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 عامة مقدمة

 التاريخ مراحل كافة عرفت فقد ذاتيا اإلنسانية قدم قديم بالبشر االتجار  
 ىناك كانت بل عمنية، مشروعة تجارة بالبشر االتجار فكان العبودية، أو الرق اإلنساني
 حقوق انتياكًات من الكثير الطويل تاريخيا عبر اإلنسانية القت وكم تنظميا، قوانين

 التي السمعة تمك اإلنسان، سمعتيا التي السوداء التجارة ىذه مسمى تحت اإلنسان
 أن إلى جسده، وحرمة وحرياتو لحقوقو مراعاة أدنى دون الدولية الحدود عبر تتداول
 الحركات عشر التاسع القرن أواخر مع فبدأت ميذب، ُأفق إلى اإلنساني الضمير ارتقى

 شيئا القيود وضع تم ثم ومن إللغائيا، االعالنات تصدر وبدأت لمعبودية، المناىضة
 . التجارة تمك تجريم تم حتى فشيئا

 العديد وصدرت قوة، المناىضة الحركات تمك ازدادت العشرين القرن مطمع ومع
 ومن وحريات، حقوقو وتحمى اإلنسان تكرم التي الدولية والمواثيق الحقوق اعالنات من
 العقوبة وتفرض اإلنساني السموك ذلك ُتجريم الدول لمختمف الوطنية القوانين صدرت ثم

 .يرتكبو من عمى

 المشروع، غير الخفاء عالم إلى المشروع العالنية عالم من التجارة تمك فانتقمت
 وتطور الظروف مع وتكيفت ىذا، يومنا حتى الخفاء في وتطورت العبودية واستمرت

 باقية لتظل وتكنولوجي، عممي تطور من اليوم العالم يشيده ما مع خاصة المجتمعات
 عبر المشرع نسجو الذي الحماية نسيج تمتقط المظمم الالمشروعية سماء في تسبح
 .وكرامتو وحرياتو اإلنسان لحقوق الطويل نضالو

 لألمن صارخا وانتياكاً  تيديداً  تشكل أنيا في بالبشر االتجار جرائم خطورة وتبدوا       
 ما كل يغطى وأصبح الباردة، الحرب نياية بعد ظير الذى المصطمح ذلك اإلنساني،

 باألمن يعرف ما وىو االقتصادي المجال في سواء جوانبيا، كل في اإلنسان حياة ييدد
" الصحي المجال أو الغذائي، باألمن يعرف ما وىو الغذائي المجال أو االقتصادي،

" السياسي األمن" السياسي المجال أو ،"البيئي األمن" البيئي المجال  ،"الصحي األمن
 المجال في أو ،"الجسدي أو الشخصي أو الفردي األمن" اإلنسان شخص مجال ،أو



  بالبشز االجتار جزائه ملافحة                                                                                                                                                                                     كامل ذلند الديً عناد/ د 

 

 - 851 - 0202 ديضنرب اخلنضوٌ العدد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 يحوى أصبح ذلك عن فضالً  اإلنساني األمن فمصطمح ،"المجتمعي األمن" االجتماعي
 .المجتمع وأمن الدولة أمن جوانبو بين

 عصابات قبل من ارتكابيا زاوية من أيضا بالبشر االتجار جرائم خطورة تبدوا كما     
 والتكنولوجي، العممي التطور أجيزة أحدث وباستخدام الدول، عبر منظمة إجرامية
 .   المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت مجال في خاصة

 تمك وطوعت السائد المناخ ذلك المنظمة اإلجرامية العصابات استغمت ثم ومن    
 عن أو األنترنت طريق عن سواء الجرائم، تمك ارتكاب في الستخداميا التكنولوجيا

 العصابي التنظيم أعضاء بين لالتصال والمراقبة، االتصال أجيزة أحدث استخدام طريق
 فضال العصابات، لتمك رىينة تظل حتى الضحية ومراقبة المالحقة، من نشاطيا لتأمين
 عبر الدولية الحدود عابرا المال رأس بيا يتحرك التي اليائمة السرعة استغالل عن

يابا ذىابا األنترنت  .التجارة تمك أرباح تحققيا التي االموال غسيل جرائم في وا 

 االتجار جرائم من المنظمات تمك عمييا تتحصل التي الطائمة األرباح أن كما
عداد تجييز عمى القدرة ليم تتيح بالبشر،  بأحدث العصابي التنظيم أعضاء وتدريب وا 

 تكون قد التنظيمات تمك أن عن فضال والمعمومات، االتصال أجيزة تكنولوجيات
 واألنظمة الدول لبعض معادية إجرامية بأعمال لمقيام معادية استخبارات بأجيزة مدعومة
 حقو ومال الجرائم تمك مكافحة عمي في الخطير أثر لو يكون الذي األمر فييا، الحاكمة
 تحتل جعميا الذي األمر الحديثة، التكنولوجيا تمك باستخدام اثباتيا لضعف مرتكبييا
 .لمجرائم الدولي التصنيف في عالميا الثالثة المرتبة

 :البحح موضوع أٍنية

 العربية اإلمارات دولة استراتيجية بيان في البحث لموضوع الدراسة أىمية تبدوا
 الجديد، العالمي والواقع السابقة، المعطيات ظل في بالبشر االتجار جرائم مكافحة في
 نجحت فيل خطورتيا، وزيادة الجرائم، تمك ارتكاب وسائل تطور من يشيده بما

 بالبشر؟ االتجار جرائم مكافحة في العربية اإلمارات دولة استراتيجية
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 :البحح ميَج

 تحميل عمى القائم التحميمي، المنيج ىو البحث ىذا موضوع دراسة منيج
 إلى تؤدي قد أفعال تجريم أو بالبشر، االتجار صور تجرم التي القانونية النصوص
 اإلماراتي االتحادي العقوبات قانون نصوص بعض في تمثمت سواء بالبشر، االتجار

 نصوص تحميل وكذلك الخاصة، الجزائية التشريعات بعض أو ،8543 لسنة 3 رقم
 تعديمو تم والذي بالبشر، االتجار مكافحة بشأن 6112 لسنة 18 رقم االتحادي القانون
 تنظم التي القانونية األحكام الستخالص كمو وذلك ،6181 لسنة 8 رقم القانون بموجب
 .البحث موضوع مفردات

 :     البحح خطة

 أول مبحث مبحثين، إلى تقسيمو خالل من البحث ىذا موضوع دراسة نتناول سوف
 :التالي النحو عمى كمو وذلك لمطمبين، مقسم مبحث وكل ثان، ومبحث

  خطورته وبيان بالبشر االتجار ماهية: األول المبحث 

  بالبشر االتجار تعريف: األول المطمب                

   بالبشر االتجار جرائم خطورة :الثاني المطمب                

 بالبشر االتجار جرائم مكافحة في العربية اإلمارات دولة استراتيجية: الثاني المبحث

   بالبشر االتجار مكافحة في العربية اإلمارات لدولة القانونية الجهود: األول المطمب

  .بالبشر االتجار مكافحة في العربية اإلمارات لدولة العممية الجهود :الثاني المطمب
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 األول املبحح

 خطورتُ وبياٌ بالبشز االجتار ماٍية
 :وتقضيه متَيد

 خالل من وذلك بالبشر، االتجار ماىية دراسة المبحث ىذا في نتناول سوف     
 القوانين في الوطني والمشرع الدولي، المشرع من كل لدى بالبشر االتجار تعريف
 أخطر من بالبشر االتجار جرائم ُتعد حيث خطورتو مدى نالبي المقارنة، الجنائية
 اإلنسان كرامة إىدار زاوية من سواء العصور، مر عمى البشرية عرفتيا التي الجرائم
 وذلك والدولي، الوطني االقتصاد عمى الخطير تأثيرىا زاوية من أو وحرياتو، وحقوقو

 :التالي النحو عمى كمو
 . بالبشر االتجار تعريف: األول المطمب 

 .بالبشر االتجار جرائم خطورة: الثاني المطمب
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 األول املطلب

  بالبشز االجتار تعزيف

 :بالبشز لالجتار الدولي املشزع تعزيف أوال

 األمم التفاقية المكمل باألشخاص االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول يعد
 وثيقة أول ىو ،6111 عام باليرمو الوطنية عبر المنظمة الجرائم لمكافحة المتحدة
 االتجار مصطمح تحت وذلك جوانبو بكل بالبشر االتجار ماىية حددت عالمية

 .مرتكبيو ومعاقبة بالبشر االتجار مكافحة إلى ييدف والذى ،(8) باألشخاص

 من األولى الفقرة في بالبشر باالتجار المقصود البروتوكول ذلك أورد ولقد
 بواسطة استقباليم، أو إيوائيم أو تنقيميم أو نقميم أو أشخاص تجنيد"  بأنو الثالثة المادة
 أو االحتيال أو واالختطاف، القسر أشكال من ذلك غير أو استعماليا أو بالقوة التيديد
 مبالغ تمقى أو بإعطاء أو استضعاف، حالة استغالل أو السمطة استغالل أو الخداع،
 االستغالل، لغرض آخر شخص عمى سيطرة لو شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية

 االستغالل أشكال سائر أو الغير، دعارة استغالل أدنى كحد االستغالل ويشمل
 أو بالرق الشبيية الممارسات أو االسترقاق، أو قسرا الخدمة أو السخرة أو الجنسي،
 ".البشرية األعضاء نزع أو االستعباد

 االعتداد عدم البروتوكول أورد الثالثة المادة ذات من الثانية الفقرة وبموجب
 االستغالل عمى باألشخاص االتجار ضحية موافقة تكون ال بأنو عميو، المجني برضى

 من أي فييا استخدم قد يكون التي الحاالت في اعتبار محل األولى الفقرة في المقصود
 .المبينة الوسائل

 أو تنقيمو أو نقمة أو طفل تجنيد أن الثالثة فقرتيا في المادة ذات اعتبرت كما  
 عمى ينطو لم إذا حتى ،"باألشخاص اتجار"  االستغالل لغرض استقبالو أو إيوائو

                                                           

 الشروق، دار األول، المجمد ،"اإلنسان بحقوق المعنية الدولية الوثائق" بسيوني شريف محمود د (8)
 .283 ص ،6113 األولى الطبعة القاىرة،
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 بينت كما طفل تعبير وأن األولى، الفرعية الفقرة في المبينة الوسائل من أي استعمال
 .العمر من سنة 84 ال دون شخص أي بو يقصد الرابعة الفقرة
 :بالبشز لالجتار الوطين املشزع تعزيف ثاىيا

 تضمنت ولقد بالبشر، االتجار لمكافحة قوانين بإصدار الدول من العديد قامت       
 تعريفات عمى نقتصر سوف أننا إال بالبشر، االتجار تعريف القوانين تمك نصوص

 عبور دولة تكون بأن بالبشر، االتجار جرائم في أساسي اعتبار محل ىي التي الدول
 فرنسا مثل الضحايا استغالل لغرض مقصد دولة تكون أن أو والجزائر، كمصر

 متعمقة قوانين أصدرت التي الدول أوائل من تكون أن أو األمريكية، المتحدة والواليات
 عبور منطقة تعتبر ذات في بمجيكا أن عن فضال بمجيكا، مثل بالبشر االتجار بمكافحة
 .بالبشر االتجار لضحايا ومقصد

 661 المادة وبموجب 8551 الصادر (6)الفرنسي العقوبات قانون عرف فمقد   
 تمقى مقابل استقبالو، أو إيوائو أو ترحيمو أو شخص تجنيد بأنو بالبشر، االتجار منو

 تحت أو تصرفو تحت لوضعة وذلك عمييا، بالحصول الوعد أو مزايا أو مالية مبالغ
 االعتداءات أو السمسرة جرائم ارتكاب بيدف مجيوال، كان ولو آخر شخص تصرف
 أو عمل شروط فرض أو التسول أعمال في استغاللو أو الشخص، ىذ ضد الجنسية
 .  جنح أو جنايات ارتكاب عمى إلجباره أو لكرامتو، ميين سكن

