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 ملخص البحث:

هـ  لهذه الجريمة ،  1430لسنه  7/ 21تعرض المنظم السعودي في نظام مكافحة اإلتجار باألشخاص 
وحدد سبل مكافحتها ، وقد حدد هذا النظام مفهوم االتجار باألشخاص علي نحو مماثل لما ورد في ذكر المادة 

ه اص هو استخدام شخص أو الحاقالثالثة من بروتوكول باليرمو : فنص في مادته االولي علي أن االتجار باألشخ
او نقله او ايوائه او استقباله من اجل اساءة االستغالل ، والمادة الثانية منه تنص علي " يحظر االتجار باي شكل 

من االشكال بما في ذلك إكراهه او تهديده او االحتيال عليه او خداعة او خطفه او استغالل الوظيفة او النقود او 
ه ما عليه او استغالل ضعفه او اعطاء مبالغ مالية و مزايا او تلقيها لنيل موافقه شخص له اساءه استعمال سلط

سيطرة علي شخص اخر من اجل االعتداء الجنسي او العمل علي الخدمة قسرا او التسول او االسترقاق او 
 الممارسات الشبيهة بالرق او االستعباد او نزع االعضاء او اجرا تجارب طبية عليه .

ان إقرار بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر، وبخاصة النساء واألطفال نقلة نوعية وك
مهمة في مجال مكافحة االتجار بالبشر، حيث هدف البروتوكول إلى منع ومكافحة االتجار بالبشر، وحماية 

، لتعاون بين الدول األطراف لتحقيق تلك الغاياتضحاياه، وتقديم المساعدة الالزمة لهم، وأخيرًا العمل على تعزيز ا
والحقيقة أن التوصل إلى هذه الوثيقة الدولية المهمة جاء بعد جهود شاقة وطويلة أسهمت بها غالبية دول العالم، 

التي أدركت خطورة هذه الظاهرة اإلجرامية والنتائج الخطيرة التي تنجم عنها، خاصة بعد ازدياد هذه المشكلة، 
 م الكثير من األشخاص والمنظمات اإلجرامية بها؛ نظرًا لما تحققه من أرباح كثيرة وسهلة في نفس الوقت.واهتما

 حظر اإلتجار، النظام السعودي، القانون الدولي. البحث:مصطلحات 

 

 :تمهيد وتقسيم 

مع الدولي والمجتتعتبر جريمة االتجار بالبشر مشكلة ذات اهتمام عالمي ودولي كبيرجدا ، وتاخذ من االهتمام والعناية  قدرا كبيرا ، 
واألنظمة الوطنية الداخلية ترصد في مواجهة هذه الجريمة وتوابعها جهدا عظيما ، إذ إن هذه الجريمة  لم تفلت منها دولة من الدول ، 

لكارثه ا بل إنه ال توجد دوله تستطيع القول بأنها محصنة ضد هذه الجريمة أو احدي مقدماتها  ، واألرقام والتقارير الحقوقية تشهد بتلك
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! فاإلتجار بالبشر هو العبودية الحديثة التي يعتقد الكثير أنها قد زالت من الوجود االنساني ، ولكن الواقع يشهد بغير ذلك ،  فتقول 
  1 2009مليون رقيق في العالم حتي عام  27التقارير بأن هناك أكثر من 

ألف شخص يتم المتاجرة بهم  900إلي  800فعلي سبيل المثال ، فإن تقارير وزارة الخارجية األمريكية، تشير إلى وجود ما يقرب من 
من المتاجر بهم هم من النساء واألطفال، الذين يتم استغالل ضعفهم وحاجتهم إلى تحسين ظروفهم االقتصادية  % 80سنويًا ، وإن 

 . 2ساني والمعيشية، بشكل غير إن

وتؤكد التقارير كذلك الخطورة الكبيرة المترتبة على هذه المشكلة العالمية، من حيث أنها أصبحت تهدد حياة الماليين من البشر، بسبب 
استغاللهم جنسيًا أو تسخيرهم في العمل في أعمال شاقة وقاسية ، أو القيام بمثل تلك األعمال دون أجر، أو لقاء أجر بسيط ال 

 لبتة مع طبيعة األعمال التي يكلفون القيام بها. يتناسب ا

هذه الجريمة التي تتسم بالطابع الدولي لم تعد بدائية كما كان الحال في السابق ، بل أصبحت متشابكة األموال والمصالح العابرة 
الطبقات  اعي ، والتفاوت الكبير بينللحدود . والبيئة الخصبة لهذه الجريمة لألسف مازالت موجودة . فالفقر ، والمرض ، والطلم االجتم

، وعدم التكافل االجتماعي بين االغنياء والفقراء ، كل هذا يجعل من مهمة هذه العصابات الدولية أكثر سهولة ، وبالتالي فإن تجفيف 
مهمه تقع  ير ذلك ،  وهذهمنابع هذه الجريمة هو أهم سبل محاربتها ، قبل السبل والحلول االخري القانونية واالجتماعية والدينية ، وغ

في جانب كبير منها علي عاتق الحكومات والمجتمعات والجمعيات االهلية وغيرها التي يجب ان تتكاتف لمحاربة هذه األسباب وتلك 
 أهم ألية نستطيع بها منع تلك الجريمة والقضاء عليها . 

 :ثانيا : أهمية البحث 

 -شرنا كما أ –بعد أن أوضحنا خطورة هذه الجريمة ، واستفحالها في العصر الحديث ، فإن هذه الجريمة لها بعد أخر مهم وهي أنها 
أصبحت ذو طابع دولي ، فالجريمة لم تعد مقصورة علي انها إقليمية أي تتم داخل الوطن الواحد فقط ، بل غدت تتم علي مستوي 

تشابكة  التي تمتد عبر الدول وعبر الجنسيات المختلفة ، للشكل الذي يمكن أن  نقول معه بأنه ما من أعمق وأعقد من المصالح الم
دولة تستطيع أن تنجو أو حتي تدعي النجاة من براثن هذه الجريمة المخيفة  فالكل مهدد ، والكل مطالب بتوحيد جهوده وتنسيق تلك 

ع نهاية لهذه الجريمة ، فهذه الجريمة ال تقل عن جرائم اإلرهاب الذي يهدد أي الجهود مع االخرين في المجتمع الدولي من أجل وض
مجتمع امن في العالم  ، بل نري أنها في حد ذاتها تعد وجها من وجوه اإلرهاب ، فاستعباد األحرار ، وخطف األطفال والنساء 

                                                           
االتجار بالبشر : مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة االسكندريه العدد الثاني فايز محمد حسين :  1

 356ص  2010
  2004- .  2007لألعوام بالبشر االتجار مكافحة مكتب األمريكية، الخارجية وزارة تقارير التفصيل من لمزيد انظر 2
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قال هذه الجريمة ) خطف اطفالهم أو نسائهم (  أكثر ث وتشغيلهم قسرا يعد أكثر بشاعة من القتل ، فإن ما يقع علي نفوس ذوي ضحايا
 وعبئا وألما نفسيا من جريمة قتلهم ، هذا رأينا !   

ومن هنا تقع األهمية القصوي لبحثنا ، فالجهود الدولية ، واإلقليمية ، والوطنية لمكافحة هذه الجريمة نجحت في تقليص مستوي حد 
الجانب االخر فإن عصابات اإلجرام التي تقوم بهذه النوع من الجرائم هي األخري تطور هذه الجريمة إلي حدود كبيرة ، لكن علي 

أساليبها ومناهجها في ممارسات هذه الجريمة ، فتقع أعينهم علي المجتمعات الفقيره والجاهلة ، ويضخون أمواال ، وينتهجون سبال 
 براثن شباكهم . مغايرة ومتباينة إليقاع الضحايا ، والتغرير بهم حتي يقعون في 

وبالتالي فان هذه الجريمة ال زالت حاضرة في الوقت الحالي ،  وبعد كل هذا التقدم التكنولوجي الهائل الذي عرفته البشرية ، إال أن 
وجود مثل هذه الجريمة التي تتخذ من االنسان نفسه مصدرا للتجارة والتربح والكسب يعد أمرا شائنا في وجه المجتمع الدولي وجمعيات 

 ، والدول القانونية ، فإن كان في العصور السابقة أسباب النتشار هذه الجريمة ، فما دواعي استمرار وجودها حاليا !!  حقوق االنسان

 :ثالثا : أهداف البحث 

يهدف الباحث الي التعرف علي طرق مكافحة جريمة االتجار باالشخاص في ضوء الدراسة المقارنه للجريمة بين القانون الدولي 
عودي ، كما يهدف الي التعرف  علي الوسائل التي يمكن من خاللها مساعدة األجهزه المسؤولة عن مكافحة هذه الجريمة ، والنظام الس

كما يهدف الي التعرف الي الضمانات الكافيه لضحايا هذه الجريمة ومعرفة مدي كفايتها للضحية من عدمه وان كانت الحاجه الي 
 دته رة اخري الي االندماج بالمجتمع وازالة اثار هذه الجريمه من علي كاهله . زيادة هذه الضمانات لضمان اكبرلمساع

 :رابعا : منهج البحث 

في هذا البحث سوف نتيع األسلوب التحليلي المقارن في الموضوع  محل البحث  بين الشريعة االسالمية والقانون الدولي ، وذلك لما 
م القانونية وذلك أيضا للوقوف علي مدي المقابلة بين الشريعة اإلسالمية الغراء التي لهذا األسلوب من أهمية بالغة المدي في العلو 

عام ، وبين القانون الدولي الذي لم يهتم بهذه الجريمة بشكل كبير اال في أواسط القرن العشرين  1400بدأت بمكافحة هذه الجريمة منذ 
 ة في الحياة اإلنسانية . ، بعد ما سمع العالم  ، وتشبع ،  بجرائم تعد ماسي حقيقي

وسوف نلقي الضوء علي تلك الجريمة بتركيز شديد لبيان خطورتها ، ثم نبين مدي الجهود الدولية والداخلية لمكافحة انتشار هذه 
بح بعد ر الجريمة التي تعد في حد ذاتها خطر يهدد البشرية فالتقارير تؤكد أن هذه الجريمة هي الثالثة علي مستوي العالم في تحقيق ال

تجارة السالح والمخدرات ، اخذين في نظرنا جهود االمم المتحدة ، ومكافحة الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي في مواجهة هذه 
 الجريمة  .
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ففي البداية سنتعرف علي هذه الجريمة وخطورتها ، والصعوبات التي واجهت القائمين علي محاربتها بوضع تعريف جامع لها ، ثم 
عريف المنظم السعودي لهذه الجريمة ، ونبين أيضا مدي اتساع نشاطها في العصر الحالي ، واألرقام التي تؤكد بيان استمرار نوضح ت

هذه الجريمة حتي وقتنا الحاضر بكل أسف ، ثم في المبحث االول سنلقي الضوء علي أهم صور االتجار بالبشر ، رغم تسليمنا 
لبشر إال اننا سنقوم بالقاء الضوء علي أكبر وأهم صور لإلتجار بالبشر وهي : الرق والرق بصعوبة حصر أو رصد صور االتجار با

 االبيض واستغالل االطفال . 

