعار ساين    مان 

 اف ولال نختلار عان (  تى الصلنرل ال مولاة منهاا)األطرار السامننن المتعاقدنن 

لااا  ن وماان المتياااهم علنااه  ن .ولاال سااين األطاارار السااامننن المتعاقاادنن اآلخاارنن

األطاارار السااامننن المتعاقاادنن نعلااونا قباار باادل نياااذ االتياقنااة العامااة المااذحورل  و 

بعاادها مطلقااف ال رنااة  ااف  ن نعقاادوا ماان االتياقاااش الخاصااة  نمااا بناانهما رهنااا بعاادم 

الخرو  علف المبادئ المنصاو  علنهاا  اف اليقارل الساابقةا ماا قاد نبادو لهام  ن مان 

تنساانر الوصااور بأساارع وقااش ممحاان إلااف القلااال شااأنها بساابب  ااالتهم الخاصااةا 

 .النهائف علف تجارل الرقنق

 1المادل 

نتبادر األطرار السامون المتعاقدون حر مساعدل ممحنة للوصور إلاف هادر القلاال 

 .علف الر  وتجارل الرقنق

 1المادل 

نعتاارر األطاارار السااامون المتعاقاادون بااأن اللجااول إلااف العماار القساار   و عماار 

حاان  ن نيلااف إلااف نتااائج خطناارلا ونتعهاادونا حاار ماانهم  ااف مااا نخاا  السااخرل نم

األقالنم المولوعة ت ش سنادته  و والنتاه  و  مانتاه  و سالطانه  و وصاانتها باتخااذ 

 العمار القسار   و عمار الساخرل إلاف جمنل التادابنر اللارورنة لل اؤور دون ت اور

 :وقاااااااااد اتياااااااااق علاااااااااف ماااااااااا نلاااااااااف .ر عااااااااارور الااااااااار عااااااااارور تمامااااااااا

 دنااها ال نجاوط  ار  ( 5)أل حام االنتقالنة المنصاو  علنهاا  اف اليقارل رهنا با. 0

 العماااااااار القساااااااار   و عماااااااار السااااااااخرل إال ماااااااان  جاااااااار  تاااااااارا  عامااااااااةا

 ف األقالنم التف ال نطار العمر القسر   و عمر السخرل باقنا  نها للنر األترا  . 5

ساة تادرنجنا العامةا نعمر األطرار السامون المتعاقدون علف ولال  اد لهاذه الممار

وبالسرعة الممحنةا وبعدم اللجول إلف نعام السخرل  و العمر القسر ا ما عار قائمااا 

إال علف  سااي اساتمنائف  اف جمنال األ اوارا ودائماا لقاال  جار مناساب ودون إجباار 

 العمااااااااااااااار علااااااااااااااف الر ناااااااااااااار عاااااااااااااان محااااااااااااااان إقااااااااااااااامتهم المعتااااااااااااااادا
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األ اااوارا هاااف  تعااار سااالطاش اإلقلااانم المعناااف المرحطناااة المختصاااةا  اااف جمنااال. 4

 .المسؤولة عن اللجول إلف العمر القسر   و عمر السخرل

 

 

 1المادل 

نتعهد  ولئك األطارار الساامون المتعاقادون الاذنن ال ناطار تشارنعهم  تاى اآلن تنار 

وار بااأترا  إنااطار العقاااب بمخاااليف القااواننن واألنعمااة المساانونة ماان  جاار إنياااذ 

الالطمة للتمحنن مان  ار  عقوبااش شادندل علاف  مقاصد هذه االتياقنة باتخاذ التدابنر

 .تلك المخالياش

 1المادل 

نتعهااد األطاارار السااامون المتعاقاادون بااأن نتبااادلوا نصااو   نااة قااواننن  و  نعمااة 

نسنونها من  جر تطبنق   حام هذه االتياقناةا وباأن نرسالوا النصاو  الماذحورل إلاف 

 .األمنن العام لعصبة األمم

 1المادل 

األطرار السامون المتعاقدون علف  ن ت ار إلف الم حمة الدائمة للعادر الادولف نتيق 

 نااة نطاعاااش قااد تنشااأ بناانهم  ااور تيساانر  و تطبنااق هااذه االتياقنااة إذا لاام نحاان  ااف 

 إذا لم تحن إ دت الدولتنن طر اف الناطاعا . المستطاع تسونتها بالمياولاش المباشرل

المتعلاق بالم حماة  0351دنسامبر /ون األورحاان 01 و حلتاهماا طر ا  ف بروتوحور 

الدائمااة للعاادر الاادولف ن ااار النااطاعا باختنارهمااا وو قااا للقواعااد الدسااتورنة لااد  حاار 

منهماا إما إلف الم حمة الدائمة للعدر الدولف  و إلف هنئة ت حنمنة تشحر و قا التياقنة 

اش الدولناةا  و إلاف المعننة بالتسونة السلمنة للمناطع 0311 حتوبر /تشرنن األور 01

 . نة هنئة ت حنمنة  خر 

 3المادل 

أل  من األطرار السامنن المتعاقدننا  نن نوقال هاذه االتياقناة  و نصادقها  و ننلام 

إلنهاااا  ن نعلاان  ن قبولااه لهااذه االتياقنااة ال نلااطم بعاا   و جمناال األقااالنم المولااوعة 
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تطبناق   حاام هاذه االتياقناة ت ش سنادته  و والنته  و  مانته  و سلطانه  و وصاانته ب

حلهااا  و بعلااهاا ونحااون لااه  ن ننلاام  ااف وقااش ال ااقا بصااورل منيصاالةا باساام    

وا د من تلك األقالنم  و بصدد     حم ال نحون    وا د من األقالنم المذحورل طر ا 

 . نه

 01المادل 

اقناةا إذا  دث  ن اعتطم   د األطرار الساامننن المتعاقادنن االنسا اب مان هاذه االتي

وجب إبال  هذا االنس اب بإشعار خطف إلف األمانن العاام لعصابة األماما الاذ  نقاوم 

 ااورا بإرسااار صااورل مصاادقة طبااق األصاار ماان هااذا اإلشااعار إلااف جمناال األطاارار 

 .السااااامنن المتعاقاااادنن اآلخاااارننا ماااال إعالمهاااام بالتااااارنو الااااذ  تاااام اسااااتالمه  نااااه

ة التااف قامااش باإلشااعار بااه وإال بعااد وال نساار  ميعااور هااذا االنساا اب إال إطال الدولاا

 .انقلاااااال سااااانة علاااااف وصاااااور اإلشاااااعار إلاااااف األمااااانن العاااااام لعصااااابة األمااااام

و ف وسل الدولة  ن تنسا ب  نلاا بصاورل منيصالة بصادد    إقلانم مولاوع ت اش 

 .سنادتها  و والنتها  و  مانتها  و سلطانها  و وصانتها

 00المادل 

هاذا الناوم والتاف نتسااوت  اف ال جناة نصااها تعر هذه االتياقنةا التف ست مر تاارنو 

 األعلال  ف عصبة األمام علنهاا  تاىاليرنسف واإلنحلنط ا معرولة لتوقنل الدور 

 مر ذلك نسترعف األمنن العام لعصبة األمم إلاف  ىوعل .0351 برنر /نوم  ور ننسان

هذه االتياقنة نعر الدور التف لم توقعهاا بما  ف ذلك الدور تنر األعلال  ف عصابة 

الاادور التااف ترتااب  ااف االنلاامام إلااف  ىوعلاا .مااما وناادعوها إلااف االنلاامام إلنهااااأل

ساار إلنااه صااك االتياقنااة  ن تشااعر األماانن العااام لعصاابة األماام برتبتهااا خطنااا و ن تر

ونقااوم األماانن العااام  ااورا بإرسااار  .ما الااذ  نااودع  ااف م يوعاااش العصاابةاالنلااما

صورل مصدقة طبق األصر من اإلشعار ومن صك االنلمام إلف األطرار السامنن 

 .المتعاقدنن اآلخرننا مل إعالمهم بالتارنو الذ  تم استالمهما  نه

 05المادل 
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صااحوك التصاادنق  ااف محتااب األماانن العااام  هااذه االتياقنااة خالااعة للتصاادنقا وتااودع

 .لعصبة األماما الاذ  نقاوم باإعالم جمنال األطارار الساامنن المتعاقادنن بهاذا اإلناداع

إناداعها صاك تصادنقها  و نبد  سرنان ميعور هذه االتياقنة إطال حار دولاة مان تاارنو 

 .واقنعهموإمباتااا لاذلكا ذناار الممملاون المطلقااو الصاال نة هااذه االتياقناة بتاا .انلامامها

سابتمبر عاام  لار وتساعمائة / رر  ف جننر  ف النوم الخاامي والعشارنن مان  نلاور

 وترسار نساخة. م يوعااش عصابة األمام وستة وعشرننا علف  صر و ند نودع  ف

 .مصدقة من هذا األصر إلف حر دولة موقعة
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_______________________ 

دولناةا المجلاد األورا األمام المت ادلا ننوناوركا مجموعة صاحوك :  قو  اإلنسان* 

 .513ا   A.94.XIV-Vol.1, Part 1ا رقم المبنل0334

 اتفاقية السخرة

 الخاصة بالسخرة( 92رقم )االتفاقية 

 

 82عشاارلا نااوم   ااف دورتااه الرابعااة  تمر العااام لمنعمااة العماار الدولنااةاعتماادها المااؤ

ا و قاا أل حاام الماادل 0398ماانو / ناار ور : تاارنو بادل النيااذ0391نونناه / طنران

82 

وقد دعاه مجلي إدارل محتب العمار الادولف  ا تمر العام لمنعمة العمر الدولنةإن المؤ

 01عشااارل ناااوم  إلاااف االنعقااااد  اااف جننااارا وقاااد انعقاااد  نهاااا  اااف دورتاااه الرابعاااة

وقااد اسااتقر ر نااه علااف اعتماااد بعاا  المقتر اااش الخاصااة  ا0391نوننااه / طنااران

لبنااد األور ماان جاادور  عمااار لسااخرل  و العماار القساار ا الماادر   ااف ابمولااوع ا

 وقاااااد قااااارر  ن تصاااااا  هاااااذه المقتر ااااااش  اااااف شاااااحر اتياقناااااة دولناااااةا دورتاااااها

نوننااه عااام  لاار وتسااعمائة /نعتماادا  ااف هااذا النااوم المااامن والعشاارنن ماان  طنااران

ا نصادقها ا حنما"0391اتياقناة الساخرل لعاام "ومالمننا االتياقنة التالنة التاف ساتدعف 

 : علال منعمة العمر الدولنة و قا أل حام دستور منعمة العمر الدولنة

 0المادل 

نتعهد حر علو  اف منعماة العمار الدولناة نصاد  هاذه االتياقناة بت ارنم اساتخدم . 0

 .عمااااار الساااااخرل  و العمااااار القسااااار  بحا اااااة صاااااوره  اااااف  قصااااار  تااااارل ممحناااااة

ل إلااف عماار السااخرل  و العماار علااف هاادر هااذا التجاارنم الحلاافا ال نجااوط اللجااو. 8

القساار ا خااالر  تاارل االنتقااارا إال لمتاارا  العامااةا وبوصاايه تاادبنرا اسااتمنائناا 

 .وبالشاااااااااروط واللاااااااااماناش المنصاااااااااو  علنهاااااااااا  اااااااااف الماااااااااواد التالناااااااااة
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لااد  انقلااال خمااي ساانواش علااف باادل نياااذ هااذه االتياقنااةا وبمناساابة قنااام مجلااي . 9

 دنااها ننعار  90قرنار الاذ  تان  علناه الماادل إدارل محتاب العمار الادولف بإعاداد الت

مجلااي اإلدارل المااذحور  ااف إمحاننااة إللااال عماار السااخرل  و العماار القساار  بحا ااة 

صااوره دون مهلااة انتقالنااة إلااا نةا و ااف  ماار إدرا  هااذه المسااألة  ااف جاادور  عمااار 

 .المؤتمر

 

 8المادل 

جمنال " لعمار القسار عمار الساخرل  و ا" ف مصطل  هذه االتياقنةا تعنف عبارل . 0

األعمار  و الخدماش التاف تيار  عناول علاف    شاخ  ت اش التهدناد باأ  عقاابا 

 .والتاااااااف ال نحاااااااون هاااااااذا الشاااااااخ  قاااااااد تطاااااااوع بأدائهاااااااا بم ااااااا  اختنااااااااره

ا  ااف مصااطل  هااذه "عماار السااخرل  و العماار القساار "ورتاام ذلااكا  ااإن عبااارل . 8

 :االتياقنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةا ال تشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامر

قواننن الخدمة العسحرنة اإللطامنة ألدال عمار    عمر  و خدمة تير  بمقتلى (  )

 ذ  صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابلة عسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحرنة ب تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةا

   عمر  و خدمة تشاحر جاطلا مان واجبااش الماواطننن المدنناة العادناة  اف بلاد ( ب)

 نتمتااااااااااااااااااااااااااااااااااال باااااااااااااااااااااااااااااااااااال حم الاااااااااااااااااااااااااااااااااااذاتف الحامااااااااااااااااااااااااااااااااااارا

   عمر  و خدمة تير  علف شخ  ماا بناال علاف إداناة قلاائنةا شارنطة  ن (  )

 ااف عاار إشاارار وساانطرل ساالطة عامااةا و ال نااؤجر هااذا ننيااذ هااذا العماار  و الخدمااة 

 الشااااخ  أل ااااراد  و شاااارحاش  و جمعناااااش خاصااااة  و نولاااال ت ااااش تصاااار هاا

   عمر  و خدمة نير   اف  ااالش الطاوارئ القااهرلا     اف  الاة  ارب  و ( د)

 ااف  الااة نحبااة  و خطاار نحبااة مماار ال رائااق  و الينلاااناش  و  اااالش المجاعااة  و 

ا  الوبائنة العننية التف تصانب البشار  و ال نوانااشا  و تاطواش الطالطرا  و األمر

ال نواناش  و ال شراش  و اآل ااش النباتناةا وعموماا  ناة  الاة مان شاأنها  ن تعار  

 للخطاااااااااااااااار بقااااااااااااااااال  و رخااااااااااااااااال السااااااااااااااااحان حلهاااااااااااااااام  و بعلااااااااااااااااهما

الخادماش القروناة العاماة البسانطة التاف نؤدنهاا  علاال المجتمال الم لاف خدماة ( ه )
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المباشرلا والتف نمحن تبعا لذلك  ن تعتبر واجبااش مدنناة طبنعناة تقال علاف لمصل ته 

عاتق  علال هذا المجتملا شارنطة  ن نحاون لهام  و لممملانهم المباشارنن  اق إبادال 

 .الر    ف ص ة ال اجة إلف هذه الخدماش

 9المادل 

الدولاة إما إ دت سالطاش " السلطة المختصة" ف مصطل  هذه االتياقنةا تعنف عبارل 

 .المتروبولنة وإما السلطة المرحطنة العلنا  ف اإلقلنم صا ب الشأن

 4المادل 

ال نجاوط للسالطة المختصاة  ن تيار   و تسام  بيار  عمار الساخرل  و العمار . 0

 .القسااااااااااااار  لمنيعاااااااااااااة   اااااااااااااراد  و شااااااااااااارحاش  و جمعنااااااااااااااش خاصاااااااااااااة

ة   اراد  نن ن دث  ن نحون هذا الشحر من عمر السخرل  و العمر القسر  لمنيعا. 8

 و شرحاش  و جمعناش خاصة قائما  ف تارنو قنام المدنر العام لمحتب العمار الادولف 

بتسجنر تصدنق   د األعلاال لهاذه االتياقناةا نحاون علاف هاذا العلاو  ن نمنال ذلاك 

 .حلنا منذ التارنو الذ  نبد   نه نياذ هذه االتياقنة إطال العلو المذحور

 5المادل 

ممنااو  أل ااراد  و شاارحاش  و جمعناااش خاصااة  ن ننطااو   ال نجااوط أل  امتناااط. 0

علف    شحر مان  شاحار عمار الساخرل  و العمار القسار  نيار  إلنتاا   و تجمنال 

منتجاااااش نسااااتخدمها  و نتاااااجر بهااااا األ ااااراد  و الشاااارحاش  و الجمعناااااش الخاصااااة 

 .المذحورل

ر  نممااا وجاادش امتناااطاش تشاامر علااف   حااام تياار  هااذا الشااحر ماان  شااحار عماا. 8

السااخرل  و العماار القساار ا تللااف األ حااام المااذحورل  ااف  قاارب وقااش ممحاانا بلنااة 

 .من هذه االتياقنة 0االنصناع أل حام المادل 

 6المادل 

علااف مااوعيف اإلدارلا  تااى  ااانن نحااون ماان واجااابهم تشااجنل األهااالف الخالاااعنن 

علاف  إلشرا هم علف تعااطف عمار مااا  ال نحرهاوا هاؤالل األهاالف  و      اراد مانهم

 .العمر  ف خدمة   راد  و شرحاش  و جمعناش خاصة
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 7المادل 

ال نجوط للرؤسال الذنن ال نمارسون وعائر إدارنة  ن نلجأوا إلاف عمار الساخرل . 0

 . و العمر القسر 

للرؤسااال الااذنن نمارسااون وعااائر إدارنااة  و نلجااأواا بااإذن صاارن  ماان الساالطة . 8

مان  01القسر ا شرنطة التقند بأ حاام الماادل المختصةا إلف عمر السخرل  و العمر 

 .هذه االتياقنة

نجوط للرؤسال المعترر بهام و قاا لمصاورا إذا حاانوا ال نتقالاون محا األ وا ناة . 9

 ف صور  خر ا  ن ننتيعوا بخدماش شخصنةا شرنطة  ن نخلل ذلاك لتنعانم سالنم 

 .و ن تتخاااااااااذ جمنااااااااال التااااااااادابنر الالطماااااااااة لل نلولاااااااااة دون اإلسااااااااارار  ناااااااااه

نجوط للرؤسال المعترر بهام و قاا لمصاورا إذا حاانوا ال نتقالاون محا األ وا ناة . 4

 ف صور  خر ا  ن ننتيعوا بخدماش شخصنةا شرنطة  ن نخلل ذلاك لتنعانم سالنم 

 .و ن تتخذ جمنل التدابنر الالطمة لل نلولة دون اإلسرار  نه

 2المادل 

 ب الشأن مسؤولنة اتخااذ    قارار تعود إلف السلطة المدننة العلنا  ف اإلقلنم صا. 0

 .بااااااااااااااااااللجول إلاااااااااااااااااف عمااااااااااااااااار الساااااااااااااااااخرل  و العمااااااااااااااااار القسااااااااااااااااار 

إال  ن لهذه السلطة  ن تيو  السلطاش الم لنة العلنا سلطة  ر  عمار الساخرل . 8

 و العماار القساار  شاارنطة  ال نترتااب علااف ذلااك إبعاااد العمااار عاان محااان إقااامتهم 

لطاش الم لناة العلنااا خاالر اليتاراش حما  ن لهذه السلطة  ن تيو  إلاف السا. المعتاد

مان هاذه  89وطبقا للشروط التف ت دد  ف اللوائ  التنعنمنة التف تان  علنهاا الماادل 

االتياقنةا سلطة  ار  عمار ساخرل  و عمار قسار  ننطاو  علاف إبعااد العماار عان 

محااان إقااامتهم المعتاااد إذا حااان اللاار  تنساانر انتقااار مااوعيف اإلدارل  ااف ممارسااتهم 

 .يهم ونقر المعداش ال حومنةلوعائ

 3المادل 

من هذه االتياقنة ما نن  علف خالر ذلاكا ال ننبلاف  01ما لم نحن  ف   حام المادل 

ألنة سلطة تملك  ق  ر  عمر سخرل  و عمر قسر   ن تبش  ف  مار اللجاول إلاف 
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 :هاااااااااااذا الشاااااااااااحر مااااااااااان  شاااااااااااحار العمااااااااااار إال بعاااااااااااد  ن تتأحاااااااااااد مااااااااااان

الخدمااة المطلااوب تقاادنمها  همنااة مباشاارل لمصاال ة  ن للعماار المطلااوب  داؤه  و (  )

 المجتمااااااااااااال الم لاااااااااااااف المااااااااااااادعو ألدال العمااااااااااااار  و لتقااااااااااااادنم الخدماااااااااااااةا

 و ن للعمااااااااااار  و الخدماااااااااااة لااااااااااارورل قائماااااااااااة  و وشااااااااااانحة القنااااااااااااما( ب)

و نه قد اسات ار ال صاور علاف ناد عاملاة طوعناة ألدال العمار  و تقادنم الخدماة (  )

 قاار ماللمااة ماان تلااك المااألور رتاام عاار  معاادالش  جااور وشااروط عماار لنسااش 

 عرلااااااها  ااااااف اإلقلاااااانم صااااااا ب الشااااااأن لقااااااال  عمااااااار  و خاااااادماش مماملااااااةا

و نه لن نحون  اف  دال العمار  و تقادنم الخدماة ماا نابهع حاهار الساحان ال االنننا ( د)

 .علف لول الند العاملة المتا ة وقدرتها علف االلطالع بالعمر المطلوب

 01المادل 

بإللال عمر الساخرل  و العمار القسار  الاذ  نيار  بوصايه  نجب القنام تدرنجنا. 0

لاارنبة  و الااذ  نلجااأ إلنااه رؤسااال نمارسااون وعااائر إدارنااة ماان  جاار تنينااذ  شاالار 

 .عامة

إلف  ن نحتمر هذا اإلللالا و نمما نعمر بنعام السخرل  و العمار القسار  بوصايه . 8

تنيناذ  شالار عاماةا لرنبة  و نلجأ إلناه رؤساال نمارساون وعاائر إدارناة مان  جار 

 :نت اااااااااااااااااتم علاااااااااااااااااف السااااااااااااااااالطة المعنناااااااااااااااااة  ن تتأحاااااااااااااااااد  وال مااااااااااااااااان

 ن للعماار المطلااوب  داؤه  و الخدمااة المطلااوب تقاادنمها  همنااة مباشاارل لمصاال ة (  )

 المجتمااااااااااااال الم لاااااااااااااف المااااااااااااادعو ألدال العمااااااااااااار  و لتقااااااااااااادنم الخدماااااااااااااةا

 و ن للعمااااااااااار  و الخدماااااااااااة لااااااااااارورل قائماااااااااااة  و وشااااااااااانحة القنااااااااااااما( ب)

 ف  دال العمر  و تقادنم الخدماة ماا نابهع حاهار الساحان ال االنننا و نه لن نحون (  )

 علاااف لاااول الناااد العاملاااة المتا اااة وقااادرتها علاااف االلاااطالع بالعمااار المطلاااوبا

 و ن العمر  و الخدماة لان ننطاو  علاف إبعااد العماار عان محاان إقاامتهم المعتاادا( د)

الادنن وال ناال االجتماعناة  و ن  دال العمر  و تقدنم الخدمة سندار و قا لمتطلباش( ه )

 .والطراعة

 00المادل 
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ال نجااوط  ن نياار  عماار السااخرل  و العماار القساار  إال علااف الااذحور الباااللنن . 0

سانة وال  02األص ال األجساما الاذنن نبادوا  نهام نبللاون مان العمار ماا ال نقار عان 

مان  01وباساتمنال  ااالش العمار المنصاو  علنهاا  اف الماادل . سانة 45نطند علاف 

 :هااااااااذه االتياقنااااااااةا نخلاااااااال هااااااااذا الياااااااار  لل اااااااادود والشااااااااروط التالنااااااااة

شااهادل طبنااب تعننااه اإلدارلا بصااورل مساابقة  نممااا حااان ذلااك مسااتطاعاا بباارالل (  )

األشخا  المعنننن من  نة  مرا  وبائنة  و معدنةا وبأنهم قادرون علف  دال العمار 

 المطلااااااااااااوب وعلااااااااااااف ت ماااااااااااار العاااااااااااارور التااااااااااااف ساااااااااااانؤد   نهاااااااااااااا

 معلماااااف الماااااداري وتالمناااااذها وماااااوعيف الجهااااااط اإلدار  عمومااااااا إعياااااال( ب)

اال تياااعا  ااف حاار مجتماال م لاافا بالعاادد الااذ  ال تنااف عنااه لل نااال العائلنااة (  )

 واالجتماعنااااااااااااااة ماااااااااااااان الااااااااااااااذحور الباااااااااااااااللنن األصاااااااااااااا ال األجساااااااااااااااما

 .ا تاااااااااااااااااااااااااااارام الااااااااااااااااااااااااااااروابط الطوجنااااااااااااااااااااااااااااة والعائلنااااااااااااااااااااااااااااة( د)

اليقاارل السااابقةا ت اادد اللااوائ  ماان (  )لمتاارا  المااذحورل  ااف اليقاارل اليرعنااة . 8

مان هاذه االتياقناة نسابة عادد الاذنن نمحان  89التنعنمنة المنصو  علنها  اف الماادل 

 خااذهم  ااف  نااة ماارل للسااخرل  و العماار القساار  إلااف مجمااوع عاادد الااذحور الباااللنن 

األصاا ال األجسااام المقنماانن بصااية دائمااةا شاارنطة  ال تتجاااوط هااذه النساابةا  ااف  نااة 

وعلف السلطة المختصةا  نث ت دد هذه . المائة من المجموع المذحور  ف 85 ارا 

النسبةا  ن تلل  ف اعتبارها حما اة الساحانا وتقادمهم االجتمااعف والمااد  و صاور 

الساانةا واألعمااار التااف ساانتوجب علااف األشااخا  المعنناانن  ن نقومااوا بهااا بأنيسااهم 

طلبااه ال نااال االجتماعنااة ألنيسااهم م لناااا حمااا  ن علنهاااا عموماااا  ن تراعااف مااا تت

 .للمجتمل الم لف المعنف من لروراش اقتصادنة واجتماعنة

 08المادل 

ال نجااوط للماادل القصااوت التااف نمحاان  ن نؤخااذ  نهااا شااخ  للسااخرل  و العماار . 0

القسر  بمختلر  نواعه  ن تتجاوطا  ف  نة  ترل امنف عشر شاهراا مادل ساتنن نومااا 

 .للاااذهاب إلاااف محاااان العمااار والعاااودل مناااه بماااا  اااف ذلاااك  ناااام الساااير اللااارورنة
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نطود حر شخ   ر  علنه عمر السخرل  و العمر القسر  بشهادل ت دد  تراش . 8

 .عمر السخرل  و العمر القسر  الذ   داه

 09المادل 

تحااون ساااعاش العماار العادنااة أل  شااخ  نياار  علنااه عماار سااخرل  و عماار . 0

بها  اف  الاة العمار ال ارا ونجاب  ن قسر  مساونة لساعاش العمر العادنة المعمور 

نحا أ علف  ناة سااعاش إلاا نة نعمار خاللهاا بانيي المعادالش المعماور بهاا تعونلاا 

 .عن الساعاش اإللا نة  ف  الة العمر ال ر

نمن  نوم را ة  سابوعنة لجمنال األشاخا  الاذنن نيار  علانهم عمار ساخرل  و . 8

توا ااق هااذا النااوم ماال النااوم عماار قساار  ماان    نااوعا ونجاابا بقاادر اإلمحااانا  ن ن

 .الم دد للرا ة عر ا  و تقلندا  ف األقالنم  و المناطق المعننة

 04المادل 

مان هاذه  01باستمنال عمر السخرل  و العمر القسر  المنصو  علنه  ف الماادل . 0

االتياقنةا نجط  علف عمر السخرل  و العمر القسر  بجمنل  شاحاله نقاداا وبمعادالش 

من تلك المعمور بها لقال لروب العمر المماملة إما  اف المنطقاة التاف ال تحون  دنف 

 .نسااااااااتخدم  نهااااااااا العمااااااااار وإمااااااااا  ااااااااف تلااااااااك التااااااااف نااااااااؤتى بهاااااااام منهااااااااا

 ف  الة العمر الذ  نلجأ إلنه الرؤسال  ف ممارسة وعائيهم اإلدارنةا نجب البادل . 8

 . ااااااف  ساااااارع وقااااااش ممحاااااان بااااااد ل األجااااااور و قااااااا أل حااااااام اليقاااااارل السااااااابقة

 .ل األجااااور لحاااار عاماااار  ردناااااا ال لاااارئني قبنلتااااه  و ألنااااة ساااالطة  خاااار تااااد . 9

للر  د ل األجورا ت سب األنام المقلنة  اف الساير إلاف محاان العمار والعاودل . 4

 .منه  نام عمر

لني  ف هذه المادل ما نمنل إعطال العمار جرانااش تذائناة عادناة بوصايها جاطلا . 5

ماان  نااث القنمااةا محا ئااة علااف األقاار  ماان  جااورهما علااف  ن تحااون هااذه الجراناااشا

إال  ناه ال نجاوط خصام    جاطل مان األجار . للمبلد النقد  المقتطل لقالها من األجار

لقال د ل اللرائب وال لقال    طعام  و لباي  و سحن ذ  طابل خا  ناو ر للعامار 
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بلنة جعله قادرا علف مواصلة عمله  ف عر العرور الخاصة لهاذا العمارا وال لقاال 

 .ونده باألدواشتط

 05المادل 

تنطبق علف األشخا  الاذنن نيار  علانهم عمار ساخرل  و عمار قسار ا ساوال . 0

بسوال علاف العماار األ ارارا  ناة قاواننن  و لاوائ  تنعنمناة تتصار بتعاون  العماار 

عن اإلصاباش  و األمرا  الناتجة عن عملهم و ناة قاواننن  و لاوائ  تنعنمناة تان  

الذنن حاان نعاولهم العامار المتاو ف  و العااجطا ساوال حاناش علف تعون  األشخا  

 .نا ااااااااااذل  النااااااااااا  و ساااااااااانعمر بهااااااااااا مسااااااااااتقبال  ااااااااااف اإلقلاااااااااانم المعنااااااااااف

و ف جمنل األ وار نجب  ن نير  علف  ناة سالطة تساتخدم    عامار  اف عمار . 8

سخرل  و عمر قسر  واجب حيالة معا  هذا العامر إذا  صب  عاجطا حلنا  و جطئناا 

أود نيسه حنتنجة ل ادث  و مر  ناش  عن عملها وواجاب اتخااذ تادابنر عن القنام ب

لحيالة معاا     شاخ  نعنلاه العامار الماذحور  عاال  اف  الاة عجاط هاذا العامار  و 

 .و اته بسب العمر

 06المادل 

ال نجوطا إال  ف  االش اللرورل القصوتا نقر األشاخا  الاذنن  ار  علانهم . 0

اطق تختلر عرور اللذال والمنااق  نهاا عان تلاك عمر سخرل  و عمر قسر  إلف من

 .التاااااااااف اعتادهاااااااااا اختال اااااااااا نبلاااااااااد مناااااااااه  ن نعااااااااار  صااااااااا تهم للخطااااااااار

وال نجوطا  ف  نة  الةا  ن نسم  بنقر هؤالل العمار علاف هاذا الن او إال بعاد  ن . 8

نصااب   ااف اإلمحااان  ن تطبااق علااف وجااه الدقااة جمناال التاادابنر الصاا نة والسااحننة 

 .الل العماااااااار مااااااال العااااااارور ول ماناااااااة صااااااا تهماللااااااارورنة لتحننااااااار هاااااااؤ

 اانن ال نحااون هناااك ساابنر لتياااد  هااذا النقاارا تتخااذ تاادابنر لحيالااة تعونااد العمااار . 9

تدرنجنا علف العرور اللذائنة والمناخنة الجدندل نؤخذ  نها بمشاورل الجهاة الصا نة 

 .المختصة

ا بعمر لام نعتاادوه  ف ال االش التف نحون مطلوبا  نها من هؤالل العمار  ن نقومو. 4

تتخذ تدابنر تحير تعوندهم علناها وخاصاة علاف صاعند تادرنبهم التادرنجفا وسااعاش 
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العماارا وتااو نر  تااراش را ااة لهااما ومااا تقلااف بااه اللاارورل ماان طنااادل  و ت ساانن 

 .وجباتهم اللذائنة

 07المادل 

صانانة قبر السما  بااللجول إلاف الساخرل  و العمار القسار  مان  جار  عماار بناال  و 

تتطلب بقال العمار  ف  محنة العمر ليتراش طونلاةا نجاب علاف السالطة المختصاة  ن 

 :تتأحد من

 ن جمنال التادابنر اللارورنة قاد اتخاذش ل ماناة صا ة العماار ولامان الرعانااة . 0

 :الطبناااااااة التاااااااف ال تناااااااف عنهااااااااا ومااااااان ذلاااااااك علاااااااف وجاااااااه الخصااااااااو 

 راش م اددل طاوار امتادادها ن نتم   ا  العماار طبناا قبار بادل العمار وعلاف  تا(  )

 ن نحاااون هنااااك جهااااط حاااار مااان الماااوعينن الطبناااننا ماااطود بالمستوصاااياش ( ب)

 والعنااااااداش والمستشااااايناش والمعاااااداش الالطماااااة لمواجهاااااة جمنااااال اال تناجااااااشا

 ن نحون هنالك ما نرلف من العرور الص نة  ف  ماحن العمر ومن إماداداش (  )

 الطهوا ومن المسحن والملابي عناد اللارورلامناه الشرب واللذال والوقود و دواش 

 ن تحااون قااد اتخااذش ترتنباااش م ااددل لحيالااة معااا   ساارل حاار عاماارا وخاصااة . 8

بتنسنر ت ونر جطل من  جره بطرنقة مأمونة إلف  سارتها بناال علاف طلاب العامار  و 

 بموا قتها

لنتهاا  ن تحاون  ساايار العماار إلااف  ماااحن العمار ومنهااا علاف نيقااة اإلدارل ومسااؤو. 9

و ن تنسر اإلدارل هذه األسيار باالستعانة إلف  قصاف  اد ممحان بجمنال وساائر النقار 

 المتا ةا

 ن تقوم اإلدارلا  ف  الة مر  العامر  و إصابته ب اادث نقعاده لابع  الوقاشا . 4

 بإعادته إلف موطنه علف نيقتهاا

 ا بالبقال  اف  ن نسم  أل  عامرا لد  انتهال  ترل عمر السخرل  و العمر القسر. 5

موقل العمر إذا شال ذلك حعامر  را دون  ن نخسرا لمادل عاامننا  قاه  اف  ن نعااد 

 .مجانا إلف وطنه

 02المادل 
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نجب  ن نللفا  ف  قصر  ترل ممحناةا عمار الساخرل  و العمار القسار  الخاا  . 0

وبانتعااار هااذا اإلللااالا . بنقاار األشااخا   و السااللا مماار عماار ال مااالنن  و النوتنااة

 :تصااااادر السااااالطة المختصاااااة لاااااوائ  تنعنمناااااة تقاااااررا علاااااف وجاااااه الخصاااااو 