 االستغالل صور أورد قد الفرنسي المشرع أن يجد السابق النص في والمتفقد
 بالبشر، االتجار مفيوم نطاق تضييق إلى ذلك يؤدي ثم ومن الحصر، سبيل عمى

 أو عمل شروط فرض أو التسول وىي النص حددىا التي الصور في محصوراً  ويجعمو
 معو يؤدي الذي األمر جرائم، ارتكاب عمى إلجباره أو الشخص، لمكرامة ميين سكن

                                                           

 (2)- Article 225-4-1 du code pénal francais  introduit par la loi de la securite 

interieure  " loin 239 du 18 Mars 2003" journal official  du 19 Mars 2003 et 

modifie par la loi n 2007  article 22        

  6183/ 1/4 بتاريخ 388 رقم القانون بموجب القانون تعديل تم كما -
www.legislation.org/topics/topic/14-  

http://www.legislation.org/topics/topic/14-
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 أعضاء نزع االستغالل من الغرض كان إذا ما حالة في العقاب، من كثير إفالت إلى
 .آخر غرض أي أو مثال، عميو المجني

 ىو بالبشر، االتجار لمكافحة خاص قانون أصدر فمقد األمريكي المشرع أما
 القانون حدد ولقد ،6114 في والمعدل 6111 عام بالبشر االتجار حماية قانون

 شخص أي بأنو منو،( 8151) البند بموجب عميو المعاقب البشر باالتجار المقصود
 بأي عميو الحصول أو توفيره، أو نقمو، أو إيوائو، أو آخر، شخص بتجنيد عمم عن يقوم

 شخص أي أيضا القانون، ىذا ألحكام انتياكاً  الخدمة أو العمل ألغراض كانت وسيمة
 أو استمالتو أو شخص بتجنيد الدول أو الواليات بين التجارة مزاولة في عمم عن يقوم
 أو القوة باستخدام كانت، وسيمة بأي عميو الحصول أو توفيره، أو نقمو أو إيوائو

 وذلك قيمة، ذي شيء أي بتمقي أو ماليا باالنتفاع أو القسر، أشكال كافة أو االحتيال
 لم الذي الشخص أن أو تجاري، جنسي فعل مزاولة عمى الشخص ذلك إجبار لغرض
 . (3) (8158 بند) تجاري جنسي فعل مزاولة عمى يجبر العمر من عشرة الثامنة يبمغ

 ،1995 لسنة إبريل 81 في بالبشر االتجار مكافحة قانون بمجيكا أصدرت ولقد     
 األوربية التدابير مع الوطني القانون بين التجانس لتحقيق 2005 في تعديمو وتم

 المنظمة الجرائم التفاقية اإلضافي البروتوكول خاصة بالبشر، باالتجار المتعمقة والدولية
 وتيريب باألشخاص باالتجار المتعمق األوربي المجمس وقرار الوطنية عبر

 .(1)المياجرين

 لمكافحة رادعة وعقوبات لمضحايا حماية تدابير القانون ذلك تضمن ولقد 
 بمختمف والدعم لمحماية مراكز توفير التدابير ىذه من بالبشر، االتجار جرائم ارتكاب
 لجنة أنشاء  تم قد القانون ىذا وبموجب لمضحايا، والقانوني واإلداري االجتماعي أشكالو

                                                           

 (3)-  Victime of trafficking and violence protection Act of 2000, publics 

Law, 106 – 386 – Oct 28, 2000.        

 (4) - Jean poule Janssens le rôle du ministère publice dans la lutte contre la 

traite des êtres humains dans le domaine social. L'expérience belge travail 

justice égalité le droit du travail en Europe al, heuré de la mondialisation et 

de l'informatique. Lisbonne 25 janvier 2002. Pag 3-4  
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 االتجار لمكافحة بمجيكا، في الداخمية وزارة في اليجرة دائرة في بالبشر باالتجار خاصة
 اإلقامة وثائق تسميم عن مسؤولة المجنة فيذه الجرائم، تمك ضحايا ولرعاية بالبشر

 لمضحايا اإلقامة بطاقات فتستخرج االتجار، بضحايا المتعمقة لموثائق اإلدارية والمتابعة
 لمرتكب رادعة عقوبات عمى النص القانون ذلك تضمن كما القضاء، مع تعاونيم بشرط
 61 تتعدى قد التي الغرامة مع عاماً  عشرون السجن عقوباتيا تصل قد الجرائم تمك

 .فرنسي فرنك مميون

 بالبشر االتجار لمكافحة 6181 لسنة 21 رقم القانون مصر أصدرت ولقد
 االتجار لجرائم مرتكبا ُيعد"  بأنو بالبشر االتجار تعريف عمى الثانية مادتو في ونص
 العرض أو البيع ذلك في بما طبيعي، شخص في صورة بأي يتعامل من كل بالبشر
 االستقبال أو االيواء أو التسميم أو النقل أو االستخدام أو بيما، الوعد أو الشراء أو لمبيع
 استعمال بواسطة ذلك تم إذا الوطنية، حدودىا عبر أو البالد داخل في سواء التسمم أو

 السمطة استغالل أو االحتيال، أو االختطاف بواسطة أو بيما، التيديد أو العنف أو القوة
 مزايا أو مالية مبالغ تمقي أو بإعطاء الوعد أو الحاجة، أو الضعف حالة استغالل أو

 وذلك عميو، سيطرة لو آخر بشخص االتجار عمي شخص موافقة عمي الحصول مقابل
 في االستغالل ذلك في بما صورة، كان أي االستغالل بقصد التعامل كان إذا كمو

 المواد وفي ذلك في األطفال واستغالل الجنسي، االستغالل أشكال وسائر الدعارة أعمال
 أو  بالرق الشبيية الممارسات أو االسترقاق، أو  قسرا الخدمة أو السخرة أو االباحية،
 .  (1)منيا جزء أو البشرية األنسجة أو األعضاء استئصال أو التسول، أو االستعباد

 االستغالل عمى عميو المجني برضاء القانون من الثالثة المادة بموجب ُيعتد ولم
 الوسائل من وسيمة أي فييا استخدمت متى بالبشر، االتجار صور من أي في

 بالطفل االتجار لتحقيق يشترط وال القانون، ىذا من الثانية المادة في عمييا المنصوص
 جميع في ُيعتد وال إلييا، المشار الوسائل من وسيمة أي استعمال األىمية عديم أو

 .متوليو أو عنو المسئول برضاء أو برضائو األحوال
                                                           

 6181 سنة مايو 5 في مكرر 84 العدد - المصرية الرسمية الجريدة ( 1)
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 - 853 - 0202 ديضنرب اخلنضوٌ العدد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 االتجار جرائم بمكافحة خاص قانون المشرع يصدر فمم الجزائر دولة أما
 الثالث الكتاب في العقوبات لقانون المواد نصوص بعض بإضافة اكتفى بل بالبشر،
 .بالبشر االتجار لتجريم وعقوباتيا، والجنح بالجنايات الخاص

 تجنيد باألشخاص اتجاراً  ُيعد" العقوبات قانون من 1مكرر 313 المادة فبموجب
 أو بالقوة التيديد بواسطة أكثر، أو شخص استقبال أو إيواء أو تنقيل أو نقل أو

 أو الخداع، أو االحتيال أو االختطاف، أو اإلكراه أشكال من ذلك غير أو باستعماليا،
 مالية، مبالغ تمقى أو بإعطاء أو استضعاف، حالة استغالل أو السمطة استعمال إساءة
 االستغالل ويشمل االستغالل، بقصد آخر، شخص عمى سمطة لو شخص موافقة لنيل

 التسول في الغير استغالل أو الجنسي، االستغالل أشكال سائر أو الغير دعارة استغالل
 أو االستعباد أو بالرق الشبيية الممارسات أو االسترقاق أو كرىا، الخدمة أو السخرة أو
 .(2)"األعضاء نزع

 قانون من السابقة المادة نص في الوارد بالبشر االتجار لتعريف والمتفقد
 ومعاقبة وقمع منع بروتوكول في الوارد التعريف ذات أنو يرى الجزائري العقوبات
 عبر المنظمة الجرائم لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمل باألشخاص االتجار
 .6111 عام باليرمو الوطنية

 سائر عن السبق فضل ليا كان فقد المتحدة العربية اإلمارات دولة عن أما
 بموجب وذلك بالبشر، االتجار ُيجرم خاص جزائي تشريع إصدار في العربية الدول
 تعديمو تم والذي بالبشر، االتجار مكافحة بشأن 6112 لسنة 18 رقم االتحادي القانون
 .(3)6181 لسنة 8 رقم القانون بموجب

 لجرائم مرتكباً  ُيعد ،6181 لسنة 8 رقم القانون من( 8) مكرر  ( 8) المادة وبموجب
 "من كل بالبشر االتجار

                                                           

 كمية الماجستير، شيادة لنيل مذكرة" باألشخاص االتجار لجريمة القانوني النظام"  أحمد حمودي ( 2)
 .63 ،62 ص ،6181 الجزائر، جامعة الحقوق

 .64/8/6181 في واألربعون، الخامسة السنة ،131 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة ( 3)
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 .بيما الوعد أو الشراء أو لمبيع عرضيم أو أشخاصاً  باع - أ

 أو أواىم أو رحميم أو نقميم أو جن دىم أو استخدميم أو أشخاصاً  استقطب  - ب
 الوطنية، حدودىا عبر أم البالد داخل سواء استمميم، أو سمميم أو استقبميم
 أو القسر أشكال من ذلك غبر أو باستعماليا، أو بالقوة التيديد بواسطة

 استغالل أو السمطة استعمال إساءة أو الخداع، أو االحتيال أو االختطاف،
 .االستغالل بغرض وذلك الضعف حالة استغالل اساءة أو النفوذ،

 عمى سيطرة لو شخص موافقة لنيل مزايا، أو مالية مبالغ تمقى أو أعطى - ج
 .األخير استغالل لغرض آخر، شخص

 الفقرة في المبينة الوسائل من أي استعمال عمى ينطوي لم ولو بالبشر اتجاراً  يعتبر -6 
 :يمي ما السابقة

 .االستغالل بغرض استقبالو أو إيوائو أو ترحيمو أو نقمو أو طفل استخدام - أ

 .الشراء أو لمبيع عرضو أو طفل بيع  - ب

 أو الجنسي، االستغالل أشكال جميع المادة، ىذه حكم في االستغالل يشمل -3 
 أو االسترقاق أو قسراً  الخدمة أو األعضاء نزع أو السخرة أو الغير، دعارة استغالل
 ".االستعباد أو بالرق الشبيية الممارسات أو التسول

 :بالبشز لالجتار الفقَي التعزيف ثالجا

 وانتقال توظيف عممية" بأنو بالبشر االتجار تعريف إلى الفقو من جانب ذىب
 بأعمال القيام االتجار عممية وتتضمن استغالليم، بغرض ألناس مالذ تقديم أو ونقل،
 وىذا الغش، أو اإلكراه أشكال من وغيرىا القوة استخدام أو كالتيديد، مشروعة غير

 أشكال من شكل أي عمى أو البغاء، عمى الضحية إجبار خالل من يتم االستغالل
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 - 855 - 0202 ديضنرب اخلنضوٌ العدد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 البعض عرفو كما ،(4)"لمعبودية المقاربة الممارسات من غيرىا أو الجنسي االستغالل
 استغالليم، أو األشخاص خطف أو تيريب أو شراء أو بيع بغرض تتم عممية كل" بأنو

 المواد مثل المنتجات من غيرىا أو الجنسية الخدمات أو القسري العمل ألغراض
 (5)"بالجنس يرتبط آخر عمل أي أو الطمب حسب والزواج اإلباحية اإلعالمية

