
الجهود الدولّية والوطنّية لمكافحة الجريمة: 
ينتقص  ما  كّل  مكافحة  على  تعمل  المتحدة  واألمم  طويلة،  سنوات  منذ 
من  الكثير  برعايتها  ُوّقعت  حيث  كرامتها،  من  وتحط  اإلنسان،  آدمّية  من 

االتفاقيات الدولية  ذات الصلة ومنها:
•   برتوكول بتعديل االتفاقية الخاصة بالّرّق الُموقّعة في جنيف، يوم 25 

أيلول/سبتمبر 1929.
•  اتفاقية الحدِّ األدنى لسنِّ االستخدام لعام 1973م رقم 138.

•  اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 1999م رقم 182.
•  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل 

األطفال في البغاء، وفي المواد اإلباحّية لسنة 2000م.
•  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال 

في النزاعات المسلحة لسنة 2000م.
النساء  ومعاقبته، وخصوصًا  وقمعه  باألشخاص  االتجار  منع  بروتوكول    •
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  التفاقية  الُمكّمل  واألطفال، 

عبر الوطنية لسنة 2000م.

على الصعيد الدول العربية:
•  القانون العربي االسترشادي لمكافحة االتجار بالبشر.

•  اإلستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة االتجار بالبشر.
•  كثير من الدول العربية سّنت قوانين خاصة بمكافحة جريمة االتجار في 

البشر.

على الصعيد الوطني (ِفَلسطين) :
الواقع الفلسطينّي يؤكد وجود هذه الجريمة في األراضي الفلسطينية    •
دون توفر أرقام معينة، أو بيانات خاصة حول طبيعة األنشطة المشكلة 

لهذه الجريمة..  
•  ال تخلو بعض النصوص الواردة في بعض القوانين الوطنية الفلسطينية 
من جرائم تقليدية تقترب من الجريمة خصوصًا قانون الطفل الفلسطيني 
رقم 7 لسنة 2004 م، وقانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 م، وقانون 
بالدعارة،  يتعلق  فيما  وخصوصًا  المفعول  الساري  األردنّي  العقوبات 

وعمالة األطفال، وسوء استخدامهم.
•  تّضمن مشروع قانون العقوبات الفلسطينّي مواد مفّصلة صريحة تجرم، 
أخرى  نصوص  أولت  كما  مباشر،  بشكٍل  بالبشر  االتجار  جريمة  وتعاقب 
الجريمة  لهذه  تعرضًا  األكثر  للفئات  خاصة  عناية  القانون  مشروع  في 

وخصوصًا النساء واألطفال. 

أختي اِّـواطنة ......... أخي اِّـواطن
تعاونك َّـ مكافحة هذه الجريمة هو واجب  وطني وأخالقي 

و إنساني و قانوني لذلك :
َّـ حال تعرضك ألي شكل من أشكال االتجار َّـ البشر أو علمك 
بوقوع مثل هذه الجريمة أو إمكانية وقوعها فال تد بالتوجه إُّـ 

اقرب مركز شرطة للتبليغ عنها.
إن قيامك بالتبليغ يحميك أنت وإفراد أسرتك .

معًا لحماية الضعفاء والحفاظ على كرامة 
اإلنسان.

مركز المعلومات العدلي 
 وزارة العدل
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جوهرها،  في  بالبشر،  االّتجار  ظاهرة  أصبحت 
اإلنسان،  حقوق  على  صارخًا  اعتداًء  تشكل 
العبودية  حاالت  من  حالة  يعيش  عصرنا  وصار 
فيه  ُتنتهُك  المتحضرة)  الجاهلية  المعاصرة( 
السالمة  في  الحقُّ  فيها  بما  اإلنسان  حقوق 
أمن  و  والحرية  الحياة،  و  العقلية،  و  الجسدية، 
الشخص، والكرامة والتحرر من العبودية وحرية 

التنقل و الصحة والخصوصية و السكن اآلمن.

 وأكدت تقارير المنظمات العالمية تفشّي هذه الظاهرة، وانتشارها على 
الشكل اآلتي:

شخص  مليون   12 من  أكثر  أن   (  ILO  ) الدولية  العمل  منظمة  تقرير    •
يقعون ضحايا للسخرة والعبودية.