ثم في المبحث الثاني نقوم بتوضيح  دور الشريعة االسالمية الغراء في مكافحة حظر اإلتجار بالبشر في المطلب االول ، ثم دور 
في معالجة هذه الجريمة في مطلبين متتالين ، ثم نختتم البحث بالمبحث الثالث الذي يقدم توضيحا   النظام السعودي والقانون الدولي

 للضمانات القانونية لضحايا االتجار بالبشر وأنواع هذه الضمانات . 

 خامسا : خطة البحث : 

 المبحث األول : صور جريمة اإلتجار بالبشر 

 المطلب األول : الرق                    

 المطلب الثاني : الرق األبيض                    

 المطلب الثالث : استغالل االطفال في الجنس أو العمل أو بيع األعضاء                    

 المبحث الثاني : مكافحة جريمة اإلتجار بالبشر 

 المطلب األول: الشريعة اإلسالمية                    

 الثاني : النظام السعودي  المطلب                   

 المطلب الثالث : القانون الدولي                    

 المبحث الثالث : الضمانات القانونية لضحايا اإلتجار 

 المطلب األول : انتفاء العقاب الجزائي                    

 المطلب الثاني : عدم االعتداد بالرضا الصادر عن الضحية                    
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 المطلب الثالث : الرعاية واإليواء                   

 المبحث األول 

 صور جريمة اإلتجار بالبشر

إن ظاهرة االتجار بالبشر ليست حديثة العهد بل إنها قديمة قدم االنسانية ذاتها ، ولكنها حاليا سميت بمسمي أخر ، فالرق واالسترقاق 
وتجار العمالة والتسول والدعارة ، كلها أفعال وجدت في كافة المجتمعات القديمة ، وال زالت )بكل اسف ( موجودة في عصرنا الحالي 

عمق وبشكل أحدث ، وأصبحت ال تقتصر فقط علي حوادث داخلية فردية ، ولكن أصبحت جريمة منظمة عابرة للحدود ولكن بصورة أ 
 ! 

ولهذا فاإلتجار بالبشر يعد عبودية في عصر العولمة ، رق بشكل أبشع مما القاه بالل وعمار بن ياسر في جزيرة العرب ، فإذا كانوا 
عبودية الحالية ال تلقي باال بالدين أو بالسن أو الجنس ذكرا كان أم انثي ، طفل أم إمراه أم بالغ ، قد عذبوا قديما ألجل ترك دينهم ، فال

 فاالستغالل ألجل الخدمة  أو االتجار باألعضاء أو العمل القسري أو االستغالل الجنسي ، يتسع ليشمل كل أنواع الضحايا وأجناسهم . 

ربح من الجريمة المنظمة ، فالمرتكبين لهذه الجريمة يعتبرون من أغني المجرمين فتأتي وتعد جريمة اإلتجار بالبشر ثالث مصدر للت
هذه الجريمة بعد تجارة المخدرات وتجارة السالح ، حيث يحصد من ورائها ماليين الدوالرات سنويا ، وقدرت في بعض التقديرات أن 

 مليار دوالر سنويا !. 7حصيلتها تقدر بما يزيد عن 

التجاره بالبشر أسباب عامة مشتركة ، يجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات المدنية علي تالفيها من أجل إختفاء هذه  و تعد أسباب
الجريمة ، فاذا ماتم معالجة هذه األسباب فإننا نكون قد جففنا منابع هذه الجريمه وقللنا جدا من فرص تزايدها ، فالفقر هو أول هذه 

كبير بين الطبقات االجتماعيه في المجتمع الواحد للشكل الذي يزيد فيه الفقير فقرا والغني ثراء ، والجهل االسباب وأعظمها ، والفارق ال
واألمية المتفشية في المجتمعات النامية ، كل هذه وغيرها أسباب تجعل المجتمع ملئ بالمجهزين المنتظرون نهش عصابات ومجرمي  

 االتجار بالبشر

 التعريف العلمي للجريمة : 

ثارت مجموعة من الصعوبات حول وضع  تعريف علمي متفق عليه لمفهوم االتجار بالبشر ، وخاصة اذا تعلق االمر باإلتجار 
بالنساء واالطفال ، وهذا علي الرغم من االهتمام العالمي والدولي فان هناك بعض الغموض في هذا التعريف ويرجع ذلك ألسباب منها 

 : 
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حيث تعد جريمة منظمة عابرة للحدود ، والطريقة المعقدة جدا لعمليات االتجار بالبشر ، فحتي االن ال  الطابع الدولي لهذه الجريمة
يوجد حصر الستغالل ضحايا االتجار بالبشر حيث تتعدد الصور فوق الحصر وفوق الرصد ، خاصة وأن هذه الجريمة تتسم باالرتباط 

 الوثيق بينها وبين انتهاك حقوق اإلنسان  .  

االتجار باألشخاص : استخدام شخص، أو نظام حظر االتجار باالشخاص السعودي نص في مادته االولي علي أن المقصود بوفي 
حظر اإلتجار بأي شخص بأي شكل من وفي المادة الثانية هو :  .إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة االستغالل

ده أو االحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغالل الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة األشكال بما في ذلك إكراهه أو تهدي
ما عليه، أو استغالل ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل االعتداء 

ترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو نزع األعضاء، أو إجراء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو االس
 تجارب طبية عليه 

 المطلب األول 

 الرق 

يعد الرق أحد ماسي الحياة االنسانية ، وذو تاريخ ملئ باألنات والمواجع في تاريخ اإلنسانية  وكانت التجارب اإلنسانية العديدة في 
ة ، ساهمت بقدر كبير في القضاء عليه ، ولكن هذه المحاوالت لم تنجح بنسبة نستطيع القول معها بأن محاربة الرق عديدة ومتنوع

الرق انقرض وانعدمت سيرته وصورته في العالم ، فما زال الرق موجود ، وتجارته ال زالت جارية  في بعض أنحاء العالم ، كما تشهد 
 بذلك التقارير الحقوقية والدولية . 

وفي نبذة تاريخية موجزة نقول بأنه  قد عرف الرق في المجتمعات القديمة  ، عرفته المجتمعات البابلية والفرس والروم والعرب قبل 
اإلسالم ، وظل لفترة ليست بالقصيرة عند المسلمين ، بل إن أحد األنبياء وهو نبي هللا يوسف  قد بيع عبدا ) وشروه بثمن بخس دراهم 

 .   3معدودة ( 

وقد نشأ الر ِّق في أوقات مبكرة من التاريخ، وتعود نشأته في الغالب إلى الحروب والصراعات التي كانت منتشرة بين األمم والشعوب من 
بدايات الخليقة ، وأسباب أخري نذكر منها  إعسار المدين عن سداد دينه وكانت المراة في حد ذاتها إرثا  ، وغير ذلك من الصور ، 

القديمة والوسطى من ظاهرة الرق ، والذي يعني في مجمله " استعباد األحرار، وجعلهم في مهنة من يشتريهم بالمال أو عانت القرون و 
يقايضهم بدين أو في صورة هدايا يرسلها أحد مالكي العبد إلي صديقه أو قريبه أو ثمنا لبضاعة  أو سلعة " ، فكان علي سبيل المثال  

                                                           
 20سورة يوسف االية  3
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حيث كان النخاسون يتصيدون األفارقة المستضعفين ، ويحملونهم في البواخر، ويبيعونهم في أوروبا   ماحدث في القارة االفريقية ،
وأمريكا. وعندما اتصلت أوروبا هي االخري بأفريقيا السوداء، كان هذا االتصال مأساة إنسانية، عرضت الزنوج لبالءهائل طوال خمسة 

 . 4قرون 

دون أي   بل كان لمالكه تمام الحرية في إبقائه على قيد الحياة، أو تجويعه وتعذيبه والتنكيل به ولم يكن للرقيق وقتئذ أدنى حق إنساني،
ومنعت أكثر القوانين الزواج بالرقيق، وكثيًرا ما عاقبت الطرفين المتزوجين  سبب أو عذر ودون أن يتعرض ألي مسائلة أو محاسبة 

ح للرجال وبخاصة العسكر أن يقضوا شهواتهم الجنسية مع من يشاؤون من بالحرق في النار مًعا وهم أحياء، في حين كانت تسم
 .النساء الرقيق

االمر لم يقف عند األوروبين وحدهم ، بل إن كتب التاريخ حدثتنا عن المأسي األمريكية في بداية تاريخهم ، فكانت بداية الدولة 
ي تطحنهم طحنا ، ولم ينجوا منهم إال القليل ، ففرت مجموعة منهم األمريكية عن طريق مجموعة من الفارين من الحروب األوروبية الت

بحياتهم وأزواجهم إلي األرض الجديدة المسماة أمريكا ، ووجدو فيها السكان االصليين وهم الهنود الحمر يسكنون هذه االرض ويعيشون 
ه أبنائهم الصيد والرعي لكي يستطيعو إعالة انفسهم وإعالفيها بسالم وطمأنينه ، ورحبوا بالفارين إليهم من الحروب االوروبية ، وعلموهم 

 . 