 يتنافى بشكل اإلنسان استغالل شأنو من فعل كل" بأنو بالبشر االتجار عرف والبعض
 بغرض وتشترى، تباع سمعة إلى فيحولو اإلنسانية، لكرامتو الواجب االحترام مع

 عنو، قسراً  أو بموافقتو، سواء منيا، جزء أو الجسدية أعضائو جميع في االستغالل
 .(81)"االستغالل وسائل من كانت وسيمة وبأي خارجيا، أو الدولة حدود داخل وسواء

 عرفو حين في

 اإلنسان، لحقوق خطير انتياك يمثل واالسترقاق، لمعبودية حديثة صورة" بأنو البعض
يواء وترحيل ونقل تجنيد ويتضمن  .(88)"االستغالل بغرض األشخاص واستقبال وا 

 التي االستغالل أو التعامل صور كافة" بأنو بالبشر االتجار ُنعر ف أن ونستطيع
 أو المعنوي، اإلكراه أو المادي اإلكراه بواسطة اإلنسان، حقوق من ألي انتياكاً  تتضمن
 .وأشكالو صوره كان أي االستغالل لغرض الخداع، أو االحتيال

 

                                                           

 القانون ضوء في – بالبشر االتجار جرائم لمكافحة القانوني النظام"  فيمي مصطفى خالد -د ( 4)
 .46 ص ،6188 ط اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار" 6181 لسنة 21 رقم

 االتجار لظاىرة واالجتماعية االقتصادية اآلثار"  الحميد عبد اليادي عبد الحافظ عبد -د ( 5)
 من الفترة خالل األمنية، لمعموم العربية نايف جامعة والبحوث، الدراسات مركز ندوة ،"باألشخاص

 .812 ص الرياض، م 3/6111/ 81-83

 الدراسات مركز ،"بالبشر االتجار جرائم في االستغالل"  سعيد عمى محمد الكريم عبد -د( 81)
 العربية االمارات لدولة الداخمية وزارة – األداء وتطوير لالستراتيجية العامة اإلدارة – واالستطالعات

 .83 ص ،6183 المتحدة،

 (11)- Silvia Scarp "child trafficking, the worst face of the world" global 

commission on international migration, Switzerland, Se. 2005, page 2.  
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 الجاىي املطلب

   بالبشز االجتار جزائه خطورة

 :اإلىضاٌ حلقوق اىتَاكًا ميجل بالبشز االجتار أوال 

 مر عمي اإلنسانية عرفتيا التي الجرائم أخطر من بالبشر االتجار جرائم ُتعد
 اإلنسان لحقوق الصارخ النتياكيا اإلنساني الضمير أرقت طالما والتي العصور
 خالل من لمخطر، حياتو بتعريض الحياة في اإلنسان حق من بدأً  األساسية، وحرياتو
 جسده سالمة عمى واالعتداء األعضاء، نزع خاصة االستغالل صور كافة ممارسة
 بواسطة سواء ذلك وسيمة كانت أيا الحقوق، وسائر الشخصية الحرية في حقو وعمى
 االحتيال أو االختطاف، أو القسر أشكال من ذلك غبر أو باستعماليا، أو بالقوة التيديد

 حالة استغالل اساءة أو النفوذ، استغالل أو السمطة استعمال إساءة أو الخداع، أو
  التاريخ عبر طويل صراع بعد لإلنسان تقررت التي والحريات الحقوق فتمك الضعف،

 .بالبشر االتجار جرائم قبل من مصادرتيا تم قد

 مفردات جممتيا في ُتشكل األساسية وحرياتو اإلنسان حقوق أن بالذكر والجدير
 وتشتري تباع سمعة اإلنسان يجعل بالبشر فاالتجار قبل، من بينا كما اإلنساني، األمن
 ومكوناتيا، السمعة عناصر ضمن دخمت وأنسجتو أعضائو حتى وحرياتو، حقوقو بكامل
 الجرائم تمك احتمت فقد لذا لممجتمع، واألساسية العميا بالمصالح الضرر إلحاق ذلك وفي

( oit) الدولية العمل منظمة تصنيف حسب الجرائم، تصنيف في عالميا الثالثة المرتبة
 عمى نشاطيا حجم وازدياد الجرائم تمك لخطورة ،(86)واألسمحة المخدرات تجارة بعد

 .والدولي الوطني المستوي

 

 

                                                           

 بحوث مركز ،"المواجية سبل – االسباب -المفيوم -بالبشر االتجار جرائم" الكتيبي آمنة - د( 86)
 .81 ص ،6112 المتحدة العربية اإلمارات الشارقة شرطة
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 :والعاملي الوطين االقتصاد على بالبشز االجتار جزائه خطورة ثاىيا    

 والعالمي، الوطني االقتصاد عمى بالغة خطورة بالبشر االتجار جرائم ُتمثل   
 ضحايا أو الوسطاء خزائن في تصب الدوالرات من بالمميارات أرباح من تدره لما

 تدخل أو لمدول، الرسمية الميزانيات في األرباح تمك ُتدرج أن دون بالبشر االتجار
 من ضحاياىا التي خاصة الجرائم تمك أرباح فتقدر ليا، الرسمي االقتصاد ىياكل ضمن
  ،(83)سنويا المشروعة غير األرباح من دوالر مميار 811 يعادل ما واألطفال النساء
 عمماء عميو أطمقو الذي الخفي االقتصاد بمصطمح ُيعرف ما الجرائم تمك فأنشأت

 أنتاج ُيقابمو أن دون الضحايا أو الوسطاء ىؤالء لدى ضخم دخل تولد نتيجة االقتصاد،
 ثم ومن التضخم، حدوث عميو فيترتب الرسمية، غير الدخول في الزيادة ىذه يستوعب
 أن دون االستيالكية وخاصة السمع عمى الطمب في زيادة ىناك ألن األسعار، ارتفاع
 ميزان في عجز عن النياية في ُيسفر الذي األمر ،(81)االنتاج في زيادة يقابميا

 الوطني االقتصاد عمى الخطير أثرة لو كان الذي وىو الدول، وموازنة مدفوعات
 .العالمي الكساد فترات وتعاقب االقتصادية األزمات توالى في العالمي واالقتصاد

 :بالبشز االجتار جزائه ضحايا عدد سيادة ثالجا

 الماليين يبمغ ضحاياىا عدد أن في أيضا بالبشر االتجار جرائم خطورة وتبدوا 
 القسري العمل ضحايا عدد يصل الدولية العمل منظمة لتقرير فوفقا مستمر، ازدياد وفي
 عدد تقدير وأن الجنسي، االستغالل ضحايا فييم بمن شخص مميون 68 إلى العالم في

 تعرض إلى تشير التقديرات كل أن إال بالغة، صعوبة يواجو بالبشر االتجار ضحايا
 كل أن تأكد البيانات واقع ومن العالم، في المشينة الممارسات ليذه البشر من الماليين
 بمدان من  كانت إذا ما عن النظر بصرف بالبشر، االتجار بظاىرة تتأثر العالم بمدان

                                                           

 (13)-  International Labour Office, Profits and Poverty: The Economics of 

Forced Labour (2014), p. 13 

 بيروت، 8ط الرسمي، واالقتصاد الخفي االقتصاد بين بالبشر االتجار"  ناشد عدلي سوزي – د( 81)
 .14ص ،6114 الحقوقية، الحمبي منشورات
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 لمعمل خاضع شخص مميون 86.3 ىناك وأن ،(81)المقصد أو العبور أو المنشأ
 ، 6111 الصادر تقريرىا حسب االتجار طريق عن ضحية مميون 6.1 بينيم الجبري

 .واألطفال النساء  ىم بالبشر االتجار ضحايا أغمب وأن
 :امليظنة اجلزائه مً بالبشز االجتار رابعا

 عصابات قبل من ارتكابيا زاوية من أيضا بالبشر االتجار جرائم خطورة تبدوا
 السنوية األرباح فتقدر مرتكبييا، يحققيا التي الطائمة لألرباح نظرا منظمة، إجرامية
 ،(82)األمريكية االستخبارات وكاالت نشرتو ما حسب أمريكي دوالر مميار 5.1 بحوالي
 ومتعددة، ُأخرى إجرامية وأنشطة مشروعات تمويل يتم الطائمة األرباح ىذه خالل ومن
 أحد ُتعد الوقت ذات وفي المنظمة الجرائم تدعم بالبشر االتجار فجرائم لذا

 قد بالبشر االتجار جرائم أن من المتحدة األمم تقارير أكدتو ما وىذا ،(83)صورىا
 كما والمخدرات األسمحة تجارة بعد الجرائم تصنيف في عالميا الثالثة المرتبة احتمت
 .قبل من ذكرنا

 والمجتمع الدول منيا تعاني التي الجرائم أخطر من المنظمة الجرائم وتعد       
 ومواردىا واستقرارىا الدول أمن عمى خطيرة أثار من الجرائم تمك تمحقو لما الدولي،

 الضوء القاء منا يستمزم الذي األمر نامية، دول أو متقدمة دول كانت سواء االقتصادية،
 .  الجرائم تمك عمى

 مضمون حول التقت أنيا إال المنظمة، الجرائم عمى الواردة التعريفات تعددت ولقد      
 دائم وبشكل سرية في يعمل وُمحكم ودقيق منظم عصابي تشكيل أنيا ىو واحد

                                                           

 :االلكتروني الموقع – المتحدة األمم أنباء مركز( 81)
https://www.un.org/arabic/news/ 

 دار اإلسكندرية،"  بالبشر االتجار جرائم لمكافحة القانوني النظام"  فيمي مصطفى خالد – د( 82)
 .832ص ،6188 العربي، الفكر

 مكتبة" الوطني عبر المنظم االجرام ومكافحة العربي األمني التعاون"  الجواد عبد عادل د( 83)
 .  68 ص 6111 القاىرة 8ط اآلداب

https://www.un.org/arabic/news/
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 سبيل في ويستخدم داخمة، العمل سير تضبط داخمية ولوائح ُنظم يحكمو ومستمر،
 تجاه مشروعة الغير الوسائل وكل والرشوة، واالبتزاز والتيديد العنف أغراضو تحقيق
 الكسب من ممكن قدر أكبر لتحقيق إجرامية بأنشطة لمقيام الدولة، أجيزة أو األفراد
 .والمادي المالي

 اتفاقية" الوطنية عبر المنظمة الجرائم لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية فعرفت
 محددة جماعة ترتكبيا التي الجرائم ىي" بأنيا المنظمة الجرائم" 6111 سنة باليرمو
 يكون أن يمزم وال لمجرم، الفوري االرتكاب لغرض عشوائيا مشكمة غير جماعة أي البنية

 بنيتيا يكون أن أو مستمرة، عضويتيم تكون أن أو رسميا، محددة أدوار ألعضائيا
 وتقوم الزمن، من لفترة ومستمرة فأكثر أشخاص 3 من مكونة الجماعة وىذه متطورة،

 وفقا المقررة الجرائم من جرائم أو خطيرة جرائم الرتكاب والتدبير بالتخطيط الجماعة ىذه
 .(84)مادية أو مالية منفعة عمى مباشر بشكل الحصول أجل من لالتفاقية،

 كثير يكتنفو المصطمح ذلك أن إال المنظمة الجرائم حول التعريفات تعدد ورغم
 القائمة المنظمات أشكال والختالف اإلجرامية األنشطة وتنوع لتعدد الغموض، من
 (.85)عميو

 الجرائم لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية حددت الثانية المادة من الثانية الفقرة وبموجب   
 فييا توافرت إذا الوطنية عبر منظمة تعد الجرائم أن ،6111 سنة الوطنية عبر المنظمة
 : التالية األربع الحاالت إحدى
 دولة من اإلجرامي السموك يمتد حيث دولة، من أكثر في الجرائم ارتكبت :األولى

 .دولة من أكثر عبر المقصد دولة إلى المصدر

                                                           

 والخمسون الخامسة الدورة -المتحدة لألمم العامة الجمعية( 84)
A/RES/55/25   Distr.: General, 8 January 2001     

(19) - Christopher BLAKESLEY, Les systèmes de justice criminelle face au 

défi du crime organisé, Rapport général du Colloque préparatoire de l’AIDP 

sur Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé, section II, R.I.D.P. 