 ال نلجأ إلف ممار هاذا الناوع مان العمار إال للار  تنسانر انتقاار ماوعيف اإلدارل (  )

 منال ممارستهم لعملهم  و لنقر اللواطم ال حومنة  وا عند اللارورل المساتعجلة جاداا 

 نقر  شخا  تنر الموعيننا

النقر إال عمار تشهد بلناقتهم البدننة شاهادل طبناة  نمماا حاان  ال نستخدم  ف هذا ( ب)

إجاارال الي اا  الطبااف مسااتطاعاا  وا  ااف  الااة تعااذر ذلااكا ن ماار الشااخ  الااذ  

نسااتخدمهم مسااؤولنة التأحااد ماان لناااقتهم البدننااة وحااونهم تناار مصااابنن بأنااة  ماارا  

 وبائنة  و معدنةا

 العمااااااااااارا ال مولااااااااااة القصااااااااااوت التااااااااااف نجااااااااااوط  ن ننقلهااااااااااا هااااااااااؤالل(  )

 المسااا ة القصااوت التااف نمحاان  رلااها علااف هااؤالل العمااار ابتاادال ماان مناااطلهما( د)

العادد األقصاى مان األناام التاف نمحان  نهااا شاهرناا  و خاالر  ناة  تارل  خار ا ( ه )

 مصااادرل هااؤالل العمااارا بمااا  ااف ذلااك األنااام التااف تسااتلرقها عااودتهم إلااف مناااطلهما

لتجااال إلااف هااذا النااوع ماان السااخرل  و العماار ماان هاام األشااخا  المؤهلااون لال( و)

 .القساااااااااار ا وإلااااااااااف    مااااااااااد  نسااااااااااتطنعون ممارسااااااااااة هااااااااااذه األهلنااااااااااة

علف السلطة المختصاةا لاد  تعنننهاا ال ادود القصاوت المشاار إلنهاا  اف اليقاراش . 8

من اليقرل السابقةا  ن تلال  اف اعتبارهاا جمنال العوامار ( ه )و ( د)و (  )اليرعنة 

القاادرل البدننااة لمجموعااة السااحان التااف ساانؤخذ منهااا العمااارا  ذاش الشااأن وال ساانما

 .وطبنعااة األر  التااف ساانحون علاانهم  ن نجتاطوهااا  ااف الساايرا والعاارور المناخنااة

وعلف السلطة المختصةا باإللا ة إلف ذلاكا  ن تلال   حاماا تلاطم بعادم تجااوط . 9

عماار المحااون ماان ر لااة هااؤالل العمااار النومنااة المعتااادل مسااا ة تقاباار متوسااط نااوم ال

ممانف ساعاشا علما بأن ذلك نقتلف  ن نولال  اف االعتباارا باإللاا ة إلاف ال مار 

الذ  سننقر والمسا ة التف ستقطلا طبنعة الطرنق واليصر الذ  تتم  نه الر لة وحار 

مااا إلااف ذلااك ماان عواماار ذاش شااأنا و ن ماان الواجاابا إذا  اار  علااف العمااار  ن 
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ش سيرل النوم العادنةا  ن نجاطوا علنها بأعلى من نسنروا ساعاش إلا نة  و  ساعا

 .المعدالش العادنة

 03المادل 

لااني للساالطة المختصااة  ن تجنااط االلتجااال إلااف السااخرل  ااف الطراعااة إال حوساانلة . 0

لتياااد  المجاعااة  و شاا  المااواد اللذائنااةا وعلااف  ن نحااون ذلااك مشااروطا  ااف جمناال 

اصاانر الناتجااة ملحااا لماان  نتجهااا   اارادا  و األ ااوار بااأن تعاار المااواد اللذائنااة  و الم 

 .جماعة

لني  ف هذه المادل ما نجوط تأونله علف ن و نجعله ن رر  علال جماعة ماا إذا . 8

حااان اإلنتااا   نهااا منعمااا علااف  ساااي جماااعف بمقتلااى القااانون  و العاارر وحانااش 

العمار  المنتجاش  و المحاسب الناجمة عن بنعها تعار ملحاا للجماعاةا مان واجاب  دال

 .الذ  تيرله علنهم الجماعة بمقتلى القانون  و العرر

 81المادل 

ال نجااوط لقااواننن الجااطال الجماااعفا القالاانة بإمحااان  اار  عقوبااة علااف جماعااة 

بحاملها عن جرنمة ارتحبهاا بعا  مان   رادهاا  ن تشاتمر علاف   حاام تيار  إلاطام 

 .ةالجماعة بعمر سخرل  و عمر قسر  حوسنلة من وسائر العقوب

 80المادل 

ال نجااوط  ن نلجااأ إلااف عماار السااخرل  و العماار القساار  للعماار  ااف المناااجم ت ااش 

 .األر 

 88المادل 

نجب  ن تتلمن التقارنر السنونة التف نتعهد األعلال الاذنن نصادقون هاذه االتياقناة 

مان دساتور منعماة العمار  88بتقدنمها إلف محتب العمر الدولفا طبقا أل حاام الماادل 

ا  ااور التاادابنر التااف اتخااذتها إلنياااذ   حااام هااذه االتياقنااةا علااف معلوماااش الدولنااة

مستو ال بقدر اإلمحانا بشأن حر إقلنم معنف عن المدت الذ  تم  نه اللجول إلاف عمار 

السااخرل  و العماار القساار   ااف هااذا اإلقلاانما وعاان األتاارا  التااف اسااتخدم  نهااا هااذا 
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العمااارا وطااار  د ااال األجاااورا  العمااارا ومعااادالش األمااارا  والو نااااشا وسااااعاش

 .ومعدالش هذه األجورا و نة معلوماش  خر  تتصر بذلك

 89المادل 

علف السلطة المختصةا إنياذا أل حام هذه االتياقنةا  ن تصدر الئ ة حاملة ودقنقاة . 0

 .تنعم اللجول إلف عمر السخرل  و العمر القسر 

تسام  أل  شاخ   ار  ونجب  ن نحون مما تنطو  علناه هاذه الالئ اة قواعاد . 8

علنه عمر سخرل  و عمر قسر  باأن نتقادم إلاف السالطاش بجمنال الشاحاو  المتصالة 

 .بشروط العمرا وتحير له  ن هذه الشحاو  ستدري وستولل مولل االعتبار

 84المادل 

نجااب  ن تتخاااذ  اااف جمناال األ اااوار تااادابنر حا ناااة للاامان تطبناااق اللاااوائ  الناعماااة 

عماار القساار ا وذلااك إمااا بتوساانل صااال ناش  نااة هنئااة لالسااتخدام  ااف السااخرل  و ال

تيتنشاانة قائمااة  نشاائش لمراقبااة العماار ال اار توساانعا نجعلهااا تلطااف عماار السااخرل  و 

ونجاب  ن تتخاذ تادابنر تحيار توعناة . العمر القسر ا وإما بأنة طرنقة  خار  مالئماة

 .حوراألشخا  الذنن نير  علنهم عمر السخرل  و العمر القسر  باللوائ  المذ

 85المادل 

نعاقب  ر  عمر السخرل  و العمر القسر  بصورل تنر مشاروعة بوصايه جرنماة 

جنائنةا ونلتطم حر علو نصد  علف هذه االتياقنة بواجب حيالة حون العقوباش التاف 

 .نيرلها القانون  عالة  قا وحيالة إنياذها بحر دقة

 86المادل 

د  علاف هاذه االتياقناة باأن نطبقهاا نتعهد حر علو  ف منعمة العمر الدولناة نصا. 0

 اااف األقاااالنم الخالاااعة لسااانادته  و لوالنتاااه  و ل مانتاااه  و لسااالطانه  و لوصاااانته  و 

هاذا . لسلطتها وذلك بقدر ما نحون له من  ق قبور التطامااش تماي الشاؤون الداخلناة

مان دساتور  95علما بأنه سنحون علاف هاذا العلاوا إذا  راد االنتيااع بأ حاام الماادل 

 :منعماااااااااة العمااااااااار الدولناااااااااةا  ن نل اااااااااق بتصااااااااادنقه إعالناااااااااا ناااااااااذحر  ناااااااااه

 األقاااااالنم التاااااف نعتاااااطم  ن نطباااااق  نهاااااا   حاااااام هاااااذه االتياقناااااة دون تعااااادنرا( 0)
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األقالنم التف نعتطم  ن نطبق  نها   حام هذه االتياقناة مال تعادنالشا ملانيا بناناا ( 8)

 بتياصنر التعدنالش المذحورلا

 .بقراره  ف صددهااألقالنم التف نت يع ( 9)

. نعتبر اإلعالن المذحور  عاله جطلا ال نتجط  من التصدنق وتحاون لاه ممار آمااره. 8

ولحار علااو  صادر مماار هاذا اإلعااالن  ن نتخلاىا بااإعالن جدنادا عاان حار  و بعاا  

 عاااله  ااف اإلعااالن ( 9)و ( 8)الت يعاااش التااف  وردهاااا طبقااا لليقاارتنن الياارعنتنن 

 .األصلف

 

 87المادل 

صحوك التصدنق الرسمنة لهذه االتياقناةا المنعماة طبقاا للشاروط الم اددل  اف ترسر 

دسااتور منعمااة العماار الدولنااة إلااف الماادنر العااام لمحتااب العماار الاادولفا الااذ  نقااوم 

 .بتسجنلها

 82المادل 

ال تلطم هذه االتياقنة إال  علاال منعماة العمار الدولناة الاذنن ساجر تصادنقهم لهاا . 0

 .ولفلد  محتب العمر الد

نبد  نياذ هذه االتياقنة بعد امنف عشر شهر من تسجنر المدنر العام صحف تصادنق . 8

 .علونن من  علال منعمة العمر الدولنة

وبعد ذلك نبد  نياذ هذه االتياقنة إطال حر علو بعاد امناف عشار شاهرا مان تاارنو . 9

 .تسجنر المدنر العام صك تصدنقه لها

 83المادل 

حف تصادنق امنانن مان  علاال منعماة العمار الدولناة لاد  بمجرد  ن ناتم تساجنر صا

محتب العمر الدولفا نقوم المادنر العاام لمحتاب العمار الادولف بإشاعار جمنال  علاال 

حما نقوم بإشعارهم بتسجنر ما قد نتلقاه ال قا من صحوك . منعمة العمر الدولنة بذلك

 .تصدنق آخرنن من  علال المنعمة

 91المادل 
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ذه االتياقنة  ن ننسا ب منهاا بعاد انقلاال عشار سانواش علاف لحر علو صد  ه. 0

بدل نياذهااا وذلاك بومنقاة ترسار إلاف المادنر العاام لمحتاب العمار الادولفا الاذ  نقاوم 

ونبد  ميعور هذا االنس اب بعد سنة مان تاارنو تساجنله لاد  محتاب العمار . بتسجنلها

 .الدولف

ساانة التالنااة النقلااال  تاارل حاار علااو صااد  هااذه االتياقنااة ولاام نماااريا خااالر ال. 8

السنواش العشر الماذحورل  اف اليقارل الساابقةا  اق االنسا اب الاذ  تان  علناه هاذه 

المادلا نعر مرتبطا بها ليترل خمي سانواش  خار ا وبعاد ذلاك نجاوط لاه االنسا اب 

 .من هذه االتياقنة حر  ترل خمي سنواش بالشروط المنصو  علنها  ف هذه المادل

 90المادل 

قلال حار  تارل خماي سانواش بعاد بادل نيااذ هاذه االتياقناةا نقادم مجلاي إدارل لد  ان

محتب العمر الدولف تقرنرا إلف المؤتمر العام  ور سنر تطبنق االتياقنةا حماا نادري 

مسألة لرورل  و عدم لرورل إدرا  بناد  اف جادور  عماار الماؤتمر  اور تنقن هاا 

 .حلنا  و جطئنا

 98المادل 

د المؤتمر العام اتياقنة جدندل تنطو  علاف تنقان  حلاف  و جطئاف إذا  دث  ن اعتم. 0

لهااذه االتياقنااةا نسااتتبل تصاادنق    علااو لالتياقنااة الجدناادل المنطونااة علااف التنقاان ا 

بمجرد قنام هذا التصدنقا انس ابه مان هاذه االتياقناة دون اشاتراط  و  جارا بصارر 

تياقنااة الجدناادل المنطونااة  عاااله إذاا ومتااف  صااب ش اال 91النعاار عاان   حااام المااادل 

 .علف التنقن  نا ذل الميعور

تصب  هذه االتياقنةا اعتبارا من بدل نياذ االتياقنة الجدنادل المنطوناة علاف التنقان  . 8

 .تنر متا ة للتصدنق من قبر األعلال

تعاار هااذه االتياقنااة علااف     ااارا بشااحلها وملاامونها الااراهنننا نا ااذل الميعااور . 9

 .ذنن صدقوها ولحنهم لم نصدقوا االتياقنة المنطونة علف التنقن إطال األعلال ال

 99المادل 

 .نحون النصان اليرنسف واإلنحلنط  لهذه االتياقنة متساوننن  ف ال جنة
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_______________________ 

مجموعة صاحوك دولناةا المجلاد األورا األمام المت ادلا ننوناوركا :  قو  اإلنسان* 

 .911ا   A.94.XIV-Vol.1, Part 1ا رقم المبنل0339

اتفاقية األمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نية
*
 

ااتمدت وارءت للتوقيع والتصديق واالنءمام بموج  قرار الجمعية العامة 

تشريا  95الدورة الخامسة والخمسوا المؤرخ  ي  25لألمم المتحدة 

 2222نو مبر/الثاني

 

 9المادة 

 بياا الغرض

اللر  من هاذه االتياقناة تعطناط التعااون علاى منال الجرنماة المنعماة عبار الوطنناة 

 .ومحا  تها بمطند من اليعالنة

 2المادة 

 المص لحات المستخدمة

 :ألترا  هذه االتياقنة

جماعاة ذاش هنحار تنعنمافا مؤلياة ماان " جماعاة إجرامناة منعمااة"نقصاد بتعبنار (  )

مان الاطمن وتعمار بصاورل متلاا رل بهادر  مالمة  شخا   و  حمارا موجاودل ليتارل

ارتحاب وا دل  و  حمر من الجرائم الخطنرل  و األ عار المجرمة و قاا لهاذه االتياقناةا 

من  جر ال صورا بشاحر مباشار  و تنار مباشارا علاى منيعاة مالناة  و منيعاة مادناة 

  خرت؛
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التاام  سالوك نممار جرماا نعاقاب علناه بال رماان" جرنمة خطنارل"نقصد بتعبنر ( ب)

 ماااااااان ال رنااااااااة لماااااااادل ال تقاااااااار عاااااااان  رباااااااال ساااااااانواش  و بعقوبااااااااة  شااااااااد؛

جماعة تنر مشاحلة عشاوائنا للار  " جماعة ذاش هنحر تنعنمف"نقصد بتعبنر (  )

االرتحاب اليور  لجرم ماا وال نلطم  ن تحون ألعلائها  دوار م ددل رسمناا  و  ن 

 تساااااااااااتمر علاااااااااااونتهم  نهاااااااااااا  و  ن تحاااااااااااون ذاش هنحااااااااااار تنعنماااااااااااف؛  و

الموجوداش  نا حان نوعهاا سوال حاناش مادناة  م تنار " الممتلحاش"نقصد بتعبنر  (د)

مادنااةا منقولااة  م تناار منقولااةا ملموسااة  م تناار ملموسااةا والمسااتنداش  و الصااحوك 

 القانوننااااااة التااااااف تمبااااااش ملحنااااااة تلااااااك الموجااااااوداش  و وجااااااود مصاااااال ة  نهااااااا؛

 و نت صاار علنهاااا بشااحر    ممتلحاااش تتااأتى " عائااداش الجاارائم"نقصااد بتعبناار ( هاا )

 مباشااااااااااااااار  و تنااااااااااااااار مباشااااااااااااااارا مااااااااااااااان ارتحااااااااااااااااب جااااااااااااااارم ماااااااااااااااا؛

ال عر المؤقش لنقر الممتلحاش  و تبادنلها  و " اللبط" و " التجمند"نقصد بتعبنر ( و)

التصرر  نها  و ت رنحها  و إخلاعها لل راسة  و السنطرل المؤقتاة بناال علاى  مار 

 صاااااااااااااااااادر عااااااااااااااااان م حماااااااااااااااااة  و سااااااااااااااااالطة مختصاااااااااااااااااة  خااااااااااااااااارت؛

ا التف تشمر ال جط  نمما انطبقا التجرند النهاائف مان "المصادرل"تعبنر نقصد ب( ط)

 الممتلحااااااش بموجاااااب  مااااار صاااااادر عااااان م حماااااة  و سااااالطة مختصاااااة  خااااارت؛

   جاارم تأت ااش منااه عائااداش نمحاان  ن تصااب  " الجاارم األصاالف"نقصااد بتعبناار (  )

 مااااان هاااااذه االتياقناااااة؛ 1مولاااااوع جااااارم  ساااااب التعرنااااار الاااااوارد  اااااف الماااااادل 

األسلوب الذ  نسم  لش ناش تنر مشاروعة  و " التسلنم المراقب"بتعبنر نقصد ( ط)

مشبوهة بالخرو  من إقلنم دولة  و  حمر  و المرور عبره  و دخولها بمعر ة سالطاته 

المختصااة وت ااش مراقبتهاااا بلنااة الت اار  عاان جاارم مااا وحشاار هونااة األشااخا  

 اللالعنن  ف ارتحابه؛

منعمااة شااح لتها دور ذاش " لتحاماار االقتصاااد منعمااة إقلنمنااة ل"نقصااد بتعبناار (  )

سنادل  ف منطقة ماا  عطتها الدور األعلاال  نهاا االختصاا   نماا نتعلاق بالمساائر 

لتهااا  سااب األصااور وو قااا لنعامهااا الااداخلف ساالطة  التااف تنعمهااا هااذه االتياقنااة وخو 

وتنطبااق . االتوقناال  و التصاادنق علنهااا  و قبولهااا  و الموا قااة علنهااا  و االنلاامام إلنهاا
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بمقتلااى هااذه االتياقنااة علااى هااذه المنعماااش  ااف " الاادور األطاارار"اإلشاااراش إلااى 

 . دود نطا  اختصاصها

 3المادة 

 ن اق االن باق

تنطبق هذه االتياقنةا باستمنال ما تن  علنه خال ا لذلكا على منل الجارائم التالناة  -0

 :والت قناااااااااااااااااااااااااااااااق  نهااااااااااااااااااااااااااااااااا ومال قااااااااااااااااااااااااااااااااة مرتحبنهااااااااااااااااااااااااااااااااا

  مااااان هاااااذه االتياقناااااة؛ 54و 1و 1و 1بمقتلاااااى الماااااواد األ عاااااار المجرماااااة (  )

 مااان هاااذه االتياقناااة؛ 5الجرنماااة الخطنااارل  ساااب التعرنااار الاااوارد  اااف الماااادل ( ب)

 . نمما نحون الجرم ذا طابل عبر وطنف وتحاون لاالعة  ناه جماعاة إجرامناة منعماة

 :ماااان هااااذه المااااادلا نحااااون الجاااارم ذا طااااابل عباااار وطنااااف إذا 0 ااااف اليقاااارل  -5

  حاااااااااااااااااااب  ااااااااااااااااااااف  حمااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااان دولاااااااااااااااااااة وا اااااااااااااااااااادل؛ارت  (  )

ارت حب  ف دولة وا دل ولحن جرت جاناب حبنار مان اإلعاداد  و التخطانط لاه  و ( ب)

  توجنهاااااااااااااااااه  و اإلشااااااااااااااااارار علناااااااااااااااااه  اااااااااااااااااف دولاااااااااااااااااة  خااااااااااااااااارت؛

ارت حااب  ااف دولااة وا اادلا ولحاان لاالعش  ااف ارتحابااه جماعااة إجرامنااة منعمااة (  )

  تمااااااااااااري  نشاااااااااااطة إجرامناااااااااااة  اااااااااااف  حمااااااااااار مااااااااااان دولاااااااااااة وا ااااااااااادل؛

 .حب  ف دولة وا دلا ولحن له آمارا شدندل  ف دولة  خرتارت  ( د)

 9المادة 

 صوا السيادة

تؤد  الدور األطرار التطاماتها بمقتلى هذه االتياقنة على ن و نتيق مال مباد    -0

المساوال  اف السانادل والساالمة اإلقلنمناة للادورا ومال مباد  عادم التادخر  اف الشاؤون 

 .الداخلنة للدور األخرت

ف هذه االتياقنة ما نبن  لدولة طرر  ن تقوم  ف إقلنم دولة  خرت بممارساة لني   -5

الوالنااة القلااائنة و دال الوعااائر التااف نناااط  داؤهااا  صاارا بساالطاش تلااك الدولااة 

 .األخرت بمقتلى قانونها الداخلف

 5المادة 
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 تجريم المشاركة  ي جمااة إجرامية منظمة

بنر تشاارنعنة وتاادابنر  خاارت لتجاارنم تعتمااد حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادا -0

 :األ عااااااااااااااااااار التالنااااااااااااااااااة جنائنااااااااااااااااااا عناااااااااااااااااادما ت رتحااااااااااااااااااب عماااااااااااااااااادا

   مااان اليعلااانن التاااالننن  و حالهمااااا باعتبارهماااا  علااانن جناااائننن متمناااطنن عااان (  )

 :الجااااارائم التاااااف تنطاااااو  علاااااى الشاااااروع  اااااف النشااااااط اإلجراماااااف  و إتماماااااه

خطنارل للار  لاه صالة ا االتيا  مل شخ  آخار  و  حمار علاى ارتحااب جرنماة 0'

مباشرل  و تنر مباشرل بال صور على منيعة مالنة  و منيعة مادناة  خارت وننطاو ا 

 نمما نشترط القانون الداخلف ذلاكا علاى  عار نقاوم باه   اد المشاارحنن نسااعد علاى 

 تنينااااااااذ االتيااااااااا ا  و تحااااااااون لااااااااالعة  نااااااااه جماعااااااااة إجرامنااااااااة منعمااااااااة؛

منة منعماة ونشااطها اإلجراماف العاام ا قنام الشخ ا عن علم بهدر جماعة إجرا5'

 : و بعطمهاااااااااا علاااااااااى ارتحااااااااااب الجااااااااارائم المعنناااااااااةا بااااااااادور  اعااااااااار  اااااااااف

 األنشااااااااااااااااطة اإلجرامنااااااااااااااااة للجماعااااااااااااااااة اإلجرامنااااااااااااااااة المنعمااااااااااااااااة؛ -  

    نشااطة  خاارت تلااطلل بهااا الجماعااة اإلجرامنااةا ماال علمااه بااأن مشااارحته  -ب

 ستساااااااااااااهم  اااااااااااااف ت قناااااااااااااق الهااااااااااااادر اإلجراماااااااااااااف المبااااااااااااانن  عااااااااااااااله؛

تحاااب جرنماة خطناارل تحاون لااالعة  نهاا جماعااة إجرامناة منعمااةا  و تنعانم ار( ب)

 .اإلشااارار  و المسااااعدل  و الت ااارن  علناااه  و تنسااانره  و إسااادال المشاااورل بشاااأنه

نستدر على العلم  و القصد  و الهدر  و اللر   و االتيا ا المشاار إلنهاا جمنعاا  -5

 .مولااااااوعنةماااااان هااااااذه المااااااادلا ماااااان المالبساااااااش الوقائعنااااااة ال 0 ااااااف اليقاااااارل 

تحياار الاادور األطاارار التااف نشااترط قانونهااا الااداخلف لاالوع جماعااة إجرامنااة  -4

ا من هاذه الماادلا شامور 0'(  ) 0منعمة لتجرنم األ عار المنصو  علنها  ف اليقرل 

. قانونها الداخلف جمنل الجارائم الخطنارل التاف تلالل  نهاا جماعااش إجرامناة منعماة

ك الادور األطارار التاف نشاترط قانونهاا الاداخلف وتبادر تلك الادور األطارارا وحاذل

 0إتنان  عر نساعد على تنينذ االتيا ا لتجارنم األ عاار المنصاو  علنهاا  اف اليقارل 

ا من هذه المادلا إلى إبال  األمنن العام لممم المت دل بذلك وقش توقنعهاا علاى 0'(  )
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ا  و إقرارهاااا  و هاااذه االتياقناااة  و وقاااش إناااداعها صاااحوك التصااادنق علنهاااا  و قبولهااا

 .االنلمام إلنها

 1المادة 

 تجريم غسط اائدات الجرائم

تعتمد حر دولة طررا و قا للمباادئ األساسانة لقانونهاا الاداخلفا ماا قاد نلاطم مان  -0

 :تاادابنر تشاارنعنة وتاادابنر  خاارت لتجاارنم األ عااار التالنااة جنائنااا عناادما ترتحااب عماادا

لعلام بأنهاا عائاداش جارائما بلار  إخياال  و ا ت ونر الممتلحاش  و نقلهاا مل ا0'(  )

تمونااه المصاادر تناار المشااروع لتلااك الممتلحاااش  و مساااعدل    شااخ  لااالل  ااف 

 ارتحاب الجرم األصلف الاذ  تأتاش مناه علاى اإل االش مان العواقاب القانونناة ليعلتاه؛

ا إخيااال  و تموناااه الطبنعااة ال قنقناااة للممتلحااااش  و مصاادرها  و محانهاااا  و حنيناااة 5'

تصرر  نها  و  رحتها  و ملحنتها  و ال قو  المتعلقة بهااا مال العلام بأنهاا عائاداش ال

 جرائم؛

 :ورهنااااااااااااااااااا بالمياااااااااااااااااااهنم األساساااااااااااااااااانة لنعامهااااااااااااااااااا القااااااااااااااااااانونف( ب)

ا احتساب الممتلحاش  و  ناطتها  و استخدامها مل العلما وقش تلقنهاا بأنها عائاداش 0'

 جرائم؛

لمنصااو  علنهااا  ااف هااذه المااادلا  و ا المشااارحة  ااف ارتحاااب    ماان الجاارائم ا5'

التواطؤ  و التيمر على ارتحابهاا وم اولة ارتحابها والمساعدل والت رن  علاى ذلاك 

 .وتسااااااااااااااااااااااااااااااااهنله وإساااااااااااااااااااااااااااااااادال المشااااااااااااااااااااااااااااااااورل بشااااااااااااااااااااااااااااااااأنه

 :مااااااااااان هاااااااااااذه الماااااااااااادل 0ألتااااااااااارا  تنيناااااااااااذ  و تطبناااااااااااق اليقااااااااااارل  -5

مان هاذه الماادل علاى  وسال مجموعاة  0تسعى حر دولة طرر إلى تطبناق اليقارل (  )

 من الجرائم األصلنة؛

تدر  حار دولاة طارر  اف عاداد الجارائم األصالنة حار جرنماة خطنارلا  ساب ( ب)

 1و 1من هذه االتياقنةا واأل عاار المجرماة و قاا للماواد  5التعرنر الوارد  ف المادل 

 ما الدور األطرار التف ت دد تشرنعاتها قائمة جارائم  صالنة . من هذه االتياقنة 54و
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 ااف تلااك القائمااةا ح ااد  دنااىا مجموعااة شاااملة ماان الجاارائم المرتبطااة معننااةا  تاادر  

 بجماعاش إجرامنة منعمة؛

ا تشمر الجارائم األصالنة الجارائم المرتحباة داخار (ب)ألترا  اليقرل اليرعنة (  )

تناار  ن الجاارائم المرتحبااة خااار  . وخااار  الوالنااة القلااائنة للدولااة الطاارر المعننااة

طارر ال تحاون جارائم  صالنة إال إذا حاان اليعار ذو الصالة الوالنة القلائنة للدولاة ال

 عال إجرامنا بمقتلى القانون الداخلف للدولة التف ارتحب  نهاا ونحاون  عاال إجرامناا 

بمقتلااى القااانون الااداخلف للدولااة الطاارر التااف تنيااذ  و تطبااق هااذه المااادل إذا ارتحااب 

  نها؛

ل بنساو مان قوانننهاا المني اذل لهاذه تطود حر دولة طرر األمنن العام لممم المت اد( د)

 المااادل وبنسااو ماان    تلننااراش تجاارت علااى تلااك القااواننن ال قاااا  و بوصاار لهااا؛

إذا حانش المبادئ األساسنة للقانون الداخلف للدولة الطارر تقتلاف ذلاكا نجاوط ( ه )

من هذه الماادل ال تنطباق علاى األشاخا   0الن  على  ن الجرائم المبننة  ف اليقرل 

 نن ارتحبوا الجرم األصلف؛الذ

نستدر على عنصر العلم  و القصد  و اللار ا الاذ  نلاطم تاوا ره  اف    جارم ( و)

 .من هذه المادلا من المالبساش الوقائعنة المولوعنة 0مبنن  ف اليقرل 

 7المادة 

 تدابير مكا حة غسط األمواط

 :ت ااااااااااااااااااااااااار  حااااااااااااااااااااااااار دولاااااااااااااااااااااااااة طااااااااااااااااااااااااارر علاااااااااااااااااااااااااى -0

للرقاباة واإلشارار علاى المصاارر والمؤسسااش  ن تنشىل نعاما داخلناا شاامال (  )

المالنة تنر المصر نة وحذلكا  نمما نقتلف األمارا ساائر الهنئااش المعرلاة بشاحر 

خا  للسر األموارا لمن نطا  اختصاصهاا من  جر ردع وحشار جمنال  شاحار 

تسر األموارا ونشدد ذلك النعام على متطلباش ت دند هونة الطبون و يع الساجالش 

   عن المعامالش المشبوهة؛واإلبال

من هذه االتياقنةا قدرل األجهاطل  51و 01 ن تحيرا دون إخالر بأ حام المادتنن ( ب)

اإلدارنااة والرقابنااة و جهااطل إنياااذ القااانون وسااائر األجهااطل المحرسااة لمحا  ااة تساار 
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علااى ( بمااا  نهااا الساالطاش القلااائنةا  نممااا نقلااف القااانون الااداخلف بااذلك)األمااوار 

وتباادر المعلومااش علاى الصاعندنن الاوطنف والادولف لامن نطاا  الشاروط  التعاون

التااف نيرلااها قانونهااا الااداخلفا و ن تنعاارا ت قنقااا لتلااك اللانااةا  ااف إنشااال و اادل 

استخباراش مالنة تعمر حمرحط وطنف لجمال وت لنار وتعمانم المعلومااش عماا ن تمار 

 .وقوعه من تسر لمموار

ناااذ تااادابنر مجدناااة لحشااار ورصاااد  رحاااة النقاااد تنعااار الااادور األطااارار  اااف تني -5

والصااحوك القابلااة للتااداور ذاش الصاالة عباار  اادودهاا رهنااا بوجااود لااماناش تحياار 

 سن استخدام المعلوماش ودون إعاقة  رحة ر ي الماار المشاروع باأ  صاورل مان 

ونجااوط  ن تشاامر تلااك التاادابنر اشااتراط قنااام األ ااراد والمؤسساااش التجارنااة . الصااور

عاان ت وناار الحمناااش الحبناارل ماان النقااد وماان الصااحوك القابلااة للتااداور ذاش باااإلبال  

 .الصلة عبر ال دود

لدت إنشال نعام رقابف وإشرا ف داخلف بمقتلى   حام هذه المادلا ودون مسااي  -4

بأ  ماادل  خارت مان هاذه االتياقناةا ن هااب بالادور األطارار  ن تسترشاد بالمباادراش 

عماش اإلقلنمنة واألقالنمنة والمتعاددل األطارار لمحا  اة ذاش الصلة التف تتخذها المن

 .تسر األموار

تسااعى الاادور األطاارار إلااى تطااونر وتعطنااط التعاااون العااالمف واإلقلنمااف ودون  -1

اإلقلنمف والمنائف بنن األجهطل القلائنة و جهطل إنياذ القانون و جهطل الرقاباة المالناة 

 .من  جر محا  ة تسر األموار

 8المادة 

 جريم الفسادت

تعتمااد حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادابنر تشاارنعنة وتاادابنر  خاارت لتجاارنم  -0

 :األ عااااااااااااااااااار التالنااااااااااااااااااة جنائنااااااااااااااااااا عناااااااااااااااااادما ترتحااااااااااااااااااب عماااااااااااااااااادا

وعد موعر عمومف بمطنة تنر مست قة  و عرلها علنه  و من اه اناهااا بشاحر (  )

هنئاة مباشر  و تنر مباشرا سوال لصال  الموعار نيساه  و لصاال  شاخ  آخار  و 
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 خرتا لحف نقوم ذلاك الموعار بيعار ماا  و نمتنال عان القناام بيعار ماا لامن نطاا  

 ممارسته مهامه الرسمنة؛

التماااي موعاار عمااومف  و قبولااها بشااحر مباشاار  و تناار مباشاارا مطنااة تناار ( ب)

مست قةا سوال لصال  الموعار نيساه  و لصاال  شاخ  آخار  و هنئاة  خارتا لحاف 

نمتنل عن القنام بيعر ما لمن نطاا  ممارساته مهاماه  نقوم ذلك الموعر بيعر ما  و

 .الرسمنة

تنعر حر دولة طرر  ف اعتماد ماا قاد نلاطم مان تادابنر تشارنعنة وتادابنر  خارت  -5

من هذه المادل الذ  نحون لالعا  نه موعر  0لتجرنم السلوك المشار إلنه  ف اليقرل 

لاة طارر  اف تجارنم وبالممارا تنعار حار دو. عمومف  جنباف  و موعار مادنف دولاف

 . شااااااااااااااااااااااااااااااااااحار اليساااااااااااااااااااااااااااااااااااد األخاااااااااااااااااااااااااااااااااارت جنائنااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تعتمااد  نلااا حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادابنر للتجاارنم الجنااائف للمشااارحة  -4

 .حطاااااااااارر متااااااااااواطىل  ااااااااااف  عاااااااااار مجاااااااااارم بمقتلااااااااااى هااااااااااذه المااااااااااادل

ماان هااذه االتياقنااةا نقصااد بتعبناار  3ماان هااذه المااادل والمااادل  0ألتاارا  اليقاارل  -1

ر عمااومف  و شااخ  نقاادم خدمااة عمومنااةا  سااب    موعاا" الموعاار العمااومف"

تعرنيها  ف القانون الداخلف و سبما تطباق  اف القاانون الجناائف للدولاة الطارر التاف 

 .نقوم الشخ  المعنف بأدال تلك الوعنية  نها

 1المادة 

 تدابير مكا حة الفساد

دولااة  ماان هااذه االتياقنااةا تعتمااد حاار 1باإللااا ة إلااى التاادابنر المبننااة  ااف المااادل  -0