لكن ما حدث أن طمع الغزاه في األرض الجديدة وأردوها ملكا لهم كحقا خالصا ، ووجدوا الفرصة في أن من أمامهم مجموعة من 
من أن يباد  -رهم في نظ –ال مانع ابدا المسالمين المهتمين بالرعي والصيد والحياة البسيطه  ، فاغارو عليهم وقتلوهم شر قتله ، وكان 

أكثر من خمسة مليوون هندي من أجل أن يحيا بضعة االف هاربين اليهم من جحيم أوروبا  ، ولم يقف االمر عند هذا الحد فبعد ما 
الحديدية ،  قفاصخلصت لهم األرض ، أرادوا من يخدمهم ، ويخدم أبنائهم فوجدوا في البالد اإلفريقيه ضالتهم ، فكانوا يذهبون باأل

ويروعون أهلها ليال ويشعلون النار في بيوتهم ليال ، فيفزع األطفال والرجال والنساء من نومهم هاربين ، فيجدوا في انتظارهم األقفاص 
يقوموا لالحديده ، دون أي إنسانية أو تأنيب ضمير أو مراعاة للحقوق ، وتبحر السفن االمريكيه باألقفاص محملة باألفارقه المساكين 

. وكانت هذه بذرة العنصرية االولي التي زرعت في األمة األمريكية ، والتي ما 5بالخدمة والعمل لدي أصحاب المال واالرض )الجدد( 
زالت تتطاير بعض شرائرها حتي اليوم  ، فتقول الوثائق التاريخية : " إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة باألدغال، كان يتم بإيقاد 

                                                           
: حقوق االنسان بين تعاليم االسالم وإعالن األمم المتحدة : نهضة مصر للطباعة والتوزيع : الطبعة الرابعة :  محمد الغزالي 4

 86ص  2005اغسطس 
  9ص  2005للمزيد في هذا الموضوع يراجع : راغب السرجاني: التعذيب في سجون الحرية : مطابع النور للتوزيع : الطبعة االولي  5
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ذا نفر أهل القرية إلى الخالء، تصيدهما اإلنجليز مما أعدوا لهم النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرى، حتى إ
 6من وسائل" 

وقد بالغ القدماء أيًضا في إجبار الرقيق على أداء أشق األعمال، تحت ضربات السياط الملهبة، وكان جزاء من يمتنع عن ذلك تعليقه 
ة من جسمه، وقد يعمدون إلى ملء فمه وأذنيه بالزيت من رجليه، ووضع األجسام الثقيلة في يديه، وضربه أو كيِّ مواضع حساس

  .المغلي، أو قطع لسانه وأعضائه والتمثيل به، أو قتله بأفظع الصور

دول وعلي نهج االمريكين ، فقد سارت الوكانت معاملة هؤالء المختطفين المغصوبين في منتهى الفظاعة والقسوة والهمجية لديهم ، 
وعملت أيضا علي اختطاف هؤالء المساكين واجتالبهم لتكلفهم بأشق األعمال ، و ازداد البالء النازل  األوروبية علي نفس المنوال ،

فيقدر ما استولى عليه البريطانيون فقط أكثر من مليوني  7بالسود األفارقة ؛ ألن عبءالخدمة المنوط بهم أصبح يمتد إلى القارتين 
 ! 8جلب أوروبا للرقيق من أفريقية وتسخيره بفظاعة ووحشية شخص. وإن تعمير العالم األمريكي الجديد جرى ب

وكان احتكار تجارة الرقيق علي سواحل افريقيا مقصورا علي االسبانين ثم انتقل الي البرتغاليين ثم تسابقت الدول االوربيه الي هذه 
ت هذه دون الريق الي المستعمرات االسبانيه ومكثالتجاره فيما بعد ،وتذكر دائرة المعارف البريطانية ان التجار البريطانين كانوا يور 

التجاره فتره طويله في يدي شركات حصلت من الحكومه البريطانيه علي حق اححتكارها ثم اطلقت فيها ايدي جميع الرعايا البريطانين 
 . 

راف لهم لي تجارته ، واالعتثارت نفوس كريمة رفضت استمرار هذه الماسي واألحزان البغيضة ، ونادوا بتحرير الرقيق والقضاء ع
بحقوقهم اإلنسانية والمدنية ، وبدأ المجتمع الدولي بجهود حثيثة ومضنية في محاربة ظاهرة الرق ، خصوصا بعد الحرب العالمية 

تجاره  يالثانية ، وعملت إعالنات الحقوق والمواثيق الدولية علي الغاء الرق ومحاربته بكل ما أوتيت من وسائل ، وقوة ، حتي قضي عل
 الرقيق تماما في النصف الثاني من القرن العشرين . 

ولكن من المحزن أن تشهد تقارير دولية وحقوقية بأن ظاهرة الرق ما زالت تنبض بالحياه حتي االن ، فال نبالغ إذا قلنا بأن اإلتجار 
بالبشر هو المظهر الحديث للرق الذي كان منتشرا في العالم القديم ، والذي ظل منتشرا حتي وقت حديث وتم تحريمه دوليا ، ولكن 

فكشفت منظمة العمل الدولية بجنيف مؤخرا في أحدث تقرير لها  9فاالتجار بالبشر هو " رق عصر العولمة "  ظهر في صور اخري .
                                                           

   98مشار اله في كتاب محمد االغزالي : حقوق االنسان في االسالم ص  779ص  2ريطانيه ج دائرة المعارف الب 6
 99محمد الغزالي :حقوق االنسان بين تعاليم االسالم واعالن االمم المتحدة : مرجع سابق:  ص 7
  001محمد الغزالي :حقوق االنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن االمم المتحدة  المرجع السابق ص  8

قانون مكافحة االنجار بالبشر في مصر وحماية حقوق االنسان : مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية  –فايز محمد حسين  9
 جامعة االسكندريه   2010
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عن أعداد رهيبة لظاهرة عبودية واسترقاق العصر الحديث، واالتجار باألشخاص، وبيع الناس واألطفال، وإرغامهم على العمل، ونقلهم 
على ممارسة الفواحش، وتجارة الجنس، واالشتراك فيالحروب بألوان جديدة من الجريمة من بلد إلى آخر ألنشطة على رأسها إجبارهم 

 المنظمة التي يندي لها جبين البشرية.  

بل مما يثير قلق المجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته في الدفاع والمحافظة على سالمة اإلنسان الشخصية والمعنوية، هي مشكلة 
والمعاملة الوحشية، والتجارب الطبية والعلميةالتي يتعرض لها الشخص بدون إرادته  ، بل إن رق العبيد ما التعرض للتعذيب واآلآلم 

زال قائما وبصورة غير رسمية في نحو اثني عشر دولة. لكن السخرة واسترقاق المدنيين موجود في نحو خمسين دولة في أنحاء العالم، 
 .10ى البحر المتوسط، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية  ويمكن مالحظتها في دول أوروبا الواقعة عل

 المطلب الثاني 

 الرق األبيض

إن مصطلح الرق األبيض هو مصطلح حديث نسبيا ، ويطلق علي استغالل اإلناث من كافة األعمار للقيام جبرا بأعمال تهين 
عارة ضمن مؤسسات تعمل في هذا الغرض ، ومن ترفض منهن تتعرض كرامتهن وإنسانيتهن ، كاإلجبار علي الزنا أو ممارسة الد

 للضرب والتشويه ، وربما القتل ! 

هذا ولم يرد تعريف خاص لجريمة االتجار بالنساء تحديدا، وهو ما يعد عائقا أمام أي عمل فعال من شانه أن يساعد على مالحقة 
من أجل الحد من الظاهرة ، وبالنظر إلى أن عدم وجود مثل هذا التعريف  المتاجرين بالنساء تحديدا، وإيقاع العقوبة المناسبة بهم

المرتبط  بعدة قضايا متعلقة بحقوق اإلنسان بالنسبة للنساء، فإن مفهوم االتجار بالنساء يندرج هو اآلخر ضمن اإلطار العام لالتجار 
 11بالبشر

 صور الرق األبيض :

                                                           
ص  2009خالد محمد الدوغان : االتجار بالبشر وموقف الشريعة االسالمية منه : مجله جامعة الملك فيصل : العدد الثاني : عام  10
 :18    
 العربي، الخليج لمنطقة مقارنة دراسة للحدود، عابرة كجريمة النساء وبخاصة بالبشر االتجار جريمة صادق، حسين علي ليلي 11

  76ص  2011جامعة الشرق االوسط  ، الحقوق  كلية عام، قانون  ماجستير رسالة
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: تعتبر الدعارة من أبرز صور المتاجرة بالنساء، وما يصاحبها من آفة االتجار باألشخاص ألغراض متنافية  أوال : الدعارة والجنس
مع مبادئ مختلف الشرائع واألديان السماوية وكرامة الجنس البشري ، الذي تعرضه للخطر وتؤثر على حياته الفردية واألسرية وحتى 

 الجماعية . 

خلها إلي أغراض عديدة منها الجنس بهدف التجارة ، وهو ما يعرف باسم الجنس التجاري  ، وهو وتتعدد صور الرق االبيض في دا
الجنس الموجه األداء مثل : صالونات التدليك والحانات ونوادي العراة ، وتشير بعض الدراسات الدولية خاصة تلك الصادرة عن 

ألف، بل أن بعض الدول تعتمد في جزء من دخلها  022يًا بأكثر منمنظمة اليونيسيف إلى أن عدد األطفال المتاجر بهم يقدرون سنو 
القومي على أعمال الدعارة والبغاء لدعم اقتصادها الوطني كما هو الحال في بعض دول آسيا مثل تايالند التي تعتمد على هذه 

ارة حيث تماثل عائدات الدع -بانكوك وهذا ما يالحظه الزائر لمدينة  -الصناعة أكثر من اعتمادها على صناعة برمجيات الكمبيوتر
إلى أن أعمال الدعارة  1002من ناتجها المحلي اإلجمالي. كما تشير بعض الدراسات التي نشرت في عام  % 12فيها ما يقرب من 

                       من الناتج المحلي اإلجمالي                                       % 22والبغاء شكلت في تايالند وحدها ما يقرب من 
.   