1998, p. 35 
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 أو ليا التخطيط أو ليا اإلعداد جري ولكن واحدة دولة في الجرائم ارتكبت إذا: الثانية 
 .أخري دولة في عميو اإلشراف أو اإلجرامي النشاط توجيو
 منظمة إجرامية عصابة قبل من ولكن واحدة دولة في الجرائم ارتكبت إذا :الثالثة
 .دولة من أكثر في نشاطيا تمارس
 .(61) أخري في شديدة أثار ليا كان ولكن واحدة دولة في الجرائم ارتكبت إذا :الرابعة

 تشكيالت قبل من ارتكابيا تم ما إذا بالبشر االتجار جرائم خطورة وتبدو
 اختراقو يصعب الذي والسري والمنظم الُمحكم اليرمى لمبناء نظرا الدول، عبر عصابية

 تزويد في  ساعدتيا قد تحققيا التي الطائمة األرباح أن عن فضال العصابات، تمك في
 كما الوسائل، تمك باستخدام جرائميا فترتكب واالتصاالت، التقنية أجيزة بأحدث نفسيا

 قبل من والتكنولوجي المالي الدعم أشكال بكافة تدعم قد اإلجرامية العصابات تمك أن
 االىتمام، محل الدول في المخططات بعض لتنفيذ معادية، أجنبية استخبارات أجيزة
 عمى األمن قبضة معيا تضعف فائقة قدرة وخبراتيا قدرتيا عمى يضفي الذي األمر

 . ومالحقتيا مراقبتيا

 األلبانية المافيا الدول عبر المنظمة الجرائم عصابات عمى األمثمة وأبرز 
 وكوسوفو ومقدونيا ألبانيا في نفوذىا ومجال (68) بالبشر االتجار بممارسة والمشيورة
 الفاشل(  الوسط رجل)  وتعني ،(66) الياكوزا وأيضا وانتقاميا، بحوشيتيا وتتميز
 اليابان في ألف 51 عددىم يقدر حيث المجتمع عن عزلة في يعيش الذي الخاسر

                                                           

 دوليا مكافحتيا ووسائل - ماىيتيا - الوطنية عبر نظمةالم الجريمة بسيوني"  شريف محمود د ( 61)
 22 ص ،6111 القاىرة 8ط الشروق، دار ،" وعربيا

 (21) - La mafia Albanais. Http://www.bance public bé /pages / 130 mafia 
Albanais. Ihtm 

 القومية، الجنائية المجمة في منشور بحث" الحدود عبر المنظمة الجريمة في" خميل سناء ( 66)
 األول العددان واألربعون، الرابع المجمد القاىرة، والجنائية، االجتماعية لمبحوث القومي المركز يصدرىا
  4 ص والثاني،
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 تقوم حيث بالبشر االتجار في العصابات ىذه وتعمل عصابة، 3111 إلى مقسمين
 ثم  وتايالند، الجنوبية وكوريا الفمبين في السياحي الجنس سوق في النساء باسترقاق
 وترتبط البطولة إلى ترمز سحري مدلول ذات كممة وىي الصينية الثالثيات عصابة
 لالنطالق، مركز كونج ىونج من اتخذت وقد بالموت، إال يفك ال دموي برباط ببعضيا
 نشاطيا ضمن بالبشر االتجار ويدخل محترف مجرم ألف 811 أعضائيا عدد ويبمغ
 وانجمترا أمستردام مثل الغربية وأوروبا وكندا االمريكية المتحدة  الواليات إلى يمتد الذي

سبانيا يطاليا، وا   الجيش وفي الصين في الوزارات مختمف في تغمغميا عن فضال وا 
 .(63)والبحرية

 :واملعلومات االتصاالت وتليولوجيا العوملة خامضا

 ثم ومن بالبشر االتجار جرائم مكافحة دون تحول التي العقبات وأخطر أىم من
 االتصاالت تكنولوجيا في والمتالحق الرىيب والتطور العولمة، خطورتيا تدعم

 .والمعمومات
  الرأسمالي النظام تطور مراحل من مرحمة" بأنيا البعض عرفيا والعولمة

 القومية، لمدول والسموكية والثقافية واالقتصادية السياسية  الشئون تذوب وفييا العالمي،
 .(61)"حدود بال عالم"  يسمى ما ليتكون بعضيا عمى الدول النفتاح عام اتجاه في

ذا  في البحث دون ومتجددة عممية واقعية كظاىرة العولمة ُنعرف أن أردنا وا 
 عن تعبر بشرية ظاىرة ىي"  بأنيا القولة فيمكن التاريخي، تطورىا أو وجودىا أسباب
 وتكنولوجيا االتصاالت لتكنولوجيا تزاوج عن نتجت المجاالت، كافة في اإلنسان تطور

 والعممية والسياسية واالقتصادية الجغرافية والحواجز الحدود كل فأزالت المعمومات،
 وسوق صغيرة قرية إلى يكون ما أشبو كمو العالم ليكون الدول، بين والثقافية والمعرفية

                                                           

"  الدولية الحدود عبر باألطفال االتجار لمكافحة الدولي التعاون" عيد فتحي محمد المواء ( 63)
 64 ص السابق، المرجع

 مكتبة القاىرة، ،" العولمة ظل في والمؤسسات الدولة دور"  وآخرون الفضل أبو فتحي -د ( 61)
 6 ص ،6111 األسرة



  بالبشز االجتار جزائه ملافحة                                                                                                                                                                                     كامل ذلند الديً عناد/ د 

 

 - 612 - 0202 ديضنرب اخلنضوٌ العدد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 تحديد فيصعب العالم، جسد في كشرايين  تسري معمومات شبكات عبر ،"مفتوح واحد
 والخدمات، السمع فييا ويتداول المال، ورأس المعمومات، كل فييا يتدفق وآخرىا، أوليا
 . عجيب وتشابك سرعة في

 وسرعة السائد، العالمي المناخ ذلك استغالل اإلجرامية العصابات فاستطاعت
 تمك أرباح تحققيا التي االموال غسيل جرائم في الدولية الحدود عبرا المال رأس تدفق

 بين االتصال وفي الجرائم ارتكاب في الحديثة التكنولوجيا استخدام عن فضال التجارة،
 حتى الضحية مراقبة في وكذلك المالحقة، من نشاطيا لتأمين العصابي التنظيم أعضاء
 .العصابات لتمك رىينة تظل

 :خطورتَا مً تشيد بالبشز االجتار جزائه ملافحة عقبات صادصا

 بالبشر االتجار جرائم مكافحة دون تحول الدول أمام تقف العقبات من العديد ىناك
 -: العقبات ىذه أىم ولعل خطورتيا، وزيادة تفاقميا إلى يؤدي ثم ومن
 :بالبشر االتجار جرائم دعوي تقادم -1
 الجنائية الدعوى انقضاء لمجرائم مكافحتيا في الدول تواجو التي العقبات أولى من 

 في يتردد ما غالبا الجرائم تمك في عميو فالمجني  بالتقادم، الجرائم تمك  عن الناشئة
 عصابات من الجرائم ىذه مرتكب أغمب أن نتيجة الجنائية، الدعوي إقامة 
 المجني مالحقو عمي والقدرة االمكانيات لدييا تتوافر والتي لمدول، العابرة المنظم اإلجرام
 الذي األمر ضدىم، الجنائية الدعوي يقيم ال حتي واالنتقام بالتيديد ومحاصرتو عميو
 قبل من التيديد يزول حتى تقديميا في التأخير أو الدعوي إقامو عدم إما عميو يترتب
 عميو المجني حق فيو يتقادم طويل وقت ُمضي عنو يسفر الذي األمر العصابات، تمك
 ظروفو إلى راجعا يكون قد عميو المجنى تردد أن عن فضال الجنائية، الدعوي إقامة في

 اإلعياء من وحالة نفسية بصدمات مصابا  عميو المجنى يكون ما فغالبا الشخصية،
 األمر الجرائم، تمك مرتكب لمواجية قواه ويستجمع يتعافى لكي الوقت من لمزيد يحتاج
  الجنائية الدعوي  اقامة في حقو سقوط عن ُيسفر قد الذى
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 ما بالبشر، االتجار لجرائم القانوني التكييف في المقارنة القوانين تتفاوت كما
 قصيرة، مدة القوانين أغمب في الجنح تقادم مدة وتكون جناية، أو جنحة اعتبارىا بين

 .مبكراً  دعواه اقامة في عميو المجني حق يسقط وبالتالي
 اإلجرام صور احدى تتخذ قد والتي بالبشر االتجار جرائم تمك لخطورة ونظراً        
 سنوات إلى يمتد قد عميو لممجني المنظمة العصابات تيديد زوال ألن ونظراً  المنظم،
 الذي عميو المجني ولظروف بالتقادم، دعواه إقامة في عميو المجني حق معيا يسقط

 تمك مرتكب لمواجية قواه ويستجمع يتعافى لكي الوقت من لمزيد فييا يحتاج قد
 ضرورة نرى كما بالتقادم، بالبشر االتجار جرائم سقوط عدم وبحق نرى فأننا الجرائم،

 جرائم عن خطورة تقل ال الجرائم تمك ألن المبدأ، ذلك إلقرار تشريعاتيا الدول تعدل أن
 ىذه خطورة أن بل بالتقادم، تسقط وال تشريعاتيا في الدول أدرجتيا التي الدولة أمن

 .خطورة الدول أمن جرائم بعض تفوق الشامل بمفيومو الدولة أمن عمى الجرائم
 :شكوى تقديم عن المجني امتناع -2

 بالبشر االتجار لجرائم مكافحتيا في الدولة أمام تقف التي الرئيسية العقبات من يعد
 يكون عميو المجني أغمب ألن الجناة، ضد شكوي تقديم عن عميو المجني امتناع

 واالمتناع الشرطة إلى االلتجاء عدم عمييم يفرض الذي األمر قانونية، غير أوضاعيم
 تكون قد  إقامتيم ألن طردىم، أو عمييم القبض أو اعتقاليم من خوفا  اإلبالغ، عن
 سفر تكاليف وىو بالدين إقرار عمى توقيعيم يتم األحيان أغمب وفي مشروعة، غير

 منو يممك وال المستغل يد في رىينة فيظل سدادىا عن يعجز ما وغالبا الضحية،
 المجني تجعل تعسفية شروط تتضمن أنيا إال سميمة عمميم عقود تكون أو خالصا،

 الواقع باألمر فيرتضي سفرة، جواز بمصادرة يقوم قد الذي العمل، رب لدي رىينة عميو
 كما لمسفر، أنفقتيا التي المبالغ يستجمع أن في أمال المستغل، لدي سخرة العمل وىو
 غير األعمال من العديد ارتكاب في الضحايا تورط ما غالبا العصابات تمك أن

 . خالصا منيم تممك وال وتصرفيا يدىا تحت رىينة تظل حتي المشروعة
 : الدولي التعاون وضعف التشريعي الفراغ -3

 من تزيد ثم ومن بالبشر االتجار جرائم معدل تزايد في تساىم التي العوامل من
 قانون مدونة في الجرائم تمك إدراج عدم مكافحتيا دون تحول ثم ومن خطورتيا
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 العصابات إلى المجال افساح عنو ُيسفر الذي األمر الدول، من العديد في العقوبات
 .مالحقو دون صيدىا تمتقط لكي المنظمة اإلجرامية