 (IOM  ) للهجرة  الدولية  المنظمة  تقرير  فإن  النساء،  لتجارة  وبالنسبة   •
امرأة  بـ 500000  بالدعارة يقدر  اللواتي يعملن  النساء  إن عدد  يقول:  
سنويًا، خلق ما يسمى بظاهرة ” الجنس التجاري أو المتاجرة بالجنس“. 

•  أما تجارة األطفال، فقد قدرت منظمة UNICEF عدد األطفال تحت سن 
18 المتورطين باالتجار بالبشر سنويًا بحوالي مليون ومائتي ألف طفل 

وطفلة.
•  فجريمة االتجار بالبشر صارت اليوم ثالث أكبر نشاط إجراميٍّ في العالم 

يحقق أرباحًا بعد تجارة السالح والمخدرات. 

المفهوم القانونيُّ للجريمة:
أو  تنقيلهم،  أو  َنْقُلهم،  أو  أشخاص،  ”َتْجنيد  بأنَّه  بالبشر  االتِّجار  ُيعرَّف 
أو غير  استعماِلها،  أو  ة،  بالقوَّ التَّهديد  استقباُلهم، بوساطة  أو  إيواؤهم، 
إساءة  أو  اْلِخداع،  أو  االحتيال،  أو  االختطاف،  أو  الَقْسر،  أشكال  من  ذلك 
مبالغ  بإعطاء  أو  استضعاف،  حالة  استغالل  إساءة  أو  لطة،  السُّ استعمال 
شخص  على  سيطرٌة  له  شخص  ُمواَفقة  ِلَنْيل  مزايا  أو  يها  أوتلقِّ ماليَّة 
سائر  أو  اآلخرين،  دعارة  واستغالل  أدنى،  ِلَحدٍّ  االستغالل  ِلَغَرض  آَخر؛ 
االسترقاق،  أو  َقْسًرا،  الخدمة  أو  خرة،  السُّ أو  الجنسيِّ  االستغالل  أشكال 
َنْزع األعضاء“. كما عرفه  أو  أو االستعباد،  بالرِّق  الشبيهة  الممارسات  أو 
برتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر وخصوصًا النساء واألطفال 

المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في مادته 
الثالثة.

صور االّتجار بالبشر:
(1) البغاء: من أهم صور االتجار بالبشر وأخطرها واألكثر انتشارًا في دول 
العالم، لما تحققه من ثروات ضخمة، و قلة خطورتها و تعمير السلعة 
أهم  ومن  الجريمة،  تكلفة  من  يقلل  ما  طويلة  لفترة  المستخدمة 
األشخاص المستهدفة  األطفال ”ذكور و إناث“ – الفتيات – السيدات“.

يمكن  الذي  البشر  في  االتجار  صور  من  هو  األطفال:  في  االتجار   (2)
استغالله في التجارة الجنسية، العمالة غير المكلفة، العمالة الخطرة، 
التجنيد في المناطق المسلحة، الجنس االلكتروني دون اكتراث بآدمية 

الطفل، أو الصبي و دون اكتراث بحياته.
وطأة  تحت  و  المالية،  الحاجة  وطأة  تحت   : البشرية  األعضاء  تجارة   (3)
أهم  احد  التجارة  بتلك  العاملون  يمارس  البشر  في  االتجار  أساليب 
صورها التي تدرُّ عليهم المال الوفير و هي تجارة األعضاء البشرية 
التي تمارس، إما تحت وطأ القسر، وإما التهديد وإما استغالًال للحاجة 

المالية للفرد. 

أركان االّتجار بالبشر ومقّوماته:
(1)  وجود السلعة محل االّتجار: وهو الشخص الذي ُيباع و ُيشترى بالرضا 

للحاجة، أو بالقسر، أو باالحتيال.
البائع للسلعة، مع  إمكان النقل  (2) السمسار(الوسيط): وهو العارض أو 

لها إلى المشترى في األماكن المحددة.
عمليه  به  تدور  الذي  المكان  و  للسلعة،  العرض  محل  هو  السوق:   (3)
االتجار، سواء كان واقّعًا ماديًا أو الكترونيًا عن طريق شبكة االنترنت.