 ، المشروعة غير الوالدة وعلى إرادتها، ون  د قسرا الحمل على امرأة  إكراه  إلى القسري  الحمل معنى ينصرف :ي القسر  ثانيا : الحمل
حسب هذا  وأركانه ، الدولية الجنائية الحكمة نظام من السابعة المادة حسب وذلك النساء على إال يرتكب يمك بأن ال األخير وهذا

 النظام :  

 من مجموعة ألي العرقي وين التك في التأثير بنية ، الحمل على أكرهت أكثر أو امرأة  الجريمة مرتكب يحبس أن -1
 .الدولي للقانون  جسيمة انتهاكات ارتكاب أو السكانية المجموعات

 .المدنيين السكان من مجموعة ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم سياق في التصرف يصدر أن -2
 ينوي  أن أو المدنيين السكان من مجموعة ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم من جزء التصرف أسن المتهم يعلم أن -3

  الهجوم ذلك من جزء يكون  أن

 :اآلتية بالشروط الفعل يقع لذلك أن ويشترط

 أو السكانية المجموعات من مجموعة ألية العرقي التكوين في التأثير بنية بالقوة َحلت أكثر أو امرأة  الفعل مرتكب يحبس أن -1
 .الدولي للقانون  جسمية انتهاكات ارتكاب

 .المدنيين السكان من مجموعة ضد منهجي أو النطاق واسع هجوم سياق في التصرف يصدر أن -2
 أن أو المدنيين السكان من مجموعة ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم من جزء التصرف هذا أن المتهم يعلم أن -3

 . الهجوم ذلك من جزء التصرف هذا أنيكون  ينوي 
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يعتبر االستعباد كذلك من صور االتجار بالنساء، يفرض فيه الطرف المستعبد على الطرف المستعبد القيام :  12ثالثا : االستعباد 
 المنزلية جبرا بدون اختيار  ،بممارسات جنسية مختلفة  وفي صور اخري : استخدامهن في الخدمة العامة أو خدمة البيوت واألعمال 

، إال  1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  1948ورغم عدم تعريفه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 أنه يشكل هو اآلخر صورة من صور االتجار التي تتعرض لها النساء،وهو محظور بموجبهما. 

 

 المطلب الثالث 

 األطفال في الجنس أو العمل أو بيع األعضاءاستغالل 

إن من أبشع صور االتجار، هي اإلتجار باألطفال ألغراض متعددة منها الجنس ، والعمل االجباري ، والتسول ، وبيع االعضاء  
ية وبيعها كقطع شر وتجارتها ، وهذا الغرض االخير يعد من أبشع صور االتجار بالبشر،  حيث يستغل االطفال  لغاية نزع أعضائهم الب

غيار بشرية ، فنتيجة للظروف االقتصادية الصعبة ونظرًا النتشار الجهل وقلة التعليم فقد يتم استغالل بعض األطفال لهذه الغاية من 
 جانب بعض العصابات والجماعات اإلجرامية المنظمة، خاصة أن هذه التجارة تدر أرباح مالية طائلة على المتاجرين. 

رمت الكثير من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية هذا األمر ، وفرضت عقوبات رادعة وحاسمة على األشخاص الذين من هنا فقد ج
يمارسون مثل هذه التصرفات، كما نصت بعض هذه التشريعات على وجوب مالحقتهم وتقديمهم للعدالة  ، و هذا النوع  من تجارة 

الجنس ، والعمل اإلجباري، بل ويشمل ايضا ومن صورا اخري منها استغاللهم في توزيع  البشر ال يشمل فقط أعمال الدعارة، وتجارة
المخدرات، والنزاع المسلح، واألنشطة اإلجرامية، واألعمال اإلباحية. كما أن من الصور التي أصبحت منتشرة ومستشرية في الوقت 

 الحاضر .

الشحاذة ، والتبني، وبيع االعضاء  حيث يمارس هذا األسلوب بشكل كبير واتسع نطاق استغالل االطفال ليشمل  الخدمة المنزلية، و 
ألف دوالر، ويعد التبني حالة من حاالت اإلتجار  42خاصة في الدول الغربية حيث تقدر تكاليف بيع األطفال لغايات التبني بحوالي 

ي مثل هذه حتى ولو تم بيع الطفل رغم عدم  قانونية التبني ففقط عندما يرافقه استغالل للطفل، أما فيما عدا ذلك فال يعد التبني اتجارًا 
 ةالحالة، ووفقًا لوثائق حقوقيه دولية فإن التبني أصبح تجارة رائجة تدر ماليين الدوالرات سنويًا ويباع فيها أطفال من أمريكا الجنوبي

 .  دوالر يومياً  222, 022 والوسطى بما يصل

                                                           
 2014و الجزائر : يوني -دنيازاد سويح : اشكال االتجار بالبشر ومبادرة االمم المتحدة العاالمية لمكافحته : مجلة الفقه والقانون  12

 207ص  20العدد 
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م التبني نظرًا لآلثار السلبية التي قد تنتج عنه ولكنها وإن أوصدت باب التبني فقد فتحت أبواب والثابت أن الشريعة اإلسالمية تحر 
الخير األخرى من خالل إقرار نظام الكفالة الوارد في الشريعة اإلسالمية، وهو ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادة الثانية . 

طرقت إلى هذا الموضوع وأكدت أهمية أن تراعى المصالح الفضلى للطفل عند تبنيه ، ويوجد على الصعيد الدولي بعض الوثائق التي ت
ومن هذه الوثائق اتفاقية حقوق الطفل  ، وجدير بالذكر أن من صور اإلتجار باألطفال أيضًا استغاللهم في توزيع المخدرات، والنزاع 

 ور التي أصبحت منتشرة ومستشرية في الوقت الحاضر منها : المسلح، واألنشطة اإلجرامية، واألعمال اإلباحية. كما أن من الص

: التسول ظاهرة قديمة ومعروفة في معظم بلدان العالم ، وهي تعتبر من أكثر الظواهر خطرا على المجتمعات، تمس بصفة التسول 
األطفال  د الدوافع التي تضطرأساسية األطفال الصغار دون سن البلوغ ، حيث يعتمد عليهم في جذب شفقة الناس لكسب المال، وتعو 

 13للقيام بذلك إلى ظروف الفقر وإقحامهم في العمل كحل لمشاكلهم المادية .

سنة، على ممِّارسة الجنس ، أو إجبارهم على ذلك من خالل أشخاص بالغين أو 18: عني به إكراه األطفال تحت سن  الجنس
 منظمات محتفة في استغالل األطفال مقابل اجر عادي أو حتى دون أجر.

عد ألطفال والمراهقين ، كما يوترى منظمة العمل الدولية أن االستغالل الجنسي التجاري لألطفال هو انتهاك لحقوق اإلنسان خاصة  ا
 14شكال من أشكال االستغالل االقتصادي الشبيهة بالرق والعمل ألقسري، ويتضمن هذا االستغالل 

 . سياحة الجنس مع األطفال 
  .إنتاج وتوزيع المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال 
  .استخدام األطفال في العروض الجنسية 

 المبحث الثاني 

االتجار بالبشرمكافحة جريمة   

حول مكافحة هذه الجريمة فاننا نخصص هذا المبحث ، ونقسمه الي ثالث مطالب  ، نعالج في المطلب االول منهج الشريعه 
االسالمية في عالجها لقضية االتجار بالبشر ، ثم في المطلب الثاني  نبين مكافحة االتجار بالبشر في النظام السعودي ، ثم نختتم 

ي مكافحة هذه الجريمة في مطلب ثالث ،  وذلك علي النحو االتي : المبحث بجهود القانون الدولي ف  

                                                           
 ظاهرة التسول عند األطفال، موقع : 13

http://oujda-portail.net/ma/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 
 http://activists1.blogspot.com/2013االستغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجارية، منظمة نشطاء بال حدود، موقع: 14
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 المطلب األول  

 الشريعة االسالمية  

إن الرق معروف ، ومعمول به في كل الديانات والمذاهب السابقة لإلسالم؛ فقد كان الرق عند أوال : موقف االسالم من الرق :   
بالزرع وإقامة الدور وحمل األثقال، ويعدون الرقيق بمنزلة الدواب. وعند اليهود: ال  قدماء المصريين آلة للعمل كحرث األرض وعمارتها

يحرم سوى استرقاق اليهود لبعضهم فقط، بينما نرى الكتاب المقدس لديهم  يبيح ليهود استرقاق جميع األمم  . بل إن الفكر السياسي 
تلف فبولس مؤسس المسيحية ينصح العبيد بحسن السمع والطاعة اليهودي قائم على قضية الرق  وفي المسيحية ال نرى األمر يخ

 ألسيادهم .

أما في االسالم فان الرق ليس مشكلة جاء بها االسالم كما يدعي المدعون ، فال  يصح ان  يلقى بالالئمة فيها على اإلسالم ،  إنما  
هو مشكلة إنسانية ناتجة عن الصراع والتدافع اإلنساني  واختاف موازين القوي وبعد الناس عن الشريعه الدائمه التي قررها هللا لعباده 

 جيال  علي لسان انبيائه الكرام " اعبدوا هللا "،وما استجاب اال القليل !! علي مر اال

وبناءا علي ذلك انتابت البشريه الكثير من األمراض والمصائب فكان منها بجدارة : الرق  ، فقد عرف قبل االسالم بقرون طويله ، 
 هللا يوسف  ، ومع ذلك فال يوجد نص في القرآن أو السنة يأمرفكما قدمنا في بداية بحثنا بأن احد انبياء هللا قد بيع حيا وهو نبي 

 بالرق أو يحث عليه . بل بالعكس االيات كثيره بتشجيع العتق وفك الرقاب . 

أما موقف اإلسالم من الرق فينبع من تصوره لهذه المشكلة ؛ فاإلسالم ينظر إلى الرق باعتباره نتيجة حتمية للصراع بين البشر وهذه 
رسخت في األذهان والمعتقدات على مر آالف السنين، ولهذا تعامل معها اإلسالم بخطة ال تتجاهل الواقع وال تقفز عليه،  النتيجة 

وأيضا ال تعترف به على النحو الذي فعلته المسيحية ، فعلى ثالثة مراحل استطاع اإلسالم أن يقيم نظامه الخاص بالرق وهو أعلى 
رية كما سنرى ولو ترك االمر لالسالم ليحكم في مساله الرق بالشكل الذي اراده االسالم وبالنهج الذي نظام يمكن تحقيقه في واقع البش

 لسنين في مكافحتها لهذا الوبال تصوره الختصر علي البشريه عشرات ا

م من وما يمثله له ان االسالم كدين قائم علي الحرية ، وكان أحد عقبات قريش في اعتناقها لالسالم أنه سيهدم عليهم معبد الرق 
مصدر للقوة والتفاخر والثراء  ، للدرجة التي جاء فيها أبو جهل للنبي وقال له : أجئت يا محمد لترفع ابن سمية الذليل الي منازل 

  15السادة ؟! فقال النبي نعم ، وقرأ االيه " ونمكن لهم في االرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين "

                                                           
 5اية  سورة القصص 15

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

128 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 يجده قد عالج مسالة الرق في ثالث مراحل :والمتتبع للنهج اإلسالمي 

: تحسن حال الرقيق ورفعهم للمستوى اإلنساني فقد ساوي هللا بين الحر والعبد في أساسيات التكاليف الشرعية  المرحلة األولى 
ن تراب يم : كلكم الدم وادم موالواجبات ، وأمر االسالم بالمساواة بينهم وانه ال فارق بين هذا وذاك اال في التقوي  ، وقول الرسول الكر 

 ، وقوله أيضا الناس سواسية كأسنان المشط  . 