طرر ا بالقدر الذ  نناسب نعامها القانونف ونتسق معاها تادابنر تشارنعنة  و إدارناة 

 و تاادابنر  عالااة  خاارت لتعطنااط نطاهااة المااوعينن العمااومننن ومناال  سااادهم وحشاايه 

 .والمعاقبة علنه

تتخاذ حار دولااة طارر تادابنر للاامان قناام سالطاتها باتخاااذ إجارالاش  عالاة لمناال  -5

لعماومننن وحشايه والمعاقباة علناها بماا  اف ذلاك مان  تلاك السالطاش  ساد الماوعينن ا

 .استقاللنة حا نة لردع ممارسة التأمنر تنر السلنم على تصر اتها
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 92المادة 

 مسؤولية ال يئات االاتبارية

تعتمااد حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادابنرا بمااا نتيااق ماال مبادئهااا القانوننااةا  -0

عتبارنة عن المشارحة  ف الجرائم الخطنارلا التاف تحاون إلرسال مسؤولنة الهنئاش اال

 54و 1و  1و  1لالعة  نها جماعة إجرامنة منعمةا واأل عار المجرمة و قا للماواد 

 .مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه االتياقناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

رهناااا بالمباااادئ القانونناااة للدولاااة الطاااررا نجاااوط  ن تحاااون مساااؤولنة الهنئااااش  -5

 .االعتبارناااااااااااااااااااااااااااااة جنائناااااااااااااااااااااااااااااة  و مدنناااااااااااااااااااااااااااااة  و إدارناااااااااااااااااااااااااااااة

تخر هاذه المساؤولنة بالمساؤولنة الجنائناة لمشاخا  الطبنعنانن الاذنن ارتحباوا  ال -4

 .الجرائم

تحيار حار دولاة طااررا علاى وجاه الخصااو ا إخلااع األشاخا  االعتبااارننن  -1

الذنن تلقى علنهم المسؤولنة و قا لهذه الماادلا لجاطالاش جنائناة  و تنار جنائناة  عالاة 

 .لاش النقدنةومتناسبة ورادعةا بما  ف ذلك الجطا

 99المادة 

 المالحقة والمقاءاة والج انات

 1و 1و 1تقلف حار دولاة طارر بإخلااع ارتحااب     عار مجارم و قاا للماواد  -0

 .ماااااان هااااااذه االتياقنااااااة لجااااااطالاش تراعااااااى  نهااااااا خطااااااورل ذلااااااك الجاااااارم 54و

تسااعى حاار دولااة طاارر إلااى لاامان  ن  نااة صااال ناش قانوننااة تقدنرنااة نتن هااا  -5

ف  نمااا نتعلاااق بمال قااة األشاااخا  الرتحااابهم جااارائم مشاامولة بهاااذه قانونهااا الاااداخل

االتياقنااة ت ماااري ماان  جاار ت قنااق اليعالنااة القصااوت لتاادابنر إنياااذ القااانون التااف تتخااذ 

 .بشااااأن تلااااك الجاااارائما وماااال إنااااالل االعتبااااار الواجااااب للاااارورل ردع ارتحابهااااا

ه االتياقنةا تتخاذ حار من هذ 54و 1و 1و 1 ف  الة األ عار المجرمة و قا للمواد  -4

دولة طرر تدابنر مالئمةا و قا لقانونها الداخلف ومل إنالل االعتباار الواجاب ل قاو  

الد اعا لامانا ألن ت راعاى  اف الشاروط الميرولاة  نماا نتعلاق باالقراراش الخاصاة 
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باإل را  على ذمة الم احمة  و االستئنار لارورل حيالاة  لاور المادعى علناه  اف 

 .ائنة الال قةاإلجرالاش الجن

تحياار حاار دولااة طاارر مراعااال م احمهااا  و ساالطاتها المختصااة األخاارت خطااورل  -1

الجرائم المشمولة بهذه االتياقنة لدت النعار  اف إمحانناة اإل ارا  المبحار  و المشاروط 

 .عاااااااااااااااان األشااااااااااااااااخا  المااااااااااااااااداننن بارتحاااااااااااااااااب تلااااااااااااااااك الجاااااااااااااااارائم

الا مادل تقاادم طونلاة ت دد حر دولة طرر  ف إطار قانونها الداخلفا عند االقتلا -1

تسااتهر  منالهااا اإلجاارالاش الخاصااة بااأ  جاارم مشاامور بهااذه االتياقنااةا وماادل  طااور 

 .عنااااااااادما نحاااااااااون الجاااااااااانف المطعاااااااااوم قاااااااااد  ااااااااار  مااااااااان وجاااااااااه العدالاااااااااة

لني  ف هذه االتياقنة ما نمي بالمباد  القائار باأن توصانر األ عاار المجرماة و قاا  -1

المنطبقاة  و المباادئ القانونناة األخارت التاف لهذه االتياقنة وتوصنر الد وع القانوننة 

ت حم مشروعنة السلوكا م ياوع  صارا لقاانون الدولاة الطارر الاداخلفا وبوجاوب 

 .مال قة تلك الجرائم والمعاقبة علنها و قا لذلك القانون

 92المادة 

 المصادرة والءب 

الداخلناةا تعتمد الدور األطرارا إلى  قصى  د ممحن  ف  ادود نعمهاا القانونناة  -0

 :ماااااااااااااا قاااااااااااااد نلاااااااااااااطم مااااااااااااان تااااااااااااادابنر للتمحااااااااااااانن مااااااااااااان مصاااااااااااااادرل

عائداش الجرائم المتأتنة من الجرائم المشامولة بهاذه االتياقناةا  و الممتلحااش التاف (  )

 تعااااااااااااااااااااااااااادر قنمتهااااااااااااااااااااااااااا قنمااااااااااااااااااااااااااة تلااااااااااااااااااااااااااك العائااااااااااااااااااااااااااداش؛

الممتلحاش  و المعاداش  و األدواش األخارت التاف اساتخدمش  و ناراد اساتخدامها ( ب)

 .مولة بهااااااااااااااااااذه االتياقنااااااااااااااااااة ااااااااااااااااااف ارتحاااااااااااااااااااب جاااااااااااااااااارائم مشاااااااااااااااااا

تعتمد الدور األطارار ماا قاد نلاطم مان تادابنر للتمحانن مان التعارر علاى    مان  -5

ماان هااذه المااادل  و اقتيااال  مرهااا  و تجمناادها  و  0األصاانار المشااار إلنهااا  ااف اليقاارل 

 .لاااااااااااااااابطهاا بلاااااااااااااااار  مصااااااااااااااااادرتها  ااااااااااااااااف نهانااااااااااااااااة المطااااااااااااااااار

ولاااش عائاااداش الجااارائم  و ب اااد لشا جطئناااا  و  -4 حلنااااا إلاااى ممتلحااااش  خااارتا إذا   

 . خلاعش تلااك الممتلحاااشا بادال ماان العائااداشا للتادابنر المشااار إلنهااا  اف هااذه المااادل
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إذا اختلطااش عائااداش الجاارائم بممتلحاااش احتساابش ماان مصااادر مشااروعةا وجااب  -1

إخلاع تلك الممتلحاش للمصادرل  ف  دود القنماة المقادرل للعائاداش المختلطاةا دون 

 .ش تتعلااااااااااااااق بتجمناااااااااااااادها  و لاااااااااااااابطهامساااااااااااااااي بااااااااااااااأ  صااااااااااااااال نا

تخلل  نلا للتدابنر المشار إلنها  ف هاذه الماادلا علاى ذاش الن او وبانيي القادر  -1

المطبقنن على عائاداش الجارائما اإلناراداش  و المناا ل األخارت المتأتناة مان عائاداش 

ولااش عائااداش الجاارائم إلنهااا  و باادلش بهاااا  و ماان  الجاارائما  و ماان الممتلحاااش التااف   

 .لممتلحاش التف اختلطش بها عائداش الجرائما

من هاذه االتياقناةا تخاور حار دولاة طارر م احمهاا  و  04 ف هذه المادل والمادل  -1

سلطاتها المختصة األخرت  ن تأمر بتقدنم السجالش المصر نة  و المالنة  و التجارنة 

ذه اليقاارل وال نجااوط للاادور األطاارار  ن تاار   العماار بأ حااام هاا.  و بااالت يع علنهااا

 .ب جة السرنة المصر نة

نجااوط للاادور األطاارار  ن تنعاار  ااف إمحاننااة إلااطام الجااانف بااأن نباانن المصاادر  -1

المشااروع لعائااداش الجاارائم المطعومااة  و الممتلحاااش األخاارت المعرلااة للمصااادرلا 

بقدر ما نتيق ذلك اإللطام مل مبادئ قانونها الداخلف ومل طبنعة اإلجرالاش القلاائنة 

 .جرالاش األخرتواإل

 .ال نجوط تيسنر   حام هذه المادل بما نماي  قاو  األطارار المالماة ال سانة النناة -1

لني  ف هذه المادل ماا نماي بالمباد  القائار باأن نحاون ت دناد وتنيناذ التادابنر التاف  -3

 .تشنر إلنها و قا أل حام القانون الداخلف للدولة الطرر ورهنا بتلك األ حام

 93المادة 

 التعاوا الدولي ألغراض المصادرة

على الدولة الطارر التاف تتلقاى طلباا مان دولاة طارر  خارت لهاا والناة قلاائنة  -0

على جرم مشمور بهذه االتياقنة من  جر مصاادرل ماا نوجاد  اف إقلنمهاا مان عائاداش 

 05من الماادل  0جرائم  و ممتلحاش  و معداش  و  دواش  خرت مشار إلنها  ف اليقرل 

االتياقنةا  ن تقوما إلى  قصى  د ممحن  ف إطار نعامهاا القاانونف الاداخلفا من هذه 

 :بما نلف
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 ن ت نر الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها  مر مصادرلا ولتنياذ ذلاك (  )

 األمااااااااااااااااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااااااااااااااااف  اااااااااااااااااااااااااااااااااااار صااااااااااااااااااااااااااااااااااادوره؛  و

 ن ت نر إلى سلطاتها المختصاة  مار المصاادرل الصاادر عان م حماة  اف إقلانم ( ب)

مان هاذه االتياقناةا بهادر تنيناذه  05مان الماادل  0رر الطالبة و قاا لليقارل الدولة الط

بالقاادر المطلااوبا وعلااى قاادر تعلقااه بعائااداش الجاارائم  و الممتلحاااش  و المعااداش  و 

وموجاودل  اف إقلانم الدولاة  05مان الماادل  0األدواش األخرت المشار إلنها  ف اليقرل 

 .الطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر متلقناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الطلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

ن دولة طرر  خرت لها والنة قلاائنة علاى جارم مشامور بهاذه إمر تلقف طلب م -5

االتياقنةا تتخذ الدولة الطرر متلقنة الطلب تادابنر للتعارر علاى عائاداش الجارائم  و 

 05مان الماادل  0الممتلحاش  و المعداش  و األدواش األخرت المشاار إلنهاا  اف اليقارل 

بلار  مصاادرتها  اف نهاناة  من هذه االتياقنة واقتياال  مرهاا وتجمنادها  و لابطهاا

المطار إما بأمر صادر عن الدولة الطارر الطالباة  وا عماال بطلاب مقادم بمقتلاى 

 .ماااان هااااذه المااااادلا بااااأمر صااااادر عاااان الدولااااة الطاااارر متلقنااااة الطلااااب 0اليقاااارل 

من هذه االتياقنة على هذه المادلا مل مراعاال ماا نقتلانه  01تنطبق   حام المادل  -4

ا 01ماان المااادل  01لااا ة إلااى المعلوماااش الم ااددل  ااف اليقاارل وباإل. اخااتالر ال ااار

 :تتلااااااااااامن الطلبااااااااااااش المقدماااااااااااة عماااااااااااال بهاااااااااااذه الماااااااااااادل ماااااااااااا نلاااااااااااف

مان هاذه الماادلا وصايا للممتلحااش الماراد (  ) 0 ف  الة طلاب ذ  صالة بااليقرل (  )

ة مصادرتهاا وبنانا بالوقائل التف تستند إلنها الدولة الطرر الطالبة نحيف لتمحنن الدول

 الطاارر متلقنااة الطلااب ماان استصاادار  ماار المصااادرل  ااف إطااار قانونهااا الااداخلف؛

من هذه المادلا نسخة مقبولة قانوناا مان ( ب) 0 ف  الة طلب ذ  صلة باليقرل ( ب)

 مر المصادرل الذ  نستند إلنه الطلب والذ  هو صادر عان الدولاة الطارر الطالباةا 

 لمطلاااااااوب لتنيناااااااذ األمااااااار؛وبناناااااااا بالوقاااااااائل ومعلومااااااااش بشاااااااأن النطاااااااا  ا

من هذه المادلا بنانا بالوقائل التاف تساتند إلنهاا  5 ف  الة طلب ذ  صلة باليقرل (  )

 .الدولاااااااااااااة الطااااااااااااارر الطالباااااااااااااة وعرلاااااااااااااا لإلجااااااااااااارالاش المطلوباااااااااااااة
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تتخذ الدولة الطرر متلقنة الطلب القراراش  و اإلجرالاش المنصاو  علنهاا  اف  -1

 حاام قانونهاا الاداخلف وقواعادها اإلجرائناة  و من هذه الماادل و قاا أل 5و  0اليقرتنن 

   معاهدل  و اتياا   و ترتناب مناائف  و متعادد األطارار قاد تحاون ملتطماة بهاا تجااه 

 .الدولااااااااااااااااااااااااااة الطاااااااااااااااااااااااااارر الطالبااااااااااااااااااااااااااة ورهنااااااااااااااااااااااااااا بااااااااااااااااااااااااااه

تطود حر دولة طرر األمنن العام لممم المت دل بنسو من قوانننها ولوائ هاا التاف  -1

را وبنسااو ماان    تلننااراش تاادخر ال قااا علااى تلااك تجعاار هااذه المااادل نا ااذل الميعااو

 .القاااااااااااااااااااااااااااااااواننن واللاااااااااااااااااااااااااااااااوائ ا  و بوصااااااااااااااااااااااااااااااار لهاااااااااااااااااااااااااااااااا

و  0إذا اختارش الدولة الطرر  ن تجعر اتخاذ التدابنر المشار إلنها  اف اليقارتنن  -1

من هذه المادل مشروطا بوجود معاهدل بهذا الشأنا وجب على تلك الدولة الطارر  5

 .األسااااااااي التعاهاااااااد  الاااااااالطم والحاااااااا ف ن تعتبااااااار هاااااااذه االتياقناااااااة بمماباااااااة 

نجوط للدولة الطارر  ن تار   التعااون بمقتلاى هاذه الماادل إذا لام نحان الجارم  -1

 .الاااااااااااذ  نتعلاااااااااااق باااااااااااه الطلاااااااااااب جرماااااااااااا مشاااااااااااموال بهاااااااااااذه االتياقناااااااااااة

لني  ف   حام هذه المادل ما نيسر على  نه نمي  قاو  األطارار المالماة ال سانة  -1

 .الننة

 ف إبرام معاهداش  و اتياقاش  و ترتنبااش منائناة  و متعاددل تنعر الدور األطرار  -3

 .األطرار لتعطنط  اعلنة التعاون الدولف المقام عمال بهذه المادل

 99المادة 

 التصرف  ي اائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة

تتصاارر الدولااة الطاارر  ااف مااا تصااادره ماان عائااداش جاارائم  و ممتلحاااش عمااال  -0

ماان هااذه االتياقنااةا و قااا لقانونهااا الااداخلف  04ماان المااادل  0ا  و اليقاارل 05دل بالمااا

 .وإجرالاتها اإلدارنة

عندما تتخذ الدور األطرار إجرال ما بناال علاى طلاب دولاة طارر  خارتا و قاا  -5

من هذه االتياقنةا تنعر تلك الدور على سبنر األولونةا بالقدر الاذ  نسام   04للمادل 

اخلف وإذا مااا طلااب منهااا ذلااكا  ااف رد عائااداش الجاارائم المصااادرل  و بااه قانونهااا الااد
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الممتلحاش المصادرل إلى الدولة الطرر الطالبةا لحف نتسنى لها تقدنم تعونلاش إلاى 

 .ل انا الجرنمة  و رد عائداش الجارائم  و الممتلحااش هاذه إلاى  صا ابها الشارعننن

ى طلاب مقادم مان دولاة طارر نجوط للدولاة الطاررا عناد اتخااذ إجارال بناال علا -4

من هذه االتياقنةا  ن تنعر بعانن االعتباار الخاا   اف  04و 05 خرت و قا للمادتنن 

 :إبااااااااااااااااااااااااااااااااارام اتياقااااااااااااااااااااااااااااااااااش  و ترتنبااااااااااااااااااااااااااااااااااش بشاااااااااااااااااااااااااااااااااأن

التباارع بقنمااة عائااداش الجاارائم  و الممتلحاااش هااذه  و باااألموار المتأتنااة ماان بناال (  )

 5ساب المخص  و قا لليقارل عائداش الجرائم  و الممتلحاش هذها  و بجطل منهاا لل 

من هذه االتياقنة وإلى الهنئاش ال حومناة الدولناة المتخصصاة  اف  41من المادل (  )

 محا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الجرنمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة المنعمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة؛

اقتسام عائداش الجرائم  و الممتلحاش هاذها  و األماوار المتأتناة مان بنال عائاداش ( ب)

رالاتهااا اإلدارنااةا ماال دور الجاارائم  و الممتلحاااش هااذها و قااا لقانونهااا الااداخلف  و إج

 . طرار  خرتا على  ساي منتعم  و  سب حر  الة

 95المادة 

 الوالية القءائية

تعتمد حر دولة طرر ما قد نلطم من تدابنر لتأحناد سارنان والنتهاا القلاائنة علاى  -0

ماان هااذه االتياقنااة  ااف ال اااالش  54و 1و 1و 1األ عااار المجرمااة بمقتلااى المااواد 

 :التالنة

  دما ن رتحااااااااااب الجاااااااااارم  ااااااااااف إقلاااااااااانم تلااااااااااك الدولااااااااااة الطاااااااااارر؛عناااااااااا(  )

 و عندما ن رتحب الجرم على متن سيننة تر ل علم تلك الدولة الطارر  و طاائرل ( ب)

 .مساااااااااجلة بموجااااااااااب قااااااااااواننن تلااااااااااك الدولاااااااااة وقااااااااااش ارتحاااااااااااب الجاااااااااارم

ماان هااذه االتياقنااةا نجااوط للدولااة الطاارر  ن تؤحااد  نلااا  1رهنااا بأ حااام المااادل  -5

 :لقلاااائنة علاااى    جااارم مااان هاااذا القبنااار  اااف ال ااااالش التالناااةسااارنان والنتهاااا ا

 عناااااادما ن رتحاااااااب الجااااااارم لااااااد   اااااااد ماااااااواطنف تلااااااك الدولاااااااة الطااااااارر؛(  )

عندما ن رتحب الجرم   د مواطنف تلك الدولة الطارر  و شاخ  عادنم الجنسانة ( ب)
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  نوجاااااااااااااااااااد محاااااااااااااااااااان إقامتاااااااااااااااااااه المعتااااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااف إقلنمهاااااااااااااااااااا؛

 : و عندما نحون الجرم(  )

ماان هااذه االتياقناااةا  1ماان المااادل  0أل عااار المجرمااة و قااا لليقااارل ا وا اادا ماان ا0'

 ون رتحاااااب خاااااار  إقلنمهاااااا بهااااادر ارتحااااااب جرنماااااة خطنااااارل داخااااار إقلنمهاااااا؛

مااان هاااذه  1ا مااان الماااادل 5'( ب) 0ا وا ااادا مااان األ عاااار المجرماااة و قاااا لليقااارل 5'

م و قاا لليقارل  ا  و 0'(  ) 0االتياقنةا ون رتحب خار  إقلنمها بهدر ارتحاب  عار مجار 

 .مااااااااان هاااااااااذه االتياقناااااااااة داخااااااااار إقلنمهاااااااااا 1ا مااااااااان الماااااااااادل 0'( ب)ا  و 5'

من هذه االتياقنةا تعتمد حر دولة طرر ما قاد  01من المادل  01ألترا  اليقرل  -4

نلطم من تدابنر لتأحند سرنان والنتها القلائنة على الجرائم المشمولة بهاذه االتياقناةا 

دا  ف إقلنمها وال تقوم بتسلنم ذلك الشخ  ب جاة عندما نحون الجانف المطعوم موجو

  .و ناااااااااااااااااااااااااادل هااااااااااااااااااااااااااف حونااااااااااااااااااااااااااه   ااااااااااااااااااااااااااد رعاناهااااااااااااااااااااااااااا

تعتمد  نلا حر دولة طرر ما قد نلطم من تدابنر لتأحند سارنان والنتهاا القلاائنة  -1

علااى الجاارائم المشاامولة بهااذه االتياقنااة عناادما نحااون الجااانف المطعااوم موجااودا  ااف 

 .إقلنمهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وال تقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم بتسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنمه

 5 و  0بللش الدولة الطارر التاف تمااري والنتهاا القلاائنة بمقتلاى اليقارل إذا     -1

مااان هاااذه الماااادلا  و علماااش بطرنقاااة  خااارتا  ن دولاااة وا ااادل  و  حمااار مااان الااادور 

األطاارار األخاارت تجاار  ت قنقااا  و تقااوم بمال قااة قلااائنة  و تتخااذ إجاارال قلااائنا 

دور األطارار  ن تتشااور بشأن السلوك ذاتها تتشاور السلطاش المختصة  اف هاذه الا

 . نمااااااا بننهاااااااا  سااااااب االقتلااااااالا بهاااااادر تنساااااانق مااااااا تتخااااااذه ماااااان تاااااادابنر

دون المساي بقواعد القاانون الادولف العااما ال ت اور هاذه االتياقناة دون ممارساة  -1

 .   والنة قلائنة جنائنة تؤحد الدولة الطرر سرنانها و قا لقانونها الداخلف

 91المادة 

 تسليم المجرميا
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تنطبااق هااذه المااادل علااى الجاارائم المشاامولة بهااذه االتياقنااةا  و  ااف ال اااالش التااف  -0

 0تنطو  على للوع جماعة إجرامنة منعمة  ف ارتحاب جرم مشار إلنه  ف اليقارل 

وعلى وجود الشخ  الاذ  هاو مولاوع طلاب التسالنم  اف  4من المادل ( ب) و (  )

ون الجرم الذ  ن لتمي بشأنه التسالنم إقلنم الدولة الطرر متلقنة الطلبا شرنطة  ن نح

معاقبا علنه بمقتلى القانون الداخلف لحر من الدولة الطرر الطالبة والدولة الطارر 

 .متلقنة الطلب

إذا حااان طلااب التساالنم نتلاامن عاادل جاارائم خطناارل منيصاالةا وبعاا  منهااا لااني  -5

لمادل  نلا  نماا مشموال بهذه المادلا جاط للدولة الطرر متلقنة الطلب  ن تطبق هذه ا

 .نتعلاااااااااااااااااااااااااق بتلاااااااااااااااااااااااااك الجااااااااااااااااااااااااارائم تنااااااااااااااااااااااااار المشااااااااااااااااااااااااامولة

نعتبر حر جرم من الجرائم التف تنطبق علنها هذه المادل مدرجا  ف عاداد الجارائم  -4

. الخالااعة للتساالنم  ااف  نااة معاهاادل لتساالنم المجاارمنن سااارنة باانن الاادور األطاارار

الاعة للتسالنم  اف وتتعهد الدور األطرار بإدرا  تلك الجارائم  اف عاداد الجارائم الخ

 . ناااااااااااااااة معاهااااااااااااااادل لتسااااااااااااااالنم المجااااااااااااااارمنن تبااااااااااااااارم  نماااااااااااااااا بننهاااااااااااااااا

إذا تلقااش دولااة طااررا تجعاار تساالنم المجاارمنن مشااروطا بوجااود معاهاادلا طلااب  -1

تسلنم من دولة طرر  خرت ال ترتبط معهاا بمعاهادل لتسالنم المجارمننا جااط لهاا  ن 

أ  جارم تنطباق علناه هاذه تعتبر هذه االتياقنة األسااي القاانونف للتسالنم  نماا نتعلاق با

 .المادل

 :علااى الاادور األطاارار التااف تجعاار تساالنم المجاارمنن مشااروطا بوجااود معاهاادل -1

 ن تبل ااد األماانن العااام لمماام المت اادلا وقااش إنااداعها صااك التصاادنق علااى هااذه (  )

االتياقنة  و قبولها  و إقرارها  و االنلمام إلنهااا بماا إذا حاناش ساتعتبر هاذه االتياقناة 

األساي القانونف للتعاون بشاأن تسالنم المجارمنن مال ساائر الادور األطارار  اف هف 

 هذه االتياقنة؛

 ن تسعىا  نمما اقتلى األمرا إلى إبرام معاهداش بشاأن تسالنم المجارمنن مال ( ب)

سائر الدور األطرار  ف هذه االتياقنة بلنة تنينذ هذه الماادلا إذا حاناش ال تعتبار هاذه 

 .ي القااااااااانونف للتعاااااااااون بشااااااااأن تساااااااالنم المجاااااااارمنناالتياقنااااااااة هااااااااف األسااااااااا
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على الدور األطرار التف ال تجعر تسلنم المجارمنن مشاروطا بوجاود معاهادل  ن  -1

 .تعتباار الجاارائم التااف تنطبااق علنهااا هااذه المااادل جاارائم خالااعة للتساالنم  نمااا بننهااا

ولاة نحون تسلنم المجرمنن خالعا للشروط التف نان  علنهاا القاانون الاداخلف للد -1

الطرر متلقناة الطلاب  و معاهاداش تسالنم المجارمنن المنطبقاةا بماا  اف ذلاك الشارط 

المتعلق بال د األدنى للعقوبة المسوتة للتسالنم واألساباب التاف نجاوط للدولاة الطارر 

 .متلقنااااااااااااااة الطلااااااااااااااب  ن تسااااااااااااااتند إلنهااااااااااااااا  ااااااااااااااف ر اااااااااااااا  التساااااااااااااالنم

جاارالاش التساالنم تسااعى الاادور األطاارارا رهنااا بقوانننهااا الداخلنااةا إلااى تعجناار إ -1

 .وتبسنط ما نتصر بها من متطلباش إمباتناة تتعلاق باأ  جارم تنطباق علناه هاذه الماادل

نجوط للدولة الطرر متلقنة الطلبا رهناا بأ حاام قانونهاا الاداخلف وماا تارتبط باه  -3

ماان معاهااداش لتساالنم المجاارمننا وبنااال علااى طلااب ماان الدولااة الطاارر الطالبااةا  ن 

تسالنمه والموجاود  اف إقلنمهااا  و  ن تتخاذ تادابنر مناسابة ت تجط الشخ  المطلاوب 

 خاارت للاامان  لااوره إجاارالاش التساالنما متااى اقتنعااش بااأن العاارور تسااو   ذلااك 

 .وبأنها عرور مل ة

إذا لاام تقاام الدولااة الطاارر التااف نوجااد الجااانف المطعااوم  ااف إقلنمهااا بتساالنم ذلااك  -01

لساابب و نااد هااو حونااه   ااد  الشااخ   نمااا نتعلااق بجاارم تنطبااق علنااه هااذه المااادلا

رعاناهاا وجب علنهاا بنال على طلب الدولاة الطارر التاف تطلاب التسالنما  ن ت نار 

وتتخاذ تلاك . القلنة دون إبطال ال مبارر لاه إلاى سالطاتها المختصاة بقصاد المال قاة

السلطاش قرارها وتلطلل بإجرالاتها علاى الن او ذاتاه حماا  اف  الاة    جارم آخار 

وتتعاااون الاادور . تلااى القااانون الااداخلف لتلااك الدولااة الطااررذ  طااابل جساانم بمق

األطرار المعننةا خصوصا  ف الجوانب اإلجرائنة والمتعلقة باألدلةا لامانا ليعالناة 

 .تلك المال قة

عندما ال نجنط القانون الداخلف للدولاة الطارر تسالنم   اد رعاناهاا باأ  صاورل  -00

ى تلاك الدولاة الطارر لقلاال ال حام من الصور إال بشرط  ن نعااد ذلاك الشاخ  إلا

الصادر علنه نتنجة للم احمة  و اإلجرالاش التف ط لب تسلنم ذلك الشخ  من  جلهاا 

وتتيااق هااذه الدولااة الطاارر والدولااة الطاارر التااف طلبااش تساالنم الشااخ  علااى هااذا 
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الخنار وعلى ما ترنانه مناسبا من شروط  خرتا نعتبر ذلاك التسالنم المشاروط حا ناا 

 .ماااااااااان هااااااااااذه المااااااااااادل 01االلتطام المباااااااااانن  ااااااااااف اليقاااااااااارل للو ااااااااااال باااااااااا

إذا ر  اا  طلااب تساالنما مقاادم بلاار  تنينااذ  حاام قلااائفا ب جااة  ن الشااخ   -05

المطلااوب تساالنمه هااو ماان رعانااا الدولااة الطاارر متلقنااة الطلاابا وجااب علااى الدولااة 

الطاارر متلقنااة الطلاابا إذا حااان قانونهااا الااداخلف نساام  بااذلك وإذا حااان ذلااك نتيااق 

اش ذلك القانونا وبناال علاى طلاب مان الطارر الطالابا  ن تنعار  اف تنيناذ ومقتلن

ال حم الصادر بمقتلى قانون الطرر الطالب الداخلفا  و تنينذ ما تبقاى مان العقوباة 

 .الم حوم بها

ت حير أل  شخ  ت تخذ ب قه إجرالاش  نما نتعلق بأ  مان الجارائم التاف تنطباق  -04

 ااف حاار مرا اار اإلجاارالاشا بمااا  ااف ذلااك التمتاال  علنهااا هااذه المااادل معاملااة منصااية

بجمنل ال قو  واللماناش التاف نان  علنهاا قاانون الدولاة الطارر التاف نوجاد ذلاك 

 .الشخ   ف إقلنمها

ال نجوط تيسنر     حم  اف هاذه االتياقناة علاى  ناه نيار  التطاماا بالتسالنم إذا  -01

تقااد باأن الطلاب قادم بلار  حان لدت الدولة الطرر متلقنة الطلب دواع وجنهة لالع

مال قة  و معاقبة شخ  بسابب ناوع جنساه  و عرقاه  و دنانتاه  و جنسانته  و  صاله 

العرقااف  و آرائااه السناساانةا  و  ن االمتمااار للطلااب ساانل ق لااررا بولااعنة ذلااك 

 .الشاااااااااااااااااااااااخ  أل  سااااااااااااااااااااااابب مااااااااااااااااااااااان تلاااااااااااااااااااااااك األساااااااااااااااااااااااباب

بار  نلاا ال نجوط للدور األطرار  ن تر   طلاب تسالنم لمجارد  ن الجارم نعت -01

 .منطونااااااااااااااااااااااااااااااااااااا علااااااااااااااااااااااااااااااااااااى مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااائر مالنااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

قبر ر   التسلنما تتشاور الدولة الطرر متلقنة الطلابا  نمماا اقتلاى األمارا  -01

ماال الدولااة الطاارر الطالبااة لحااف تتاان  لهااا  رصااة وا اارل لعاار  آرائهااا ولتقاادنم 

 .المعلوماش ذاش الصلة بادعالاتها

ش منائناة ومتعاددل األطارار تسعى الدور األطرار إلى إبارام اتياقااش  و ترتنباا -01

 .لتنينذ تسلنم المجرمنن  و تعطنط  اعلنته

 97المادة 
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 نقط األشخاص المحكوم الي م

نجااوط للاادور األطاارار  ن تنعاار  ااف إباارام اتياقاااش  و ترتنباااش منائنااة  و متعااددل 

األطرار بشأن نقر األشاخا  الاذنن ن حام علانهم بعقوباة ال ابي  و بأشاحار  خارت 

ال رنةا الرتحاابهم جارائم مشامولة بهاذه االتياقناةا إلاى إقلنمهاا لحاف  من ال رمان من

 .نتسنى ألولئك األشخا  إحمار مدل عقوبتهم هناك

 98المادة 

 المساادة القانونية المتبادلة

تقاادم الاادور األطاارارا بعلااها لاابع ا  حباار قاادر ممحاان ماان المساااعدل القانوننااة  -0

جاارالاش القلااائنة  نمااا نتصاار بااالجرائم المتبادلااة  ااف الت قنقاااش والمال قاااش واإل

ا وتماد حار منهاا األخارت تبادلناا 4المشمولة بهذه االتياقنةا  سبما تن  علناه الماادل 

بمساعدل مماملة عندما تحون لدت الدولة الطرر الطالبة دواع معقولة لالشتباه  اف  ن 

وطنافا بماا  ذو طاابل عبار 4مان الماادل ( ب) و (  ) 0الجرم المشار إلنه  اف اليقارل 

 ف ذلك  ن ل انا تلاك الجارائم  و الشاهود علنهاا  و عائاداتها  و األدواش المساتعملة 

 ااف ارتحابهااا  و األدلااة علنهااا توجااد  ااف الدولااة الطاارر متلقنااة الطلااب و ن جماعااة 

 .إجرامناااااااااااااااااة منعماااااااااااااااااة لاااااااااااااااااالعة  اااااااااااااااااف ارتحااااااااااااااااااب الجااااااااااااااااارم

الدولاة الطارر متلقناة تقدم المساعدل القانونناة المتبادلاة بالحامار بمقتلاى قاواننن  -5

الطلااااب ومعاهااااداتها واتياقاتهااااا وترتنباتهااااا ذاش الصاااالةا  نمااااا نتصاااار بالت قنقاااااش 

والمال قاش واإلجرالاش القلائنة المتعلقة بالجرائم التف نجوط ت منر هنئة اعتبارنة 

 .ماااان هااااذه االتياقنااااة  ااااف الدولااااة الطالبااااة 01المسااااؤولنة عنهااااا بمقتلااااى المااااادل 

لمساعدل القانوننة المتبادلةا التف تقدم و قاا لهاذه الماادلا أل  مان نجوط  ن ت طلب ا -4

 :األترا  التالنة

 ال صاااااااااااااااور علاااااااااااااااى  دلاااااااااااااااة  و  قاااااااااااااااوار مااااااااااااااان األشاااااااااااااااخا ؛(  )

 تبلناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتنداش القلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائنة؛( ب)

 تنيناااااااااااااااااااذ عملنااااااااااااااااااااش التيتااااااااااااااااااان  واللااااااااااااااااااابط والتجمناااااااااااااااااااد؛(  )

   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  األشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانال والمواقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال؛( د)
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 والتقننماااااااش التااااااف نقااااااوم بهااااااا الخباااااارال؛تقاااااادنم المعلوماااااااش واألدلااااااة ( هاااااا )

تقدنم  صور المستنداش والسجالش ذاش الصلةا بما  نهاا الساجالش ال حومناة  و ( و)