 إلى يؤدي النشاط ذلك تجريم عدم فإن لمحدود العابر بالبشر االتجار لطبيعة ونظر     
 الدول لمختمف القانونية النظم اختالف أيضا الجرائم، لمكافحة الدولي التعاون ضعف
 وعدم المقررة، العقوبة ومقدار جناية أو جنحة بين ما لمجرائم القانوني التكييف حول
 والتحقيق االستدالل إلجراءات ُحجية وجود وعدم الصادرة، الجنائية لألحكام ُحجية وجود
 لمكافحتيا الدولي التعاون ضعف إلى النياية في يؤدي الذي األمر الدول، بين

 :العنل قواىني ضعف
 دون تحول ثم ومن بالبشر االتجار جرائم خطورة من تزيد التي العوامل بين من 

 ونقص العمل سوق تنظيم وعدم األجانب، حقوق تحمي التي القوانين ضعف مكافحتيا
 العصابات تمك تستغميا القانونية الثغرات ىذه األجنبية، العمالة عمى اإلشراف
 السخرة أعمال مجال في خاصة األجانب، العمال واستغالل لتجنيد المنظمة اإلجرامية
 .شرعية الغير واليجرة القسري والعمل
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 الجاىي املبحح

 بالبشز االجتار جزائه ملافحة يف العزبية اإلمارات دولة اصرتاتيجية

 :متَيد 

 عمى بالبشر االتجار جرائم مكافحة في العربية اإلمارات دولة استراتيجية قامت
 والمنع، الوقاية وىي بالبشر، االتجار لمكافحة الوطنية المجنة اعتمدتيا خمس ركائز

 تم ولقد ،(61)الدولي التعاون تعزيز الضحايا، حماية العقاب، القضائية، المالحقة
 العممية الجيود من سمسمة خالل من بنجاح الخمس بركائزىا االستراتيجية تمك تفعيل

 الجيود تمك نتناول وسوف المختمفة، ووزاراتيا أجيزتيا عبر الدولة بيا قامت والقانونية
 لدولة القانونية الجيود فيو نتناول سوف األول المطمب مطمبين، في دراستيا خالل من

 العممية الجيود فيو نتناول الثاني المطمب بالبشر، االتجار مكافحة في العربية اإلمارات
 :التالي النحو عمى كمو وذلك ،بالبشر االتجار مكافحة في العربية اإلمارات لدولة

 .  بالبشر االتجار مكافحة في العربية اإلمارات لدولة القانونية الجهود: األول المطمب

 . بالبشر االتجار مكافحة في العربية اإلمارات لدولة العممية الجهود :الثاني المطمب

 

 

 

 

 

                                                           

http://www.nccht.gov.ae/default.aspx?PageId=50  ( 25) 

 السنوي التقرير) بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية المجنة  – المتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة -
 (6183 لعام

http://www.nccht.gov.ae/default.aspx?PageId=50
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 األول املطلب

 بالبشز االجتار ملافحة يف العزبية اإلمارات لدولة القاىوىية اجلَود

 االتجار مكافحة في القانونية جيودىا المتحدة العربية اإلمارات دولة استيمت
 لسنة 3 رقم االتحادي العقوبات قانون في بالبشر االتجار صور بعض بتجريم بالبشر
 بالجرائم الخاص الثاني الكتاب من السابع الباب من الخامس الفصل في وذلك ،8543
 االقتصاد عمى خاصة بالبشر االتجار جرائم خطورة تطور ومع العرض، عمى الواقعة
 قبل من الرتكابيا إثباتيا صعوبة عن فضال ضحاياىا، عدد وزيادة والعالمي المحمي

 في والمتالحق الرىيب والتطور العولمة نظام ظل فيو  منظمة، إجرامية عصابات
 6112 لسنة 18 رقم االتحادي القانون إصدار فتم والمعمومات، االتصاالت تكنولوجيا

 . 6181 لسنة 8 رقم القانون بموجب تعديمو تم والذي بالبشر، االتجار مكافحة بشأن
 الوطنية المجنة تأسيس تم 6113 لسنة 81 رقم الوزراء مجمس قرار وبموجب

 قانون لتطبيق الالزمة األطر تطوير عمى العمل بغرض بالبشر، االتجار لمكافحة
 بالتصدي المعنية الحكومية والدوائر الوزرات بين والتنسيق بالبشر، االتجار مكافحة
 التشريعات من المزيد إصدار عن فضال الدولة، إمارات كافة في بالبشر االتجار لجرائم

 .الدولية بالمعايير االلتزام لضمان الصارمة

 أحكمت الدولة بإصدارىا قامت التي التشريعات من العديد ىناك لذلك وتطبيقا 
 حد في تشكل قد أفعال تجاه الجنائية الحماية حمقات والعقاب التجريم بأدوات خالليا من

 تدعميا، أو الجرائم لتمك ارتكاب إلى تؤدي قد أو بالبشر، االتجار جرائم أحد ذاتيا
 وذلك ذكرنا، كما بالبشر االتجار بجرائم الرتباطيا نظراُ  القوانين تمك بعض نذكر وسوف

 :التالي النحو عمى كمو
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 (:06)البشزية األعضاء وسراعة ىقل تيظيه قاىوٌ أوال 

 أو حي شخص جسم من سواء البشرية األعضاء استئصال عمميات ُتعد 
 صدر فقد لذا بالبشر، واالتجار االستغالل صور أسوأ من آخر لشخص ونقميا متوفي
 ،البشرية األعضاء وزراعة نقل تنظيم شأن في 8553 لسنة 81 رقم االتحادي القانون
 عمى وتحافظ كرامتو لإلنسان تحفظ التي والقيود الضوابط وليضع العمميات تمك لينظم
 القانون ذلك فأجاز وتشتري، تباع سمعة أعضائو تجعل فال جسده، وصحة آدميتو

 قد متوفي من أو بالتبرع حي شخص جسم من سواء البشرية األعضاء استئصال
 حياتو عمى ولممحافظة العالج بقصد لكن آخر لشخص ونقميا ،6م التبرع بذلك أوصى

 ،4م الصحة وزارة في المتخصصة الطبية المراكز في العمميات تمك إجراء تتم وأن ،8م
 الحياة، في األساسي العضو ىو كان إذا البشرية األعضاء استئصال القانون حظر كما
 واجب عن لو تعطيل فيو أو صاحبو، موت إلى يقضي العضو ىذا استئصال كان أو
 التناسمية األعضاء استئصال لمقانون التنفيذية الالئحة من الثالثة المادة وحظرت  ،3م
 ميت، جثة أو حي شخص من سواء منيا جزء أو الوراثية لمصفات الناقمة األعضاء أو
 أو كانت وسيمة بأي البشرية األعضاء شراء و بيع لتحظر السابعة المادة جاءت كما

 التي والغرامة الحبس عقوبة منو العاشرة المادة وقررت عنيا، مادي مقابل أي تقاضي
 ىذا أحكام يخالف من لكل العقوبتين ىاتين احدى أو درىم ألف ثالثين عن تزيد ال

 .  ُاخرى قوانين عمييا تنص أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع القانون،

 نقل تنظيم بشأن 6182 لسنة 1 رقم االتحادي بالقانون المرسوم صدر ثم
 81/6/6183 بتاريخ بو العمل تم والذي ،(63)البشرية واألنسجة األعضاء وزراعة
 وحفظ وزراعة نقل عمميات إجراء  تنظيم تحقيق إلى منو الثالثة بالمادة جاء كما لييدف

 البشرية، واألنسجة باألعضاء االتجار ومنع وتطويرىا، البشرية واألنسجة األعضاء

                                                           

 .23 ص ،13/6/3771 بتاريخ والعشرون، الثالثة السنة ،632 العدد - اإلماراتية الرمسية اجلريدة ( 64)

 .23 ص ،33/6/6034 بتاريخ واألربعون، السادسة السنة ،403 العدد - اإلماراتية الرمسية اجلريدة ( 65)
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 وتنظيم بشرية، أنسجة أو أعضاء إلييم أو منيم نقل التي األشخاص حقوق وحماية
 .المتبرع أو المريض حاجة استغالل ومنع التبرع، عمميات

 بجانب البشرية األنسجة أضاف قد أنو يجد القانون ذلك ألحكام والمتفقد
 شدد أنو كما نصوصو، في الوارد والتجريم الواجب الحظر نطاق إلى البشرية األعضاء
 إلى منو 66 المادة نص بموجب العقوبة وصمت بأن أحكامو مخالفة عمى العقوبة
 تزيد وال درىم مميون عن تقل ال التي وبالغرامة سنوات عشر عن تقل ال مدة السجن

 من اإلكراه أو التحايل بطريق أو خمسة استأصل من لكل درىم، ماليين عشرة عن
 المؤبد السجن العقوبة وتكون بشري، نسيج أو منو جزء أو عضو أي حي شخص
 عجزه أو منو المنقول وفاة الفعل عمى ترتب إذا درىم، عشرين عن تقل ال التي والغرامة
 بواسطة الجرائم ىذه من أية ارتكاب القانون  اعتبر 65 المادة وبموجب كميًا،  عجزاً 

 منو 36 المادة نص بموجب أعطى كما مشددًا، ظرفاً  منظمة إجرامية عصابة
 في يقع ما إلثبات القضائي، الضبط مأموري صفة مختصة جيات تحددىم ألشخاص

 والقرارات التنفيذية والئحتو بقانون المرسوم ىذا ألحكام مخالفات من اختصاصيم نطاق
 .لو لتنفيذاً  الصادرة

 :األموال غضل جتزيه قاىوٌ ثاىيا

 أرباح من تدره لما المنظمة الجريمة صور أخطر من بالبشر االتجار جرائم تعد
 االتجار جرائم متحصالت تشكل التي الطائمة األرباح تمك المنظمات، لتمك طائمة
 الطرق بكل مشروعيتيا عدم مصدر بإخفاء المنظم اإلجرام عصابات تقوم بالبشر

 بتجريم اإلماراتي المشرع تدخل فقد ثم ومن األموال، بغسل ُيعرف ما وىو والوسائل،
 شأن في 6116 لسنة 1 رقم االتحادي القانون بإصدار والوسائل والطرق األفعال تمك

 5 رقم االتحادي القانون بموجب القانون ذلك تعديل وتم ،(64) األموال غسل تجريم
 عمى منو الثانية المادة نصت والتي األموال، غسل جرائم مكافحة شأن في 6181 لسنة

                                                           

 .7 ص ،6006 فرباير والثالثون، الثانية السنة ،154 العدد - اإلماراتية الرمسية اجلريدة ( 66)



  بالبشز االجتار جزائه ملافحة                                                                                                                                                                                     كامل ذلند الديً عناد/ د 

 

 - 683 - 0202 ديضنرب اخلنضوٌ العدد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 من متحصمة األموال بأن عالماً  كان من كل األموال غسل لجريمة مرتكباً  ُيعد"  أنو
 :اآلتية األفعال أحد عمداً  وارتكب جنحة، أو جناية

 قام أو المتحصالت، استبدل أو استثمر أو حفظ أو أودع أو نقل أو حول - أ
 .المشروع غير مصدرىا تمويو أو إخفاء بقصد بإدارتيا،

 التصرف طريقة أو مكانيا، أو مصدرىا، أو المتحصالت، حقيقة موه أو أخفى  - ب
 .ممكيتيا أو بيا المتعمقة الحقوق أو حركتيا أو فييا،

 .       المتحصالت استخدم أو حاز أو اكتسب - ج

 جرائم مكافحة دعم قد اإلماراتي المشرع يكون األموال غسل مكافحة قوانين وبصدور
 اإلجرام عصابات تستطيع ال ثم ومن متحصالتيا، منابع جفف بأن بالبشر االتجار
 جرائم خاصة جرائميا ارتكاب وتطوير أنشطتيا في المتحصالت تمك تستخدم أن المنظم
 الكثير ضبط عميو يترتب قد األموال غسل جرائم ضبط أن عن فضال بالبشر، االتجار

 .         بالبشر االتجار وخاصة الجرائم من
 :املعلومات تقيية جزائه ملافحة قاىوٌ ثالجا