السلعة)   ) للشخص  المستقبلة  الجماعة  أو  الشخص  المستقبل: وهو   (4)
المباع أو المخطوف، ويقوم باستغالل (السلعة) في السلوك اإلجرامي 

وتحقيق األرباح المادية، أو بنزع األعضاء البشرية.

خطورة الجريمة تكمن في:
•  أنها شكل من أشكال العبودية المعاصرة.

العالمية، لما يصيب ضحايا هذه الجريمة من  •  أنها خطر يهدد الصحة 
أمراض مثل اإليدز.

•  أنها جريمة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق اإلنسان.

•  أن هذه جريمة ذات طابع عبر الوطنّي ترتكبها جماعات إجرامية منظمة، 
دوليًا  تعاونًا  يتطلب  األمر  وإنما  مكافحتها،  بمفردها  لدولة  يمكن  ال 
ودولة  المنشأ  دولة   : دول  ثالث  بين  اإلجرامية،  الظاهرة  هذه  لمواجهة 

العبور ودولة المقصد.
وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  استغالل ظروف  نتاج  الجريمة  أن هذه    •

متردية يعاني منها العديد من بلدان العالم الثالث .
•  أن جريمة االتجار بالبشر تدعم الجريمة المنظمة، وتَحوِّل أرباحها إلى 
والمخدرات  واإلرهاب  األموال  غسل  كجريمة  أخرى،  إجرامية  نشاطات 
تطبيق  على  وقدرتها  الحكومات،  تضعف  المنظمة  الجريمة  تزدهر  و 

القانون، وينتشر الفساد.
•  أن اختطاف األطفال وإجبارهم على العمل سخرة تؤدى إلى حرمانهم من 
حقهم الطبيعي في التعليم، ويعزز دائرة الفقر واألمية ما يؤثر على القوة 
اإلنتاجية  القدرة  ويعرقل  لالسترجاع،  قابلة  غير  خسارة  وهى  البشرية 

لجيل المستقبل. 

دوافع هذه الجريمة على النحو اآلتي:
•  الَفْقر والرَّغبة في الحصول على مستًوى معيشيٍّ أفضل في مكان آَخر. 

عيفة، وقلَّة ُفَرص العمل. •  الِبْنية االقتصاديَّة واالجتماعية الضَّ
. روف التي يعيشها المهاجرون بشكل عـامٍّ •  الهجرة والظُّ

ب  يتوجَّ ما  عائالتهم،  َدْعم  في  األطفال  عاتق  على  اْلُملقاة  المسؤوليَّة    •
عليهم َبْذل الغاِلي والنَّفيس في تأمين عائالتهم.

النِّساء، فاْلُمتاجرون يعملون  الُعْنف ضدَّ األطفال والنِّساء، والتَّمييز ضدَّ    •
واألطفال،  النِّساء  ِفَئة  من  للخطر  المعرَّضين  َعفاء  الضُّ استغالل  على 
النَّشاطات  ممارسة  على  حايا  الضَّ إلجبار  الجسدية  ة  القوَّ واستخدام 

الجنسيَّة، واستغاللهم في الجنس التجاري.
ُعمر  يصل  قد  العمر  ُمْقَتبل  في  فتيات  فهناك  الجنس،  تجارة  ازدهار    •
أحداث  وَتْكشف  عارة،  الدَّ بيوت  في  ُيَبْعن  أعوام  خمسة  منهنَّ  الواحدة 
التأثيرات عن أنَّ 80 % من ضحايا االتِّجار بالبشر في جميع أنحاء العالم 
؛ لتشغيلهن في صناعة  هم من النساء، حيث يتمُّ االتِّجار بـ  70 % منهنَّ

الجنس التِّجاري.
والرَّخيصة  القانونيَّة  غير  العمالة  على  العاَلِميِّ  َلب  الطَّ ازدياد    •

والمستضعفة. 