 المصااار نة  و المالناااة  و ساااجالش الشااارحاش  و األعماااارا  و نساااو مصااادقة عنهاااا؛

التعرر علاى عائاداش الجارائم  و الممتلحااش  و األدواش  و األشانال األخارت  و ( ط)

 ل  مرهاااااااااااااااااا ألتااااااااااااااااارا  ال صاااااااااااااااااور علاااااااااااااااااى  دلاااااااااااااااااة؛اقتياااااااااااااااااا

 تنسااااااانر مماااااااور األشاااااااخا  طواعناااااااة  اااااااف الدولاااااااة الطااااااارر الطالباااااااة؛(  )

   نااوع آخاار ماان المساااعدل ال نتعااار  ماال القااانون الااداخلف للدولااة الطاارر ( ط)

 .متلقنة الطلب

نجوط للسلطاش المختصاة للدولاة الطاررا دون مسااي بالقاانون الاداخلفا ودون  -1

بقاا  ن ت نار معلومااش متعلقاة بمساائر جنائناة إلاى سالطة مختصاة  ن تتلقى طلبا مسا

 ف دولة طرر  خرت  نمماا تارت  ن هاذه المعلومااش نمحان  ن تسااعد تلاك السالطة 

على القنام بالت رناش واإلجرالاش الجنائناة  و إتمامهاا بنجاا   و  نهاا قاد ت يلاف إلاى 

 .ناااااااةقناااااااام الدولاااااااة الطااااااارر األخااااااارت بصاااااااو  طلاااااااب عماااااااال بهاااااااذه االتياق

من هذه المادل دون إخالر بما نجر  مان  1تحون إ الة المعلوماشا عمال باليقرل  -1

ت رناش وإجرالاش جنائنة  ف الدولة التف تتبعهاا السالطاش المختصاة التاف تقادم تلاك 

وتمتمر السلطاش المختصاة التاف تتلقاى المعلومااش أل  طلاب بإبقاال تلاك . المعلوماش

بناد  ن هاذا ال . ؤقتاا  و بيار  قناود علاى اساتخدامهاالمعلوماش طف الحتمانا ولو م

نمناال الدولااة الطاارر المتلقنااة ماان  ن تيشااف  ااف إجرالاتهااا معلوماااش تباارئ شخصااا 

و ف تلك ال الةا تقوم الدولة الطرر المتلقنة بإخطاار الدولاة الطارر الم نلاة . متهما

. ماا طلاب ذلاكقبر إ شاال تلاك المعلومااشا وتتشااور مال الدولاة الطارر الم نلاة إذا 

وإذا تعذرا  اف  الاة اساتمنائنةا توجناه إشاعار مسابقا قاماش الدولاة الطارر المتلقناة 

 .باااااااااااإبال  الدولاااااااااااة الطااااااااااارر الم نلاااااااااااة باااااااااااذلك اإل شاااااااااااال دون إبطاااااااااااال

لني  ف   حام هاذه الماادل ماا نخار بااللتطامااش الناشائة عان  ناة معاهادل  خارتا  -1

ساااعدل القانوننااة المتبادلااة حلنااا  و منائنااة  و متعااددل األطاارارا ت حاام  و ساات حم الم

 .جطئنا
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من هذه المادل على الطلباش المقدماة عماال بهاذه الماادل  53إلى  3تنطبق اليقراش  -1

. إذا حانش الادور األطارار المعنناة تنار مرتبطاة بمعاهادل لتباادر المسااعدل القانونناة

تطبنااق  وإذا حانااش تلااك الاادور األطاارار مرتبطااة بمعاهاادل ماان هااذا القبناارا وجااب

 3األ حام المقابلة  ف تلك المعاهدلا ما لم تتيق الدور األطرار على تطبنق اليقاراش 

وت شااجل الادور األطاارار بشادل علااى تطبناق هااذه . مان هااذه الماادل باادال منهاا 53إلاى 

 .اليقااااااااااااااااااااااااااااااااراش إذا حانااااااااااااااااااااااااااااااااش تسااااااااااااااااااااااااااااااااهر التعاااااااااااااااااااااااااااااااااون

و قاا لهاذه  ال نجوط للدور األطرار  ن تر   تقادنم المسااعدل القانونناة المتبادلاة -1

 .المااااااااااااااااااااااااااااااااادل باااااااااااااااااااااااااااااااادعوت الساااااااااااااااااااااااااااااااارنة المصاااااااااااااااااااااااااااااااار نة

نجوط للدور األطرار  ن تر   تقدنم المساعدل القانوننة المتبادلاة بمقتلاى هاذه  -3

بند  نه نجوط للدولة متلقنة الطلبا عندما تارت . المادل ب جة انتيال اطدواجنة التجرنم

اا بصارر النعار ذلك مناسباا  ن تقادم المسااعدلا بالقادر الاذ  تقارره  ساب تقادنره

عمااا إذا حااان الساالوك نمماار جرمااا بمقتلااى القااانون الااداخلف للدولااة الطاارر متلقنااة 

 .الطلب

نجوط نقر    شخ  م تجط  و نقلف عقوبته  ف إقلنم دولاة طارر ومطلاوب  -01

وجوده  ف دولة طرر  خرت ألترا  التعرر  و اإلدالل بشاهادل  و تقادنم مسااعدل 

 جار ت قنقااش  و مال قااش  و إجارالاش قلاائنة   خرت  ف ال صور علاى  دلاة مان

 :تتعلااااااق بجاااااارائم مشاااااامولة بهااااااذه االتياقنااااااة إذا اسااااااتو ف الشاااااارطان التالنااااااان

 موا قااااااااااااااااااة ذلااااااااااااااااااك الشااااااااااااااااااخ  طوعااااااااااااااااااا وعاااااااااااااااااان علاااااااااااااااااام؛(  )

اتيا  السلطاش المختصة  ف الدولتنن الطار ننا رهناا بماا تاراه هاتاان الادولتان ( ب)

 .الطر اااااااااااااااااااااااااااااااااااان مناسااااااااااااااااااااااااااااااااااابا مااااااااااااااااااااااااااااااااااان شاااااااااااااااااااااااااااااااااااروط

 :ماااااااااااااااااااااان هااااااااااااااااااااااذه المااااااااااااااااااااااادل 01رل ألتاااااااااااااااااااااارا  اليقاااااااااااااااااااااا -00

نحون للدولة الطرر التف ننقر إلنها الشخ  سلطة إبقائاه قناد اال تجااطا وعلنهاا (  )

التطام بذلكا ما لم تطلب الدولاة الطارر التاف نقار منهاا الشاخ  تنار ذلاك  و تاأذن 

 بلنر ذلك؛
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ى تنيذ الدولة الطرر التف ننقر إلنها الشخ ا دون إبطاالا التطامهاا بإعادتاه إلا( ب)

عهدل الدولة الطرر التف نقر منها و قا لما نتيق علنه مسبقاا  و بأنة صاورل  خارتا 

 باااااااااااااااانن الساااااااااااااااالطاش المختصااااااااااااااااة  ااااااااااااااااف الاااااااااااااااادولتنن الطاااااااااااااااار نن؛

ال نجوط للدولة الطرر التف ننقر إلنها الشخ   ن تطالاب الدولاة الطارر التاف (  )

 نقااااااار منهاااااااا ببااااااادل إجااااااارالاش تسااااااالنم مااااااان  جااااااار إعاااااااادل ذلاااااااك الشاااااااخ ؛

المدل التف نقلانها الشاخ  المنقاور قناد اال تجااط  اف الدولاة التاف نقار  ت  تسب( د)

 .منهاااا لااامن مااادل العقوباااة الميرولاااة علناااه  اااف الدولاااة الطااارر التاااف نقااار إلنهاااا

ماا لام توا ااق علاى ذلااك الدولاة الطاارر التاف نتقارر نقاار شاخ  مااا منهااا و قااا  -05

 ا  نا حاناش جنسانتها من هذه المادلا ال نجوط مال قة ذلك الشخ 00و 01لليقرتنن 

 و ا تجاااطه  و معاقبتااه  و  اار     قنااود  خاارت علااى  رنتااه الشخصاانةا  ااف إقلاانم 

الدولة التف ننقر إلنهاا بسبب   عار  و إتياالش  و   حاام إداناة ساابقة لملادرتاه إقلانم 

 .الدولة التف نقر منها

ش تعاانن حاار دولااة طاارر ساالطة مرحطنااة تحااون مسااؤولة ومخولااة بتلقااف طلبااا -04

المساااعدل القانوننااة المتبادلااة وتقااوم بتنينااذ تلااك الطلباااش  و بإ التهااا إلااى الساالطاش 

و نمما حان للدولة الطرر منطقة خاصة  و إقلنم خاا  ذو نعاام . المختصة لتنينذها

مستقر للمساعدل القانوننة المتبادلاةا جااط لهاا  ن تعانن سالطة مرحطناة منياردل تتاولى 

وتحياار الساالطاش المرحطنااة . تلااك المنطقااة  و بااذلك اإلقلاانمالمهااام ذاتهااا  نمااا نتعلااق ب

و نممااا تقااوم الساالطة المرحطنااة . ساارعة وسااالمة تنينااذ الطلباااش المتلقااال  و إ التهااا

بإ الاة الطلااب إلااى ساالطة مختصااة لتنينااذها تشااجل تلااك الساالطة المختصااة علااى تنينااذ 

باساام الساالطة  ونخطاار األماانن العااام لمماام المت اادل. الطلااب بساارعة وبصااورل ساالنمة

المرحطنة المعن نة لهذا اللر  وقش قنام حر دولة طرر بإناداع صاك تصادنقها علاى 

وتوجاااه طلبااااش المسااااعدل . هاااذه االتياقناااة  و قبولهاااا  و إقرارهاااا  و االنلااامام إلنهاااا

القانوننة المتبادلة و   مراسالش تتعلق بها إلى السلطاش المرحطنة التف تعننها الادور 

ي هذا الشرط  ق  نة دولة طرر  اف  ن تشاترط توجناه ممار هاذه وال نم. األطرار

الطلباش والمراسالش إلنها عبر القنواش الدبلوماسنةا و اف ال ااالش العاجلاةا و نمماا 
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تتيق الدولتان الطر ان المعننتاانا عان طرناق المنعماة الدولناة للشارطة الجنائناةا إن 

 . محن ذلك

ا بأنااة وساانلة تسااتطنل إنتااا  سااجر محتااوب تقادم الطلباااش حتابااة  وا  نممااا  محاان -01

بللة مقبولة لدت الدولة الطرر متلقنة الطلبا وبشروط تتن  لتلك الدولاة الطارر  ن 

ونخطر األمنن العام لممم المت دل بالللاة  و الللااش المقبولاة لادت . تت قق من ص ته

ناة  و حر دولة طرر وقش قنام حر دولة طرر بإنداع صك تصدنقها على هذه االتياق

و اف ال ااالش العاجلاةا و نمماا تتياق الادولتان . قبولها  و إقرارهاا  و االنلامام إلنهاا

 .الطر ان على ذلكا نجوط  ن تقدم الطلبااش شايوناا علاى  ن ت ؤحاد حتاباة علاى الياور

 :نتلااااااااااااااااااامن طلاااااااااااااااااااب المسااااااااااااااااااااعدل القانونناااااااااااااااااااة المتبادلاااااااااااااااااااة -01

 هوناااااااااااااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااااااااااااالطة مقدماااااااااااااااااااااااااااااااااة الطلاااااااااااااااااااااااااااااااااب؛(  )

ق  و المال قااة  و اإلجاارال القلااائف الااذ  نتعلااق بااه مولااوع وطبنعااة الت قناا( ب)

الطلااابا واسااام ووعاااائر السااالطة التاااف تتاااولى الت قناااق  و المال قاااة  و اإلجااارال 

 القلائف؛

ملخصااا للوقااائل ذاش الصاالة بالمولااوعا باسااتمنال مااا نتعلااق بالطلباااش المقدمااة (  )

 للااااااااااااااااااااااااااااااااار  تبلناااااااااااااااااااااااااااااااااد مساااااااااااااااااااااااااااااااااتنداش قلاااااااااااااااااااااااااااااااااائنة؛

نر    إجرال معانن تاود الدولاة الطارر الطالباة وصيا للمساعدل الملتمسة وتياص( د)

 اتباعه؛

 هونااااااة    شااااااخ  معنااااااف ومحانااااااه وجنساااااانتها  نممااااااا  محاااااان ذلااااااك؛( هاااااا )

 .اللاااااار  الااااااذ  تلااااااتمي ماااااان  جلااااااه األدلااااااة  و المعلوماااااااش  و التاااااادابنر( و)

نجوط للدولة الطرر متلقنة الطلب  ن تطلب معلوماش إلا نة عندما نتبنن  نهاا  -01

لطلاااب و قاااا لقانونهاااا الاااداخلفا  و عنااادما نحاااون مااان شاااأن تلاااك لااارورنة لتنيناااذ ا

 .المعلوماااااااااااااااااااااااااااااااااش  ن تسااااااااااااااااااااااااااااااااهر ذلااااااااااااااااااااااااااااااااك التنينااااااااااااااااااااااااااااااااذ

نحااون تنينااذ الطلااب و قااا للقااانون الااداخلف للدولااة الطاارر متلقنااة الطلاابا و ن  -01

نحااونا بالقاادر الااذ  ال نتعااار  ماال القااانون الااداخلف للدولااة الطاارر متلقنااة الطلااب 

 .اش الم ااااااااااااددل  ااااااااااااف الطلاااااااااااابوعنااااااااااااد اإلمحااااااااااااانا و قااااااااااااا لإلجاااااااااااارال
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عندما نتعنن سماع  قوار شخ  موجود  ف إقلنم دولاة طاررا بصاية شااهد  و  -01

خبنارا  مااام السالطاش القلااائنة لدولاة طاارر  خاارتا ونحاون ذلااك ممحناا ومتيقااا ماال 

المبااادتل األساساانة للقااانون الااداخلفا نجااوط للدولااة الطاارر األولااى  ن تساام ا بنااال 

بعقد جلسة استماع عن طرنق اليندنو إذا لم نحن ممحناا  و  على طلب الدولة األخرتا

ونجااوط . مستصااوبا ممااور الشااخ  المعنااف بنيسااه  ااف إقلاانم الدولااة الطاارر الطالبااة

للدور األطرار  ن تتياق علاى  ن تتاولى إدارل جلساة االساتماع سالطة قلاائنة تابعاة 

رر متلقنااة للدولااة الطاارر الطالبااة و ن ت لاارها ساالطة قلااائنة تابعااة للدولااة الطاا

 .الطلب

ال نجوط للدولة الطرر الطالباة  ن تنقار المعلومااش  و األدلاة التاف تطودهاا بهاا  -03

الدولة الطرر متلقنة الطلبا  و  ن تستخدمها  ف ت قنقاش  و مال قااش  و إجارالاش 

قلائنة تنر تلك المذحورل  ف الطلبا دون موا قة مسبقة مان الدولاة الطارر متلقناة 

ف هااذه اليقاارل مااا نمناال الدولااة الطاارر الطالبااة ماان  ن تيشااف  ااف ولااني  اا. الطلااب

و ف ال الة األخنرلا تقاوم . إجرالاتها معلوماش  و  دلة تؤد  إلى تبرئة شخ  متهم

الدولة الطرر الطالبة بإخطار الدولة الطرر متلقنة الطلب قبار  ادوث اإل شاال و ن 

وإذا تعذرا  اف  الاة . نها ذلكتتشاور مل الدولة الطرر متلقنة الطلبا إذا ما طلب م

استمنائنةا توجنه إشعار مسبقا قاماش الدولاة الطارر الطالباة باإبال  الدولاة الطارر 

 .متلقنااااااااااااااااااااة الطلاااااااااااااااااااابا دون إبطااااااااااااااااااااالا ب اااااااااااااااااااادوث اإل شااااااااااااااااااااال

نجوط للدولة الطرر الطالباة  ن تشاترط علاى الدولاة الطارر متلقناة الطلاب  ن  -51

وإذا تعاذر علاى . قادر الاالطم لتنيناذهت ا ع على سرنة الطلب وملامونها باساتمنال ال

الدولة الطرر متلقنة الطلب  ن تمتمر لشارط السارنةا  بللاش الدولاة الطارر الطالباة 

 .بذلك على وجه السرعة

 :نجااااااااااااااوط ر اااااااااااااا  تقاااااااااااااادنم المساااااااااااااااعدل القانوننااااااااااااااة المتبادلااااااااااااااة -50

 إذا لاااااااااااااام نقاااااااااااااادم الطلااااااااااااااب و قااااااااااااااا أل حااااااااااااااام هااااااااااااااذه المااااااااااااااادل؛(  )

الطلب  ن تنينذ الطلب قاد نماي سانادتها  و  منهاا  إذا ر ش الدولة الطرر متلقنة( ب)

  و نعامهااااااااااااااااااا العااااااااااااااااااام  و مصااااااااااااااااااال ها األساساااااااااااااااااانة األخاااااااااااااااااارت؛
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إذا حان من شأن القاانون الاداخلف للدولاة الطارر متلقناة الطلاب  ن ن عار علاى (  )

سلطاتها تنينذ اإلجرال المطلوب بشاأن    جارم ممامارا لاو حاان ذلاك الجارم خالاعا 

 جاااااارالاش قلااااااائنة  ااااااف إطااااااار والنتهااااااا القلااااااائنة؛لت قنااااااق  و مال قااااااة  و إ

إذا حانش االساتجابة للطلاب تتعاار  مال النعاام القاانونف للدولاة الطارر متلقناة ( د)

 .الطلااااااااااااااااب  نمااااااااااااااااا نتعلااااااااااااااااق بالمساااااااااااااااااعدل القانوننااااااااااااااااة المتبادلااااااااااااااااة

ال نجااوط للاادور األطاارار  ن تاار   طلااب مساااعدل قانوننااة متبادلااة لمجاارد  -55

 .علاااااااااااااى مساااااااااااااائر مالناااااااااااااة اعتباااااااااااااار  ن الجااااااااااااارم ننطاااااااااااااو   نلاااااااااااااا

 .تبااااااااد   سااااااااباب    ر اااااااا  لتقاااااااادنم المساااااااااعدل القانوننااااااااة المتبادلااااااااة -54

تنيذ الدولة الطارر متلقناة الطلاب طلاب المسااعدل القانونناة المتبادلاة  اف  قارب  -51

وقش ممحنا وتراعف إلى  قصى  د ممحن    مواعند نهائنة تقتر ها الدولة الطارر 

وتستجنب الدولة الطارر متلقناة . ر  ف الطلب ذاتهالطالبة وتورد  سبابها على األ ل

الطلب للطلباش المعقولة التف تتلقاها من الدولة الطرر الطالباة بشاأن التقادم الم ارط 

وتبلد الدولة الطرر الطالبة الدولاة الطارر متلقناة الطلابا علاى .  ف معالجة الطلب

 .وجااااااااه الساااااااارعةا عناااااااادما تنتهااااااااف  اجتهااااااااا إلااااااااى المساااااااااعدل الملتمسااااااااة

نجوط للدولاة الطارر متلقناة الطلاب تأجنار المسااعدل القانونناة المتبادلاة لحونهاا  -51

 .تتعااااااااار  ماااااااال ت قنقاااااااااش  و مال قاااااااااش  و إجاااااااارالاش قلااااااااائنة جارنااااااااة

مان  50تتشاور الدولة الطرر متلقنة الطلبا قبر ر   طلاب بمقتلاى اليقارل  -51

مااادلا ماال الدولااة ماان هااذه ال 51هااذه المااادلا  و قباار تأجناار تنينااذه بمقتلااى اليقاارل 

الطرر الطالبة للنعر  نما إذا حان نمحن تقدنم المساعدل رهنا بما تاراه لارورنا مان 

 إذا قبلش الدولة الطرر الطالبة المساعدل رهنا بتلك الشروطا وجب . شروط و  حام

 .علنها االمتمار لتلك الشروط

   شااهد  و  مان هاذه الماادلا ال نجاوط مال قاة 05دون مساي بانطباا  اليقارل  -51

خبنر  و شاخ  آخار نوا اقا بناال علاى طلاب الدولاة الطارر الطالباةا علاى اإلدالل 

بشاااهادته  اااف إجااارالاش قلاااائنةا  و علاااى المسااااعدل  اااف ت رنااااش  و مال قااااش  و 

إجرالاش قلائنة  ف إقلنم الدولة الطرر الطالبةا  و ا تجااط ذلاك الشااهد  و الخبنار 
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خلاعه أل  إجرال آخر نقند  رنته الشخصانة  اف  و الشخ  اآلخر  و معاقبته  و إ

إقلاانم ذلااك الطااررا بخصااو      عاار  و إتيااار  و  حاام إدانااة ساابق ملادرتااه إقلاانم 

وننتهااف هااذا اللاامان إذا بقااف الشاااهد  و الخبناار  و . الدولااة الطاارر متلقنااة الطلااب

الشخ  اآلخر بم ا  اختنااره  اف إقلانم الدولاة الطارر الطالباةا بعاد  ن تحاون قاد 

 تن ااش لااه  رصااة الملااادرل خااالر ماادل خمسااة عشاار نومااا متصاالةا  و  نااة ماادل تتيااق 

علنها الدولتان الطر انا اعتبارا من التارنو الذ   بلد  نه رسمنا باأن وجاوده لام نعاد 

مطلوبا من السلطاش القلائنةا  و  ف  ار عودته إلى اإلقلنم بم   اختناره بعد  ن 

 .نحون قد تادره

الطرر متلقنة الطلب التحاالنر العادناة لتنيناذ الطلابا ماا لام تتياق  تت مر الدولة -51

وإذا حاناااش تلبناااة الطلاااب تساااتلطم  و . الااادولتان الطر اااان المعننتاااان علاااى تنااار ذلاااك

ستستلطم نيقااش لاخمة  و تنار عادناةا وجاب علاى الادولتنن الطار نن المعننتانن  ن 

تلااهاا وحاذلك حنيناة ت مار تتشاورا لت دند الشروط واأل حام التف سننيذ الطلاب بمق

 .تلك التحالنر

تاااو ر الدولاااة الطااارر متلقناااة الطلاااب للدولاااة الطااارر الطالباااة نساااخا مااان (  ) -53

السااجالش  و الومااائق  و المعلوماااش ال حومنااة الموجااودل  ااف  وطتهااا والتااف نساام  

 قانونهاااااااااااااااااااااااا الاااااااااااااااااااااااداخلف بإتا تهاااااااااااااااااااااااا لعاماااااااااااااااااااااااة النااااااااااااااااااااااااي؛

قدنرهاا  ن تقدم إلى الدولاة الطارر نجوط للدولة الطرر متلقنة الطلبا  سب ت( ب)

الطالبةا حلنا  و جطئنا  و رهنا بما تراه مناسبا من شروطا نساخا مان    ساجالش  و 

ومائق  و معلوماش  حومنةا موجودل  ف  وطتها وال نسم  قانونها الاداخلف بإتا تهاا 

 .لعامة الناي

اش  و ترتنبااش تنعر الدور األطارارا  ساب االقتلاالا  اف إمحانناة عقاد اتياقا -41

منائنة  و متعددل األطرار تخدم األترا  المتوخال من   حام هذه المادلا  و تلاعها 

 .مولل التطبنق العملفا  و تعططها

 91المادة 

 التحقيقات المشتركة
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تنعر الدور األطرار  ف إبرام اتياقاش  و ترتنباش منائناة  و متعاددل األطارار تجناط 

تنشاا  هنئاااش ت قنااق مشااترحةا  نمااا نتعلااق بالمسااائر للساالطاش المختصااة المعننااة  ن 

و اف . التف هف مولل ت قنقاش  و مال قاش  و إجارالاش قلاائنة  اف دولاة  و  حمار

 ار عدم وجود اتياقاش  و ترتنباش حهذها نجوط القنام بالت قنقاش المشاترحة باالتياا  

م لسانادل الدولاة وتحيار الادور األطارار المعنناة اال تارام التاا.  ف حر  الة على  دل

 .الطرر التف سنجر  ذلك الت قنق داخر إقلنمها

 22المادة 

 أسالي  التحري الخاصة

تقوم حر دولة طاررا لامن  ادود إمحانناتهاا وو قاا للشاروط المنصاو  علنهاا  -0

 ااف قانونهااا الااداخلفا إذا حانااش المبااادئ األساساانة لنعامهااا القااانونف الااداخلف تساام  

من تدابنر إلتا ة االستخدام المناسب ألسلوب التسلنم المراقابا بذلكا باتخاذ ما نلطم 

وحااذلك مااا تااراه مناساابا ماان اسااتخدام  سااالنب ت اار خاصااة  خاارتا مماار المراقبااة 

اإللحتروننة  و تنرها من  شحار المراقباةا والعملنااش المساتترلا مان جاناب سالطاتها 

 .ة  عالااااةالمختصااااة داخاااار إقلنمهااااا للاااار  محا  ااااة الجرنمااااة المنعمااااة محا  اااا

ل الادور األطارار علاى  -5 بلنة الت ر  عن الجرائم المشامولة بهاذه االتياقناةا ت شاج 

 ن تباارما عنااد االقتلااالا اتياقاااش  و ترتنباااش مالئمااة منائنااة  و متعااددل األطاارار 

. السااتخدام  سااالنب الت اار  الخاصااة هااذه  ااف ساانا  التعاااون علااى الصااعند الاادولف

تياقااش  و الترتنبااش وتنيناذها مباد  تسااو  الادور  اف ونراعى تماما  ف إبرام تلك اال

 .الساانادلا ونراعااى  ااف تنينااذها التقنااد الصااارم بأ حااام تلااك االتياقاااش  و الترتنباااش

ماان هااذه  5 ااف  ااار عاادم وجااود اتيااا   و ترتنااب علااى الن ااو المباانن  ااف اليقاارل  -4

الصاعند الادولف المادلا ن تخذ ما نقلف باستخدام  ساالنب الت ار  الخاصاة هاذه علاى 

من قراراش لحر  الة على  دلا ونجوط  ن تراعى  نهااا عناد اللارورلا الترتنبااش 

المالنااة والتياهماااش المتعلقااة بممارسااة الوالنااة القلااائنة ماان جانااب الاادور األطاارار 

 .المعننة
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نجاااوطا بموا قاااة الااادور األطااارار المعنناااةا  ن تشااامر القاااراراش التاااف تقلاااف  -1

لنم المراقب علاى الصاعند الادولف طرائاق ممار اعتارا  سابنر باستخدام  سلوب التس

 .البلائل  و السما  لها بمواصلة السنر سالمة  و إطالتها  و إبدالها حلنا  و جطئنا

 29المادة 

 نقط اإلجرانات الجنائية

تنعر الدور األطارار  اف إمحانناة  ن تنقار إ اداها إلاى األخارت إجارالاش المال قاة 

بهااذه االتياقنااةا  ااف ال اااالش التااف نعتباار  نهااا ذلااك النقاار  ااف  المتعلقااة بجاارم مشاامور

صااال  سااالمة إقامااة العاادرا وخصوصااا عناادما نتعلااق األماار بعاادل والناااش قلااائنةا 

 .وذلك بهدر ترحنط المال قة

 

 

 

 22المادة 

 إنشان سجط جنائي

نجوط لحر دولة طرر  ن تعتمد ما قد نلطم من تدابنر تشرنعنة  و تدابنر  خارت لحاف 

تأخذ بعنن االعتبارا و قا لما تراه مالئما من شروطا ولللر  الاذ  تعتباره مالئمااا 

    حم إدانة صدر سابقا ب ق الجانف المطعوم  ف دولاة  خارتا بلناة اساتخدام تلاك 

 .المعلوماش  ف إجرالاش جنائنة ذاش صلة بجرم مشمور بهذه االتياقنة

 23المادة 

 تجريم ارقلة سير العدالة

دولة طرر ما قد نلطم من تدابنر تشارنعنة وتادابنر  خارت لتجارنم األ عاار تعتمد حر 

 :التالنة جنائناا عندما ترتحب عمدا

اسااتخدام القااول البدننااة  و التهدنااد  و الترهنااب  و الوعااد بمطنااة تناار مساات قة  و (  )

عرلاااها  و من هاااا للت ااارن  علاااى اإلدالل بشاااهادل طور  و للتااادخر  اااف اإلدالل 

 تقدنم األدلة  ف إجرالاش تتعلاق بارتحااب جارائم مشامولة بهاذه االتياقناة؛بالشهادل  و 
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اسااتخدام القااول البدننااة  و التهدنااد  و الترهنااب للتاادخر  ااف ممارسااة    موعاار ( ب)

قلائف  و موعر معنف بإنياذ القانون مهامه الرسمنة  اف إجارالاش تتعلاق بارتحااب 

يقاارل اليرعنااة مااا نمااي  ااق الاادور ولااني  ااف هااذه ال. جاارائم مشاامولة بهااذه االتياقنااة

 .األطرار  ف  ن تحون لدنها تشرنعاش ت مف  ئاش  خرت من الموعينن العمومننن

 29المادة 

 حماية الش ود

تتخااذ حاار دولااة طاارر تاادابنر مالئمااة  ااف  اادود إمحانناتهااا لتااو نر  مانااة  عالااة  -0

المشاامولة  للشااهود الااذنن ناادلون  ااف اإلجاارالاش الجنائنااة بشااهادل بخصااو  الجاارائم

بهاااذه االتياقناااةا وحاااذلك ألقااااربهم وساااائر األشاااخا  الاااومنقف الصااالة بهاااما  ساااب 

 .االقتلاااااااااااااااااااااالا مااااااااااااااااااااان    انتقاااااااااااااااااااااام  و ترهناااااااااااااااااااااب م تمااااااااااااااااااااار

ماان هااذه المااادلا ودون  0نجااوط  ن نحااون ماان باانن التاادابنر المتوخااال  ااف اليقاارل  -5

 :مسااااي ب قاااو  المااادعى علناااها بماااا  اااف ذلاااك  قاااه  اااف اللاااماناش اإلجرائناااة

ولل قواعد إجرائناة لتاو نر ال ماناة الجسادنة ألولئاك األشاخا ا حالقناام مامالا (  )

بالقادر الاالطم والممحان عملنااا بتلننار  ماااحن إقاامتهما والساما  عناد االقتلاال بعاادم 

 إ شااال المعلوماااش المتعلقااة بهااونتهم و ماااحن وجااودهم  و بياار  قنااود علااى إ شااائها؛

إلدالل بالشهادل على ن و نحير سالمة الشاهدا تو نر قواعد خاصة باألدلة تتن  ا( ب)

حالسما  ممال باإلدالل بالشهادل باستخدام تحنولوجنا االتصاالشا ومنها ممال وصاالش 

 .الينااااااااااااااااااااااادنو  و تنرهاااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااان الوساااااااااااااااااااااااائر المالئماااااااااااااااااااااااة

تنعر الدور األطرار  ف إبرام اتياقااش  و ترتنبااش مال دور  خارت بشاأن تلننار  -4

 .ماااااان هااااااذه المااااااادل 0حورنن  ااااااف اليقاااااارل  ماااااااحن إقامااااااة األشااااااخا  المااااااذ

 .تنطبق   حام هذه المادل حذلك على الل انا من  نث حونهم شهودا -1

 25المادة 

 مساادة الءحايا وحمايت م
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تتخذ حر دولة طرر تدابنر مالئمة  ف  دود إمحانناتها لتو نر المساعدل وال مانة  -0

 اااالش تعرلااهم للتهدنااد  للاا انا الجاارائم المشاامولة بهااذه االتياقنااةا خصوصااا  ااف

 .باالنتقام  و للترهنب

تلل حر دولة طرر قواعد إجرائنة مالئمة تو ر لل انا الجرائم المشمولة بهاذه  -5

 .االتياقناااااااااااة سااااااااااابر ال صاااااااااااور علاااااااااااى التعاااااااااااون  وجبااااااااااار األلااااااااااارار

تتاان  حاار دولااة طاارر ا رهنااا بقانونهااا الااداخلفا إمحاننااة عاار  آرال اللاا انا  -4

االعتبااار  ااف المرا اار المناساابة ماان اإلجاارالاش الجنائنااة وشااواتلهم و خااذها بعاانن 

 .المتخذل ب ق الجنالا على ن و ال نمي ب قو  الد اع

 21المادة 

 تدابير تع ي  التعاوا مع أج  ة إنفاذ القانوا

تتخااذ حاار دولااة طاارر التاادابنر المالئمااة لتشااجنل األشااخا  الااذنن نشااارحون  و  -0

 :منعمااااااااااااة علااااااااااااىحااااااااااااانوا نشااااااااااااارحون  ااااااااااااف جماعاااااااااااااش إجرامنااااااااااااة 

اإلدالل بمعلوماش ميندل إلى األجهطل المختصة ألتارا  الت ار  واإلمبااش  نماا (  )

 :نخ   مورا منها

ا هونة الجماعااش اإلجرامناة المنعماة  و طبنعتهاا  و ترحنبتهاا  و بننتهاا  و محانهاا 0'

  و  نشطتها؛

 خاارت؛ا الصااالشا بمااا  نهااا الصااالش الدولنااةا بااأ  جماعاااش إجرامنااة منعمااة  5'

 ا الجااااارائم التاااااف ارتحبتهاااااا  و قاااااد ترتحبهاااااا الجماعااااااش اإلجرامناااااة المنعماااااة؛4'

تاو نر مسااعدل  علناة وملموساة لمجهاطل المختصاة نمحان  ن تسااهم  اف تجرناد ( ب)

 .الجماعاااااااش اإلجرامنااااااة المنعمااااااة ماااااان مواردهااااااا  و ماااااان عائااااااداش الجرنمااااااة

ش المناساابةا إلااى تنعاار حاار دولااة طاارر  ااف إتا ااة إمحاننااة اللجااولا  ااف ال اااال -5

تخيناار عقوبااة الشااخ  المااتهم الااذ  نقاادم عونااا حبناارا  ااف إجاارالاش الت قنااق  و 

 .المال قاااااااااااة بشاااااااااااأن إ ااااااااااادت الجااااااااااارائم المشااااااااااامولة بهاااااااااااذه االتياقناااااااااااة

تنعر حر دولة طارر  اف إمحانناة مان  ال صاانة مان المال قاة أل  شاخ  نقادم  -4

جارم مشامور بهاذه االتياقناةا عونا حبنرا  اف عملنااش الت قناق  و المال قاة المتعلقاة ب
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 .األساساااااااااااااااااااااانة لقانونهااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااداخلف للمبااااااااااااااااااااااادئو قااااااااااااااااااااااا 

من هاذه  51تحون  مانة  ولئك األشخا  على الن و المنصو  علنه  ف المادل  -1

 .االتياقنة

من هاذه الماادل موجاودا  اف إ ادت  0عندما نحون الشخ  المشار إلنه  ف اليقرل  -1

حبناار إلااى األجهااطل المختصااة لاادت دولااة الاادور األطاارار وقااادرا علااى تقاادنم عااون 