 عصابات ارتكاب العالم دول أغمب في المشرع تواجو التي المشاكل أخطر من
 وشبكة الكمبيوتر كأجيزة المعمومات تقنية وسائل باستخدام لجرائميم المنظم اإلجرام

 يمكن التقميدية الجرائم أغمب فأصبحت العالمية، المعمومات

 يتم فقد بالبشر، االتجار جرائم الجرائم تمك ومن الوسائل، تمك عبر ُترتكب أن
 عبر التوظيف عروض خاصة الوسائل تمك عبر الجرائم تمك في الضحية تجنيد

 االستغالل أو سخرة أعمال في سواء بالضحية لالتجار وسيمة تعد قد والتي األنترنت،
 .البحث ىذا صدر في أوردناه الذي النحو عمى الجنسي،

 بشأن 6112 لسنة 6 رقم االتحادي القانون اإلماراتي المشرع أصدر فقد لذا
 لسنة 1 رقم االتحادي القانون بموجب ُعدل والذي المعمومات، تقنية جرائم مكافحة
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 عمى العقوبة وشدد جرم الذي ،(65)المعمومات تقنية جرائم مكافحة بشأن 6186
 األفعال من العديد أيضا جرم كما الوسائل، تمك عبر ترتكب التي التقميدية الجرائم

 تقنية وسائل عبر ترتكب بالبشر لالتجار جرائم ذاتيا حد في تشكل التي واألنشطة
 الحبس عقوبة بموجبيا قرر الذي  83 المادة منيا  األنترنت، خاصة المعمومات
 درىم، ألف خمسمائة تجاوز وال درىم  ألف وخمسون مائتين عن تقل ال التي والغرامة

 بث أو عميو أشرف أو الكترونياً  موقعاً  أدار أو أنشأ من لكل العقوبتين ىاتين بإحدى أو
 أنشطة أو إباحية مواد المعموماتية الشبكة طريق عن نشر أعاد أو نشر أو أرسل أو

 .العامة باآلداب المساس شأنو من ما وكل لمقمار،

 مائتين عن تقل ال التي والغرامة السجن عقوبة 85 المادة بموجب قرر كما
 حرض من لكل العقوبتين ىاتين بإحدى أو درىم، مميون تجاوز وال درىم ألف وخمسون

 شبكة باستخدام ذلك، عمى ساعد أو الفجور أو الدعارة ارتكاب عمى آخر أغوى أو
 عن تقل ال مدة السجن العقوبة وتكون المعمومات، تقنية وسائل إحدى أو معموماتية

 يتم لم حدثاً  عميو المجني كان إذا درىم، مميون تجاوز ال التي والغرامة سنوات خمس
 .عمره من عشر الثامنة

 جرائم مرتكب عمى والعقاب التجريم حمقات ُتحكم لكي 63 المادة جاءت ولقد
 قررت بأن المعمومات، تقنية وسائل بإحدى أو المعموماتية، الشبكة عبر بالبشر االتجار
 مميون تجاوز وال درىم ألف خمسمائة عن تقل ال التي والغرامة المؤقت السجن عقوبة
 أشرف أو الكترونيًا، موقعاً  أدار أو أنشأ من لكل العقوبتين ىاتين بإحدى أو درىم،
 المعمومات، تقنية وسائل بإحدى أو معموماتية شبكة عمى معمومات نشر أو عميو،
 .مشروعة غير بطريقة فييا التعامل أو البشرية، األعضاء أو بالبشر االتجار بقصد

 6184 لسنة 6 رقم االتحادي القانون بموجب القانون ذلك تعديل تم ولقد
 المحكمة تقضي التعديل ذلك من 16 المادة وبموجب ،6184 يوليو 38 في الصادر
 عميو ُيحكم أو العرض، عمى الواقعة الجرائم من أي في عميو ُيحكم الذي األجنبي بإبعاد

                                                           

 .64/6/6036 واألربعون، الثانية السنة ملحق ،320 العدد - اإلماراتية الرمسية اجلريدة ( 67)
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 العقوبة تنفيذ بعد القانون ذلك في عمييا المنصوص الجرائم من أي في الجناية بعقوبة
 .(31)بيا المحكوم

 :اهلجً صباق يف املشاركة تيظيه قاىوٌ رابعا 

 تنظيم بشأن 6111 لسنة 81 رقم االتحادي القانون اإلماراتي المشرع أصدر
 في الستغالليم الخارج من األطفال استقدام ليمنع ،(38)اليجن سباق في المشاركة
 فحظر بالبشر، االتجار صور من صورة ذلك معتبراً  اليجن، سباق في المشاركة
 عاماً  عشر ثمانية عن أعمارىم تقل الذين األشخاص استقدام منو األولى المادة بموجب

 عاقب كما استقداميم، إجراءات كافة وتبطل اليجن، سباق في لممشاركة الجنسين من
 تقل ال التي والغرامة سنوات ثالث عن تزيد ال مدة الحبس بعقوبة الثانية المادة بموجب

 من حكم أي يخالف من لكل العقوبتين، ىاتين بإحدى أو درىم، ألف خمسون عن
 .العود حالة في العقوبة وُتضاعف التنفيذية، الئحتو أو القانون ىذا أحكام

 :املضاعدة اخلدمة عنال بشأٌ قاىوٌ خامضا 

 عمال بشأن 6183 لسنة 81 رقم االتحادي القانون اإلماراتي المشرع أصدر
 وتنظيم ليم، المقررة واالمتيازات والحقوق عمميم عقود لينظم ،(36)المساعدة الخدمة
 بموجب القانون حظر فمقد مشروع، غير نحو عمى استغالليم لمنع االستقدام، مكاتب
 إطار في يدخل لعمل ممارسة أية أو الجبري العمل الثالثة المادة من الثالثة الفقرة

 ال التي الغرامة وىي 31 المادة بموجب عقوبة ذلك مخالفة عند وقرر بالبشر، االتجار
 65 المادة بموجب قرر كما درىم، ألف مائة تجاوز وال درىم ألف خمسين عن تقل

 وال درىم آالف عشرة عن تقل ال التي وبالغرامة أشير ستة تجاوز ال مدة الحبس عقوبة
 أو العمل ترك لمعامل سيل من لكل العقوبتين، ىاتين بإحدى أو درىم، ألف مائة تجاوز

                                                           

 .13/5/6036 واألربعون، الثامنة السنة ،411 العدد - اإلماراتية الرمسية اجلريدة ( 10)
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 باإلبعاد تقضي أن ولممحكمة مشروعة، غير بطريقة تشغيمو أو استغاللو، بغرض أواه
 .اإلدانة عند

 :األجاىب وإقامة دخول قاىوٌ صادصا

 دخول بشأن 8533 لسنة 2 رقم االتحادي القانون اإلماراتي المشرع أصدر
قامة  وتنظيم األجانب وخروج دخول ضوابط وضع تضمن والذي ،(33)األجانب وا 

 تجريم خاصة بالبشر، االتجار بمكافحة المتعمقة األحكام بعض تضمن كما إقامتيم،
 تصل قد مشددة عقوبات تقرير ثم ومن مشروع، غير بطريق الدولة إلى األفراد إدخال
 القانون بموجب آخرىا كان مرات عدة القانون ذلك تعديل تم ولقد  واإلبعاد، السجن إلى
 ضبط أجنبي لكل  38 المادة بموجب الحبس عقوبة قرر والذي ،6183  لسنة 83 رقم
 اإلبعاد عن فضال مشروعة، غير بطريقة الدولة دخل أو تسمل أن بعد الدولة إقميم في

 بالدولة، بقاؤه فترة خالل نشاط أي من األجنبي عمييا تحصل التي األموال ومصادرة
 إذا النقل وسائل من وسيمة أي لقائد المؤقت السجن عقوبة 36 المادة بموجب  قرر كما

 القانون، ىذا ألحكام بالمخالفة لمدولة أجنبي إخراج أو إدخال حاول أو أخرج أو أدخل
 المساعدة صور من صورة بأي ساعد أو دل أو أرشد من كل العقوبة بذات ويعاقب
 صور لكل والعقاب التجريم ثم ومن منيا، لمخروج أو الدولة داخل إلى لموصول  متسمالً 
 مكافحة ذاتو حد في ُيعد مشروعة غير إقامة من يتبعيا قد وما المشروع غير الدخول
 .الجرائم تمك ارتكاب إلى تؤدي قد أفعال تجريم خالل من بالبشر، االتجار لجرائم
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 الجاىي املطلب

 بالبشز االجتار ملافحة يف العزبية اإلمارات لدولة العنلية اجلَود

 في استراتيجيتيا أسست قد المتحدة العربية اإلمارات دولة أن قبل من ذكرنا
 لمكافحة الوطنية المجنة اعتمدتيا خمس ركائز عمى بالبشر االتجار جرائم مكافحة
 الضحايا، حماية العقاب، القضائية، المالحقة والمنع، الوقاية وىي بالبشر، االتجار
 وكما  بنجاح الخمس بركائزىا االستراتيجية تمك تفعيل تم ولقد ،الدولي التعاون تعزيز
 أجيزتيا عبر الدولة بيا قامت والقانونية العممية الجيود من سمسمة خالل من ذكرنا

 ىذا وفي القانونية الجيود تمك السابق المطمب في تناولنا ولقد المختمفة، ووزاراتيا
 وذلك  بالبشر االتجار لمكافحة الدولة بيا قامت التي العممية الجيود نتناول المطمب

 :التالي النحو عمى
 (:34)بالبشز االجتار جزائه مللافحة الوطيية اللجية جَود أوال

 العممية الجيود أولى ىي بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية المجنة جيود تعتبر
 حمالت بعمل واآلخر الحين بين المجنة تمك فتقوم بالبشر، االتجار جرائم لمكافحة
 خالل من لمرتكبييا، اإلجرامية والممارسات الجرائم، تمك ارتكاب طرق إلبراز توعية،
 المعنية، والجيات الوزارات مختمف بين بالتعاون تدريبية، دورات وعقد عمل ورش تنظيم
 تقرير بإعداد المجنة تقوم كما والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب وكذلك
 نشر ويتم السنة، خالل بالبشر االتجار قضايا ناوبي وجيودىا أنشطتيا يتضمن سنوي
 سفارات عمى تعميمو إلى باإلضافة بالدولة، المعنية الجيات كافة عمى السنوي التقرير
 وضع في تكون حتى والمعمومات، البيانات وتحميل  جمع أجل من بالخارج، الدولة
 .اإلجرامية األنشطة تمك لمثل حد بوضع كفيل أقوى

                                                           

  االلكتروني الموقع -بالبشر االتجار جرائم لمكافحة الوطنية المجنة ( 31)

http://ncchtsecured.fohmics.net/ar/menu/index.aspx?primenuid=12&catid=7&mnu=cat 
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 من بالبشر، االتجار لضحايا والدعم الحماية تأمين عمى المجنة تعمل كما
 من لمتأكد وذلك الدولة، في الضحايا إيواء مراكز مع المباشر والتنسيق التعاون خالل
 االتجاه نحو تسير بالبشر االتجار ضحايا مع القانون تطبيق عمى القائمين معاممة أن

 قرارين المجنة اصدرت ولقد ليم، وعادلة فاعمة رعاية برامج توفير طريق عن ،الصحيح
 لسنة 3/84  رقم األول القرار بالبشر، االتجار ضحايا مع التعامل في الوعي ُتدعم

 الجيات بين بالبشر االتجار ضحايا مع لمتعامل التنظيمية اإلجراءات شأن في 6181
 األخالقية المعايير بشأن 6181 لسنة 4/68 رقم الثاني والقرار الدولة، في العالقة ذات

 .بالبشر االتجار ضحايا مع المقابالت إجراء عند اإلعالمية لمجيات

 وتمكنت بالبشر، االتجار ضحايا لدعم صندوقاً  6183 عام المجنة أنشأت كما
 ليصل ،6183 عام إماراتي درىم ألف 55 صرف من الصندوق ىذا خالل من المجنة