تحسين معاملة الرقيق نظر اإلسالم إلى الرقيق ال على أساس دينه، أو لونه، أو عرقه، وإنما على أساس بشريته المحضة، وكل 
حيحه. على سبيل المثال فبدأ اإلسالم بتغير االسم وتصالتوجهات واألوامر اإللهية في هذا الصدد ارتكزت على بشرية الرقيق ال غير، و 

ُ َعَلْيه  َوَسلهَم َقاَل:  - ْم إ َماُء َّللاه ، َوَلك ْن ل َيُقْل ُغاَلم ي اَل َيُقوَلنه َأَحُدُكْم َعْبد ي َوَأَمت ي، ُكلُُّكْم َعب يُد َّللاه ، َوُكلُّ ن َسائ كُ »فقال َرُسوَل َّللاه  َصلهى َّللاه
 ثم إيجاد الوضع االجتماعي المناسب لهم في زمرة الواقع اإلنساني وقتها فقال تعالى: }َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَساناً «  ر َيت ي َوَفَتاَي َوَفَتات يَوَجا

اح ب  ب الجَ  ب يل  وَ َوب ذ ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك ين  َواْلَجار  ذ ي اْلُقْرَبى َواْلَجار  اْلُجُنب  َوالصه َ اَل ُيح بُّ نب  َواْبن  السه َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم إ نه َّللاِّ
ُ َعَلْيه  َوَسلهَم:  -َمن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخورًا{   من قذف »ثم إيجاد الكرامة والحرمة الشرعية و االجتماعية له: قال َرُسول َّللاه  َصلهى َّللاه

ُ َعَلْيه  َوَسلهَم: « القيامة، إال أن يكون كما قال مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم َمْن َقَتَل »وعن َسُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاه  َصلهى َّللاه
م: ال،  ثم ضمان حقهم في االحتياجات المعيشة بالمستوى اإلنساني المطلوب فقال عليه الصالة والس« َعْبَدُه َقَتْلَناُه َوَمْن َجَدَعُه َجَدْعَناهُ 

 « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي عالجه»

: تضيق مصادر الرق  وحصرها فيما يخرج بالرقيق عن الصفة اإلنسانية أو مايعرف بتجفيف منابع الرق ، فاإلسالم  المرحلة الثانية
لعبيد ، بالعكس حض االسالم الناس علي العتق ، ووعدهم بالمغفرة حال تحققه ، ورغب المسلمين في زيادة لم يعرف البيع والشراء في ا

تحرير الرقاب فقال في القران : " فك رقبة " وجاء في الحديث القدسي يقول هللا تعالى: "ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت 
 ًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره "خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر 

والسنه مليئه باالحاديث التي تحث المسلمين علي شراء الرقاب وتحريرها في سبيل هللا  وقد بلغ من اإلسالم مبلغا في رغبته في تحرير 
قرب رها في سبيل هللا  ، بل جعل من تحرير الرقاب عمال يالبشر، أن جعل اإلسالم كفارات بعض الذنوب الكبيرة هي فك الرقاب وتحري

َمن أَعَتَق رقبة مسلمًة، أعتق هللا بكل عضو منه عضوًا منه من النار حتى »صاحبه من الجنة ، يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 
 ]رواه البخاري ومسلم[. « فرَجه بفرجه

ل يَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلهَفة  ُقُلوُبُهْم َوف ي الرِّ  وجعل العتق أحد مصارف الزكاة الثمانية: }إ نهَما  َدَقاُت ل ْلُفَقَراء َواْلَمَساك ين  َواْلَعام  يَن َوف ي الصه َقاب  َواْلَغار م 
ُ َعل يٌم َحك يٌم{ ]سورة التوبة:  ب يل  َفر يَضًة مِّ َن َّللاِّ  َوَّللاِّ "بعثني عمر بن عبد العزيز على [. قال يحيى بن سعيد: 60َسب يل  َّللاِّ  َواْبن  السه

صدقات إفريقية، فجمعتها، ثم طلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرًا، ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، 
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من لطم مملوكًا » جعل العتق كفارة للطم العبد أو ضربه: عن ابن عمر قال: سمعت رسول هللا يقول: -فاشتريت بها عبيدًا فأعتقتهم". 
نًا َخَطًأ َفَتْحر يُر َرَقَبٍة «  له أو ضربه فكفارته عتقه و جعل العتق واجبا في بعض الكفارات مثل: . في القتل الخطأ: }َمْن َقَتَل ُمْؤم 

َنٍة{ ]سورة النساء: من اآلية ْم ُثمه َيُعو 92ُمْؤم  ْن ن َسائ ه  يَن ُيَظاه ُروَن م  ْن قَ [. . وفي الظهار: }الهذ  ا{ ُدوَن ل َما َقاُلوا َفَتْحر يُر َرَقَبٍة م  ْبل  َأْن َيَتَماسه
ْدُتُم اأْلَ 3]سورة القصص: من اآلية ُذُكْم ب َما َعقه ُ ب اللهْغو  ف ي َأْيَمان ُكْم َوَلك ْن ُيَؤاخ  ُذُكُم َّللاه اَرُتُه [. . وفي الحنث في اليمين: }ال ُيَؤاخ  ْيَماَن َفَكفه

ْد َفص  إ ْطَعاُم عَ  ُموَن أَْهل يُكْم َأْو ك ْسَوُتُهْم َأْو َتْحر يُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْم َيج  ْن َأْوَسط  َما ُتْطع  اَرُة َأْيَمان ُكْم إ َذا يَ َشَرة  َمَساك يَن م  اُم َثالَثة  َأيهاٍم َذل َك َكفه
نُكْم َطْواًل َأن َينك َح  [. كذلك جواز الزواج من الرقيق، وهو من89َحَلْفُتْم{ ]المائدة: من اآلية ْع م  أهم أسباب العتق: }َوَمن لهْم َيْسَتط 

ُ أَْعَلُم ب إ يَمان   َنات  َوَّللاِّ ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكم مِّ ن َفَتَيات ُكُم اْلُمْؤم  َنات  َفم ن مِّ  نه ُكْم َبْعُضُكم مِّ ن بَ اْلُمْحَصَنات  اْلُمْؤم  َوآُتوُهنه  ْعٍض َفانك ُحوُهنه ب إ ْذن  أَْهل ه 
َذات  َأْخَداٍن...{ ]سورة النساء:  ثالثة لهم »[ ، وقال صلى هللا عليه وسلم: 25ُأُجوَرُهنه ب اْلَمْعُروف  ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساف َحاٍت َواَل ُمتهخ 

ن ورجل كانت له أمة فأدبها فأحس أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حقه هللا وحقه مواليه،
 «تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران

 وهي تحرير الرقيق  كنتيجه طبيعيه للخطوتين السابقتين : وهي الهدف الكبير لالسالم   المرحلة الثالثة

جاه ا، لكن ما النتيجة دون معالجة الحالة النفسية للمجتمع تفي النهاية نقول بأنه كان سهال على اإلسالم أن يحرر الرقيق بكلمة يقوله
 الرقيق؟!  وما النتيجة دون ضمان الوضع االجتماعي لهم بعد التحرير؟!، وما النتيجة دون معالجة الحالة النفسية للرقيق أنفسهم؟! .

 

 ثانيا : حماية اإلسالم للمرأة :  

ا الفواحش والزنا ، وحرم إكراههن علي البغاء وأعطاها منزلة عظيمة لم تنلها المراة  قبل كرم اإلسالم المرأة تكريما عظيما ، وحرم عليه
ذلك  ، فقد كانت المراة في العصور القديمة مقهورة ومظلومة ظلما بينا ، ظلمت في التاريخ العربي قبل اإلسالم وفي الحضارة اليونانية 

كان بعض الشواذ القالئل منهم يوأدن االنثي ) واذا بشر احدهم باالنثي ظل وجهه وعند الرومان ، لدرجه أنهم في العرب قبل اإلسالم 
 يتواري من القوم من سوء مابشر به ايمسكه علي هون ام يدسه في التراب " سورة الزخرف –مسودا وهو كظيم 

مالية مستقلة عن زوجها ، الذي يعد  جاء االسالم فكرم المرأة تكريما عظيما كما قدمنا ، فهو الدين االول الذي جعل لها أوال ذمة
مسؤوال عنها وعن كفالتها بما يستطيع شرعا ، وكان رسول االسالم محمد يتاجر في أموال السيدة خديجة وهي زوجته  ، كما جعل 

ن ، ولم تستأذاإلسالم للمرأة  جوازيا أمر اختيار الطالق ، وجعل الزواج بإذنها ، بنص حديث ارسول الكريم : ان البكر التزوج حتي 
 يمنع االسالم حقها في الخروج للعمل وطلب العلم . 
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إن اإلسالم في تكريمه للمراة وصل إلي حدا لم يصل إليه غيره ، فللمراة ما قدمنا لها حق حرية العمل والعلم ، فكان الرسول يشير إلي 
السيدة عائشة ويقول " خذو نصف دينكم عنها "  وسئل النبي ذات مرة وهو في وسط أصحابه : من أحب الناس اليك فرد علي الفور : 

 للمراة حق المشاركة في الحياة العامة ،وتولت الشفاء بنت عبد هللا أمر السوق في عهد الفاروق ، وهند بنت عتبة عائشة  ، وجعل هللا
كانت تخرج في الغزوات ، وأم عمارة صدت عن النبي الكريم في غزوة أحد ،  وقد خطب ذات مرة عمر بن الخطاب عن غالء 

تنقصنا ما أباحه لنا هللا بقوله "  وإن اتيتم احداهن قنطارا فال تاخذو منه شيئا " فقال عمر المهور وانتقد األمر ،  فردت عليه إمراة : أو 
أخطأ عمر وأصابت إمراة  ، وكان الرسول ياخذ بمشورة المراة في قضايا االمة ، وتشهد المواقف التاريخيه باإلسالم بمواقف أم سلمة 

 وعائشة وخديجة رضي هللا عنهم أجمعين 

يانة سمعة المرأة واسمها وشرفها  ، لم يبيح اإلسالم أن يثبت حد الزنا إال بضمانات شديده في الصعوبة ،  يشهد وحرصا علي ص
التاريخ أنها لم تتحقق حتي االن،  فاإلسالم يشترط : شهادة أربع شهود يرون بأعينهم رأي العين بدون أي مالبسات واقعة الزنا ، وهو 

بأن التاريخ اإلسالمي لم يشهد أي رجم بجريمة الزنا  إال باالقرار فقط حين اقرت الغامدية ، وماعز  ما يصعب تحققه لدرجة أننا نقول
 أمام النبي الكريم بوقوعهما في جريمة الزنا ، فلم يجد النبي بدا من إقامة الحد .