طاارر  خاارتا نجااوط للاادولتنن الطاار نن المعننتاانن  ن تنعاارا  ااف إباارام اتياقاااش  و 

ترتنباشا و قا لقانونهما الداخلفا بشاأن إمحانناة قناام الدولاة الطارر األخارت بتاو نر 

 .من هذه المادل 4و 5المعاملة المبننة  ف اليقرتنن 

 27المادة 

 ط إنفاذ القانواالتعاوا  ي مجا

تتعااااون الااادور األطااارار  نماااا بننهاااا تعاوناااا ومنقااااا بماااا نتياااق والااانعم القانونناااة  -0

واإلدارنة الداخلنة لحر منهاا من  جر تعطنط  اعلنة تادابنر إنيااذ القاانون الرامناة إلاى 

وتعتماااد حااار دولاااة طاااررا علاااى وجاااه . محا  اااة الجااارائم المشااامولة بهاااذه االتياقناااة

 : عالة من  جرالخصو ا تدابنر 

تعطنط قنواش االتصار بنن سلطاتها و جهطتهاا ودوائرهاا المختصاةا وإنشاال تلاك (  )

القنواش عند اللرورلا مان  جار تنسانر تباادر المعلومااش بصاورل مأموناة وسارنعة 

عاان حاار جوانااب الجاارائم المشاامولة بهااذه االتياقنااةا بمااا  ااف ذلااكا إذا ر ش الاادور 

 صاااااالتها باااااأ   نشاااااطة إجرامناااااة  خااااارت؛ األطااااارار المعنناااااة ذلاااااك مناساااااباا

التعاااون ماال الاادور األطاارار األخاارتا  نمااا نتعلااق بااالجرائم المشاامولة بهااذه ( ب)

 :االتياقنااااااااااااااااااااااااةا علااااااااااااااااااااااااى إجاااااااااااااااااااااااارال ت رناااااااااااااااااااااااااش بشااااااااااااااااااااااااأن

ا هوناااة األشاااخا  المشاااتبه  اااف لااالوعهم  اااف تلاااك الجااارائم و مااااحن وجاااودهم 0'

 و نشاااااااااااااااااطتهما  و  مااااااااااااااااااحن األشاااااااااااااااااخا  اآلخااااااااااااااااارنن المعننااااااااااااااااانن؛

 ائاااداش الجااارائم  و الممتلحااااش المتأتناااة مااان ارتحااااب تلاااك الجااارائم؛ا  رحاااة ع5'

ا  رحاااااة الممتلحااااااش  و المعاااااداش  و األدواش األخااااارت المساااااتخدمة  و الماااااراد 4'

 اسااااااااااااااااااااااااتخدامها  ااااااااااااااااااااااااف ارتحاااااااااااااااااااااااااب تلااااااااااااااااااااااااك الجاااااااااااااااااااااااارائم؛
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القناااما عنااد االقتلااالا بتااو نر األصاانار  و حمناااش المااواد الالطمااة ألتاارا  (  )

 الت لنر  و الت قنق؛

تسااهنر التنساانق اليعااار باانن ساالطاتها و جهطتهااا ودوائرهااا المختصااةا وتشااجنل ( د)

تبادر العاملنن وتنرهم من الخبرالا بماا  اف ذلاكا رهناا بوجاود اتياقااش  و ترتنبااش 

 منائناااااااااة بااااااااانن الااااااااادور األطااااااااارار المعنناااااااااةا تعنااااااااانن لاااااااااباط اتصاااااااااار؛

النب الم اددل تبادر المعلوماش مل الدور األطرار األخرت عان الوساائر واألسا( ه )

التف تستخدمها الجماعاش اإلجرامنة المنعمةا بما  ف ذلاكا و ساب مقتلاى ال اارا 

الاادروب ووسااائط النقاارا واسااتخدام هوناااش مطنيااةا  و ومااائق مااطورل  و مطنيااةا  و 

 وساااااااااااااااااااااااااااااااااائر  خااااااااااااااااااااااااااااااااارت إلخياااااااااااااااااااااااااااااااااال  نشاااااااااااااااااااااااااااااااااطتها؛

تباااادر المعلومااااش وتنسااانق التااادابنر اإلدارناااة وتنااار اإلدارناااة المتخاااذل  ساااب ( و)

 .قتلاااااال للااااار  الحشااااار المبحااااار عااااان الجااااارائم المشااااامولة بهاااااذه االتياقناااااةاال

لولل هاذه االتياقناة مولال النيااذا تنعار الادور األطارار  اف إبارام اتياقااش  و  -5

ترتنباش منائنة  و متعددل األطرار بشأن التعاون المباشر بنن  جهطتها المعنناة بإنيااذ 

وإذا لم تحان هنااك بانن . تنباش  نمما وجدشالقانونا و ف تعدنر تلك االتياقاش  و التر

الدور األطرار المعننة اتياقاش  و ترتنباش من هذا القبنارا جااط لمطارار  ن تعتبار 

هذه االتياقناة  سااي التعااون  اف مجاار إنيااذ القاانون  نماا نتعلاق باالجرائم المشامولة 

يادل تاماة مان وتساتيند الادور األطارارا حلماا اقتلاش اللارورلا اسات. بهذه االتياقنة

االتياقاش  و الترتنباشا بما  نها المنعماش الدولناة  و اإلقلنمناةا لتعطناط التعااون بانن 

 . جهطتهاااااااااااااااااااااااااااااااااا المعنناااااااااااااااااااااااااااااااااة بإنيااااااااااااااااااااااااااااااااااذ القاااااااااااااااااااااااااااااااااانون

تسااعى الاادور األطاارار إلااى التعااااونا  ااف  اادود إمحانناتهااا للتصااد  للجااارائم  -4

 .المنعمة عبر الوطننة التف ترتحب باستخدام التحنولوجنا ال دنمة

 28المادة 

 جمع وتبادط وتحليط المعلومات اا  بيعة الجريمة المنظمة

تنعاار حاار دولااة طاارر  ااف القناااما بالتشاااور ماال األوساااط العلمنااة واألحادنمنااةا  -0

بت لنر االتجاهاش السائدل  ف الجرنمة المنعمة داخر إقلنمهااا والعارور التاف تعمار 
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 اااة اللاااالعة والتحنولوجنااااش  نهاااا الجرنماااة المنعماااةا وحاااذلك الجماعااااش الم تر

 .المستخدمة

تنعر الدور األطارار  اف تطاونر الخبارل الت لنلناة المتعلقاة باألنشاطة اإلجرامناة  -5

. المنعمااة وتقاساام تلااك الخباارل  نمااا بننهااا وماان خااالر المنعماااش الدولنااة واإلقلنمنااة

 وت قنقا لهذا اللار ا ننبلاف ولال تعاارنر ومعااننر ومنهجنااش مشاترحة وتطبنقهاا

 . سب االقتلال

تنعاار حاار دولااة طاارر  ااف رصااد سناساااتها وتاادابنرها اليعلنااة لمحا  ااة الجرنمااة  -4

 .المنعمةا و ف إجرال تقننماش ليعالنة تلك السناساش والتدابنر وحيالتها

 21المادة 

 التدري  والمساادة التقنية

برناامج تعمر حر دولة طررا قدر اللارورلا علاى إنشاال  و تطاونر  و ت سانن  -0

تاادرنب خااا  للعاااملنن  ااف  جهطتهااا المعننااة بإنياااذ القااانونا وماانهم  علااال الننابااة 

العامة وقلال الت قنق وموعيو الجمارك وتنرهم من العاملنن المحلينن بمنل وحشار 

ونجااوط  ن تشاامر تلااك الباارامج إعااارل . ومحا  ااة الجاارائم المشاامولة بهااذه االتياقنااة

لك البرامجا على وجاه الخصاو  وبقادر ماا نسام  باه وتتناور ت. الموعينن وتبادلهم

 :القانون الداخلفا ما نلف

 الطرائق المستخدمة  ف منل الجرائم المشمولة بهذه االتياقناة وحشايها ومحا  تهاا؛(  )

الدروب واألسالنب التف نستخدمها األشخا  المشتبه  ف للوعهم  ف الجارائم ( ب)

 داخر دور العبورا والتدابنر الملاادل المناسابة؛المشمولة بهذه االتياقنةا بما  ف ذلك 

 مراقبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  رحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الممنوعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش؛(  )

حشر ومراقباة  رحاة عائاداش الجارائم  و الممتلحااش  و المعاداش  و تنرهاا مان ( د)

األدواش واألسالنب المستخدمة  ف نقر  و إخيال  و تمونه تلك العائداش  و الممتلحااش 

حاذلك األساالنب المساتخدمة  اف محا  اة جارائم  و المعداش  و تنرها من األدواشا و

 تساااااااااااااااااار األمااااااااااااااااااوار وتنرهااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان الجاااااااااااااااااارائم المالنااااااااااااااااااة؛

 جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال األدلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة؛( هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا )
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  سااااااالنب المراقبااااااة  ااااااف المناااااااطق التجارنااااااة ال اااااارل والمااااااوان  ال اااااارل؛( و)

المعااداش واألسااالنب ال دنمااة إلنياااذ القااانونا بمااا  ااف ذلااك المراقبااة اإللحتروننااة ( ط)

 عملناااااااااااااااااااااااااااااااش الساااااااااااااااااااااااااااااارنة؛والتساااااااااااااااااااااااااااااالنم المراقااااااااااااااااااااااااااااااب وال

الطرائااق المسااتخدمة  ااف محا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة التااف ترتحااب (  )

باسااتخدام ال واساانب  و شاابحاش االتصاااالش الساالحنة والالساالحنة  و تناار ذلااك ماان 

  شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحار التحنولوجناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ال دنماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة؛

 .الطرائاااااااااااااق المساااااااااااااتخدمة  اااااااااااااف  ماناااااااااااااة اللااااااااااااا انا والشاااااااااااااهود( ط)

لها بعلا علاى تخطانط وتنيناذ بارامج ب اث وتادرنب تساعد الدور األطرار بع -5

ولهاذه . مان هاذه الماادل 0تستهدر تقاسم الخبرل  ف المجاالش المشار إلنها  ف اليقرل 

اللاناااةا تساااتعنن  نلااااا عناااد االقتلاااالا الماااؤتمراش وال لقااااش الدراسااانة اإلقلنمناااة 

 مشاترحاا بماا والدولنة لتعطنط التعاون و يط النقا   ور المشاحر التف تممار شااتال

 . اااااااااااااااف ذلاااااااااااااااك مشااااااااااااااااحر دور العباااااااااااااااور وا تناجاتهاااااااااااااااا الخاصاااااااااااااااة

تشاااجل الااادور األطااارار التااادرنب والمسااااعدل التقنناااة الحينلااانن بتنسااانر تسااالنم  -4

ونجاوط  ن نشامر هاذا التادرنب والمسااعدل . المجرمنن والمسااعدل القانونناة المتبادلاة

نتولاون مساؤولناش ذاش صالة التقننة التدرنب الللو  وإعارل وتبادر الموعينن الذنن 

 . ااااااااااااااااااااااااااااااف الساااااااااااااااااااااااااااااالطاش  و األجهااااااااااااااااااااااااااااااطل المرحطنااااااااااااااااااااااااااااااة

 ف  الة االتياقاش  و الترتنباش المنائنة والمتعددل األطارار القائماةا تعاطط الادور  -1

األطاارارا بالقاادر الااالطما الجهااود المبذولااة لت قنااق  حباار طنااادل ممحنااة  ااف  نشااطة 

الدولناة واإلقلنمناةا و اف إطاار  العملناش والتدرنب الملطلل بها  ف إطار المنعماش

 .سائر االتياقاش  و الترتنباش المنائنة والمتعددل األطرار ذاش الصلة

 32المادة 

 تنفيذ االتفاقية ما خالط التنمية االقتصادية والمساادة التقنية: تدابير أخرى

محانا تتخذ الدور األطرار تدابنر تساعد على التنينذ األممر لهذه االتياقنة قدر اإل -0

من خالر التعاون الدولفا آخذل  ف اعتبارها ما للجرنمة المنعمة من آماار سالبنة  اف 

 .المجتمااااااااال بشاااااااااحر عاااااااااام و اااااااااف التنمناااااااااة المساااااااااتدامة بشاااااااااحر خاااااااااا 
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تبذر الدور األطرار جهودا ملموساةا قادر اإلمحاان وبالتنسانق  نماا بننهاا وحاذلك  -5

 :ماااااااااااااااااال المنعماااااااااااااااااااش الدولنااااااااااااااااااة واإلقلنمنااااااااااااااااااةا ماااااااااااااااااان  جاااااااااااااااااار

تعاونها على مختلر المستوناش مل البلدان النامناةا بلناة تادعنم قادرل تلاك  تعطنط(  )

 البلاااااااادان علااااااااى مناااااااال الجرنمااااااااة المنعمااااااااة عباااااااار الوطننااااااااة ومحا  تهااااااااا؛

طنادل المساعدل المالنة والمادنة المقدمة لدعم ما تبذله البلادان النامناة مان جهاود ( ب)

 عالةا وإلعانتها على تنيناذ  ترمف إلى محا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة محا  ة

 هذه االتياقنة بنجا ؛

تقدنم المساعدل التقننة إلى البلدان النامنة والبلادان التاف تمار اقتصااداتها بمر لاة (  )

وت قنقا لاذلكا تساعى . انتقالنةا لمساعدتها على تلبنة ما ت تا  إلنه لتنينذ هذه االتياقنة

نتعمة إلاى  سااب نخصا  ت دنادا لهاذا الدور األطرار إلى تقدنم تبرعاش حا نة وم

ونجاوط للادور األطارار  نلاا  ن تنعار . اللر   ف آلنة تمونر لدت األمام المت ادل

بعنن االعتبار الخا ا و قا لقانونها الداخلف وأل حام هذه االتياقنةا  ف التبارع لاذلك 

تلحااش ال ساب بنسبة مئونة من األموارا  و مما نعاادر قنماة عائاداش الجارائم  و المم

 التاااااااااااااااااااف تصاااااااااااااااااااادر و قاااااااااااااااااااا أل حاااااااااااااااااااام هاااااااااااااااااااذه االتياقناااااااااااااااااااة؛

تشجنل سائر الدور والمؤسسااش المالناةا  ساب االقتلاالا علاى االنلامام إلنهاا ( د)

 ااف الجهااود المبذولااة و قااا لهااذه المااادل وإقناعهااا بااذلكا خصوصااا بتااو نر المطنااد ماان 

ت قناق  هادار برامج التدرنب والمعداش ال دنمة للبلدان النامنة بلناة مسااعدتها علاى 

 .هذه االتياقنة

نحااون اتخاااذ هااذه التاادابنرا قاادر اإلمحااانا دون مساااي بااللتطاماااش القائمااة بشااأن  -4

المساعدل األجنبنة  و بلنر ذلك من ترتنبااش التعااون الماالف علاى الصاعند المناائف  و 

 .اإلقلنمف  و الدولف

 و متعااددل األطاارار نجااوط للاادور األطاارار  ن تباارم اتياقاااش  و ترتنباااش منائنااة  -1

بشااأن المساااعدل المادنااة و ااف مجااار النقاار واإلماادادا ماال مراعااال الترتنباااش المالنااة 

الالطمااة للاامان  عالنااة وسااائر التعاااون الاادولف المنصااو  علنهااا  ااف هااذه االتياقنااة 

 .ولمنل الجرنمة المنعمة عبر الوطننة وحشيها ومحا  تها
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 39المادة 

 المنع

إلااى تطااونر وتقناانم مشااارنعها الوطننااة وإرسااال وتعطنااط تسااعى الاادور األطاارار  -0

 .  لاار الممارساااش والسناساااش الرامنااة إلااى مناال الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة

تسااعى الاادور األطاارارا و قااا للمبااادئ األساساانة لقانونهااا الااداخلفا إلااى تقلناار  -5

شاارك  اف الير  التف تتاا   الناا  و مساتقبال للجماعااش اإلجرامناة المنعماة لحاف ت

األسوا  المشروعة بعائداش الجرائما وذلك باتخاذ ما نلطم مان التادابنر التشارنعنة  و 

 :وننبلااااف  ن ترحااااط هااااذه التاااادابنر علااااى مااااا نلااااف. اإلدارنااااة  و التاااادابنر األخاااارت

تادعنم التعاااون باانن  جهاطل إنياااذ القااانون  و  علااال النناباة العامااة وباانن الهنئاااش (  )

 نهااااااااااااااااااا قطاااااااااااااااااااع الصااااااااااااااااااناعة؛الخاصااااااااااااااااااة المعننااااااااااااااااااةا بمااااااااااااااااااا  

العماار علااى ولاال معاااننر وإجاارالاش بقصااد صااون سااالمة الهنئاااش العامااة ( ب)

والهنئاش الخاصة المعننةا وحذلك لولل مدوناش لقواعد السلوك للمهن ذاش الصالةا 

 وخصوصااا الم ااامنن وحتاااب العاادر وخباارال اللاارائب االستشااارننن والم اساابنن؛

جرامنااة المنعمااة للمناقصاااش التااف تجرنهااا مناال إسااالل اسااتلالر الجماعاااش اإل(  )

الهنئاااش العامااة وحااذلك لإلعاناااش والاارخ  التااف تمن هااا الهنئاااش العامااة للنشاااط 

 التجار ؛

منل إسالل استخدام الهنئاش االعتبارنة من جانب الجماعاش اإلجرامناة المنعماة؛ ( د)

 :ونجاااااااااااااااااااااااااااااااااوط  ن تشااااااااااااااااااااااااااااااااامر هاااااااااااااااااااااااااااااااااذه التااااااااااااااااااااااااااااااااادابنر

العتبارنة واألشخا  الطبنعننن اللالعنن  ف ا إنشال سجالش عامة عن الهنئاش ا0'

 إنشااااااااااااااااااااال الهنئاااااااااااااااااااااش االعتبارنااااااااااااااااااااة وإدارتهااااااااااااااااااااا وتمونلهااااااااااااااااااااا؛

ا است داث إمحانناة القنااما بواساطة  مار صاادر عان م حماة  و  ناة وسانلة  خارت 5'

مناساابةا بإسااقاط  هلنااة األشااخا  المااداننن بجاارائم مشاامولة بهااذه االتياقنااة للعماار 

المنشأل لمن نطا  والنتها القلائنة وذلك ليتارل طمنناة حمدنرنن للهنئاش االعتبارنة 

 معقولة؛
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ا إنشااال سااجالش وطننااة عاان األشااخا  الااذنن  سااقطش  هلنااتهم للعماار حماادنرنن 4'

 للهنئاش االعتبارنة؛

( د)ا تبادر المعلوماش الواردل  ف الساجالش المشاار إلنهاا  اف اليقارتنن اليارعنتنن 1'

 .ش المختصاااة  اااف الااادور األطااارار األخااارتا مااان هاااذه اليقااارل مااال الهنئاااا4'ا و0'

تسااعى الاادور األطاارار إلااى تعطناااط إعااادل إدمااا  األشااخا  المااداننن بأ عاااار  -4

 .إجرامناااااااااااااااااة مشااااااااااااااااامولة بهاااااااااااااااااذه االتياقناااااااااااااااااة  اااااااااااااااااف المجتمااااااااااااااااال

تسعى الادور األطارار إلاى إجارال تقنانم دور  للصاحوك القانونناة والممارسااش  -1

مادت قابلنتهاا إلساالل االساتلالر مان جاناب اإلدارنة القائمة ذاش الصلة بلناة اساتبانة 

 .الجماعاش اإلجرامنة المنعمة

تسعى الدور األطرار إلى طناادل وعاف الجمااهنر بوجاود الجرنماة المنعماة عبار  -1

ونجوط نشر المعلومااش مان خاالر . الوطننة و سبابها وجسامتها والخطر الذ  تشحله

ب ناث تشامر تادابنر ترماف إلاى  وسائط اإلعالم الجماهنرناة  نمماا حاان ذلاك مناساباا

 .تعطنااااااااط مشاااااااااارحة الجماااااااااهنر  اااااااااف منااااااااال هااااااااذه الجرنماااااااااة ومحا  تهاااااااااا

تبلد حر دولة طرر األمنن العام لممم المت دل باسم وعنوان السلطة  و السلطاش  -1

التااف نمحنهااا  ن تساااعد الاادور األطاارار األخاارت علااى ولاال تاادابنر لمناال الجرنمااة 

 .المنعمة عبر الوطننة

الاادور األطاارارا  سااب االقتلااالا  نمااا بننهااا وماال المنعماااش الدولنااة  تتعاااون -1

وهااذا . واإلقلنمناة المعنناة علااى تعطناط وتطااونر التادابنر المشاار إلنهااا  اف هااذه الماادل

نشاامر المشااارحة  ااف المشااارنل الدولنااة الرامنااة إلااى مناال الجرنمااة المنعمااة عباار 

ر اليئااش المهمشاة اجتماعناا الوطنناةا وذلاك مامال بتخينار وطاأل العارور التاف تجعا

 .عرلة أل عار الجرنمة المنعمة عبر الوطننة

 32المادة 

 مؤتمر األ راف  ي االتفاقية
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ن نشااأ بموجااب هااذا مااؤتمر لمطاارار  ااف االتياقنااة ماان  جاار ت ساانن قاادرل الاادور  -0

األطارار علااى محا  ااة الجرنمااة المنعمااة عبار الوطننااة وتعطنااط تنينااذ هااذه االتياقنااة 

 .واستعراله

ندعو األمنن العام لممم المت دل ماؤتمر األطارار إلاى االنعقااد  اف موعاد  قصااه  -5

ونعتمد مؤتمر األطارار نعاماا داخلناا وقواعاد . سنة وا دل بعد بدل نياذ هذه االتياقنة

بماا  اف ذلاك قواعاد بشاأن )مان هاذه الماادل  1و  4ت حم األنشطة المبننة  ف اليقرتنن 

 (.المتحبااااااااااااادل لااااااااااااادت القناااااااااااااام بتلاااااااااااااك األنشاااااااااااااطةتسااااااااااااادند النيقااااااااااااااش 

من هاذه  0نتيق مؤتمر األطرار على آلناش إلنجاط األهدار المذحورل  ف اليقرل  -4

 :المااااااااااااااااااااااااادلا بمااااااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااف ذلااااااااااااااااااااااااك مااااااااااااااااااااااااا نلااااااااااااااااااااااااف

مان  40و 41و 53تنسنر األنشطة التف تقوم بها الدور األطرار بمقتلى المواد (  )

 علااااى جماااال التبرعاااااش؛ هااااذه االتياقنااااةا بمااااا  ااااف ذلااااك بوسااااائر منهااااا التشااااجنل

تنساانر تبااادر المعلوماااش باانن الاادور األطاارار عاان  نماااط واتجاهاااش الجرنمااة ( ب)

 المنعماااااااة عبااااااار الوطنناااااااة وعااااااان الممارسااااااااش الناج اااااااة  اااااااف محا  تهاااااااا؛

 التعاااااون ماااال المنعماااااش الدولنااااة واإلقلنمنااااة وتناااار ال حومنااااة ذاش الصاااالة؛(  )

 االسااااااااااااااااااااتعرا  الاااااااااااااااااااادور  لتنينااااااااااااااااااااذ هااااااااااااااااااااذه االتياقنااااااااااااااااااااة؛( د)

 .تقاااااااادنم توصااااااااناش لت ساااااااانن هااااااااذه االتياقنااااااااة وت ساااااااانن تنينااااااااذها( هاااااااا )

مااان هاااذه الماااادلا ن صااار ماااؤتمر ( هااا )و( د) 4ألتااارا  اليقااارتنن اليااارعنتنن  -1

األطاارار علااى المعر ااة الالطمااة بالتاادابنر التااف تتخااذها الاادور األطاارار لتنينااذ هااذه 

المعلومااش المقدماة  االتياقنةا والصعوباش التف تواجهها  منال القنام باذلكا مان خاالر

من الدور األطرارا ومن خالر ما قد ننشئه مؤتمر األطارار مان آلنااش اساتعرا  

 .تحمنلنة

تقاادم حاار دولااة طاارر إلااى مااؤتمر األطاارار معلوماااش عاان برامجهااا وخططهااا  -1

وممارساتها وحذلك عن تدابنرها التشرنعنة واإلدارنة الرامنة إلى تنينذ هذه االتياقناةا 

 .ه مؤتمر األطرار سبما نقلف ب

 33المادة 
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 األمانة

نو ر األمانن العاام لممام المت ادل خادماش األماناة الالطماة لماؤتمر األطارار  اف  -0

 .االتياقنة

 :على األمانة -5

مان  45 ن تساعد مؤتمر األطرار على االلطالع باألنشاطة المبنناة  اف الماادل (  )

األطاارار و ن تااو ر الخاادماش هااذه االتياقنااةا و ن تلاال الترتنباااش لاادوراش مااؤتمر 

 الالطمة لها؛

 ن تساااعد الاادور األطاارارا بنااال علااى طلبهاااا علااى تااو نر المعلوماااش لمااؤتمر ( ب)

 مااان هاااذه االتياقناااة؛ 45مااان الماااادل  1األطااارارا  سااابما هاااو متاااوخى  اااف اليقااارل 

 . ن تحير التنسنق الالطم مل  ماناش المنعماش الدولنة واإلقلنمنة ذاش الصلة(  )

 39دة الما

 تنفيذ االتفاقية

تتخااذ حاار دولااة طاارر مااا نلااطم ماان تاادابنرا بمااا  ااف ذلااك التاادابنر التشاارنعنة  -0

واإلدارنةا و قا للمبادئ األساسنة لقانونها الداخلفا للمان تنيناذ التطاماتهاا بمقتلاى 

 .هذه االتياقنة

ماة و قاا للماواد -5 م  ف القاانون الاداخلف لحار دولاة طارر األ عاار المجر   1و 1 تجر 

من هذه االتياقنةا بصرر النعار عان طابعهاا عبار الاوطنف  و عان لالوع  54و 1و

مان هاذه  4مان الماادل  0جماعة إجرامناة منعماة  نهاا علاى الن او المبانن  اف اليقارل 

من هذه االتياقنة للوع جماعة  1االتياقنةا باستمنال ال االش التف تشترط  نها المادل 

 .إجرامنة منعمة

ولاااة طااارر  ن تعتماااد تااادابنر  حمااار صااارامة  و شااادل مااان التااادابنر نجاااوط لحااار د -4

المنصااو  علنهااا  ااف هااذه االتياقنااة ماان  جاار مناال الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة 

 .ومحا  تها

 35المادة 
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 تسوية الن ااات

تسااعى الاادور األطاارار إلااى تسااونة النطاعاااش المتعلقااة بتيساانر  و تطبنااق هااذه  -0

 .االتياقنااااااااااااااااااااااااااااااااااةا ماااااااااااااااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااااااااااااااالر التياااااااااااااااااااااااااااااااااااو 

نعر     نطاع ننشاأ بانن دولتانن  و  حمار مان الادور األطارار بشاأن تيسانر  و  -5

تطبنق هذه االتياقناةا وتتعاذر تساونته عان طرناق التيااو   اف تلاون  تارل طمنناة 

وإذا لام تاتمحن تلاك . معقولة على الت حنما بنال على طلب إ دت تلك الدور األطرار

لاب الت حانما مان االتياا  علاى تنعانم الدور األطارارا بعاد ساتة  شاهر مان تاارنو ط

الت حنما جاط أل  من تلك الدور األطرار  ن ت نر النطاع إلى م حمة العدر الدولنة 

 .بطلااااااااااااااااااااااااب و قااااااااااااااااااااااااا للنعااااااااااااااااااااااااام األساسااااااااااااااااااااااااف للم حمااااااااااااااااااااااااة

نجوط لحر دولة طرر  ن تعلنا وقش التوقنال  و التصادنق علاى هاذه االتياقناة  و  -4

مان هاذه  5نهاا ال تعتبار نيساها ملطماة بااليقرل قبولها  و إقرارها  و االنلمام إلنهااا  

مان هاذه الماادل تجااه     5وال نجوط إلطام الادور األطارار األخارت بااليقرل . المادل

 .دولاااااااااااااااااااااة طااااااااااااااااااااارر تباااااااااااااااااااااد  ممااااااااااااااااااااار هاااااااااااااااااااااذا الااااااااااااااااااااات يع

مان هاذه الماادل  ن تسا ب ذلاك  4نجوط أل  دولة طرر تبد  ت يعا و قا لليقرل  -1

 .منن العام لممم المت دلالت يع  ف    وقش بإشعار نوجه إلى األ

 

 31المادة 

 التوقيع والتصديق والقبوط واإلقرار واالنءمام

حااانون  01إلااى  05نياات  باااب التوقناال علااى هااذه االتياقنااة  مااام جمناال الاادور ماان  -0

 ف بالنرموا إنطالناا مم  ف مقر األمام المت ادل بننوناورك  تاى  5111دنسمبر /األور

 .5115دنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامبر /حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون األور 05

ن ياات  باااب التوقناال علااى هااذه االتياقنااة  نلااا  مااام المنعماااش اإلقلنمنااة للتحاماار  -5

االقتصااد  شارنطة  ن تحاون دولاة وا ادل علاى األقار مان الادور األعلاال  اف تلاك 

 .مااااان هاااااذه الماااااادل 0المنعماااااة قاااااد وقعاااااش علاااااى هاااااذه االتياقناااااة و قاااااا لليقااااارل 
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وتاودع صاحوك التصادنق  و . رارتخلل هذه االتياقنة للتصدنق  و القبور  و اإلق -4

ونجوط أل  منعمة إقلنمنة للتحامر . القبور  و اإلقرار لدت األمنن العام لممم المت دل

االقتصاد   ن تودع صك تصدنقها  و قبولها  و إقرارها إذا حانش قد  علش ذلك دولة 

 و وتعلن تلك المنعمة  ف صك تصادنقها . وا دل على األقر من الدور األعلال  نها

. قبولها  و إقرارها نطا  اختصاصها  نما نتعلق بالمسائر التف ت حمهاا هاذه االتياقناة

 .وتبلاااد  نلاااا تلاااك المنعماااة الودنااال باااأ  تعااادنر ذ  صااالة  اااف نطاااا  اختصاصاااها

نياات  باااب االنلاامام إلااى هااذه االتياقنااة أل  دولااة  و    منعمااة إقلنمنااة للتحاماار  -1

قاار ماان الاادور األعلااال  نهااا طر ااا  ااف هااذه االقتصاااد  تحااون دولااة وا اادل علااى األ

وتعلان المنعماة . وتودع صحوك االنلمام لدت األمانن العاام لممام المت ادل. االتياقنة

اإلقلنمناااة للتحامااار االقتصااااد ا وقاااش انلااامامهاا نطاااا  اختصاصاااها  نماااا نتعلاااق 

ر ذ  وتبلد  نلا تلاك المنعماة الودنال باأ  تعادن. بالمسائر التف ت حمها هذه االتياقنة

 .صلة  ف نطا  اختصاصها

 37المادة 

 العالقة بالبروتوكوالت

 .نجااااااااااوط تحمناااااااااار هااااااااااذه االتياقنااااااااااة ببروتوحااااااااااور وا ااااااااااد  و  حماااااااااار -0

لحف تصب   نة دولة  و منعماة إقلنمناة للتحامار االقتصااد  طر اا  اف بروتوحاور  -5

 .ماااااااااااااا نجااااااااااااب  ن تحااااااااااااون طر ااااااااااااا  ااااااااااااف هااااااااااااذه االتياقنااااااااااااة  نلااااااااااااا

ذه االتياقنااة ملطمااة بااأ  بروتوحااورا مااا لاام تصااب  ال تحاون الدولااة الطاارر  ااف هاا -4

 .طر ااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااف ذلااااااااااااااااااك البروتوحااااااااااااااااااور و قااااااااااااااااااا أل حامااااااااااااااااااه

نيسر    بروتوحور مل ق بهذه االتياقنة باالقتران مل هذه االتياقنةا ومل مراعاال  -1

 .اللر  من ذلك البروتوحور

 38المادة 

 بدن النفاذ

نبااد  نياااذ هااذه االتياقنااة  ااف النااوم التسااعنن ماان تااارنو إنااداع الصااك األربعاانن ماان  -0

وألترا  هذه اليقرلا ال نعتبر . صحوك التصدنق  و القبور  و اإلقرار  و االنلمام
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   صك تودعه منعمة إقلنمنة للتحامر االقتصااد  صاحا إلاا نا إلاى الصاحوك التاف 

 .عمااااااااااااااااااة ودعتهااااااااااااااااااا الاااااااااااااااااادور األعلااااااااااااااااااال  ااااااااااااااااااف تلااااااااااااااااااك المن

نبد  نيااذ هاذه االتياقناةا بالنسابة لحار دولاة  و منعماة إقلنمناة للتحامار االقتصااد   -5

تصااد  علااى هااذه االتياقنااة  و تقبلهااا  و تقرهااا  و تنلاام إلنهاااا بعااد إنااداع الصااك 

األربعنن المتعلق بأ  مان تلاك اإلجارالاشا  اف الناوم المالمانن مان تاارنو إناداع تلاك 

 .لصكالدولة  و المنعمة ذلك ا

 31المادة 

 التعديط

بعد انقلال خمي سنواش على بدل نيااذ هاذه االتياقناةا نجاوط للدولاة الطارر  ن  -0

تقتر  تعدنال لهاا و ن تقدم هذا االقترا  إلى األمنن العاام لممام المت ادلا الاذ  نقاوم 

بنال علنه باإبال  الادور األطارار وماؤتمر األطارار  اف االتياقناة بالتعادنر المقتار  

ونبااذر مااؤتمر األطاارار قصااارت . ر  النعاار  ااف االقتاارا  واتخاااذ قاارار بشااأنهبلاا

وإذا ماا اساتنيدش حار الجهاود . جهده للتوصر إلى توا اق  اف اآلرال بشاأن حار تعادنر

الرامناة إلاى ت قناق توا اق اآلرال دون  ن نتسانى التوصار إلاى اتياا ا نشاترط ألجاار 

ف  صاواش الادور األطارار ال الارل اعتماد التعدنرا حملجأ  خنرا توا ر  تلبناة ملما

 .والمصااااااااااااااااااااااوتة  ااااااااااااااااااااااف اجتماااااااااااااااااااااااع مااااااااااااااااااااااؤتمر األطاااااااااااااااااااااارار

تماري المنعماش اإلقلنمنة للتحامر االقتصااد ا  اف المساائر التاف تنادر  لامن  -5

نطااا  اختصاصااهاا  قهااا  ااف التصااونش  ااف إطااار هااذه المااادل بإدالئهااا بعاادد ماان 

وال نجاوط لتلاك . ياقناةاألصواش مسااو لعادد الادور األعلاال  نهاا األطارار  اف االت