 منذ إماراتي درىماً  223.612 مبمغ إلى الضحايا ليؤالء مساعدات من تقديمو تم ما
 .الصندوق أنشاء

 (:35)الداخلية وسارة جَود ثاىيا

 عدة تحقيق عمى بالبشر االتجار جرائم مكافحة في الداخمية وزارة جيود تركزت
 الضحايا وحماية الجرائم، تمك لمرتكب القضائية والمالحقة والمنع، الوقاية ىي ركائز،
حالتيم  ليا تابعة تنظيمية وحدات عدة إنشاء خالل من اإليواء، ومراكز دور إلى وا 
 بينيا فيما التنسيق عمى الوحدات تمك وتعمل بالبشر، االتجار جرائم بمكافحة معنية
 جرائم مكافحة بأنشطة الخاصة والسياسات الخطط إعداد في الدولة، مستوى عمى

 والدوافع األساليب ودراسة أثارىا، من والتخمص معيا، التعامل وقواعد بالبشر االتجار
 تأىيل عن فضال  بالبشر، االتجار جرائم لعصابات والدولية الداخمية واالرتباطات

 الفعالة بالوسائل وتزويدىم بالبشر، االتجار جرائم مكافحة مجال في العاممين وتدريب
 تمك حول المعمومات تبادل خالل من الدولي اإلنتربول مع والتعاون جرائميم، لكشف

                                                           

 86ص إلى 4ص – 6183 بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية لمجنة السنوي التقرير ( 31)
 .  www.nccht.gov.ae - االلكتروني الموقع 
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 فضال الجرائم، ىذه مثل في تورطيم في المشتبو أو المتورطين، ومراقبة رصد الجرائم،
 موحدة أنظمة واستخدام الدولة، إلى الدخول منافذ عند الضوابط من مزيد فرض عن

 عبر الوزارة وقيام الدخول، منافذ في األفراد ىوية من لمتحقق واإلنتربول الجنائية لمعدالة
 التوعية نشر في تساىم التي المجتمعية المبادرات من بالعديد التنظيمية الوحدات تمك

 االجتماعي والتواصل  اإلعالم وسائل عبر  المجتمع، مع التواصل سبل وتعزيز
 .(32)المختمفة

 (:37)والتوطني البشزية املوارد وسارة جَود ثالجا

 جرائم مكافحة قسم 6115 عام في والتوطين البشرية الموارد وزارة أنشأت
 بضرورة بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية المجنة توصية إلى استجابة بالبشر، االتجار
 في والمعدل 6112 لسنة 18 رقم االتحادي القانون وتطبيق لدعم بالوزارة قسم إنشاء
 الزيارات تقارير متابعة خالل من العمل سوق مراقبة عممية لو ُيناط ،6181 سنة

 العمل مواقع في العمال فئات لكافة الجرائم ىذه مكافحة مؤشرات ورصد التفتيشية،
 مفيوم ثقافة ونشر القدرات بناء إلى باإلضافة الوزارة، لدى المسجمة لممنشآت التابعة
 القسم وقيام لمتوعية، ومبادرات حمالت خالل من الجبري العمل وأشكال بالبشر االتجار
 المحالة والشكاوى التفتيشية الزيارات من الناتجة الدورية والتقارير الدراسات بإعداد
 عمى القسري، العمل خاصة بالبشر االتجار جرائم إلى تؤدي قد التي لمحاالت لمقسم،

 ، لموزارة العامة القيادة إلى عمميا المطموب التوصيات مع السابقة التقارير ُترفع أن
 والرعاية الحماية يحقق بما الالزمة التدابير التخاذ االختصاص جيات إلى ومنيا

 جامعة مع اتفاقية بعقد والتوطين البشرية الموارد وزارة قامت كما القانون، إلنفاذ الالزمة
 فيو التحق والذي" الميني المفتش دبموم" مسمى تحت متخصص دبموم لطرح الشارقة

                                                           

 86إلى ص 4ص – 6183التقرير السنوي لمجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر  ( 32)
 .  www.nccht.gov.ae -الموقع االلكتروني  

وما  83المرجع السابق ص   – 6183التقرير السنوي لمجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر  ( 33)
 بعدىا.
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 لرفع العمل وورش التدريبية الدورات من بالعديد القيام عن فضال عمل، مفتش 65
 مكافحة في الدول وتجارب الحديثة التطورات يواكب الذي المستمر والتدريب الكفاء
 .بالبشر االتجار جرائم

 :بالبشز االجتار لضحايا اإليواء مزاكش جَود رابعا

 منيا بالبشر، االتجار ضحايا إليواء المراكز من العديد اإلمارات دولة أسست
 ،6113 واألطفال النساء لرعاية دبي ومؤسسة ،6114 عام أنشأ الذي" إيواء مركز"

 التي ظبي أبو في االجتماعي الدعم ومراكز ،6183 واألطفال النساء إليواء أمان مركز
 والتي دبي، في اإلنسان لحقوق العامة واإلدارة ظبي، أبو شرطة إشراف تحت تعمل
 االتجار جرائم ضحايا باستقبال المراكز ىذه فتقوم دبي، شرطة إشراف تحت تعمل
 تقديم عن فضال التأىيل، إعادة برامج ليم وتوفر المؤقت، المأوى ليم وتقديم بالبشر
 من مجموعة خالل من كمو وذلك الضحايا، ليؤالء والقانوني والنفسي الطبي الدعم
 وتتواصل الحاالت، ىذه مع التعامل عمى المدربة العممية والكوادر واألخصائيين الخبراء
 ذات الدولية والمنظمات الضحايا، دول في المختصة السمطات مع اإليواء مراكز
 القانونية التدابير اتخاذ أجل من الدولي والتعاون الخارجية وزارة مع بالتنسيق الصمة،
 حالة في بديل وطن عمى الحصول تسييل أو ،(34)لوطنيا الضحية لعودة الالزمة
 لتسييل الدولة في المعنية الجيات مع التنسيق أو األم، بمدىا في لمضحية تيديد وجود
 كافة اتخاذ عن فضال الدولة، في مناسب عمل ليا توفير حال في اإلقامة عممية

 كان سواء بالبشر، االتجار جرائم لمرتكب القضائية والمالحقة القانونية اإلجراءات
 خالل من الدول، بين الدولي والتعاون بالتنسيق خارجيا، أو الدولة داخل مرتكبييا
 .(35)أخرى ودول الدولة بين قضائية ومساعدات تعاون اتفاقيات

                                                           

 .6182 بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية لمجنة السنوي التقرير ( 34)

 :اإللكتروني الموقع – المتحدة العربية اإلمارات دولة لحكومة الرسمية البوابة ( 35) 
 https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-

law/combatting-human-trafficking 

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/combatting-human-trafficking
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/combatting-human-trafficking
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/combatting-human-trafficking
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 المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقية 6113 إبريل في الدولة انضمت فقد
 لحظر المتحدة األمم لبرتوكول 6115 عام انضمت كما ،6111 لعام الوطنية عبر
 باسم والمعروف االتفاقية بيذه الممحق واألطفال النساء خاصة األشخاص ومعاقبة وقمع

 بالعمالة الخاصة ثنائية اتفاقيات من العديد بعقد الدولة قامت كما ،(باليرمو بروتكول)
 وبنجالديش وتايالند والصين وسيرالنكا ونيبال وباكستان اليند مثل الدول من العديد مع

 في التوظيف ووكاالت الشركات ومنع العمالة تدفق وتنظيم ضبط بيدف وذلك والفمبين،
 .(11)الوافدة العمالة واستغالل خداع فرصة من الخاص القطاع

 

                                                           

 اإللكتروني الموقع  – بالبشر االتجار لمكافحة طنيةالو  المجنة ( 11)
http://ncchtsecured.fohmics.net/ar/menu/index.aspx?primenuid=12&catid=7

&mnu=cat  

http://ncchtsecured.fohmics.net/ar/menu/index.aspx?primenuid=12&catid=7&mnu=cat
http://ncchtsecured.fohmics.net/ar/menu/index.aspx?primenuid=12&catid=7&mnu=cat
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 اخلامتة

 تزيد وبشكره الرحمات، تتنز ل وبذكره الصالحات، تتم بنعمتو الذي هلل الحمد
 وشفيع المتقين إمام السادات، وسيد الكائنات فخر عمى والسالم والصالة الخيرات،
 تبعيم ومن أجمعين، وصحابتو الميامين، الغر آلة وعمى محمد وحبيبنا سيدنا المذنبين،
 .وبعد...  الدين يوم إلى بإحسان

 :التالية والتوصيات اليتائج البحح ٍذا ختاو يف ىقدو أٌ اال املقاو ٍذا يف وحنً يضعيا فال    

 :اليتائج أوال

 مر عمى البشرية عرفتيا التي الجرائم أخطر من ُتعد بالبشر االتجار جرائم أن-1
 زاوية من أو وحرياتو، وحقوقو اإلنسان لكرامة إىدارىا زاوية من سواء العصور،
 .والدولي الوطني االقتصاد عمى الخطير تأثيرىا

 وفقا مستمر ازدياد وفي الماليين، يبمغ بالبشر االتجار جرائم ضحاياىا عدد أن-6
 .المتحدة األمم منظمات لتقارير

 بعد ،الجرائم تصنيف في عالميا الثالثة المرتبة احتمت قد بالبشر االتجار جرائم أن-3
  . المتحدة األمم منظمة لتقارير وفقا ،والمخدرات األسمحة تجارة

 في العربية الدول سائر عن السبق فضل ليا كان المتحدة العربية اإلمارات دولة أن-1
 بالبشر االتجار ُيجرم خاص جزائي تشريع إصدار

 العولمة بالبشر االتجار جرائم مكافحة دون تحول التي العقبات وأخطر أىم من-1
 تمك عن الناشئة الجنائية الدعوي تقادمو  والمعمومات، االتصاالت وتكنولوجيا

 التعاون وضعف التشريعي والفراغ شكوى، تقديم عن المجني امتناعو  ،الجرائم
 العمل سوق تنظيم وعدم األجانب، حقوق تحمي التي القوانين ضعفو  ،الدولي
  األجنبية، العمالة عمى اإلشراف ونقص
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 التي الجرائم تمك ىي الخطر وجرائم الخطر، جرائم من بالبشر االتجار جرائم تعد-2
 أو الحق ييدد خطر مجرد اإلجرامي السموك عمى يترتب بأن المشرع فييا يكتفي

 الجنائية الحماية محل المصمحة

 المنظم اإلجرام عصابات باتجاه تتم بالبشر االتجار ضحية تجنيد صور أخطر أن-3
 أنيم يدعون بأشخاص باالستعانة األطفال، من كبير عدد وتبني األيتام ديار إلى

 جرائم في وسطاء أو سماسرة ىم الحال واقع وفي لمتبني، طفل عن تبحث عائمة
 .بالبشر االتجار

 أو بالقوة التيديد ىي بالبشر، االتجار لجرائم اإلجرامي السموك ارتكاب وسائل أن-4
 الخداع، أو االحتيال أو االختطاف، أو القسر أشكال من ذلك غبر أو باستعماليا،

 .الضعف حالة استغالل اساءة أو النفوذ، استغالل أو السمطة استعمال إساءة أو

 استخدام دون بالغ شخص تجاه بالبشر االتجار جرائم احدى الجاني ارتكب ما ذا-5
 أفعالو تشكل ان ويمكن الجرائم، تمك عن الجنائية مسؤوليتو تنتفي الوسائل، تمك

 .أخرى جرائم

 االتجار جرائم لمرتكب الجنائية المسؤولية فتتحقق طفل، عميو المجني كان إذا-81
 السابقة اإلكراه وسائل تستخدم لم ولو حتى بالبشر،

 من فالبد عمدية، مسؤولية بالبشر االتجار جرائم عن الناشئة الجنائية المسؤولية-88
 مسؤوليتيم تتقرر حتى مرتكبييا لدى واإلرادة العمم بصورتيو الجنائي القصد توافر