من فعل جريمة الزنا فقط ،  بل لمن إننا أمام فلسفة إسالمية أساسها يكمن في أن الستر هو األولي واألوجب ، وان العقاب ليس ل
 ارتكب جريمة الزنا وشهده أربع شهود فكان بجريمة الزنا في هذه الحالة كانه يهدم المجتمع ويقوض أركانه ! 

 المطلب الثاني 

 مكافحة النظام السعودي لجريمة االتجار بالبشر

 الدولي بعدة امور اساسية هي  العالقة بين القانون الدولي ترتبط السياسه التشريعية الوطنية  بمكافحة االتجار بالبشر والقانون 
ي فوالداخلي ، واثر المعاهدات في النظام القانوني الداخلي ، وااللتزام الدولي باحترام حقوق االنسان ومسؤولية الدولة والتعاون الدولي 

والتي أفاض فيها عرضا وتحليال وتاصيال فقهاء  مكافحة الجريمة المنظمه ،  وتلك المحاورهي أهم محاور دراسات القانون الدولي
 القانون الدولي . 

اما في هذا المطلب  فاننا سنبحث في التشريع الوطني ، وهو النظام السعودي ومدي مساهمته في محاربة االتجار بالبشر  ، فقد 
جال بحثنا هو"  نظام مكافحة االتجار اصدر المنظم السعودي نظام األحداث ونظام حماية الطفل ، والنظام األكثر تحديدا في م

 باالشخاص ". كما صدرقرار من ولي العهد نائب رئيس الوزراء باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف .  
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ن أ وقد استعمل المنظم السعودي مصطلح :اإلتجار باألشخاص ، وعلي نفس النهج سار المشرع البحريني واإلمارتي والجزائري ، علي
بعض البالد العربية األخري استعانت بلفظ اإلتجار بالبشر مثل مصر وعمان واالردن  ، والفارق فلسفي بعض الشيء بين كال 

المصطلحين : فنري بأن نظام مكافحة االتجار بالبشر يدل علي معني أعمق للمفهوم ، أمام مصطلح اإلتجار باالشخاص ، فالشخص 
 االتجار بالبشر فال يشمل اال الشخص الطبيعي .  قد يكون طبيعي أو معنوي ، أما

هـ  وقد حدد هذا النظام مفهوم االتجار  1430لسنه  7/ 21وقد صدر النظام السعودي باسم نظام مكافحة االتجار باالشخاص 
ن االتجار باالشخاص علي نحو مماثل لما ورد في ذكر المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو : فنص في مادته االولي علي أ

باألشخاص هو استخدام شخص أو الحاقه او نقله او ايوائه او استقباله من اجل اساءة االستغالل ، والمادة الثانيه منه تنص علي " 
يحظر االتجار باي شكل من االشكال بما في ذلك اكراهه او تهديده او االحتيال عليه او خداعه او خطفه او استغالل الوظيفه او 

ساءه استعمال سلطه ماعليه او استغالل ضعفه او اعطاء مبالغ ماليةاو مزايا او تلقيها لنيل موافقه شخص له سيطره علي النقود او ا
شخص اخر من اجل االعتداء الجنسي او العمل علي الخدمه قسرا او التسول او االسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او االستعباد 

 طبية عليه .  او نزع االعضاء او اجرا تجارب

وبالنظر نجد بان المنظم السعودي قد عدد قدر مايمكن صور االتجار بالبشر فاشتم علي انه يقصد باالتجار باالشخاص كل صور 
الرق او الرق االبيض او استغالل االطفال الغراض العمل او الجنس او التسول او اعمال السخره او العمل  ، و عاقب المنظم 

كب هذه الجريمة علي الوجه السابق بعقوبة السجن لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة  أو بغرامة ال تزيد عن السعودي كل من يرت
 مليون ريال ، أو بهما معا .  

ونالحظ بان المنظم السعودي هنا قد وضع حدا أدني للعقوبة وحدا أفصي  ، وهما طرفي التشديد والتخفيف المعمول بهما في القانون 
، وقد شدد العقوبات في أحوال معينة منها من يرتكب الجريمة ضد امراة أوطفل  أومن متحدي االعاقه ، أو أن ترتكب الجزائي العام 

الجريمة جماعة إجرامية منظمة ، وأحوال اخري ذكرت في المادة الرابعة من هذا النظام   وقد عاقب المنظم السعودي أيضا بمن علم 
يبلغ الجهات المختصه بها فعاقبه المنظم السعودي بعقوبة  سجن ال يزيد عن سنتين ، وبغرامة ال بهذه الجريمة بأي صورة منها ، ولم 

 تزيد عن مائة الف ريال او بهما معا  .

وفي سبيل محاربته لهذه الجريمة النكراء انتهج المنظم السعودي نهجه في جريمة الرشوة   فاعفي المتهم من العقاب اذا بادر بتقديم 
لجهات المختصه وذلك قبل اكتشاف الجريمة وقبل البدء في وقوعها ، أما إذا حصل االعتراف ، وساهم باعترافه في القبض بالغ الي ا

   12علي المتهمين اثناء التحقيق جاز عقابه بعقوبه مخففة . مادة 
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 ص ومن ذلك مشاركتها في صدوروالي جانب ذلك فان المملكة تشارك بفعالية في أي جهود إقليمية ودولية لمنع االتجار باألشخا
االستراتيجية العربية لمكافحة جرائم االتجار باالشخاص  والقانون العربي االسترشادي لمكافحة جريمة االتجار باالشخاص ، وكذلك 

 القانون االسترشادي الخليجي . 

وقد عملت المملكة ايضا علي تطوير التشريعات واالليات األخري التي تساهم في المكافحة كدراسة أسباب الجريمة ومنع منابعها،  أو 
تجفيف منابعها ، ونشر التوعية المهمة الفراد المجتمع وتوسيع ثقافتهم  ، أما نظام حماية الطفل فقد هدف الي : حماية الطفل من كل 

واالهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به  سواء المنزل او الحي او االماكن العامة او دور اشكال االيذاء 
الرعاية والتربيه او االسره البديله او المسؤسسات الحكومية او االهليه او مافي حكمها سواء وقع له من شخص له واليه علي الطفل او 

، ويالحظ ان النص لم يتضمن لفظ الحضانات ، ويمكن للمنظم  16القة باي شكل كان او من غيره  سلطة او مسؤولية او له به اي ع
 السعودي أنه اعتبر باأن احضانة  قصده بها في الماده السابق ذكرها المؤسسات الحكوميه او االهلية . 

التسول او عمل غير مشروع ، او اذا كان وفي المادة الرابعة من هذه النظام اعتبر ان الطفل معرض لخطر االنحراف اذا مارس 
معتادا الهرب من المنزل  او خروجه عن سلطة االبوين او من يقوم برعايته  .وقد وضع النظام محظورات متتاليه تهدف الي حمايه 

م والتسول ، االطفل ، فنص صراحة علي حظر استغالل الطفل جنسيا او تعريضه الشكال االستغالل الجنسي او المتاجره به في االجر 
كما حظر استخدامه في اماكن انتاج المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تداولها ، كما يحظر ان تباع له التبغ ومشتقاته وال ان 

يششرتيها اوويبيعها او الدعايه لها / كما حظر النظام بيع واستخدام الحلوي علي شكل سجائر او اي من ادوات التدخين ، ويحظر 
 لمسابقات او نشاطات تعرض صحته وسالمته للخطر .  تعرضه

كان هذا لمحة مختصرة عن مكافحة النظام السعودي لجريمة االتجار باالشخاص ، والتي تعد جريمة منظمة تتسم بالطابع الخطير 
جهود الدولية هم مع غيرها من الوالتي قد تمتد تعقيداتها وتشابكتها إلي خارج حدود الدول كما قدمنا في بداية بحثنا . وهذه الجهود تسا

واالتفاقيات الدولية التي تعد المملكة  شريكا وطرفا فيها في تحجيم وتقليل هذه الجريمة الي أبعد حد ممكن ، ليس هذا فقط هو ماقدمه 
ر ، جار بالبشالنظام السعودي من جهود في مكافحة الجريمه ، وانما وضع ضمانات اخري من اجل زياده الوعي ومعالجه ضحايا االت

 وهو عنوان مبحثنا الثالث في هذا البحث ان شاء هللا 

 المطلب الثالث  

 المكافحة الدولية  لمكافحة جريمة اإلتجار بالبشر

                                                           
 3/2/1436نظام حماية الطفل  السعودي من االيذاء صدر في  16
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 يقسم هذا المطلب إلي فرعين : 

 الفرع األول :مكافحة االتجار بالبشر في األمم المتحدة  واإلعالن العالمي لحقوق االنسان

 تحدة  : أوال :  األمم الم

حظي موضع اإلتجار بالبشر اهتمام كافة الدول ، والمنظمات الدولية واإلقليمية ، فمن جهة عنيت منظمة األمم المتحدة من خالل 
أجهزتها المختلفة للدعوة إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ، من بينها اإلتفاقيات السابقة 

ومن جهة أخرى فقد اهتمت المنظمات الدولية اإلقليمية ، وبصفة خاصة االتحاد األوروبي وجامعة الدول باإلضافة إلى اتجاه  الذكر ،
 17غالبية التشريعات المقارنة إلصدار تشريعات خاصة لتجريم االتجار بالبشر.