المنعماااش  ن تماااري  قهااا  ااف التصااونش إذا مارسااش الاادور األعلااال  نهااا ذلااك 

 .ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا والعحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالعحي

من هذه المادل خالعا للتصدنق  و القباور  و  0نحون    تعدنر نعتمد و قا لليقرل  -4

 .اإلقاااااااااااااااااااااااارار ماااااااااااااااااااااااان جانااااااااااااااااااااااااب الاااااااااااااااااااااااادور األطاااااااااااااااااااااااارار

ماان هااذه المااادلا  نمااا نتعلااق بااأ  دولااة  0ل نبااد  نياااذ    تعاادنر نعتمااد و قااا لليقاار -1

طررا بعد تسعنن نوما من تارنو إنداع تلك الدولة الطارر لادت األمانن العاام لممام 
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 .المت اااااااادل صااااااااك تصاااااااادنقها علااااااااى ذلااااااااك التعاااااااادنر  و قبولااااااااه  و إقااااااااراره

عندما نبد  نياذ    تعدنرا نصب  ملطما للدور األطرار التاف  عرباش عان قبولهاا  -1

وتعاار الاادور األطاارار األخاارت ملطمااة بأ حااام هااذه االتياقنااة وبااأ   االلتااطام بااها

 .تعدنالش سابقة تحون قد صدقش  و وا قش علنها  و  قرتها

 92المادة 

 االنسحا 

نجااوط للدولااة الطاارر  ن تنساا ب ماان هااذه االتياقنااة بتوجنااه إشااعار حتااابف إلااى  -0

بعاد سانة وا ادل مان تاارنو ونصاب  هاذا االنسا اب نا اذا . األمنن العام لممم المت دل

 .اساااااااااااااااااااااااااتالم األمااااااااااااااااااااااااانن العاااااااااااااااااااااااااام ذلاااااااااااااااااااااااااك اإلشاااااااااااااااااااااااااعار

ال تعااود    منعمااة إقلنمنااة للتحاماار االقتصاااد  طر ااا  ااف هااذه االتياقنااة عناادما  -5

 .تنسااااااا ب مااااااان االتياقناااااااة جمنااااااال الااااااادور األعلاااااااال  اااااااف تلاااااااك المنعماااااااة

اب مان هاذه الماادل االنسا  0نستتبل االنس اب من هاذه االتياقناة بمقتلاى اليقارل  -4

 .من    بروتوحوالش مل قة بها

 99المادة 

 الوديع واللغات

ى األمااااااااانن العاااااااااام لممااااااااام المت ااااااااادل ودنعاااااااااا لهاااااااااذه االتياقناااااااااة -0  .نسااااااااام 

ناااودع  صااار هاااذه االتياقناااةا التاااف تتسااااوت نصوصاااها اإلساااباننة واإلنحلنطناااة  -5

 .ت ادلوالروسنة والصنننة والعربنة واليرنسنة  ف ال جنةا لدت األمنن العام لممم الم

وإمباتا لما تقدما قام الميولون الموقعون  دنااها المخولاون ذلاك  ساب األصاور مان 

 .جانب  حوماتهما بالتوقنل على هذه االتياقنة

 

 

 

 

 



236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  

 .A/RES/55/25ومنقة األمم المت دل * 

ط  بروتوكوط مكا حة ت ري  الم اجريا اا  ريق البر والبحر والجو، المكم ِّ

التفاقية األمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نية
*
 

 

ااتمد وارض للتوقيع والتصديق واالنءمام بموج  قرار الجمعية العامة لألمم 

تشريا  95الدورة الخامسة والخمسوا المؤرخ  ي  25المتحدة 

 2222نو مبر/الثاني

 

 الديباجـة
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إذ تعلااان  ن اتخااااذ تااادابنر  عالاااة لمنااال  البروتوحاااورالااادور األطااارار  اااف هاااذا إن ا

ومحا  ة تهرنب المهاجرنن عن طرنق البر والب ر والجو نتطلب نهجا دولنا شاامالا 

بما  ف ذلاك التعااون وتباادر المعلومااش واتخااذ تادابنر مناسابة  خارتا ومنهاا تادابنر 

 اقتصااااااااادنةا علااااااااى الصااااااااعند الااااااااوطنف واإلقلنمااااااااف والاااااااادولفا -اجتماعنااااااااة 

دنساامبر /حااانون األور 55المااؤرق  11/505إذ تشاانر إلااى قاارار الجمعنااة العامااة و

ا الذ   مَّش  نه الجمعنة الدور األعلال ومنعومة األمم المت دل علاى تعطناط 0333

التعاون الدولف  ف مجار الهجرل الدولنة والتنمنةا من  جر معالجة األساباب الجذرناة 

وعلاى ت قناق  قصاى  اد مان  وائاد الهجارل  للهجرلا وبخاصة ما نتصر منها باليقرا

الدولنة لمن نعننهم األمرا وشجعش اآللناش األقالنمنة واإلقلنمناة ودون اإلقلنمناة علاى 

 االساااااااتمرارا  ساااااااب االقتلاااااااالا  اااااااف معالجاااااااة مساااااااألة الهجااااااارل والتنمناااااااةا

ناة  قاوقهم اإلنسااننة واقتناعا منها بلرورل معاملة المهااجرنن معاملاة إنسااننة و ما

وإذ تلل  ف اعتبارها  نها على الرتم من األعمار التاف الاطلعش بهاا  ة تامةا مان

هااجرنن م ا ر دولنة  خرتا ال نوجد صك شامر نتصدت لجمنال جواناب تهرناب الم

وإذ نقلقهاااا االطدنااااد الحبنااار  اااف  نشاااطة الجماعااااش  وساااائر المساااائر ذاش الصااالةا

األنشااطة اإلجرامنااة ذاش اإلجرامنااة المنعمااة  ااف مجااار تهرنااب المهاااجرنن وسااائر 

 الصاالة المبننااة  ااف هااذا البروتوحااورا التااف ت ل ااق لااررا ععنمااا بالاادور المعننااةا

 ناااال  و  مااان وإذ نقلقهاااا  نلاااا  ن تهرناااب المهااااجرنن نمحااان  ن نعااار    للخطااار 

حاانون  3الماؤرق  14/000وإذ تشنر إلى قرار الجمعنة العاماة  المهاجرنن المعننننا

لذ  قررش  ناه الجمعناة إنشاال لجناة  حومناة دولناة ميتو اة ا ا0331دنسمبر /األور

بااااب العلاااونة مخصصاااة للااار  ولااال اتياقناااة دولناااة شااااملة لمحا  اااة الجرنماااة 

المنعمة عبر الوطننةا ولب ث القنام بولل صحوك دولنة منهاا صاك نتنااور تهرناب 

 المهااااجرنن ونقلهااام بصاااورل تنااار مشاااروعةا بماااا  اااف ذلاااك عااان طرناااق الب ااارا

منها بأن تحمنر اتياقنة األمم المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطنناة واقتناعا 

ا بصك دولف لمحا  ة تهرنب المهاجرنن عن طرنق البر والب ر والجوا سنحون ميناد

 :قد اتيقش على ما نلف ا  ف منل تلك الجرنمة ومحا  تها
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 أحكام اامة -أوال

 9المادة 

 لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نيةالعالقة باتفاقية األمم المتحدة 

اار اتياقنااة األماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار  -0 هااذا البروتوحااور نحم  

 .الوطننااااااااااااااااااااااةا ونحااااااااااااااااااااااون تيساااااااااااااااااااااانره مقترنااااااااااااااااااااااا باالتياقنااااااااااااااااااااااة

تنطبااق   حااام االتياقنااة علااى هااذا البروتوحااورا ماال مراعااال مااا نقتلاانه اخااتالر  -5

 .لااااااااااااااكال ااااااااااااااارا مااااااااااااااا لاااااااااااااام ن اااااااااااااان   نااااااااااااااه علااااااااااااااى خااااااااااااااالر ذ

ماان هااذا البروتوحااور   عاااال مجرمااة و قااا  1تعتباار األ عااار المجرمااة و قااا للمااادل  -4

 .لالتياقنة

 2المادة 

 بياا األغراض

 تاارا  هااذا البروتوحااور هااف مناال ومحا  ااة تهرنااب المهاااجرننا وحااذلك تعطنااط 

التعاااون باانن الااادور األطاارار ت قنقاااا لتلااك اللاناااةا ماال  ماناااة  قااو  المهااااجرنن 

بن  .نالمهرَّ

 3المادة 

 المص لحات المستخدمة

 :ألترا  هذا البروتوحور

تدبنر الدخور تنار المشاروع لشاخ  ماا إلاى " تهرنب المهاجرنن"ن قصد بتعبنر (  )

دولة طرر لني ذلك الشخ  من رعاناها  و من المقنمنن الادائمنن  نهااا وذلاك مان 

و منيعاة مادناة  جر ال صورا بصاورل مباشارل  و تنار مباشارلا علاى منيعاة مالناة  

  خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارت؛

عباااور ال ااادود دون تقن اااد بالشاااروط " الااادخور تنااار المشاااروع"ن قصاااد بتعبنااار ( ب)

 الالطمااااااااااااااااة للاااااااااااااااادخور المشااااااااااااااااروع إلااااااااااااااااى الدولااااااااااااااااة المسااااااااااااااااتقبلة؛

 :   ومنقاااة ساااير  و هوناااة" ومنقاااة الساااير  و الهوناااة الماااطورل"ن قصاااد بتعبنااار (  )

رش ت ونرا مادنا من جانب   0' رش  و  و   شخ  تنار الشاخ   و  ا تحون قد طو  
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ر قانونا بإعداد  و إصادار ومنقاة الساير  و الهوناة نناباة عان دولاة ماا؛   الجهاط المخوَّ

ا  و تحون قد   صدرش بطرنقة تنر سلنمة  و   صار علنهاا باال تناار  و اليسااد  و 5'

  اإلحااااااااااااااااراه  و بأنااااااااااااااااة طرنقااااااااااااااااة تناااااااااااااااار مشااااااااااااااااروعة  خاااااااااااااااارت؛

 ا  و نسااااااااااااااااااتخدمها شااااااااااااااااااخ  تناااااااااااااااااار صااااااااااااااااااا بها الشاااااااااااااااااارعف؛4'

ا ة " السيننة"ن قصد بتعبنر  (د)    نوع من المرحباش المائنةا بما  نها المرحباش الطوَّ

والطائراش المائنةا التف تستخدم  و نمحن استخدامها حوسنلة نقر  و  المالا باستمنال 

الساين ال ربناة  و ساين دعام األساطور  و تنرهااا مان الساين التاف تملحهاا  و تشااللها 

را  ااف الوقااش ال الاارا إال  ااف خدمااة  حومنااة تناار إ اادت ال حوماااش وال تسااتعم

 .تجارنة

 9المادة 

 ن اق االن باق

ننطبااق هااذا البروتوحااورا باسااتمنال مااا ناان  علنااه خال ااا لااذلكا علااى مناال األ عااار 

من هذا البروتوحور والت ر  عنها ومال قة مرتحبنهاا  نمماا  1المجرمة و قا للمادل 

وتحااون لااالعة  نهااا جماعااة إجرامنااة  تحااون تلااك الجاارائم ذاش طااابل عباار وطنااف

 .منعمةا وحذلك على  مانة  قو  األشخا  الذنن نحونون هد ا لتلك الجرائم

 

 

 5المادة 

 مسؤولية الم اجريا الجنائية

ال نصااب  المهاااجرون عرلااة للمال قااة الجنائنااة بمقتلااى هااذا البروتوحااورا نعاارا 

 .البروتوحورمن هذا  1لحونهم هد ا للسلوك المبن ن  ف المادل 

 1المادة 

 التجريم

تعتمااد حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادابنر تشاارنعنة وتاادابنر  خاارت لتجاارنم  -0

األ عار التالنة  ف  ار ارتحابها عمدا ومان  جار ال صاورا بصاورل مباشارل  و تنار 
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 :مباشااااااااااااارلا علاااااااااااااى منيعاااااااااااااة مالناااااااااااااة  و منيعاااااااااااااة مادناااااااااااااة  خااااااااااااارت

 تهرناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب المهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجرنن؛(  )

 :ساااااااااااهنر تهرنااااااااااب المهااااااااااااجرننا بمااااااااااا نلااااااااااافالقناااااااااااما بلاااااااااار  ت( ب)

 ا إعاااااااااااااااااااااااداد ومنقاااااااااااااااااااااااة ساااااااااااااااااااااااير  و هوناااااااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااااااطورل؛0'

 ا تااااادبنر ال صاااااور علاااااى ومنقاااااة مااااان هاااااذا القبنااااار  و تو نرهاااااا  و  ناطتهاااااا؛5'

تمحنن شخ ا لاني مواطناا  و مقنماا دائماا  اف الدولاة المعنناةا مان البقاال  نهاا (  )

ولاةا وذلاك باساتخدام الوساائر دون تقن د بالشروط الالطمة للبقال المشروع  ف تلك الد

 .من هذه اليقرل  و  نة وسنلة  خرت تنار مشاروعة( ب)المذحورل  ف اليقرل اليرعنة 

تعتمااد  نلااا حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادابنر تشاارنعنة وتاادابنر  خاارت  -5

 :لتجرنم

ماان هاذه المااادلا  0الشاروع  اف ارتحاااب جارم ماان األ عاار المجرماة و قااا لليقارل (  )

 رهنااااااااااااااا بالمياااااااااااااااهنم األساساااااااااااااانة لنعامهااااااااااااااا القااااااااااااااانونف؛  ووذلااااااااااااااك 

ا  و 0'( ب) و (  ) 0المسااهمة حشاارنك  ااف   ااد األ عاار المجرمااة و قااا لليقاارل ( ب)

ماان هااذه المااادل وحااذلكا رهنااا بالمياااهنم األساساانة لنعامهااا القااانونفا المساااهمة (  )

 المااادل؛ا ماان هااذه 5'( ب) 0حشاارنك  ااف جاارم ماان األ عااار المجرمااة و قااا لليقاارل 

تنعنم  و توجنه  شخا  آخرنن الرتحاب جرم من األ عار المجرمة و قا لليقارل (  )

 .مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل 0

تعتمد حر دولة طرر ما قد نلطم من تادابنر تشارنعنة وتادابنر  خارت العتباار     -4

 :عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارور

تعااار    للخطااارا  و ن ااارجَّ   ن تعااار    للخطااارا  ناااال  و ساااالمة المهااااجرنن (  )

  ن؛المعنناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

تستتبل معاملة  ولئك المهاجرنن معاملة الإنساننة  و مهننةا بما  ف ذلك للار  ( ب)

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتلاللهما

ماان (  )و' 0'( ب)و(  ) 0عرو ااا مشااددل للعقوبااة  ااف األ عااار المجرمااة و قااا لليقاارل 

هذه المادلا وحذلكا رهنا بالمياهنم األساسنة لنعامها القاانونفا  اف األ عاار المجرماة 
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 .ماااااااااااااااااااااان هااااااااااااااااااااااذه المااااااااااااااااااااااادل(  )و( ب) 5ل و قااااااااااااااااااااااا لليقاااااااااااااااااااااار

لااني  ااف هااذا البروتوحااور مااا نمناال    دولااة طاارر ماان اتخاااذ تاادابنر لااد     -1

 .شخ  نعد  سلوحه جرما بمقتلى قانونها الداخلف

 ت ري  الم اجريا اا  ريق البحر -ثانيا 

 7المادة 

 التعاوا

المهااجرنن تتعاون الدور األطارار إلاى  قصاى  اد ممحانا علاى منال وقمال تهرناب 

 .عن طرنق الب را و قا أل حام قانون الب ار الدولف

 8المادة 

 تدابير مكا حة ت ري  الم اجريا اا  ريق البحر

نجوط للدولة الطرر التف تحون لدنها  سباب معقولة لالشتباه  ف  ن إ دت الساين  -0

لة لادنهاا  و ال جنسانة لهااا  و ت  مار  اف الواقال التف تر ل َعلَمها  و تدَّعف  نهاا مساجَّ

جنسنة الدولة الطرر المعننةا مل  نها تر ل َعلَماا  جنبناا  و تار   إعهاار    َعلَاما 

لااالعة  ااف تهرنااب مهاااجرنن عاان طرنااق الب اارا  ن تطلااب مساااعدل دور  طاارار 

وتباادر الادور األطارار التاف ن طلاب .  خرت لقمل استعمار السيننة  اف ذلاك اللار 

 .اعدل بالقاااادر الممحاااان  ااااف  اااادود إمحانناتهاااااإلنهااااا ذلااااك إلااااى تقاااادنم تلااااك المساااا

نجااوط للدولااة الطاارر التااف تحااون لاادنها  سباا اب معقولااة لالشااتباه  ااف  ن إ اادت  -5

السين التف تماري  رنة المال ة و قا للقانون الدولف وتر ل َعلَم دولة طرر  خارت 

 و ت مر عالماش تسجنر خاصاة بتلاك الدولاة الطارر تعمار  اف تهرناب المهااجرنن 

طرنق الب را  ن تبل  د دولة العَلَام باذلك وتطلاب منهاا تأحناد التساجنرا و ن تطلاب  عن

ماان دولااة العَلَااما  ااف  ااار تأحنااد التسااجنرا إذنااا باتخاااذ التاادابنر المناساابة تجاااه تلااك 

 :ونجاااااوط لدولاااااة العَلَااااام  ن تاااااأذن للدولاااااة الطالباااااة باااااإجرالاش منهاااااا. السااااايننة

 اعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتالل الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايننة؛(  )

 نة؛تيتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين( ب)

اتخااااذ التااادابنر المناسااابة إطال السااايننة وماااا ت ملاااه علاااى متنهاااا مااان  شاااخا  (  )
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وبلائلا  سبما تأذن به دولة العَلَما إذا وجد دلنر نمبش  ن السيننة تعمار  اف تهرناب 

 .المهاااااااااااااااااااااااااااااااااااجرنن عاااااااااااااااااااااااااااااااااان طرنااااااااااااااااااااااااااااااااااق الب اااااااااااااااااااااااااااااااااار

لَام مان هاذه الماادل دولاة العَ  5تبلد الدولة الطرر التف تتَّخذ    تادبنر و قاا لليقارل  -4

 .المعننااااااااااااااة علااااااااااااااى وجااااااااااااااه الساااااااااااااارعة بنتااااااااااااااائج ذلااااااااااااااك التاااااااااااااادبنر

تستجنب الدولة الطرر دون إبطال أل  طلب نرد من دولة طرر  خارت لتقرنار  -1

ما إذا حانش السيننة التف تد عف  نها مسجلة لدنها  و تر ال َعلَمهاا ن اق لهاا ذلاكا و ن 

 .مااااااان هاااااااذه الماااااااادل 5تساااااااتجنب أل  طلاااااااب اساااااااتئذان ن قااااااادَّم و قاااااااا لليقااااااارل 

ماان هااذا البروتوحااورا  ن تجعاار إصاادار  1نجااوط لدولااة العَلَااما اتساااقا ماال المااادل  -1

اإلذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتيق علنها مل الدولة الطالبةا بماا  نهاا الشاروط 

وال تتخاذ الدولاة الطارر    . المتعلقة بالمسؤولنة ومدت ماا سانتخذ مان تادابنر  علناة

مان دولاة العَلَاما باساتمنال التادابنر اللارورنة إلطالاة  تدابنر إلا نة دون إذن صرن 

خطر وشنك علاى  ناال األشاخا   و التادابنر المنبمقاة مان اتياقااش منائناة  و متعاددل 

 .األطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارار تتصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار بالمولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع

تعنن حر دولة طرر سلطة  وا عناد اللارورلا سالطاش تتلقاى طلبااش المسااعدل  -1

ر اال علمهاااا وطلباااش االسااتئذان باتخاااذ  وطلباااش تأحنااد تسااجنر الساايننة  و  قهااا  ااف

وتخطار جمنال الادور األطارار األخارت . التدابنر المناسبةا وترد على تلاك الطلبااش

 .بذلك التعنننا عن طرنق األمانن العااما  اف تلاون شاهر وا اد مان تاارنو التعنانن

إذا توا رش للدولة الطرر  سباب وجنه ة لالشتبا اه  اف  ن إ ادت السيا ن لاالعة  -1

عل ش شبنهة   ف تهرنب المهاجرنن عن طرنق الب را وال ت مر  نة جنسنة  و ربما ج 

وإذا ع مار علاى دلنار . بسيننة لني لها جنسنةا جاط لها  ن تعتلف تلك السيننة وتيتشاها

نؤحد االشتباها تتخذ الدولة الطرر التدابنر المناسابة و قاا للقاانوننن الاداخلف والادولف 

 .ذو  الصلة

 1المادة 

   وقائيةشرو
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مان هاذا  1عندما تتَّخذ إ دت الدور األطارار تادابنر لاد سايننة مااا و قاا للماادل  -0

 :البروتوحااااااااااااااااورا ت اااااااااااااااار  تلااااااااااااااااك الدولااااااااااااااااة الطاااااااااااااااارر علااااااااااااااااى

  ن تحياار سااالمة األشااخا  الموجااودنن علااى متنهااا ومعاااملتهم معاملااة إنساااننة؛(  )

 و  مولتهاا   ن تأخذ بعنن االعتبار الواجب لرورل عدم تعارن   مان السايننة( ب)

 للخطر؛

 ن تأخااذ بعاانن االعتبااار الواجااب لاارورل عاادم المساااي بالمصااال  التجارنااة  و (  )

 القانونناااااااااااااة لدولاااااااااااااة العَلَااااااااااااام  و    دولاااااااااااااة  خااااااااااااارت ذاش مصااااااااااااال ة؛

 ن تحيرا  ف  ادود اإلمحاننااش المتا اةا  ن نحاون    تادبنر ن تَّخاذ بشاأن السايننة ( د)

 .سااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنما مااااااااااااااااااااااااااااااااااااان النا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااة البنئناااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

من هاذا البروتوحاور قائماة  1مبش  ن  سباب التدابنر المتخذل عمال بالمادل عندما ن -5

علااى تناار  سااايا تعااو  الساايننة عاان    خسااارل  و لاارر قااد نحااون ل ااق بهاااا 

 .شااااارنطة  ال تحاااااون السااااايننة قاااااد ارتحباااااش     عااااار نساااااو    التااااادابنر المتَّخاااااذل

صاارا نااولى االعتبااار الواجااب  ااف    تاادبنر ن تَّخااذ  و ن عتمااد  و ن نيَّااذ و قااا لهااذا الي -4

 :للاااااااااااااااااااااااااااااارورل عاااااااااااااااااااااااااااااادم اإلخااااااااااااااااااااااااااااااالر  و المساااااااااااااااااااااااااااااااي

ب قااو  الاادور المشاااطئة والتطاماتهااا وممارسااتها لوالنتهااا القلااائنة و قااا لقااانون (  )

 الب ار الدولف؛

 و بصال نة دولة العَلَام  اف ممارساة الوالناة القلاائنة والسانطرل  اف الشاؤون ( ب) 

 .علقاااااااااااااااااااة بالسااااااااااااااااااايننةاإلدارناااااااااااااااااااة والتقنناااااااااااااااااااة واالجتماعناااااااااااااااااااة المت

ال نجوط اتخاذ    تدبنر  ف الب ر عماال بهاذا اليصار إال مان جاناب ساين  ربناة  -1

 و طائراش عسحرنة  و سين  و طائراش  خرت ت مر عالماش وال ة ونسهر تبانن 

لة بذلك  .حونها  ف خدمة  حومنة و نها مخو 

 المنع والتعاوا والتدابير األخرى -ثالثا

 92المادة 

 المعلومات
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من االتياقناةا وت قنقاا ألهادار هاذا البروتوحاورا  51و 51دون مساي بالمادتنن  -0

ت ر  الادور األطارارا وبخاصاة تلاك التاف لهاا  ادود مشاترحة  و التاف تقال علاى 

ب عبرهااا المهاااجرونا علااى  ن تتبااادر  نمااا بننهاااا و قااا لنعمهااا  الاادروب التااف نهاار 

 :اش صاااااااالة بااااااااأمور مماااااااارالقانوننااااااااة واإلدارنااااااااة الداخلنااااااااةا    معلوماااااااااش ذ

نقاط االنطال  والمقصدا وحذلك الادروب والنااقلنن ووساائر النقارا المعارور  و (  )

المشتبه  ف  نها تستخدم من جانب جماعة إجرامنة منعمة لالعة  ف السالوك المبان ن 

 مااااااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااااااذا البروتوحاااااااااااااااااااااااااور؛ 1 اااااااااااااااااااااااااف الماااااااااااااااااااااااااادل 

عماة المعارور  و هونة و سالنب عمر التنعنمااش  و الجماعااش اإلجرامناة المن( ب)

 ماان هااذا البروتوحااور؛ 1المشااتبه  ااف  نهااا لااالعة  ااف الساالوك المباان ن  ااف المااادل 

صا ة ومااائق الساير الصااادرل عان الدولااة الطارر وسااالمتها مان  نااث الشااحرا (  )

 وحااذلك ساارقة نماااذ  ومااائق سااير  و هونااة  و مااا نتصاار بااذلك ماان إسااالل اسااتعمالها؛

ونقلهاااما وت اااونر وماااائق الساااير  و الهوناااة وساااائر و ساااالنب إخياااال األشاااخا  ( د)

ماان هااذا البروتوحااور  و استنساااخها  و  1المسااتعملة  ااف الساالوك المباان ن  ااف المااادل 

 ناطتهااا بصااورل تناار مشااروعةا  و تناار ذلااك ماان  شااحار إسااالل اسااتعمالهاا وساابر 

 حشااااااااااااااااااااااااااااااااار تلاااااااااااااااااااااااااااااااااك الوساااااااااااااااااااااااااااااااااائر واألساااااااااااااااااااااااااااااااااالنب؛

ة إلاى منال السالوك المبان ن  اف الخبراش التشرنعنة والممارساش والتدابنر الرامنا( ه )

 ماااااااااااااااااااااان هااااااااااااااااااااااذا البروتوحااااااااااااااااااااااور ومحا  تااااااااااااااااااااااه؛ 1المااااااااااااااااااااااادل 

المعلوماش العلمنة والتحنولوجنة الميندل ألجهطل إنياذ القاانونا بلناة تعطناط قادرل ( و)

مان هاذا البروتوحاور وحشايه  1بعلها الابع  علاى منال السالوك المبان ن  اف الماادل 

 .والت اااااااااااااااااااااار  عنااااااااااااااااااااااه ومال قااااااااااااااااااااااة المتااااااااااااااااااااااورطنن  نااااااااااااااااااااااه

متماار الدولااة الطاارر التااف تتلقااى معلوماااش أل  طلااب ماان الدولااة الطاارر التااف ت -5

 . رسلش تلك المعلوماش نلل قنودا على استعمالها

 99المادة 

 التدابير الحدودية
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دون اإلخااالر بالتعهااداش الدولنااة  نمااا نتعلااق ب رناا ة  رحااة النااايا تعااطط الاادور  -0

بقادر ماا نحاون ذلاك لارورنا األطرار اللاوابط ال دودناة إلاى  قصاى  اد ممحانا 

 .لمناااااااااااااااااااااااااااااااال وحشاااااااااااااااااااااااااااااااار تهرنااااااااااااااااااااااااااااااااب المهاااااااااااااااااااااااااااااااااجرنن

تعتمد حار دولاة طارر تادابنر تشارنعنة  و تادابنر  خارت مناسابة لحاف تمنالا إلاى  -5

 قصى  د ممحنا استخدام وسائر النقر التف نشللها النااقلون التجاارنون  اف ارتحااب 

 .ورماااااان هااااااذا البروتوحاااااا 1ماااااان المااااااادل (  ) 0اليعاااااار المجاااااارم و قااااااا لليقاااااارل 

تشمر تلك التدابنرا عناد االقتلاالا ودون اإلخاالر باالتياقنااش الدولناة المنطبقاةا  -4

إرسال التطام النااقلنن التجاارنننا بماا  اف ذلاك    شارحة نقار  و مالاك  و مشال ر    

وساانلة نقاارا بالتأحااد ماان  ن حاار الرحاااب ن ملااون ومااائق السااير اللاارورنة لاادخور 

 .الدولة المستقبلة

دولة طرر التدابنر الالطمةا و قا لقانونها الداخلفا لير  جطالاش  ف  تتخذ حر -1

 .مااااااان هاااااااذه الماااااااادل 4 ااااااااالش اإلخاااااااالر باااااااااللتطام المبااااااان ن  اااااااف اليقااااااارل 

تنعاار حاار دولااة طاارر  ااف اتخاااذ تاادابنر تساام ا و قااا لقانونهااا الااداخلفا بعاادم  -1

طنن  ااف ارتحاااب   عااار مجرمااة و  قااا لهااذا الموا قااة علااى دخااور األشااخا  المتااور  

 .البروتوحااااااااااااااااااااااااااااورا  و إللااااااااااااااااااااااااااااال تأشاااااااااااااااااااااااااااانراش ساااااااااااااااااااااااااااايرهم

من االتياقن ةا تنعر الدور األطرار  اف تعطناط التعااون  51دون المساي بالمادل  -1

 نما بنن  جهطل مراقباة ال ادودا وذلاك بوساائر منهاا إنشاال قناواش مباشارل لالتصاار 

 .والم ا عة علنها

 

 

 92المادة 

 أما ومراقبة الوثائق

دول ة طرر ما قد نل طم من تدابنرا  ف   دود اإلمحانناش المتا  ةا للامان تتخذ حر 

 :ما نلف
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 ن تحون ومائق الساير  و الهوناة التاف تصادرها ذاش نوعناة نصاعب معهاا إساالل (  )

استعمار تلك الوماائق  و تطونرهاا  و ت ونرهاا  و تقلنادها  و إصادارها بصاورل تنار 

 مشروعة؛

ر  و الهونااة التااف تصاادرها الاادور األطاارار  و التااف سااالمة و ماان ومااائق السااي( ب)

 .تصدر ننابة عنهاا ومنل إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورل تنر مشروعة

 93المادة 

 شراية الوثائق وصالحيت ا

تبادر الدولة الطررا بنال على طلب دولة طرر  خرتا إلاى الت قاقا و قاا لقانونهاا 

ةا مان شارعنة وصاال نة وماائق الساير  و الداخلفا و ف تلاون  تارل طمنناة معقولا

الهوناااة التاااف   صااادرش  و ن اااطعم  نهاااا   صااادرش باسااامها ون شاااتبه  اااف  نهاااا تساااتعمر 

 .من هذا البروتوحور 1ألترا  القنام بالسلوك المبن ن  ف المادل 

 99المادة 

 التدري  والتعاوا التقني

ا   -0 ط التدرن ب المتخص   لماوعيف الهجا رل وتنرها م تو ر الدور األطرار  و تعط  

مااان هاااذا  1مااان الماااوعينن المختصااانن  اااف مجاااار منااال السااالوك المبااان ن  اااف الماااادل 

البروتوحور و ف المعاملة اإلنساننة للمهاجرنن الذنن نحونون هد ا لذلك السالوكا مال 

 .ا تااااااااااارام  قاااااااااااوقهم حماااااااااااا هاااااااااااف مبن ناااااااااااة  اااااااااااف هاااااااااااذا البروتوحاااااااااااور

منعمااش الدولناة المختصاة والمنعمااش تتعاون الدور األطرار  نما بننهاا ومال ال -5

تناار ال حومنااة وسااائر المنعماااش ذاش الصاالة وعناصاار المجتماال الماادنف األخاارتا 

 سب االقتلالا لمانا لتو نر تدرنب للعااملنن  اف  قالنمهاا بماا نحياف لمنال السالوك 

ماان هااذا البروتوحااور ومحا  تااه والقلااال علنااه و مانااة  قااو   1المباان ن  ااف المااادل 

 :ونشاااااامر هااااااذا التاااااادرنب. ن الااااااذنن نحونااااااون هااااااد ا لااااااذلك الساااااالوكالمهاااااااجرن

 تعطنااااااااااااااااط  ماااااااااااااااان ومااااااااااااااااائق السااااااااااااااااير وت ساااااااااااااااانن نوعنتهااااااااااااااااا؛(  )

ر علاااااااااى وماااااااااائق الساااااااااير  و الهوناااااااااة الماااااااااطورل وحشااااااااايها؛( ب)  التعااااااااارا

جماااال المعلوماااااش االسااااتخبارنة الجنائنااااةا خصوصااااا المتعلقااااة بحشاااار هونااااة (  )
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 1لعة  ف السالوك المبانن  اف الماادل الجماعاش اإلجرامنة المنعمة المعرور  نها لا

من هذا البروتوحور  و المشتبه  ف  نهاا لاالعة  ناها واألساالنب المساتخدمة  اف نقار 

بننا وإسااالل اسااتعمار ومااائق السااير  و الهونااة ألتاارا  الساالوك  المهاااجرنن المهاارَّ

 ا ووسااااائر اإلخيااااال المسااااتخدمة  ااااف تهرنااااب المهاااااجرنن؛1المباااانن  ااااف المااااادل 

بنن عناد نقااط الادخور والخارو  ت سنن ( د) إجرالاش الحشر عن األشاخا  المهارَّ

 التقلندناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وتناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار التقلندنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة؛

المعاملاااة اإلنسااااننة للمهااااجرنن وصاااون  قاااوقهم حماااا هاااف مبن ناااة  اااف هاااذا ( هااا )

 .البروتوحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور

تنعر الدور األطرار التف لدنها خبرل  ف هذا المجار  ف تقدنم مساعدل تقننة إلاى  -4

ماار اسااتخدامها حبلاادان منشااأ  و عبااور لمشااخا  الااذنن نحونااون هااد ا الاادور التااف نح

وتباذر الادور األطارار قصاارت . مان هاذا البروتوحاور 1للسالوك المبانن  اف الماادل 

جهااادها لتاااو نر الماااوارد الالطماااةا حالمرحبااااش والااانعم ال اساااوبنة و جهاااطل   ااا  

 .1الومائقا لمحا  ة السلوك المبنن  ف المادل 

 95المادة 

 ير المنع األخرىتداب

تتخااذ حاار دولااة طاارر تاادابنر للاامان قنامهااا بتااو نر  و تعطنااط باارامج إعالمنااة  -0

مان هاذا البروتوحاور هاو نشااط  1لطنادل الوعف العام بأن السالوك المبان ن  اف الماادل 

إجرامف حمنرا ما ترتحبه جماعاش إجرامنة منعمة بهدر الرب ا و نه نساب  ب مخااطر 

 .ننننشدندل للمهاجرنن المع

مان االتياقناةا تتعااون الادور األطارار  اف منادان اإلعاالم بهادر  40و قا للمادل  -5

 .ال نلولااة دون وقااوع المهاااجرنن الم تملاانن لاا انا للجماعاااش اإلجرامنااة المنعمااة