 الجنائية

 االتجار جرائم مرتكب الجاني مسؤولية لتقرير تطمب قد اإلماراتي المشرع أن-86
 .االستغالل قصد وىو الخاص، الجنائي القصد بالبشر

 بالبشر االتجار جرائم أخطر من بالبشر االتجار لضحايا إباحية أفالم تصوير يعد-83
 العالم مستوى عمى انتشاراً  وأكثرىا
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 االتجار جرائم أخطر من األنترنت عبر لألطفال التجاري الجنسي االستغالل يعد-81
 سواء األطفال تجنيد في خطير بدور المنظم اإلجرام عصابات وتقوم بالبشر،
 االستغالل وسائر الدعارة عمى إلجبارىم األيتام، أو الشوارع أطفال بخطف
 .الجنسي

 لكل يستجيب تجعمو ظروف في عنو رغما ما شخص وضع يعني المعاصر الرق-81
 .الظروف تمك وأشكال صور كانت أيا آخر، شخص وسمطات أوامر

عد -82  ومصدر بالبشر االتجار جرائم صور أخطر من البشرية باألعضاء االتجار ُُ
 .المنظم اإلجرام لعصابات الطائمة لألرباح

 عمى بالبشر االتجار جرائم مكافحة في العربية اإلمارات دولة استراتيجية قامت-83
 الوقاية وىي بالبشر، االتجار لمكافحة الوطنية المجنة اعتمدتيا خمس ركائز
 .الدولي التعاون تعزيز الضحايا، حماية العقاب، القضائية، المالحقة والمنع،

 عصابات ارتكاب العالم دول أغمب في المشرع تواجو التي المشاكل أخطر من-84
 الكمبيوتر كأجيزة المعمومات تقنية وسائل باستخدام لجرائميم المنظم اإلجرام
 .العالمية المعمومات وشبكة

 باستقباليم بالبشر، االتجار ضحايا إليواء المراكز من العديد اإلمارات دولة أسست-85
عادة  والقانوني والنفسي الطبي الدعم أشكال كافة تقديم عن فضال تأىيميم، وا 
 والكوادر واألخصائيين الخبراء من مجموعة خالل من كمو وذلك الضحايا، ليؤالء
 .الحاالت ىذه مع التعامل عمى المدربة العممية

 :التوصيات ثاىيا

 وخطورتيا مكافحتيا، وطرق بالبشر االتجار جرائم حول الوعي وتعزيز رفع  -1
 .الشامل بمفيومو القومي األمن عمى

 األمن عمي لخطورتيا بالتقادم بالبشر االتجار جرائم سقوط عدم وبحق نري  -2
 ذلك إلقرار الدول تشريعات تعديل وضرورة الشامل بمفيومو لمدول القومي
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 الدول أدرجتيا التي الدولة أم جرائم عن خطورة تقل ال الجرائم تمك ألن المبدأ
 الدولة أمن عمى الجرائم ىذه خطورة أن بل بالتقادم تسقط وال تشريعاتيا في

 .خطورة الدول أمن جرائم بعض تفوق

 بالبشر، االتجار مكافحة بشأن 6112 لسنة 18 رقم االتحادي القانون تعديل -3
 لوزير بأن تقضي مادة بإضافة ،6181 لسنة 8 رقم القانون بموجب المعدل
 أن بالبشر االتجار بمكافحة المعنية الجيات مع باالتفاق اإلماراتي العدل
 في العاممين من لمجموعة القضائية الضبطية صفة بإعطاء قرار يصدر
 ضبط سمطات ليؤالء ليكون بالبشر، االتجار بمكافحة المعنية والدوائر الجيات
 .القانون ىذا ألحكام بالمخالفة ترتكب التي مرتكبييا ومالحقة الجرائم

 وأجيزة المعمومات، تقنية مجال في الجنائية العدالة أجيزة كفاء ورفع تدريب -4
 االتجار جرائم مكافحة عمى األجيزة تمك قدرة لتوفير الحديثة، االتصاالت

 .الحديثة االتصاالت وأجيزة االنترنت عبر بالبشر

 العربية، الدول لجامعة تابع بالبشر االتجار لمكافحة جياز إنشاء ضرورة -5
 والوقوف الجرائم، تمك لرصد بيانات وقاعدة العربية، الدول في فروع لو ويكون
 بإنشاء الميمة ىذه إلنجاح المالي الدعم توفير مع ارتكابيا، أساليب تطور عمى

 استراتيجية وضع مع العربية، الدول لجامعة تابع خاص مالي دعم صندوق
 .الجرائم تمك لمكافحة موحدة عربية

 البحثية والمراكز والجامعات، مستوياتيا، بكافة التعميمية المؤسسات دور تفعيل -6
 زيادة في رئيسي بدور لمقيام العربية المنطقة في المدني المجتمع ومنظمات

 مستقمة مادة إدراج ضرورة عن فضال بالبشر، االتجار ظاىرة بخطورة الوعي
 .الجامعات مناىج في بالبشر االتجار مكافحة لثقافة
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 في بالنظر تختص العربية الدول في العامة والنيابة المحاكم في دوائر إنشاء -7
 الوثيق لالرتباط نظر بالبشر، االتجار وجرائم المنظمة بالجرائم المتعمقة القضايا
  .بينيما

 واالنفالت المسمحة والنزاعات والكوارث الحروب لضحايا والمساندة الدعم تقديم -8
 ىذه في تقع قد التي بالبشر االتجار حاالت لتالفي االستقرار، وعدم األمني

 .الظروف
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 املزاجع قائنة

 :العزبية باللػة املزاجع أوال

 ،"المواجية سبل – االسباب -المفيوم -بالبشر االتجار جرائم" الكتيبي آمنة - د (8)
 .6112 المتحدة العربية اإلمارات الشارقة شرطة بحوث مركز

 شيادة لنيل مذكرة" باألشخاص االتجار لجريمة القانوني النظام"  أحمد حمودي د (6)
 6181 الجزائر، جامعة الحقوق كمية الماجستير،

 في – بالبشر االتجار جرائم لمكافحة القانوني النظام"  فيمي مصطفى خالد -د (3)
 .6188 ط اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار" 6181 لسنة 21 رقم القانون ضوء

 الفكر دار اإلسكندرية،"  بالبشر االتجار جرائم لمكافحة القانوني النظام"        
 6188 العربي،

 الجنائية المجمة في منشور بحث" الحدود عبر المنظمة الجريمة في" خميل سناء (1)
 الرابع المجمد القاىرة، والجنائية، االجتماعية لمبحوث القومي المركز يصدرىا القومية،

 .والثاني األول العددان واألربعون،

 الرسمي، واالقتصاد الخفي االقتصاد بين بالبشر االتجار"  ناشد عدلي سوزي – د (1)
 .6114 الحقوقية، الحمبي منشورات بيروت، 8ط

 عبر المنظم االجرام ومكافحة العربي األمني التعاون"  الجواد عبد عادل د (2)
 6111. القاىرة 8ط اآلداب مكتبة" الوطني

 لظاىرة واالجتماعية االقتصادية اآلثار"  الحميد عبد اليادي عبد الحافظ عبد -د (3)
 لمعموم العربية نايف جامعة والبحوث، الدراسات مركز ندوة ،"باألشخاص االتجار
 .الرياض م 3/6111/ 83-81 من الفترة خالل األمنية،
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 مركز ،"بالبشر االتجار جرائم في االستغالل"  سعيد عمى محمد الكريم عبد -د (4)
 الداخمية وزارة – األداء وتطوير لالستراتيجية العامة اإلدارة – واالستطالعات الدراسات

 .6183 المتحدة، العربية االمارات لدولة

 ،" العولمة ظل في والمؤسسات الدولة دور"  وآخرون الفضل أبو فتحي -د (5)
 .6111 األسرة مكتبة القاىرة،

 ووسائل - ماىيتيا - الوطنية عبر المنظمة الجريمة بسيوني"  شريف محمود د (81)
 .6111 القاىرة 8ط الشروق، دار ،" وعربيا دوليا مكافحتيا

 المجمد ،"اإلنسان بحقوق المعنية الدولية الوثائق" بسيوني شريف محمود د (88)
 6113 األولى الطبعة القاىرة، الشروق، دار األول،

 الحدود عبر باألطفال االتجار لمكافحة الدولي التعاون عيد، فتحي محمد (86)
  6112 األمنية لمعموم العربية نايف جامعة التعاون وبروتوكوالت التنفيذ آليات -الدولية

 : األجيبية باللػة املزاجع ثاىيا
(1) - Article 225-4-1 du code pénal francais introduit par la loi de 

la securite interieure " loin 239 du 18 Mars 2003" journal official 

du 19 Mars 2003 et modifie par la loi n 2007 article 22        

www.legislation.org/topics/topic/14-  

(2)-  Victime of trafficking and violence protection Act of 2000, 

publics Law, 106 – 386 – Oct 28, 2000.        

 (3) - Jean poule Janssens le rôle du ministère publice dans la lutte 

contre la traite des êtres humains dans le domaine social. 

L'expérience belge travail justice égalité le droit du travail en 

Europe al, heuré de la mondialisation et de l'informatique .Lis 

Bonne 25 janvier 2002. Pag 3-4  

(4)- Silvia Scarp "child trafficking, the worst face of the world" 

global commission on international migration, Switzerland, Se. 

2005, page 2 

http://www.legislation.org/topics/topic/14-


  بالبشز االجتار جزائه ملافحة                                                                                                                                                                                     كامل ذلند الديً عناد/ د 

 

 - 665 - 0202 ديضنرب اخلنضوٌ العدد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

(5)-  International Labour Office, Profits and Poverty: the 

Economics of Forced Labour (2014), p. 13 

(6) - Christopher BLAKESLEY, Les systèmes de justice 

criminelle face au défi du crime organisé, Rapport général du 

Colloque préparatoire de l’AIDP sur Les systèmes pénaux à 

l’épreuve du crime organisé, section II, R.I.D.P. 1998, p. 35 

(7) - La mafia Albanais. Http://www.bance public bé /pages / 130 

mafia Albanais. Ihtm 

 :الزمسية الوثائق ثالجا

 بتاريخ والعشرون، الثالثة السنة ،611 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة(  8)
38/4/8553. 

 بتاريخ واألربعون، السادسة السنة ،218 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة(  6)
81/4/6182 

 .6116 فبراير والثالثون، الثانية السنة ،332 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة ( 3)

 واألربعون، الثانية السنة ممحق ،111 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة ( 1)
62/4/6186. 

 واألربعون، الثامنة السنة ،233 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة ( 1)
38/3/6184. 

 والثالثون، الخامسة السنة ،136 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة ( 2)
85/3/6111. 

 6181 سنة مايو 5 في مكرر 84 العدد - المصرية الرسمية الجريدة( 3)

 في واألربعون، الخامسة السنة ،131 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة( 4)
64/8/6181. 

 .  6/4/8533 تاريخ الثالثة، السنة ،86 العدد - اإلماراتية الرسمية الجريدة  (5)
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  6183 بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية لمجنة السنوي التقرير ( 81)

 .6182 بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية لمجنة السنوي التقرير -         

 .  www.nccht.gov.ae - االلكتروني الموقع 
 :االللرتوىية املواقع رابعا

 بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية المجنة  – المتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة( 8)
http://www.nccht.gov.ae/default.aspx?PageId=50   

  اإللكتروني الموقع المتحدة، العربية اإلمارات دولة لحكومة الرسمية البوابة ( 6) 
https://www.government.ae 

 :االلكتروني الموقع – المتحدة األمم أنباء مركز( 3)
https://www.un.org/arabic/news/ 

 والخمسون الخامسة الدورة -المتحدة لألمم العامة الجمعية( 1)

A/RES/55/25   Distr.: General, 8 January 2001     
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