لوية عالية لموضوع االتجار باألشخاص ، وبذلت جهود وقد أولت الجمعية العامة لألمم المتحدة في أثناء السنوات القليلة األخيرة أو 
وبالتالي فال شك لدينا من أن جرائم االتجاربالبشر هي من    18كبيرة إلرساء آليات معيارية ومؤسسية للقضاء على االتجار باألشخاص

 19 1998لمحكمة الجنائية الدولية الجرائم الموجهة ضد االنسانية ، وقد أكد هذا المفهوم المادة السابعه من نظام روما االساسي ل

ويمتد خطر هذه الجريمة المشينة إلي كل الدول ، فال توجد دولة تستطيع االدعاء بأنها في مأمن من هذه الجريمة حيث أنها عابره 
أما الدول  ة ،للحدود كما قدمنا ، وبالتالي هرعت كل الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية إلي وضع أنظمه تكافح هذه الجريم

التي لم تضع تشريعات خاصة بهذه الجريمة فإنها قد عدلت من قانون العقوبات لديها لمواجهة هذه الجريمة  ، وكان تحرك هذه الدول 
الذي يهدف الي منع وقمع ومكافحة تجارة االشخاص ، والذي  2000نتيجة لجهود األمم المتحدة التي وضعت بروتوكول باليرمو سنة 

كاحد توصياته ان تسارع الدول بوضع تشريعات داخليه لضمان مواجهة هذه الجريمة بشتي الطرق المتاحة . فما هو هذا دعا فيه 
 البروتوكول ؟ 

هو بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
الدورة الخامسة  25واعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المنظمة عبر الوطنية 

                                                           
 211ص  2014الجزائر : يونيو  -اشكال االتجار بالبشر ومبادرة االمم المتحدة لمكافحته : مجلة الفقه والقانون سويح دنيازاد :  17
 :موقع ، المتحدة لألمم العامة الجمعية بالبشر، االتجار بشان العامة الجمعية مناقشة 18

http://www.un.org/arabic/ga/president/62/ThematicDebates/humantrafficking.shtm 
19 Mohamed Matter: Trafficking in persons. Especially women an children, in 

countries of the middle east: the scope of the problem and the appreciate 

Legislative responses, 26 Ford ham international law Journal, 3 March 2003, P. 
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مادة مقسمة علي اربعة اقسام علي النحو  20يتكون البروتوكول من ديباجة و تشرين الثاني/نوفمبر ، و  15والخمسون المؤرخ في 
 االتي : 

 القسم االول احكام عامة  -
 حماسة ضحايا االتجار باالشخاص  -
 المنع والتعاون والتدابير االخري  -
 20احكام ختامية   -

ويهدف هذا البروتوكل بشكل خاص بمنع ومكافحة وحماية الضحايا في مجال االتجار باالشخاص خصوصا النساء واالطفال / 
 ومساعدتهم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الجريمة النكراء 

باعتماد بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع االتجار باألشخاص ، وبخاصة النساء واألطفال ،والمعاقبة  2000القيام في عام وقد أدى 
عليه ، الذي تاله اتفاقات وصكوك أخرى تتصل بهذا الموضوع ، إلى اإلسراع بتنفيذ أنشطة مكثفة حول العالم لوقف االتجار 

يفا شامال لجريمة "االتجار باألشخاص"، وأدوات قانونية لمكافحة هذه الجريمة . وقد بدأ باألشخاص. وقد وفر البروتوكول تعر 
، كما أنه  200321كانون األول /ديسمبر  25نفاذالبروتوكول ، الذي يركز على ثالثة عناصر، هي: المنع والحماية والمحاكمة ، في 

 توجد مكاتب خاصه باالمم المتحدة منها : 

  22المعني بالمخدرات والجريمة   مكتب االمم المتحدة -1
 مفوضية حقوق اإلنسان  -2
  مكتب اليونيسيف التابع لألمم المتحدة -3

 ثانيا : اإلعالن العالمي لحقوق االنسان : 

فقد نص االعالن العالمي لحقوق االنسان في مادته الرابعه علي انه " ال يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ويحظر االسترقاق 
 وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهما " 

                                                           
  252ص  2001 9القاعدة الدولية ط  2محمد سامي عبد الحميد : اصول القانون الدولي العام ج 20
  .السابق  الموقع نفس ، المتحدة لألمم العامة الجمعية بالبشر، االتجار بشان العامة الجمعية مناقشة 21

 :موقع ، 2،ص،  2009فيفرى  ، بالمخدرات المعن المتحدة األمم مكتب ، وافية خالصة باألشخاص، اإلتجار عن العالمي التقرير22
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-executive_summary_arabic.pdf 
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سمح أو توقد صار الرق بهذا اإلعالن العالمي محظور وممنوع  دوليا فال يسمح ألي دولة أن تمارس تجارة الرقيق أو أن تسمح به ، 
بممارسات تبيح أي صوره من صور الرق سواء كانت الرق االبيض أو استخدام االطفال أو العمل القسري ، أو أي صوره من الصور 

 التي ذكرناها سابقا 

ع بكافة توياتي ارتباط حظر الرق بحقوق االنسان ارتباطا وثيقا، حيث أنه في األساس عدم تمتع االنسان بالحريه ابتداءا يمنعه من التم
 حقوقه االخري ، مثل حق الحياة والحرية والكرامة االنسانية ، وحقه  في التعبير عن رأيه واعتقاده ، الخ

أنه يتعين على الدول وفقًا للقانون الدولي عمومًا، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان خصوصًا، أن تحقق، وتعاقب على االنتهاكات، التي 
عمل على تزويد الضحايا بالطرق المناسبة لمساعدتهم ، والتي تضمن لهم الحصول على حقوقهم في تحدث لحقوق اإلنسان، وإن ت

النهاية، وبما أن االتجار بالبشر هو أحد االنتهاكات الخطيرة، والصارخة لحقوق اإلنسان، خاصة النساء واألطفال؛ فإنه يتعين على 
 حة هذه الظاهرة وتقديم المتاجرين للعدالة ، ومراعاة الحقوق اإلنسانية للضحايا. الدول أن تقوم بكل ما يلزم من إجراءات وتدابير لمكاف

إن هذه الحقوق وغيرها تعد من الحقوق األساسية التي كلفتها المواثيق واإلعالنات الدولية، مثل: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
المساعد  السابق لوزير الخارجية األمريكي للديمقراطية وحقوق  Harold Hongju Kohوالعهدين الدوليين، فاالتجار وحسب ما يصفه 

  23اإلنسان والعمل "أنه عمل يتعارض مع رسالة اإلعالن العالمي لحق وق اإلنسان 

 الفرع الثاني :  االتفاقيات الدولية :

روكسل المنعقده ل الصك العام لمؤتمر بعلى صعيد االتفاقيات الدولية  ، فقد  تعددت الكثيرمن االتفاقيات التي تحظراالتجار بالبشرمث
م حيث أعلنت الدول االعضاء أنها وطدت العزم علي وضع خاتمة لإلتجار بالرقيق االفارقة ، ثم تبع ذلك التوقيع علي  1890في 

لسخره ، ثم بحظر الرق بكافة صوره وا 1926، ثم تال ذلك التوقيع  علي اتفاقية جنيف لعام  1919اتفاقيه سان جرمان ان الي عام 
 حيث نقلت السلطات المعهوده لهيئات عصبة االمم الي االمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية . 1953سبتمبر  7عدلت هذه االتفاقيه في 

ال بطال الرق وتجارة الرقيق واالعراف والممارسات  1956سبتمبر  7ومع طهور ممارسات عديدة للرق فقد ابرمت اتفاقيه تكميلية في 
الرق ، ثم كانت االتفاقيات التي صدرت لحماية ضحايا االتجار بالبشر خاصة  النساء مثل: اتفاقية القضاء على كافة أشكال الشبيهه ب

التمييز ضد المرأة  التي أشارت في المادة السادسة منها، إلى ضرورة أن "تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك 
جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة." كما أن لجنة حقوق المرأة المنشئة بموجب االتفاقية أشارت  التشريعي منها، لمكافحة

                                                           
: عمادة البحث العلمي : جامعة مؤته :العدد  مخلد ارخيص الطراونة ،  مكافحة االتجار بالبشر، المجلة االردنية للعلوم السياسية 23

 206ص  2009الثالث 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

136 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

أشارت إلى أن االتجار يضعف من إمكانية المرأة من التمتع بحقوقها، وحرياتها األساسية، ويجعلها عرضة للتمييز  10في تعليقها رقم 
   والعنف القائم على أساس الجنس .

المتعلقة بالعمل  2001كما أن منظمة العمل الدولية لعبت دورًا بارزًا وهامًا في وضع بعض االتفاقيات والقرارات مثل: اتفاقية عام 
اإللزامي والسخرة، حيث هدفت المنظمة من وراء إقرار هذه االتفاقية، وغيرها، إلى حماية العمال من كافة أشكال السخرة والعمل 

برت المنظمة كذلك اإلجبار على استخدام الدعارة، أو اإلكراه على االستغالل الجنسي، شكل من أشكال العمل اإللزامي. كما اعت
 24اإلجباري. 

 المبحث الثالث 

 الضمانات القانونية لضحايا اإلتجار بالبشر

تركيز قد وبخاصة النساء واألطفال، يلحظ أن الإن الناظر والمتمعن في الوثائق الدولية، واإلقليمية السابقة المتعلقة باالتجار بالبشر   
تم فيها بصورة عامة، على البعد الجنائي أكثر من تركيزها على األبعاد األخرى للمشكلة. من هنا نجد أن االستراتيجيات، التي تم 

جود أو تعديل المو  صياغتها واعتمادها في هذا الصدد، تركز بشكل أساسي على مسألة مكافحة المشكلة من خالل سن التشريعات،
 منها، وفرض العقوبات على المتاجرين وتعزيز التعاون مع رجال الشرطة، وزيادة المالحقات واالتهامات لألشخاص المتاجرين.