طا  سااب االقتلااالا الباارامج اإلنمائنااة والتعاااون  -4 تاارو  حاار دولااة طاارر  و تعااط  

دولفا مال مراعاال الواقال االجتمااعف االقتصااد  على الصعند الوطنف واإلقلنمف وال

للهجاارلا وإنااالل اهتمااام خااا  للمناااطق اللااعنية اقتصااادنا واجتماعناااا ماان  جاار 
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االقتصاادنة الجذرناة لتهرناب المهااجرننا ممار اليقاار  -محا  اة األساباب االجتماعناة 

 .والتخلر

 91المادة 

 تدابير الحماية والمساادة

ورا تتخااذ حاار دولااة طااررا بمااا نتسااق ماال التطاماتهااا لاادت تنينااذ هااذا البروتوحاا -0

بمقتلااى القااانون الاادولفا حاار التاادابنر المناساابةا بمااا  ااف ذلااك ساان التشاارنعاش عنااد 

االقتلالا لصون و مانة  قاو  األشاخا  الاذنن نحوناون هاد ا للسالوك المبانن  اف 

قا مااان هاااذا البروتوحاااورا  سااابما نمااان هم إناهاااا القاااانون الااادولف المنطبااا 1الماااادل 

وبخاصااة ال ااق  ااف ال نااال وال ااق  ااف عاادم الخلااوع للتعااذنب  و تنااره ماان  شااحار 

 .المعاملااااااااااااااااة  و العقوبااااااااااااااااة القاساااااااااااااااانة  و الالإنساااااااااااااااااننة  و المهننااااااااااااااااة

تتخذ حر دولة طارر التادابنر المناسابة لحاف تاو   ر للمهااجرنن  ماناة مالئماة مان  -5

ماعااشا بسابب حاونهم العنر الذ  نمحن  ن نسلَّط علنهما سوال من جانب   راد  و ج

 .ماااااااااان هااااااااااذا البروتوحااااااااااور 1هااااااااااد ا للساااااااااالوك المباااااااااانن  ااااااااااف المااااااااااادل 

تااو ر حاار دولااة طاارر المساااعدل المناساابة للمهاااجرنن الااذنن تتعاار    ناااتهم  و  -4

 .مان هاذا البروتوحاور 1سالمتهم للخطر بسبب حونهم هد ا للسلوك المبن ن  ف الماادل 

األطاارار  ااف االعتبااار مااا للنسااال  لاادت تطبنااق   حااام هااذه المااادلا تأخااذ الاادور -1

 .واألطيااااااااااااااااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااااااااااااااان ا تناجاااااااااااااااااااااااااااااااااش خاصااااااااااااااااااااااااااااااااة

من هذا البروتوحورا  1 ف  ار ا تجاط شخ  حان هد ا لسلوك مبن ن  ف المادل  -1

تتقند حر دولة طارر بالتطاماتهاا بمقتلاى اتياقناة  ننناا للعالقااش القنصالنة
(0)

ا  نمماا 

دون إبطااالا علااى األ حااام تنطبااقا بمااا  نهااا مااا نتعلااق باااطالع الشااخ  المعناافا 

 .المتعلقة بإبال  الموعينن القنصلننن واالتصار بهم

 

 97المادة 

 االتفاقات والترتيبات
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تنعاار الاادور األطاارار  ااف إباارام اتياقاااش منائنااة  و إقلنمنااة  و ترتنباااش تنينذنااة  و 

 :مااااااااااااااااااااااااااذحراش تياااااااااااااااااااااااااااهم تسااااااااااااااااااااااااااتهدر مااااااااااااااااااااااااااا نلااااااااااااااااااااااااااف

مان هاذا  1ك المبانَّن  اف الماادل ت دند  نسب و نجل التادابنر لمنال ومحا  اة السالو(  )

 البروتوحور؛

 .تعطنط   حام هذا البروتوحور  نما بننها و ( ب)

 98المادة 

بيا  إاادة الم اجريا الم رَّ

اار وتقباارا دون إبطااال ال مسااو    لااه  و تناار  -0 توا ااق حاار دولااة طاارر علااى  ن تنس  

ماان هااذا  1 معقااورا إعااادل الشااخ  الااذ  نحااون هااد ا للساالوك المباانَّن  ااف المااادل

البروتوحورا والذ  هو من رعاناها  و نتمتَّال ب اق اإلقاماة الدائماة  اف إقلنمهاا وقاش 

 .إعادته

تنعاار حاار دولااة طاارر  ااف إمحاننااة تنساانر وقبااور إعااادل    شااخ  نحااون هااد ا  -5

ماان هااذا البروتوحااور ونتمتاال ب ااق اإلقامااة الدائمااة  ااف  1للساالوك المباانن  ااف المااادل 

 .الدولاااااااااة المساااااااااتقبلة و قاااااااااا لقانونهاااااااااا الاااااااااداخلفإقلنمهاااااااااا وقاااااااااش دخولاااااااااه 

بنال على طلاب الدولاة الطارر المساتقبلةا تت قاق الدولاة الطارر متلقناة الطلابا  -4

دون إبطااال ال مسااو    لااه  و تناار معقااورا ممااا إذا حااان الشااخ  الااذ  نحااون هااد ا 

ماة من هاذا البروتوحاور مان رعاناهاا  و نتمتال ب اق اإلقا 1للسلوك المبنن  ف المادل 

 .الدائمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف إقلنمهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ماان هااذا  1تنساانرا إلعااادل الشااخ  الااذ  نحااون هااد ا للساالوك المباانن  ااف المااادل  -1

البروتوحااور ولنسااش لدنااه ومااائق صاا ن ةا توا ااق الدولااة الطاارر التااف نحااون ذلااك 

الشخ  من رعاناها  و نتمتل ب ق اإلقامة الدائمة  اف إقلنمهاا علاى  ن تصادرا بناال 

ر المسااتقبلةا مااا قااد نلااطم ماان ومااائق سااير  و    إذن آخاار علااى طلااب الدولااة الطاار

 .لتمحااااااانن ذلاااااااك الشاااااااخ  مااااااان الساااااااير إلنهاااااااا ودخولاااااااه إقلنمهاااااااا مجاااااااددا

 1تتخذ حر دولة طرر معننة بإعادل شخ  نحون هد ا للسلوك المبنن  اف الماادل  -1

من هذا البروتوحور حار التادابنر الالطماة لتنيناذ اإلعاادل علاى ن او مانعم ومال إناالل 
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 .عتباااااااااااااااار الواجاااااااااااااااب لساااااااااااااااالمة ذلاااااااااااااااك الشاااااااااااااااخ  وحرامتاااااااااااااااهاال

نجوط للدور األطرار  ن تتعاون مال المنعمااش الدولناة المختصاة  اف تنيناذ هاذه  -1

 .المادل

ال تمي هذه المادل بأ   ق نمن ه    قانون داخلف لدت الدولة الطرر المساتقبلة  -1

 .البروتوحااورماان هااذا  1لمشااخا  الااذنن نحونااون هااد ا للساالوك المباانن  ااف المااادل 

ال تخاار هااذه المااادل بااللتطاماااش المبرمااة  ااف إطااار    معاهاادل  خاارت منطبقااةا  -1

منائنة  و متعددل األطرارا  و    اتيا   و ترتنب تنينذ  آخر معمور باه ن حاما حلناا 

مان هاذا  1 و جطئناا إعادل األشخا  الذنن نحونون هاد ا للسالوك المبانن  اف الماادل 

 .البروتوحور

 أحكام ختامية -رابعا

 91المادة 

 شر  وقاية

لااني  ااف هااذا البروتوحااور مااا نمااي بسااائر ال قااو  وااللتطاماااش والمسااؤولناش  -0

للاادور واأل ااراد بمقتلااى القااانون الاادولفا بمااا  ااف ذلااك القااانون اإلنسااانف الاادولف 

وبروتوحاور عاام ( 4)0310والقانون الدولف ل قو  اإلنسانا وخصوصا اتياقنة عام 

لخاصنن بولل الالجئننا  نمما انطبقاا ومبد  عدم اإلعادل قسارا الاوارد ا( 1)0311

 . نهما

ت يسَّر وتطبَّق التدابنر المبن نة  ف هذا البروتوحور على ن و ال ننطو  علاى تمنناط  -5

. مان هاذا البروتوحاور 1تجاه األشخا  بسبب حاونهم هاد ا لسالوك مبان ن  اف الماادل 

 .نر متسقا مل مبادئ عدم التمننط المعترر بها دولناونحون تيسنر وتطبنق تلك التداب

 

 

 

 22المادة 
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 تسوية الن ااات

تسااعى الاادور األطاارار إلااى تسااونة النطاعاااش المتعلقااة بتيساانر  و تطبنااق هااذا  -0

 .البروتوحااااااااااااااااااااااااااااااااور ماااااااااااااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااااااااااااالر التياااااااااااااااااااااااااااااااااو 

نعر     نطاع ننشاأ بانن دولتانن  و  حمار مان الادور األطارار بشاأن تيسانر  و  -5

البروتوحورا وتتعذ ر تسونته عن طرنق التياو   ف تلون  ترل طمنناة تطبنق هذا 

وإذا لم تتمحن تلاك . معقولةا على الت حنما بنال على طلب إ دت تلك الدور األطرار

الدور األطارارا بعاد ساتة  شاهر مان تاارنو طلاب الت حانما مان االتياا  علاى تنعانم 

لنطاع إلى م حمة العدر الدولنة الت حنما جاط أل  من تلك الدور األطرار  ن ت نر ا

 .بطلااااااااااااااااااااااااب و قااااااااااااااااااااااااا للنعااااااااااااااااااااااااام األساسااااااااااااااااااااااااف للم حمااااااااااااااااااااااااة

نجوط لحر دولة طرر  ن تعلنا وقش التوقنل  و التصدنق علاى هاذا البروتوحاور  -4

مان هاذه  5 و قبوله  و إقراره  و االنلمام إلناها  نهاا ال تعتبار نيساها ملطماة بااليقرل 

مان هاذه الماادل تجااه     5خارت بااليقرل وال نجوط إلطام الادور األطارار األ. المادل

 .دولاااااااااااااااااااااة طااااااااااااااااااااارر  بااااااااااااااااااااادش ممااااااااااااااااااااار هاااااااااااااااااااااذا الااااااااااااااااااااات يع

مان هاذه الماادل  ن تسا ب ذلاك  4نجوط أل  دولة طرر تبد  ت يعا و قا لليقرل  -1

ه إلى األمنن العام لممم المت دل  .الت يع  ف    وقش بإشعار نوج 

 29المادة 

 التوقيع والتصديق والقبوط واإلقرار واالنءمام

حاانون  01إلاى  05ن يت  باب التوقنل على هذا البروتوحور  مام جمنال الادور مان  -0

 ف بالنرموا إنطالناا مم  ف مقر األمم المت دل بننوناورك  تاى  5111دنسمبر / األور

 .5115دنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامبر /حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون األور 05

ن يت  بااب التوقنال علاى هاذا البروتوحاور  نلاا  ماام المنعمااش اإلقلنمناة للتحامار  -5

القتصاد ا شرنطة  ن تحون دولاة وا ادل علاى األقار مان الادور األعلاال  اف تلاك ا

 .ماااان هااااذه المااااادل 0المنعمااااة قااااد وق عااااش علااااى هااااذا البروتوحااااور و قااااا لليقاااارل 

وتودع صاحوك التصادنق . نخلل هذا البروتوحور للتصدنق  و القبور  و اإلقرار -4
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ونجااوط أل  منعمااة إقلنمنااة . ل و القبااور  و اإلقاارار لاادت األماانن العااام لمماام المت ااد

للتحامر االقتصاد   ن تودع صك تصدنقها  و قبولهاا  و إقرارهاا إذا حاناش قاد  علاش 

وتعلان تلاك المنعماة  اف صاك . ذلك دولة وا دل على األقر من الدور األعلاال  نهاا

تصدنقها  و قبولها  و إقرارهاا نطاا  اختصاصاها  نماا نتعلاق بالمساائر التاف ن حمهاا 

وتبلااد  نلااا تلااك المنعمااة الودناال بااأ  تعاادنر ذ  صاالة  ااف نطااا  . روتوحااورهااذا الب

 .اختصاصها

نيت  باب االنلمام إلى هذا البروتوحور أل  دولاة  و    منعماة إقلنمناة للتحامار  -1

االقتصاااد  تحااون دولااة وا اادل علااى األقاار ماان الاادور األعلااال  نهااا طر ااا  ااف هااذا 

وتعلان    . األمانن العاام لممام المت ادل وتاودع صاحوك االنلامام لادت. البروتوحور

منعمة إقلنمنة للتحامار االقتصااد ا وقاش انلامامهاا نطاا  اختصاصاها  نماا نتعلاق 

وتبلد  نلاا تلاك المنعماة الودنال باأ  تعادنر . بالمسائر التف ن حمها هذا البروتوحور

 .ذ  صلة  ف نطا  اختصاصها

 22المادة 

 بدن النفاذ

وحور  ف النوم التسعنن من تارنو إناداع الصاك األربعانن مان نبد  نياذ هذا البروت -0

صحوك التصدنق  و القبور  و اإلقرار  و االنلماما على  ال نبد  نيااذه قبار بادل نيااذ 

وألتاارا  هااذه اليقاارلا ال نعتباار    صااك تودعااه منعمااة إقلنمنااة للتحاماار . االتياقنااة

ر األعلااال  ااف تلااك االقتصاااد  صااحا الااا نا إلااى الصااحوك التااف  ودعتهااا الاادو

 .المنعمة

نبد  نياذ هذا البروتوحورا بالنسبة لحر دولة  و منعمة إقلنمنة للتحامار االقتصااد   -5

ه  و تنلاام إلنااه  بعاا د إنااداع الصااك  -تصااد   علااى هااذا البروتوحااور  و تقبلااه  و تقاار 

ك  اف الناوم المالمانن مان تاارنو إناداع تلا -األربعنن المتعلق بأ  من تلك اإلجرالاش 

الدولة  و المنعمة ذلك الصك ذا الصلةا  و  ف تارنو بدل نياذ هذا البروتوحور عماال 

 .من هذه المادلا  نهما حان الال ق 0باليق رل 
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 23المادة 

 التعديط

بعد انقلال خمي سنواش على بدل نيااذ هاذا البروتوحاورا نجاوط للدولاة الطارر  -0

ذلاك االقتارا  إلاى األمانن العاام لممام   ف البروتوحور  ن تقتر  تعدنال لها و ن تقدم

المت دلا الذ  نقوم بنال علنه بإبال  الدور األطرار ومؤتمر األطارار  اف االتياقناة 

وتبااذر الاادور . بالتعاادنر المقتاار  بلاار  النعاار  ااف االقتاارا  واتخاااذ قاارار بشااأنه

األطاارار  ااف هااذا البروتوحااورا المجتمعااة  ااف مااؤتمر األطاارارا قصااارت جهاادها 

ص ر إلى توا ق  ف اآلرال بشأن حر تعدنرا وإذا ما اساتنيدش حار الجهاود الرامناة للتو

إلى ت قنق توا ق اآلرال دون  ن نتسنى التوصر إلى اتيا ا نشترط العتمااد التعادنرا 

حملجااأ  خناارا تااوا ر  تلبنااة ملمااف  صااواش الاادور األطاارار  ااف هااذا البروتوحااور 

تة  ااااااااااااااف اجتماااااااااااااااع مااااااااااااااؤتمر األ  .طاااااااااااااارارال الاااااااااااااارل والمصااااااااااااااو  

تماري المنعماش اإلقلنمنة للتحامر االقتصااد ا  اف المساائر التاف تنادر  لامن  -5

نطااا  اختصاصااهاا  قهااا  ااف التصااونش  ااف إطااار هااذه المااادل بإدالئهااا بعاادد ماان 

وال نجاوط . األصواش مساو لعدد الدور األعلال  نها األطرار  ف هذا البروتوحاور

ش إذا مارسش الدور األعلاال  نهاا ذلاك لتلك المنعماش  ن تماري  قها  ف التصون

 .ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا والعحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالعحي

من هذه الماادل خالاعا للتصدنا ق  و القبا ور  0نحون    تعدنر نعتمد و قا لليقرل  -4

 . و اإلقااااااااااااااااااااااارار مااااااااااااااااااااااان جاناااااااااااااااااااااااب الااااااااااااااااااااااادور األطااااااااااااااااااااااارار

ماان هااذه المااادلا  نمااا نتعلااق بااأ  دولااة  0نبااد  نياااذ    تعاادنر نعتمااد و قااا لليقاارل  -1

نن نوما من تارنو إنداع تلك الدولة الطارر لادت األمانن العاام لممام طررا بعد تسع

 .المت اااااااادل صااااااااحا بالتصاااااااادنق علااااااااى ذلااااااااك التعاااااااادنر  و قبولااااااااه  و إقااااااااراره

لطما للدور األطرار التاف  عرباش عان قبولهاا  -1 عندما نبد  نياذ    تعدنرا نصب  م 

وتوحااور وبااأ  االلتاطام بااها وتعاار الادور األطاارار األخاارت ملطمااة بأ حاام هااذا البر

 .تعدنالش سابقة تحون قد صدَّقش  و وا قش علنها  و  قرتها
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 29المادة 

 االنسحا 

نجوط للدولة الطرر  ن تنس ب مان هاذا البروتوحاور بتوجناه إشاعار حتاابف إلاى  -0

ونصاب  هاذا االنسا اب نا اذا بعاد سانة وا ادل مان تاارنو . األمنن العام لممم المت دل

 .ذلاااااااااااااااااااااااااك اإلشاااااااااااااااااااااااااعاراساااااااااااااااااااااااااتالم األمااااااااااااااااااااااااانن العاااااااااااااااااااااااااام 

ال تعود    منعمة إقلنمنة للتحامار االقتصااد  طر اا  اف هاذا البروتوحاور عنادما  -5

 .تنس ب منه جمنل الدور األعلال  نها

 25المادة 

 الوديع واللغات

ى األماااااااانن العااااااااام لمماااااااام المت اااااااادل ودنعااااااااا لهااااااااذا البروتوحااااااااور -0  .نساااااااام 

سااباننة واإلنحلنطنااة نااودع  صاار هااذا البروتوحااورا الااذ  تتساااوت نصوصااه اإل -5

نةا لدت األمنن العام لممم المت ادل  .والروسنة والصنننة والعربنة واليرنسنة  ف ال ج 

لاون ذلاك  ساب األصاور مان  لون الموق عون  دنااها المخو  وإمباتا لما تقد ما قام الميو 

 .جانب  حوماتهما بالتوقنل على هذا البروتوحور

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  

 .A/RES/55/25ومنقااااااااااااااااااااااااااااااااااااة األماااااااااااااااااااااااااااااااااااام المت اااااااااااااااااااااااااااااااااااادل * 

 .1111-1141ا األرقام 131األمم المت دلا مجموعة المعاهداشا المجلد ( 0)
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بروتوكوط منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النسان واأل فاط، 

المكمط التفاقية األمم المتحدة لمكا حة الجريمة المنظمة ابر الو نية
*
 

 

للتوقيع والتصديق واالنءمام بموج  قرار الجمعية العامة لألمم ااتمد وارض 

تشريا  95الدورة الخامسة والخمسوا المؤرخ  ي  25المتحدة 

 2222نو مبر/الثاني

 

 الديباجة

إذ تعلاان  ن اتخاااذ إجاارالاش  عالااة لمناال  لاادور األطاارار  ااف هااذا البروتوحااوراإن ا

طياارا نتطلاب نهجاا دولناا شاامال ومحا  ة االتجار باألشخا ا وبخاصة النساال واأل

 اااف بلااادان المنشاااأ والعباااور والمقصااادا نشااامر تااادابنر لمنااال ذلاااك االتجاااار ومعاقباااة 

هم اإلنسااااننة المت جااارنن و ماناااة لااا انا ذلاااك االتجاااار بوساااائر منهاااا  ماناااة  قاااوق

وإذ تلاال  ااف اعتبارهااا  نااه علااى الاارتم ماان وجااود مجموعااة  المعتاارر بهااا دولناااا

لدولنة المشاتملة علاى قواعاد وتادابنر عملناة لمحا  اة اساتلالر متنوعة من الصحوك ا

ور جمنال جواناب األشخا ا وبخاصة النساال واألطياارا ال نوجاد صاك عاالمف نتناا

وإذ نقلقهاا  ناه  اف تنااب ممار هاذا الصاكا ساور نتعاذر تاو نر  االتجار باألشخا ا

لاانن لالتجااارا مانااة ح عنااة العامااة وإذ تشاانر إلااى قاارار الجم ا نااة لمشااخا  المعر 

ا الااذ  قااررش  نااه الجمعنااة إنشااال 0331دنساامبر /حااانون األور 3الماؤرق  14/000

لجناة  حومنااة دولنااة ميتو ااة باااب العلااونة مخصصااة للاار  ولاال اتياقنااة دولنااة 

شاملة لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبار الوطنناةا ولب اث القناام بولال صاحوك دولناة 

واقتناعا منها بأن اساتحمار اتياقناة األمام  راتناور االتجار بالنسال واألطيامنها صك ن

المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار الوطننااة بصااك دولااف لمناال وقماال ومعاقبااة 

يند  اااف منااال ومحا  اااة تلاااك االتجاااار باألشاااخا ا وبخاصاااة النساااال واألطياااارا سااان

 :قد اتيقش على ما نلف الجرنمةا
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 أحكام اامة -أوال 

 9المادة 

 األمااااام المت ااااادل لمحا  اااااة الجرنماااااة المنعماااااة عبااااار الوطنناااااةالعالقاااااة باتياقناااااة 

اار اتياقنااة األماام المت اادل لمحا  ااة الجرنمااة المنعمااة عباار  -0 هااذا البروتوحااور نحم 

 .الوطننااااااااااااااااااااااةا ونحااااااااااااااااااااااون تيساااااااااااااااااااااانره مقترنااااااااااااااااااااااا باالتياقنااااااااااااااااااااااة

تنطبااق   حااام االتياقنااة علااى هااذا البروتوحااورا ماال مراعااال مااا نقتلاانه اخااتالر  -5

 .ه علااااااااااااااى خااااااااااااااالر ذلااااااااااااااكال ااااااااااااااارا مااااااااااااااا لاااااااااااااام ناااااااااااااان   ناااااااااااااا

ماان هااذا البروتوحااور   عاااال مجرمااة و قااا  1تعتباار األ عااار المجرمااة و قااا للمااادل  -4

 .لالتياقنة

 2المادة 

 بياا األغراض

 : ترا  هذا البروتوحور هف

 مناال ومحا  ااة االتجااار باألشااخا ا ماال إنااالل اهتمااام خااا  للنسااال واألطيااار؛(  )

 ومسااعدتهما مال ا تارام حامار ل قاوقهم اإلنسااننة؛ مانة ل انا ذلاك االتجاار ( ب)

 .تعطنط التعاون بنن الدور األطرار على ت قنق تلك األهدار(  )

 3المادة 

 المص لحات المستخدمة

 :ألترا  هذا البروتوحور

تجنند  شخا   و نقلهم  و تنقنلهم  و إناواؤهم " االتجار باألشخا "نقصد بتعبنر (  )

تهدنااد بااالقول  و اسااتعمالها  و تناار ذلااك ماان  شااحار القساار  و  و اسااتقبالهم بواسااطة ال

االختطار  و اال تنار  و الخداع  و اساتلالر السالطة  و اساتلالر  الاة استلاعارا 

 و بإعطال  و تلقف مبالد مالنة  و مطانا لننر موا قة شاخ  لاه سانطرل علاى شاخ  

دعااارل اللناار  و ونشاامر االسااتلالرا ح ااد  دنااىا اسااتلالر . آخاار للاار  االسااتلالر

ساااائر  شاااحار االساااتلالر الجنسااافا  و الساااخرل  و الخدماااة قساااراا  و االساااترقا   و 

 الممارسااااااااااااش الشااااااااااابنهة باااااااااااالر ا  و االساااااااااااتعباد  و ناااااااااااطع األعلاااااااااااال؛
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ال تحون موا قة ل نة االتجار باألشخا  على االستلالر المقصود المبن ن  اف ( ب)

ر  ف ال االش التف نحون قد است خدم  نهاا من هذه المادل م ر اعتبا(  )اليقرل اليرعنة 

 ؛( )   ماااااااااااااااان الوسااااااااااااااااائر المبن نااااااااااااااااة  ااااااااااااااااف اليقاااااااااااااااارل اليرعنااااااااااااااااة 

نعتباار تجننااد طياار  و نقلااه  و تنقنلااه  و إنااواؤه  و اسااتقباله للاار  االسااتلالر (  )

ا  تااى إذا لاام ننطااو علاى اسااتعمار    ماان الوسااائر المبننااة  ااف "اتجاارا باألشااخا "

 ه الماااااااااااااااااااااااااادل؛مااااااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااااااذ(  )اليقااااااااااااااااااااااااارل اليرعناااااااااااااااااااااااااة 

 .   شخ  دون المامنة عشرل من العمر" طير"نقصد بتعبنر ( د)

 9المادة 

 ن اق االن باق

ننطبااق هااذا البروتوحااورا باسااتمنال مااا ناان  علنااه خال ااا لااذلكا علااى مناال األ عااار 

ماان هااذا البروتوحااورا والت اار  عنهااا ومال قااة مرتحبنهاااا  1المجرمااة و قااا للمااادل 

اش طابل عبر وطنف وتحون لاالعة  نهاا جماعاة إجرامناة  نمما تحون تلك الجرائم ذ

 .منعمةا وحذلك على  مانة ل انا تلك الجرائم

 5المادة 

 التجريم

تعتمااد حاار دولااة طاارر مااا قااد نلااطم ماان تاادابنر تشاارنعنة وتاادابنر  خاارت لتجاارنم  -0

 .مااان هاااذا البروتوحاااورا  اااف  اااار ارتحاباااه عمااادا 4السااالوك المبااانن  اااف الماااادل 

حر دولة طرر ما قد نلطم من تدابنر تشرنعنة وتدابنر  خرت لتجارنم  تعتمد  نلا -5

 :األ عار التالنة

مان هاذه الماادلا وذلاك  0الشروع  ف ارتحاب   اد األ عاار المجرماة و قاا لليقارل (  )

 رهناااااااااااااااااااااا بالميااااااااااااااااااااااهنم األساسااااااااااااااااااااانة لنعامهاااااااااااااااااااااا القاااااااااااااااااااااانونف؛

 ذه المااادل؛ماان هاا 0المساااهمة حشاارنك  ااف   ااد األ عااار المجرمااة و قااا لليقاارل ( ب)

 0تنعنم  و توجنه  شخا  آخارنن الرتحااب   اد األ عاار المجرماة و قاا لليقارل (  )

 .من هذه المادل
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 حماية ءحايا االتجار باألشخاص -ثانيا

 1المادة 

 مساادة ءحايا االتجار باألشخاص وحمايت م

ت ر  حر دولة طررا  ف ال االش التف تقتلاف ذلاك وبقادر ماا نتن اه قانونهاا  -0

الااداخلفا علااى صااون ال رمااة الشخصاانة للاا انا االتجااار باألشااخا  وهااونتهما 

 .بوساااااائر منهاااااا جعااااار اإلجااااارالاش القانونناااااة المتعلقاااااة باااااذلك االتجاااااار سااااارنة

تحياار حاار دولااة طاارر ا تااوال نعامهااا القااانونف  و اإلدار  الااداخلف علااى تاادابنر  -5

 :كا ماااا نلااافتاااو ر للااا انا االتجاااار باألشاااخا ا  اااف ال ااااالش التاااف تقتلاااف ذلااا

 معلوماااااااااااش عاااااااااان اإلجاااااااااارالاش القلااااااااااائنة واإلدارنااااااااااة ذاش الصاااااااااالة؛(  )

مساااعداش لتمحناانهم ماان عاار  آرائهاام وشااواتلهم و خااذها بعاانن االعتبااار  ااف ( ب)

 .المرا ر المناسابة مان اإلجارالاش الجنائناة لاد الجناالا بماا ال نماي ب قاو  الاد اع

ف الجساااد  والنيساااانف تنعااار حااار دولاااة طااارر  اااف تنيناااذ تااادابنر تتااان  التعاااا  -4

واالجتماعف لل انا االتجار باألشخا ا بما نشمرا  ف ال االش التف تقتلاف ذلاكا 

التعاااون ماال المنعماااش تناار ال حومنااة وسااائر المنعماااش ذاش الصاالة وتنرهااا ماان 

 :عناصاااااااااااار المجتماااااااااااال الماااااااااااادنفا وخصوصااااااااااااا تااااااااااااو نر مااااااااااااا نلااااااااااااف

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحن الالئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق؛(  )

نتعلااق ب قااوقهم القانوننااةا بللااة نمحاان المشااورل والمعلوماااشا خصوصااا  نمااا ( ب)

 للاااااااااااااااااااااااااااااا انا االتجااااااااااااااااااااااااااااااار باألشااااااااااااااااااااااااااااااخا   همهااااااااااااااااااااااااااااااا؛

 المسااااااااااااااااااااااااااااعدل الطبناااااااااااااااااااااااااااة والنيسااااااااااااااااااااااااااااننة والمادناااااااااااااااااااااااااااة؛(  )

 . اااااااااااااااااااااااااااااار  العماااااااااااااااااااااااااااااار والتعلاااااااااااااااااااااااااااااانم والتاااااااااااااااااااااااااااااادرنب( د)

تأخذ حر دولة طارر بعانن االعتباارا لادت تطبناق   حاام هاذه الماادلا سان وناوع  -1

ا وال سنما ا تناجاش األطياار جني ل انا االتجار باألشخا  وا تناجاتهم الخاصة

 .الخاصااااااااااةا بمااااااااااا  ااااااااااف ذلااااااااااك السااااااااااحن الالئااااااااااق والتعلاااااااااانم والرعانااااااااااة

ت ر  حر دولة طرر على تو نر السالمة البدنناة للا انا االتجاار باألشاخا   -1

 . مناااااااااااااااااااااااااااااااااااال وجاااااااااااااااااااااااااااااااااااودهم داخااااااااااااااااااااااااااااااااااار إقلنمهاااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تحير حر دولة طرر ا توال نعامهاا القاانونف الاداخلف علاى تادابنر تتان  للا انا  -1

ر باألشااخا  إمحاننااة ال صااور علااى تعااون  عاان األلاارار التااف تحااون قااد االتجااا

 .ل قش بهم

 7المادة 

 وءعية ءحايا االتجار باألشخاص  ي الدوط المستقبلة

مان هاذا البروتوحاورا تنعار حار  1باإللا ة إلى اتخاذ التدابنر المبننة  اف الماادل  -0

اساابة تساام  للاا انا دولااة طاارر  ااف اعتماااد تاادابنر تشاارنعنة  و تاادابنر  خاارت من

االتجااار باألشااخا ا  ااف ال اااالش التااف تقتلااف ذلااكا بالبقااال داخاار إقلنمهااا بصااية 

 .مؤقتة  و دائمة

ماان هااذه المااادلا تااولف حاار دولااة طاارر  0لاادت تنينااذ ال حاام الااوارد  ااف اليقاارل  -5

 .االعتبار الواجب للعوامر اإلنساننة والوجداننة

 8المادة 

 ص إلى أو ان مإاادة ءحايا االتجار باألشخا

ت ار  الدولاة الطارر التاف نحاون لا نة االتجاار باألشاخا  مان رعاناهااا  و  -0

التف حان نتمتل ب ق اإلقامة الدائمة  نها وقش دخوله إقلانم الدولاة الطارر المساتقبلةا 

على  ن تنسر وتقبر عودل ذلك الشخ  دون إبطال ال مسو   له  و تنر معقاورا مال 

 .سااااااااااااااااالمة ذلااااااااااااااااك الشااااااااااااااااخ إنااااااااااااااااالل االعتبااااااااااااااااار الواجااااااااااااااااب ل

عناادما تعنااد دولااة طاارر لاا نة اتجااار باألشااخا  إلااى دولااة طاارر نحااون ذلااك  -5

الشخ  من رعاناها  و حان نتمتل ب ق اإلقامة الدائمة  نها وقاش دخولاه إلاى الدولاة 

المستقبلةا نراعى  ف إعاادل ذلاك الشاخ  إناالل االعتباار الواجاب لساالمتها ول الاة 

ونيلار  ن تحاون تلاك . بحاون الشاخ  لا نة لالتجاار   إجرالاش قانوننة تتصار 

 .العودل طوعنة

بنال على طلب من دولة طرر مستقبلةا تت قق الدولاة الطارر متلقناة الطلاب  ن  -4

تت قق دون إبطال ال مسو   له  و تنر معقور مما إذا حان الشخ  الذ  هاو لا نة 

مااة  ااف إقلنمهااا وقااش لالتجااار باألشااخا  ماان رعاناهاااا  و حااان لااه  ااق اإلقامااة الدائ
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 .دخولااااااااااااااااااه إلااااااااااااااااااى إقلاااااااااااااااااانم الدولااااااااااااااااااة الطاااااااااااااااااارر المسااااااااااااااااااتقبلة

تسهنال لعودل ل نة اتجار باألشخا  ال توجد لدنه وماائق سالنمةا توا اق الدولاة  -1

الطرر التف نحون ذلك الشخ  من رعاناها  و التف حان نتمتل ب ق اإلقاماة الدائماة 

را بناال علاى طلاب الدولاة  نها وقاش دخولاه الدولاة الطارر المساتقبلة علاى  ن تصاد

الطرر المستقبلةا ما قد نلطم مان وماائق ساير  و  ذون  خارت لتمحانن ذلاك الشاخ  

 .مااااااااااااااااااان الساااااااااااااااااااير إلاااااااااااااااااااى إقلنمهاااااااااااااااااااا  و معااااااااااااااااااااودل دخولاااااااااااااااااااه

ال تمي   حام هذه المادل بأ   ق ن من  لل انا االتجار باألشخا  بمقتلاى     -1

 .قاااااااااااااااااااااااانون داخلاااااااااااااااااااااااف للدولاااااااااااااااااااااااة الطااااااااااااااااااااااارر المساااااااااااااااااااااااتقبلة

المادل باأ  اتياا   و ترتناب مناائف  و متعادد األطارار منطباق ن حام ال تمي هذه  -1

 .حلنا  و جطئنا عودل ل انا االتجار باألشخا 

 المنع والتعاوا والتدابير األخرى -ثالثا

 1المادة 

 منع االتجار باألشخاص

 :تلااال الااادور األطااارار سناسااااش وبااارامج وتااادابنر  خااارت شااااملة مااان  جااار -0

 االتجاااااااااااااااااااااااااااااار باألشاااااااااااااااااااااااااااااخا ؛منااااااااااااااااااااااااااااال ومحا  اااااااااااااااااااااااااااااة (  )

 مانااة لاا انا االتجااار باألشااخا ا وبخاصااة النسااال واألطيااارا ماان معاااودل ( ب)

 .إنذائهم

تسااعى الاادور األطاارار إلااى القنااام بتاادابنرا حااالب وث والمعلوماااش وال مااالش  -5

 .اإلعالمنة والمبادراش االجتماعنة واالقتصادنةا لمنال ومحا  اة االتجاار باألشاخا 

ش والبرامج والتدابنر األخرت التف تولل و قا لهاذه الماادلا  ساب تشمر السناسا -4

االقتلالا التعاون مل المنعماش تنر ال حومنة  و تنرها من المنعماش ذاش الصالة 

 .وسااااااااااااااااااااااااااااااااائر عناصاااااااااااااااااااااااااااااااار المجتماااااااااااااااااااااااااااااااال الماااااااااااااااااااااااااااااااادنف

طا بوساااائر منهاااا التعااااون المناااائف  و المتعااادد  -1 تتخاااذ الااادور األطااارار  و تعاااط 

وطااأل العواماار التااف تجعاار األشااخا ا وبخاصااة النسااال األطاارارا تاادابنر لتخيناار 

 .واألطيااارا مستلااعينن  مااام االتجااارا مماار اليقاار والتخلاار وانعاادام تحااا ؤ الياار 
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ط تاادابنر تشارنعنة  و تاادابنر  خارتا مماار التاادابنر  -1 تعتماد الاادور األطارار  و تعااط 

ئف والمتعادد األطارارا التعلنمنة  و االجتماعنة  و المقا نةا بوسائر منها التعاون المناا

من  جر صد الطلب الذ  ن يط جمنال  شاحار اساتلالر األشاخا ا وبخاصاة النساال 

 .واألطيارا التف تيلف إلى االتجار

 92المادة 

 تبادط المعلومات وتو ير التدري 

تتعاااون ساالطاش إنياااذ القااانون والهجاارل وسااائر الساالطاش ذاش الصاالة  ااف الاادور  -0

ب االقتلااالا ماان خااالر تبااادر المعلوماااش و قااا لقوانننهااا األطاارار  نمااا بننهاااا  ساا

 :الداخلنااااااااااااااااااااااااااةا  تااااااااااااااااااااااااااى تااااااااااااااااااااااااااتمحن ماااااااااااااااااااااااااان ت دنااااااااااااااااااااااااااد

ما إذا حان األ راد الذنن نعبرون  دودا دولنةا  و نشرعون  اف عبورهااا بوماائق (  )

ساااير تخااا   شخاصاااا آخااارنن  و بااادون وماااائق سااايرا هااام مااان مرتحباااف االتجاااار 

 باألشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخا   و ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اناه؛

ق السير التف استعملها األ راد  و شرعوا  ف اساتعمالها لعباور  ادود  نواع ومائ( ب)

 دولناااااااااااااااااااااااااااااااة بهاااااااااااااااااااااااااااااااادر االتجااااااااااااااااااااااااااااااااار باألشااااااااااااااااااااااااااااااااخا ؛

الوساااائر واألساااالنب التاااف تساااتخدمها الجماعااااش اإلجرامناااة المنعماااة للااار  (  )

االتجار باألشاخا ا بماا  اف ذلاك تجنناد اللا انا ونقلهاما والادروب والصاالش بانن 

 . ااااف ذلااااك االتجااااارا والتاااادابنر الممحنااااة لحشاااايها األ ااااراد والجماعاااااش اللااااالعة

ط تاادرنب مااوعيف إنياااذ القااانون ومااوعيف الهجاارل  -5 تااو ر الاادور األطاارار  و تعااط 

وننبلاف  ن ننصاب . وتنرهم من الموعينن المختصنن على منل االتجاار باألشاخا 

 التدرنب على األسالنب المستخدمة  ف منل ذلك االتجاار ومال قاة المتجارنن و ماناة

وننبلاف  ن نراعاف هاذا .  قو  الل اناا بما  ف ذلك  ماناة اللا انا مان المتجارنن

التدرنب ال اجة إلى مراعال  قو  اإلنسان والمساائر ال ساساة  نماا نتعلاق باألطياار 

ل التعاون مل المنعماش تنر ال حومناة وتنرهاا مان  ونوع الجنياحما ننبلف  ن نشج 

 .جتمااااااااااااال المااااااااااااادنفالمنعمااااااااااااااش ذاش الصااااااااااااالة وساااااااااااااائر عناصااااااااااااار الم
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تمتماار الدولااة الطاارر التااف تتلقااى معلوماااش أل  طلااب ماان الدولااة الطاارر التااف  -4

 . رسلش تلك المعلوماش نلل قنودا على استعمالها

 99المادة 

 التدابير الحدودية

دون إخااالر بالتعهااداش الدولنااة  نمااا نتعلااق ب رنااة  رحااة النااايا تعااطط الاادور  -0

 قصاى  اد ممحانا بقادر ماا نحاون ذلاك لارورنا األطرار اللاوابط ال دودناة إلاى 

 .لمنااااااااااااااااااااااااااااااال وحشااااااااااااااااااااااااااااااار االتجاااااااااااااااااااااااااااااااار باألشاااااااااااااااااااااااااااااااخا 

تعتمد حار دولاة طارر تادابنر تشارنعنة  و تادابنر  خارت مناسابة لحاف تمنالا إلاى  -5

 قصى مدت ممحنا استخدام وسائر النقر التف نشل لها الناقلون التجارنون  ف ارتحاب 

 .وتوحااااااااااااورماااااااااااان هااااااااااااذا البر 1األ عااااااااااااار المجرمااااااااااااة و قااااااااااااا للمااااااااااااادل 

تشمر تلك التدابنرا عناد االقتلاالا ودون اإلخاالر باالتياقنااش الدولناة المنطبقاةا  -4

إرسال التطام النااقلنن التجاارنننا بماا  اف ذلاك    شارحة نقار  و مالاك  و مشال ر    

وساانلة نقاارا بالتأحااد ماان  ن حاار الرحاااب ن ملااون ومااائق السااير اللاارورنة لاادخور 

 .الدولة المستقبلة

تتخذ حر دولة طرر التدابنر الالطمةا و قا لقانونها الداخلفا لير  جطالاش  ف  -1

 .مااااااان هاااااااذه الماااااااادل 4 ااااااااالش اإلخاااااااالر باااااااااللتطام المبااااااان ن  اااااااف اليقااااااارل 

تنعاار حاار دولااة طاارر  ااف اتخاااذ تاادابنر تساام ا و قااا لقانونهااا الااداخلفا بعاادم  -1

رمااة و قااا لهااذا الموا قااة علااى دخااور األشااخا  المتااورطنن  ااف ارتحاااب   عااار مج

 .البروتوحااااااااااااااااااااااااااااورا  و إللااااااااااااااااااااااااااااال تأشاااااااااااااااااااااااااااانراش ساااااااااااااااااااااااااااايرهم

من االتياقناةا تنعار الادور األطارار  اف تعطناط التعااون  51دون مساي بالمادل  -1

 نما بنن  جهطل مراقباة ال ادودا وذلاك بوساائر منهاا إنشاال قناواش مباشارل لالتصاار 

 .والم ا عة علنها
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 92المادة 

 أما الوثائق ومراقبت ا

ود اإلمحاننااش المتا اةا للامان دولة طرر ما قد نلاطم مان تادابنرا  اف  اد تتخذ حر

 :نلفما

 ن تحون ومائق الساير  و الهوناة التاف تصادرها ذاش نوعناة نصاعب معهاا إساالل (  )

استعمار تلك الوماائق  و تطونرهاا  و ت ونرهاا  و تقلنادها  و إصادارها بصاورل تنار 

 مشروعة؛

الهونااة التااف تصاادرها الدولااة الطاارر  و التااف  سااالمة و ماان ومااائق السااير  و( ب)

 .تصدر ننابة عنهاا ومنل إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورل تنر مشروعة

 93المادة 

 شراية الوثائق وصالحيت ا

تبادر الدولة الطررا بنال على طلب دولة طرر  خرتا إلاى الت قاقا و قاا لقانونهاا 

شارعنة وصاال نة وماائق الساير  و  الداخلفا و ف تلاون  تارل طمنناة معقولاةا مان

الهونااة التااف   صاادرش  و ن ااطعم  نهااا  صاادرش باساامها ون شااتبه  ااف  نهااا ت سااتعمر  ااف 

 .االتجار باألشخا 

 أحكام ختامية -رابعا

 99المادة 

 شر  وقاية

لني  ف هذا البروتوحور ما نمي ب قو  والتطاماش ومساؤولناش الادور واأل اراد  -0

بمااا  ااف ذلااك القااانون اإلنسااانف الاادولف والقااانون الاادولف  بمقتلااى القااانون الاادولفا

(0)0310ل قاااااااو  اإلنساااااااانا وخصوصاااااااا اتياقناااااااة عاااااااام 
وبروتوحاااااااور عاااااااام  

0311(5)
الخاصنن بولل الالجئننا  نمما انطبقاا ومباد  عادم اإلعاادل قسارا الاوارد  

 . نهما
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علاى تمنناط  تيسر وتطبق التدابنر المبن نة  ف هذا البروتوحور على ن و ال ننطو  -5

ونحااون تيساانر وتطبنااق . تجاااه األشااخا  بساابب حااونهم لاا انا لالتجااار باألشااخا 

 .تلك التدابنر متسقا مل مبادئ عدم التمننط المعترر بها دولنا

 95المادة 

 تسوية النـ ااات

تسااعى الاادور األطاارار إلااى تسااونة النطاعاااش المتعلقااة بتيساانر  و تطبنااق هااذا  -0

 .التياااااااااااااااااااااااااااااااااو البروتوحااااااااااااااااااااااااااااااااور ماااااااااااااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااااااااااااالر 

نعر     نطاع ننشاأ بانن دولتانن  و  حمار مان الادور األطارار بشاأن تيسانر  و  -5

تطبنق هذا البروتوحورا وتتعذَّر تسونته عن طرنق التياو   ف تلون  ترل طمنناة 

وإذا لام تاتمحن تلاك . معقولةا إلى الت حنما بنال على طلب إ دت تلك الدور األطرار

مان تاارنو طلاب الت حانما مان االتياا  علاى تنعانم  الدور األطارارا بعاد ساتة  شاهر

الت حنما جاط أل  من تلك الدور األطرار  ن ت نر النطاع إلى م حمة العدر الدولنة 

 .بطلااااااااااااااااااااااااب و قااااااااااااااااااااااااا للنعااااااااااااااااااااااااام األساسااااااااااااااااااااااااف للم حمااااااااااااااااااااااااة

نجوط لحر دولة طرر  ن تعلنا وقش التوقنل  و التصدنق علاى هاذا البروتوحاور  -4

مان هاذه  5م إلناها  نهاا ال تعتبار نيساها ملطماة بااليقرل  و قبوله  و إقراره  و االنلما

مان هاذه الماادل تجااه     5وال نجوط إلطام الادور األطارار األخارت بااليقرل . المادل

 .دولاااااااااااااااااااااة طااااااااااااااااااااارر تباااااااااااااااااااااد  ممااااااااااااااااااااار هاااااااااااااااااااااذا الااااااااااااااااااااات يع

مان هاذه الماادل  ن تسا ب ذلاك  4نجوط أل  دولة طرر تبد  ت يعا و قا لليقرل  -1

 .جه إلى األمنن العام لممم المت دلالت يع  ف    وقش بإشعار ن و

 91المادة 

 التوقيع والتصديق والقبوط واإلقرار واالنءمام

حاانون  01إلاى  05ن يت  باب التوقنل على هذا البروتوحور  مام جمنال الادور مان  -0

 ف بالنرموا إنطالناا مم  ف مقر األمم المت دل بننوناورك  تاى  5111دنسمبر / األور

 .5115دنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامبر /حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون األور 05
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ن يت  بااب التوقنال علاى هاذا البروتوحاور  نلاا  ماام المنعمااش اإلقلنمناة للتحامار  -5

االقتصاااد ا شاارنطة  ن تحااون دولااة وا اادل علااى األقاار ماان الاادور األعلااال  ااف 

 .ماااان هااااذه المااااادل 0المنعمااااة قااااد وق عااااش علااااى هااااذا البروتوحااااور و قااااا لليقاااارل 

وتودع صاحوك التصادنق . لقبور  و اإلقرارنخلل هذا البروتوحور للتصدنق  و ا -4

ونجااوط أل  منعمااة إقلنمنااة .  و القبااور  و اإلقاارار لاادت األماانن العااام لمماام المت اادل

للتحامر االقتصاد   ن تودع صك تصدنقها  و قبولهاا  و إقرارهاا إذا حاناش قاد  علاش 

ف صاك وتعلان تلاك المنعماة  ا. ذلك دولة وا دل على األقر من الدور األعلاال  نهاا

تصدنقها  و قبولها  و إقرارهاا نطاا  اختصاصاها  نماا نتعلاق بالمساائر التاف ن حمهاا 

وتبلااد  نلااا تلااك المنعمااة الودناال بااأ  تعاادنر ذ  صاالة  ااف نطااا  . هااذا البروتوحااور

 .اختصاصها

نيت  باب االنلمام إلى هذا البروتوحور أل  دولاة  و    منعماة إقلنمناة للتحامار  -1

ة وا اادل علااى األقاار ماان الاادور األعلااال  نهااا طر ااا  ااف هااذا االقتصاااد  تحااون دولاا

وتعلان    . وتاودع صاحوك االنلامام لادت األمانن العاام لممام المت ادل. البروتوحور

نطاا  اختصاصاها  نماا نتعلاق  منعمة إقلنمنة للتحامار االقتصااد ا وقاش انلامامهاا

الودنال باأ  تعادنر  وتبلد  نلاا تلاك المنعماة. بالمسائر التف ن حمها هذا البروتوحور

 .ذ  صلة  ف نطا  اختصاصها

 97المادة 

 بدن النفاذ

نبد  نياذ هذا البروتوحور  ف النوم التسعنن من تارنو إناداع الصاك األربعانن مان  -0

صحوك التصدنق  و القبور  و اإلقرار  و االنلماما على  ال نبد  نيااذه قبار بادل نيااذ 

تباار    صااك تودعااه منعمااة إقلنمنااة للتحاماار وألتاارا  هااذه اليقاارلا ال نع. االتياقنااة

االقتصاااد  صااحا إلااا نا إلااى الصااحوك التااف  ودعتهااا الاادور األعلااال  ااف تلااك 

 .المنعمة

نبد  نياذ هذا البروتوحورا بالنسبة لحر دولة  و منعمة إقلنمنة للتحامار االقتصااد   -5

ع الصاااك تصااد  علاااى هاااذا البروتوحاااور  و تقبلاااه  و تقاااره  و تنلااام إلناااه بعاااد إنااادا
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األربعنن المتعلق بأ  من تلك اإلجارالاشا  اف الناوم المالما نن مان تاارنو إناداع تلاك 

 0الدولة  و المنعمة ذلك الصكا  و  ف تارنو بدل نياذ هذا البروتوحور عمال باليقرل 

 .من هذه المادلا  نهما حان ال قا

 98المادة 

 التعديط

بروتوحاورا نجاوط للدولاة الطارر بعد انقلال خمي سنواش على بدل نيااذ هاذا ال -0

 ف البروتوحور  ن تقتر  تعدنال لها و ن تقدم ذلاك االقتارا  إلاى األمانن العاام لممام 

المت دلا الذ  نقوم بنال علنه بإبال  الدور األطرار ومؤتمر األطارار  اف االتياقناة 

وتبااذر الاادور . بالتعاادنر المقتاار  بلاار  النعاار  ااف االقتاارا  واتخاااذ قاارار بشااأنه

األطاارار  ااف هااذا البروتوحااورا المجتمعااة  ااف مااؤتمر األطاارارا قصااارت جهاادها 

وإذا ما اساتنيدش حار الجهاود الرامناة . للتوصر إلى توا ق  ف اآلرال بشأن حر تعدنر

إلى ت قنق توا ق اآلرال دون  ن نتسنى التوصر إلى اتيا ا نشترط العتمااد التعادنرا 

لاادور األطاارار  ااف هااذا البروتوحااور حملجااأ  خناارا تااوا ر  تلبنااة ملمااف  صااواش ا

تة  ااااااااااااااف اجتماااااااااااااااع مااااااااااااااؤتمر األطاااااااااااااارار  .ال الاااااااااااااارل والمصااااااااااااااو 

تماري المنعماش اإلقلنمنة للتحامر االقتصااد ا  اف المساائر التاف تنادر  لامن  -5

نطااا  اختصاصااهاا  قهااا  ااف التصااونش  ااف إطااار هااذه المااادل بإدالئهااا بعاادد ماان 

وال نجاوط . ار  ف هذا البروتوحاوراألصواش مساو لعدد الدور األعلال  نها األطر

لتلك المنعماش  ن تماري  قها  ف التصونش إذا مارسش الدور األعلاال  نهاا ذلاك 

 .ال قا والعحي بالعحي

من هذه المادل خالعا للتصدنق  و القباور  و  0نحون    تعدنر نعتمد و قا لليقرل  -4

 .اإلقاااااااااااااااااااااااارار ماااااااااااااااااااااااان جانااااااااااااااااااااااااب الاااااااااااااااااااااااادور األطاااااااااااااااااااااااارار

ماان هااذه المااادلا  نمااا نتعلااق بااأ  دولااة  0عتمااد و قااا لليقاارل نبااد  نياااذ    تعاادنر ن   -1

طررا بعد تسعنن نوما من تارنو إنداع تلك الدولة الطارر لادت األمانن العاام لممام 

 .المت اااااااادل صااااااااحا بالتصاااااااادنق علااااااااى ذلااااااااك التعاااااااادنر  و قبولااااااااه  و إقااااااااراره

بولهاا عندما نبد  نياذ    تعدنرا نصب  ملطما للدور األطرار التاف  عرباش عان ق -1
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وتعاار الاادور األطاارار األخاارت ملطمااة بأ حااام هااذا البروتوحااور وبااأ  . االلتااطام بااه

تها  .تعدنالش سابقة تحون قد صد قش  و وا قش علنها  و  قر 

 91المادة 

 االنسحا 

نجوط للدولة الطرر  ن تنس ب مان هاذا البروتوحاور بتوجناه إشاعار حتاابف إلاى  -0

هاذا االنسا اب نا اذا بعاد سانة وا ادل مان تاارنو  ونصاب . األمنن العام لممم المت دل

 .اساااااااااااااااااااااااااتالم األمااااااااااااااااااااااااانن العاااااااااااااااااااااااااام ذلاااااااااااااااااااااااااك اإلشاااااااااااااااااااااااااعار

ال تعود    منعمة إقلنمنة للتحامار االقتصااد  طر اا  اف هاذا البروتوحاور عنادما  -5

 .تنس ب منه جمنل الدور األعلال  نها

 22المادة 

 الوديع واللغات

ى األماااااااانن العااااااااام لمماااااااام المت اااااااادل ودنعااااااااا لهااااااااذ -0  .ا البروتوحااااااااورنساااااااام 

نااودع  صاار هااذا البروتوحااورا الااذ  تتساااوت نصوصااه اإلسااباننة واإلنحلنطنااة  -5

 .والروسنة والصنننة والعربنة واليرنسنة  ف ال جنةا لدت األمنن العام لممم المت ادل

وإمباتا لما تقدما قام الميولون الموقعون  دنااها المخولاون ذلاك  ساب األصاور مان 

 .قنل على هذا البروتوحورجانب  حوماتهما بالتو

 

 

 

 

 

_________________________  

 .A/RES/55/25ومنقااااااااااااااااااااااااااااااااااااة األماااااااااااااااااااااااااااااااااااام المت اااااااااااااااااااااااااااااااااااادل * 

 .5111ا الااااااارقم 013األمااااااام المت ااااااادلا مجموعاااااااة المعاهاااااااداشا المجلاااااااد ( 0)

 .1130ا الرقم 111المرجل نيسها المجلد ( 5)
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 :المصادر

 الحتب العربنة : اوال  

اساتراتنجنة محا  اة جارائم االتجاار بالبشار ا دراساة ا مد لطيف الساند مرعاف ا  -0

 . 5113مقارنة ا دار النهلة العربنة ا الطبعة الماننة ا القاهرل ا 

 مااد  رجااب عطنااة ا الم حمااة الجنائنااة الدولنااة وعالقتهااا بالقلااال الااوطنف ا .د -5

 . 5113دار النهلة العربنة ا القاهرل ا 

عالجااة اليقهنااة لالتجااار بالبشاار باانن الشاارنعة  ساانف عبااد الساامنل ابااراهنم ا الم. د -4

 .5104, االسالمنة والقواننن الولعنة ا منشأل المعارر ا االسحندرنة  

 امااد سااند دمحما االتجااار بالبشاار حجرنمااة منعمااة عااابرل لل اادود ا المرحااط  . د -1

 . 5101القومف لالصداراش القانوننة ا الطبعة االولى ا القاهرل ا 

ى  همااف ا النعااام القااانونف لمحا  ااة جاارائم االتجااار بالبشاار  ااف خالااد مصااطي. د -1

واالتياقنااش الدولناة والتشارنعاش العربناة دراساة  5101لسنة  11لول القانون رقم 

 . 5100مقارنة ا دار اليحر الجامعفا القاهرل ا 

خالد مصاطيى  هماف ا النعاام القاانونف لمحا  اة جارائم االتجاار بالبشار ا دار . د -1

 . 5101الجامعف ا االسحندرنة ا  اليحر

خلنااار  ساااننا موساااوعة المنعمااااش االقلنمناااة والقارناااة ا منشاااوراش ال لباااف . د -1

 . 5104ال قوقنة ا بنروش ا 

 ااف لااول القااانون ,جرنمااة ابااادل الجااني البشاار  ,جمااار ابااراهنم ال ناادر  . د  -1 

 . 5105, بلداد ,محتبة السنهور  ,الجنائف الدولف 

براهم بن ا مد النقبف ا جارائم االتجاار بالبشار واساتراتنجناش محا  تهاا سالم ا. د -3

علاااى الصاااعندنن الااادولف واالقلنماااف ا شااارحة الااادلنر للدراسااااش والتااادرنب واعماااار 

 . 5105الطباعة والنشر ا القاهرل ا 

تاااارنخهم و لاااارتهم ا دار النهلاااة العربناااة ا  اساااند علاااف ا ماااد الناصااار   -01

 . 0311القاهرل ا 

جاارائم االبااادل  اسااهنر  ساانن اليااتالو  ا موسااوعة القااانون الاادولف الجنااائف . د -00

 . 5100الجماعنة وجرائم لد االنساننة ا دار المقا ة والنشر ا عمان ا 
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ستنوارش منر ا استعباد النسال ا ترجمة وتعلنق وتقدنم الدحتور امام عبد اليتاا   -05

 . 0331رل ا امام جامعة الحونش ا محتبة مدبولف ا القاه

عمر دمحم سالم ا استراتنجنة محا  ة جارائم االتجاار بالبشار ا المرحاط القاومف .د -04

 . 5101لالجرالاش القانوننة ا القاهرل ا 

 .5110,  ت نة دمحم ا ال مانة الجنائنة للنسال من االستلالر ا دراسة مقارنة .د -01

 5110ر المطبوعاش الجامعناة ا  تو  الشاذلف ا القانون الدولف الجنائف ا دا. د -01

. 

طار  عينيف صاد  ا النعام القانونف ل مانة  قو  ل انا االتجاار بالبشار . د -01

 . 5101ا المرحط القومف لالصداراش القانوننة ا القاهرل ا 

عباااد القاااادر الشااانخلف ا جااارائم االتجاااار باالشاااخا  واالعلاااال البشااارنة . د -01

 . 5113, بنروش ,  قوقنه منشوراش ال لبف ال, وعقوبتها  

لدولنااة ا الطبعااة االولااى ا عمااان ا رنااا  صااال  ابااو العطااا ا المنعماااش ا. د -01

5101 . 

مصااطيى طاااهر ا اطاللااة علااى القااانون االت اااد  لدولااة االماااراش العربنااة . د -03

المت اادل لمحا  ااة جاارائم االتجااار بالبشاار  ااف لااول االتجاهاااش الدولنااة المعاصاارل ا 

 . 5111الب وث والدراساش االمننة ا ابو عبف ا مرحط 

معتاااط العباساااف ا االتجاااار بالبشااار بااانن االهتماااام الااادولف والنعاااام القاااانونف . د -51

 .5101العراقف ا بلداد ا 

دمحم الشناو  ا اساتراتنجنة محا  اة جارائم االتجاار بالبشار ا المرحاط القاومف . د -50

 . 5101لالصداراش القانوننة القاهرل ا 

دمحم شااارنر بسااانونف ا الوماااائق الدولناااة ب قاااو  االنساااان ا دار الشااارو  ا . د -55

 .5111القاهرل ا 

مصطيى ش اتة ا جرائم االتجار بالبشر بنن القانون الدولف والقاانون المصار   -54

 .5105ا دار النهلة العربنة ا القاهرل ا 
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نشاااأتها ونعامهاااا م ماااود شااارنر بسااانونف ا الم حماااة الجنائناااة الدولناااة ا . د -51

 . 5110االساسف مل دراسته لتارنو لجان الت قنق الدولنة السابقة ا 

منى م مود مصطيى ا الجرنماة الدولناة بانن القاانون الادولف الجناائف والقاانون  -51

 . 0313الجنائف الدولف ا دار النهلة العربنة ا القاهرل ا 

راساة مقارناة مان خاالر اليقاه الم امف نطنه نعنم شالال ا الجرنماة المنعماة ا د -51

 .5101والدراساش واالتياقناش الدولنة ا منشوراش الجلبف ال قوقنة ا بنروش ا 
 

 :الرسائل واالطاريح 

ماجد  او  علوانا  عار االتجاار بالبشار  اف القاانون الادولف ا رساالة ماجساتنر -0

 .5101جامعة بلداد ا حلنة القانون ا 

حا  اة االتجاار بالبشار  اف اطاار القاانون الادولف امنر ت سانن اليلالف ا آلنااش م -5

 . 5105العاما رسالة ماجستنر ا الجامعة االسالمنة ا حلنة ال قو  ا بنروش ا 

عااالل باساام صااب ف ا لااماناش المااتهم امااام الم حمااة الجنائنااة الدولنااة ا رسااالة  -4

 .5100حلنة الدراساش العلنا ا جامعة النجا  الوطننة ا نابلي ا , ماجستنر

 : الدراسات والبحوث 

ا مااد ساالنمان الطتالناار ا الجهااود الدولنااة لمحا  ااة االتجااار بالبشاار ا ب ااث مقاادم -0

 . 5111لمؤتمر محا  ة االتجار بالبشر ا وطارل الداخلنة ا ابو عبف ا 

ر عااش رشااوان ا الت ااد  واالسااتدالر عاان جاارائم االتجااار بالبشاار ب ااث مقاادم . د-5

بالبشاار ا وطارل الداخلنااة ا دولااة االماااراش العربنااة لناادول محا  ااة جاارائم االتجااار 

 .5105المت دل ا 

خلناار  ساانن ا الجاارائم الدولنااة وم احمتهااا  ااف القااانون الاادولف الجنااائف ا مقالااة -4

 . 5111ا آذار ا 11منشورل  ف جرندل ال نال اللبناننة ا العدد 

ت قناق منشاور  اف  سوسن  سنن ا االتجار بالبشر الوجه القبن  للهجرل الدولناة ا -1

 .مجلة السناسة الدولنة

عبااد اللطناار د نااه ا جهااود االماام المت اادل  ااف محا  ااة جاارائم االتجااار بالبشاار ا  -1

 5101ا 41ب ث منشور  ف مجلة التواصر ا جامعة المسنلة العدد 
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 . 5111وطارل الخارجنة االمرنحنة ا تعرنر مراقبة االتجار بالبشر ا  -1

اد  عبااد ال مناد ا االمااار االقتصااادنة واالجتماعنااة العاااهرل عباد ال ااا ع عبااد الهاا -1

 .5111ا جامعة نانر العربنة للعلوم االمنة ا الرنا  ا  باألشخا  باإلتجار

 :االتفاقيات والمواثيق واالنظمة والمؤتمرات واالاالنات الدولية

 0350اتياقنة ت رنم االتجار بالنسال واالطيار لعام -0

 0351الخاصة بالر  لعام  االتياقنة الدولنة-5

  0341اتياقنة العمر الدولنة بشأن العمر الجبر  لعام -4

  0311االعالن العالمف ل قو  االنسان لعام -1

  0313اتياقنة  عر االتجار باالشخا  واستلالر دعارل اللنر لعام  -1

 ة اتياقنة جننر االولى المتعلقة بت سنن  الة الجر ى والمرلى باالقواش المسال -1

 0313 ف المندان لعام 

 0311االتياقنة االوربنة ل قو  االنسان وال رناش االساسنة لعام  -1

  0310االتياقنة الخاصة بولل الالجئنن لعام  -1

االتياقناة التحمنلناة البطاار الار  وتجااارل الرقناق واالعارار والممارسااش الشاابنه  -3

  0311بالر  لعام 

 0311السخرل لعام االتياقنة الخاصة بت رنم  -01

  0311العهد الدولف الخا  بال قو  االقتصادنة واالجتماعنة والمقا نة لعام  -00

 0311العهد الدولف الخا  بال قو  المدننة والسناسنة لعام  -05

 0313االتياقنة االمرنحنة ل قو  االنسان لعام  -04

 0313اتياقنة القلال على جمنل اشحار التمننط لد المر ل لعام  -01

 0313اتياقنة  قو  الطير لعام  -01

  0331نعام روما االساسف للم حمة الجنائنة الدولنة لعام  -01
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 5111اتياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة لعام  -01

البرتوحور االختنار  التياقنة  قاو  الطيار بشاأن بنال االطياار واساتلاللهم  اف  -01

 5111د االبا نة لعام البلال والموا

البروتحور االختنار  التياقنة  قو  الطير بشأن اشراك االطيار  اف النطاعااش  -03

 5111المسل ة لعام 

  5115اعالن بروحسر بشأن منل االتجار بالبشر ومحا  ته لعام  -51

بروتحااور مناال ومعاقبااة االتجااار باالشااخا  وخاصااة النسااال واالطيااار لعااام  -50

5111  

حااور محا  ااة تهرنااب المهاااجرنن عاان طرنااق الباار والب اار والجااو المحماار بروت-55

 5111التياقنة االمم المت دل لمحا  ة الجرنمة المنعمة لعام 

 5111المنما  العربف ل قو  االنسان لعام  -54

 5111اتياقنة االمم المت دل لمحا  ة اليساد لعام  -51

المت ادل  اف اتياقناة الجرنماة المنعماة مؤتمر الدور االطارار  اف اتياقناة االمام  -51

 5111عبر الوطننة  نننا ا 

  5111اتياقنة مجلي اوربا بشأن محا  ة االتجار بالبشر لعام  -51

 .5101االتياقنة العربنة لمحا  ة الجرنمة المنعمة عبر الوطننة لعام  -51

 

 :الدساتير والتشريعات الو نية

 5111الدستور العراقف لعام -0

 5101ور المصر  لعام الدست -5

 5111قانون  مانة ل انا االتجار بالبشر االمرنحف لعام  -4

 5111قانون محا  ة االتجار باالشخا  واالستلالر الجنسف القبرصف لعام  -1

  5110لعام  111قانون محا  ة االتجار باالشخا  الرومانف رقم  -1

 511لعام  3511قانون محا  ة االتجار بالبشر اليلبننف رقم  -1
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 5111لعام   10قانون محا  ة االتجار بالبشر االماراتف رقم  -1

 5111قانون محا  ة االتجار بالبشر المالنط  لعام  -1

 5111قانون محا  ة االتجار بالبشر االندنوسف لعام  -3

  5111لعام  051قانون محا  ة االتجار بالبشر العمانف رقم  -01

  5111لعام  0بشر الب رننف رقم قانون محا  ة االتجار بال -00

  5113قانون منل االتجار باألشخا   ف اوتندا لعام  -05

  5113لعام  3قانون منل االتجار بالبشر االردنف رقم  -04

 5113لسنة  11نعام محا  ة جرائم االتجار باألشخا  السعود  رقم  -01

 5101لعام  4قانون منل االتجار بالبشر السور  رقم  -01

  5101لعام  11قانون محا  ة االتجار بالبشر المصر  رقم  -01

 5100لعام  01قانون محا  ة االتجار بالبشر القطر  رقم  -01

  5105لعام  51قانون محا  ة االتجار بالبشر العراقف رقم  -01

 

 المصادر االجنبي 

1- Bassion, cherif,commentarie on the international the 

pease and security of mankind,rman ville, eres, 1993. 

2- Human tfficking a crimethat shames us all Vienna forum 

reprt away forward to combar human trafficking ,united 

nations, office ondrugs and acriue, newyork,2008 

3- Look best practices in combating trafficking in persons, 

the role of civil project at the johns Hopkins university 

paul  nitze school of advanced international studies . 

 

 مواقع االنترنيت

 :التقرنر الصادر عن منعمه االمن والتعاون االوربف بعنوان  -0
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Trafficking in Human beings implications for osce 

,www.osce.org 

 –ولاال السناساااش وبنااال القاادراش ماان المنعمااه الدولنااه ,االتجاار بالمهاااجرنن  -5

 .السادسه والتسعون للجمعنه العامه لمنعمه االمم المت ده  {الدوره 

www. Iom. Int /jaht/jsp/index.jsp 

, ميولنه االمم المت ده السامنه ل قو  االنسان , اللال الر  واشحاله المعاصر -4

مقاله منشوره على الموقل االلحترونف لمنعماه االمام المت اده , دنيند  انسنرون 

, 

www.un.org/ar 

المساتجداش علاى صاعند ,تقرنر ميولنه االمم المت ده السامنه ل قو  االنسان  -1

منشااور علااى ,منعمااه االماام المت ااده  نمااا نتعلااق بمحا  ااه االتجااار باالشااخا  

 مت دهموقل االمم ال

www.un.org/ar 

ت قناق منشاور  اف ,سوسن  سنن ,االتجار بالبشر الوجه القبن  للهجره الدولنه  -1

 :مجله السناسه الدولنه وعلى الموقل االلحترونف 

www. Digital.ahram.org 

 :المنشور على الموقل االلحترونف , تقرنر منعمه العمر الدولنه  -1

www.un.org/arabic 

 :موقل منعمه الص ه العالمنه  -1

www.who.int/ar 

 :موقل منعمه النوننسنر  -1

www.unicef.org/ar 

 :مه الشرطه الدولنه عموقل من -3

www.interpol.int 

 :موقل منعمه الشرطه الدولنه  -01

www.interpol.int 

 : موقل الم حمة الجنائنة الدولنة -00

www.crin.org 
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