إن التركيز على البعد أو المنظور الجنائي لمواجهة هذه المشكلة، على الرغم من أهميته وحساسيته بالنسبة للدول، إال أن هذا وحده 
اٍف؛ باعتبار أن المصلحة في مثل هذه السياسة تكون عادة وعلى هذا النحو، منصبه بالكامل على المتاجرين، أو في غير ك

مصلحتهم، األمر، الذي سيجعلهم يحظون تشريعيًا وإداريًا باالهتمام والرعاية في هذا الجانب، في حين يتم إغفال وإهمال الفئة األهم، 
  25الهتمام وهم ضحايا عمليات االتجار التي تستحق منا كل الرعاية وا

ولقد أثبت الواقع العملي، عدم نجاعة مثل هذه السياسات واالستراتيجيات، التي ركزت على التجريم والعقاب فقط، للوقوف في وجه هذه 
انب دول د، خاصة من جالظاهرة العالمية، فعلى الصعيد األوروبي، نجد انه على الرغم من الجهود الطيبة، التي بذلت على هذا الصعي

االتحاد األوروبي، إال أن المالحظ أن مثل هذه القرارات والتوجيهات، هي ملزمة فقط للدول األعضاء في االتحاد، في حين أن بقية 
ضوًا ع الدول األخرى، والتي تشكل مصدرًا زاخرًا لمثل هذه التجارة، ليست معنية بمثل هذه القرارات والتوجيهات؛ كونها ليست طرفًا أو

في االتحاد. من هنا فإن الدول المجاورة لدول االتحاد مثل: دول شرق وجنوب شرق وسط أوروبا، لن تتأثر مطلقًا بمثل هذه القرارات 

                                                           
  233مرجع سابق ص  –الشافعي بشير : قانون حقوق االنسان  24

  .Alexandra Amiel, Supra note 44, P.10 25 
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والتوجيهات، فمثل هذه الوثائق ستطبق فقط في أقاليم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ، فإن مواجهة االتجار والقضاء عليه 
ن التام، من جانب الدول والمنظمات الحكومية وغيرالحكومية، وكل الجهات ذات الصلة، والتركيز على التخلص من يتطلب التعاو 

ضد  بالفقر والبطالة والتمييز وضعف التعليم والعنف -كما أشرنا سابقا اً  -األسباب الرئيسة، التي تقود إلى هذه الظاهرة، والمتمثلة
 ارض المرض وإنما البد من البحث عن األسباب المؤدية إلى ذلك المرض، والتصدي لها بكل حزم المرأة، فال يكفي إذن أن نعالج عو 

ويعد مجلس أوروبا أحد األجهزة األوروبية الرئيسة التي تمتلك صالحيات ووظائف عديدة، حيث يعد أحد الجهات المسئولة فعليًا عن 
دولة من ضمنها جميع الدول  42لس أوروبا في عضويته حوالي دعم وحماية حقوق اإلنسان على المستوى األوروبي، ويضم مج

دور كبير  2001األعضاء في االتحاد األوروبي ، وبما أن المجلس معني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، فقد لعب المجلس منذ عام 
جيات الالزمة وضع السياسات واالستراتيفي تكريس هذه الحماية؛ وذلك باالهتمام بالمسائل والتطورات الحديثة التي تتعلق بهذا األمر و 

للحد من هذه الظاهرة والتقليل من أخطارها ، من هذا المنطلق قام باإلسراع في إبرام اتفاقية أوروبية جديدة في مجال االتجار بالبشر، 
هدف ى أهمية أن يكون البحيث تركز وتأخذ بعين االعتبار حماية الضحايا، وتقديم سبل المساعدة الالزمة لهم. كما شدد المجلس عل

األساسي لهذه االتفاقية، التأكيد على ضرورة حماية الحقوق اإلنسانية للضحايا، والعمل على خلق نوع من التوازن المنضبط، ما بين 
االتفاقية قد أما أغراض ،  26الحقوق اإلنسانية الخاصة بهم، وموضوع التحري والمالحقة للمجرمين، الذين يمارسون عمليات االتجار 

 نص عليها المادة األولى، حيث جاء فيها ما يلي:

 منع ومكافحة االتجار بالبشر مع ضمان مبدأ المساواة بين الجنسين  -1
حماية الحقوق اإلنسانية للضحايا، ووضع إطار عام لحماية ومساعدة الضحايا والشهود، مع ضمان مبدأ المساواة بين  -2

 مان وجود تحقيق ومالحقة فاعلتين للمجرمين.الجنسين، عند القيام بذلك وكذلك ض
 تشجيع وتعزيز التعاون الدولي للعمل ضد االتجار بالبشر.  -3

 المقصود بالمجني عليه في جرائم االتجار باالشخاص :  

تعرض النظام السعودي في نظام حظر االتجار باالشخاص إلي تعريف المجني عليه قياسا علي تعرف الطفل مهتديا بذلك نهج 
بوتوكول االوروبي من أنه ال يشترط لوقوع االتجار باالطفال توافر عنصري القوه والخداع ، إلثبات وقوع حالة اتجار باالطفال ،  ال

ويستند هذا إلي عدم قدرة الطفل علي اتخاذ قرار مستنير ،  فجاء النظام السعودي ، ونص علي أن الطفل هومن لم يتجاوز الثامنة 
فاننا نتعرض للشق الثاني من هذه المكافحة وهو : معالجة هذه الجريمه من منظور انساني وذلك عن طريق عشر،و في هذا المبحث 

 الضمانات التي تحيط بالمجني عليه . والتي تتمثل فيما يلي : 

                                                           
   2010دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ في عام  26
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 المطلب األول

 انتفاء العقاب الجزائي

إن اتفاقية مجلس اوروبا والتي سبق االشارة اليها  على الرغم من كرمها في إطار منح الحقوق والرعاية والمساعدة للضحايا، إال أنها 
ركزت كذلك على الدور المناط بسلطات العدالة الجنائية لمالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة؛ وذلك من خالل التعاون مع كافة األجهزة 

ت العالقة، ومع الضحايا أنفسهم، الذين يقع عليهم أيضًا مسؤولية مساعدة السلطات في الوصول للجناة  وبالتالي فإن والمؤسسات ذا
تركيز اتفاقية مجلس أوروبا، على احترام الحقوق اإلنسانية للضحايا، وتقديم المساعدة والحماية لهم، وفي نفس الوقت قيامها بالتحقيق 

للعدالة، يمثل خطوة هامة ومتميزة في مجال جهود مكافحة االتجار بالبشر، فهي بهذا األسلوب أرست توازنًا  والمالحقة للجناة لتقديمهم
دقيقًا ومنضبطًا لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي باتت تؤرق العالم؛ نظرًا ألثارها السلبية والخطيرة على جميع الدول. كما أنها 

ألثر الهام على ا -بال شك -سلوب، تكون أول وثيقة دولية وإقليمية تقوم بهذا األمر، الذي سيكون لهبإدخالها وتبنيها لهذا الشكل واأل
تكفل للضحايا الحق في تقديم شكاوى  28كما أن االتفاقية   27االتفاقية، إذا ما تم تطبيقها بالشكل المطلوب من جانب الدول األطراف. 

م لد ولة، التي ينتمي إليها الضحية بنقل الشكوى إلى الدولة، التي وقع على إقليمها فعل في حال عودتهم إلى بلدهم، وهنا يتعين أن تقو 
 االتجار للقيام بما هو مناسب في هذا الصدد.

 المطلب الثاني  

 عدم االعتداد بالرضا  الصادر من المجني عليه 

شر الن الشخص الي م استغالله علي نحو مناف تعتبر حماية المجني عليه هي محور االهتمام الدولي بشأن جريمة االتجار بالب
لكيانه ووجوده االنساني اذا يفعل االتجار به اعتدي علي الكثير من حقوقه االنسانيه  ، واالساس القانوني لعدم االعتراف يتمثل في 

ضائي علي راف انه تم االستقرر القكونه مستندا علي االكراه ، واالكراه مانع من موانع المسؤوليه الجنائية ، فيمكن القياس بهذا االعت
 عدم االخذ باالعترافات المنتزعة تحت التعذيب او االكراه . وهو مايعد اهم ضمانه للمجني عليه في هذه الجريمة . 

ه ال يعتد برضا المجني عليوكان موقف المنظم السعودي جليا وواضحا في هذا الشأن:  اذ نص في مادته الخامسه من النظام علي " 
والحقيقه أن هذه الضمانة ليست الوحيدة التي تقدم للمجني عليه في   أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام "  في

                                                           
واتفاقية  9111تحليلية ونقدية مقارنة في ضوء بروتوكول األمم المتحدة لعام مخلد الطراونة : مكافحة اإلنجاز بالبشر: دراسة  27

 د9112مجلس أوروبا لعام 
  223مخلد الطراونه : مكافحة اإلتجار بالبشر : المرجع السابق ص  28
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جريمة االتجار باألشخاص وإنما نص المنظم علي حزمة من المساعدات التي تقدم للمجني عليه ، تقع في إطار عدم االعتراف 
وقف علي ذلك عند المنظم السعودي بل امتد االمر ليشمل ماورد في نص المادة الخامسة عشر بالرضا الصادر عنه ، االمر لم يت

تتخذ اإلجراءات اآلتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة صراحة علي تقديم المساعدات االتية : 
 همها االتجار باألشخاص : إعالم المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يف

 المطلب الثالث

 الرعاية وااليواء

تعد هذه الحماية حماية الحقه تعد في األساس حماية نفسية للمجني عليه ،  وتسابقت التشريعات الوطنية علي تقديم هذه المساعدات 
للمجني عليه ، من أجل سرعة اندماجهم مع المجتمع مرة أخري ، وإعادة تاهيلهم بالشكل  المطلوب ، وتتمثل هذه الحماية في : 

ورد في البروتوكول االوروبي في مادته السادسة علي انه ينبغي ان يقدم للمجني عليه اوال : الرعاية الطبية  فقد،  الرعاية واإليواء 
والنفسيه والمادية والسالمة البدنية   ، وما يشتمل علي ذلك من رعاية كاملة تتمثل في حق االقامة الدائمة أو المؤقتة ، وفرص العمل 

 النظام السعودي فقد اشتمل علي حزمة من المساعدات الالحقه وهي : والتدريب وماشابه ذلك  ، أما في 

إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار باألشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي  -1
 واالجتماعي .

 عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك  -2
 إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو االجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك . -3
 إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى . -4
 توفير الحماية األمنية له إذا استلزم األمر ذلك . -5
هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت  -6

 المحاكمة، فلالدعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .

وقد تحفظت المملكة علي التزامها كدولة علي توفير فرص العمل والتدريب ، أي أنها لم تضمنه في تنظيمها الوطني لهذه 
يث اإليواء فقد ضمن النظام علي توفير إيواء للمجني عليه في جريمة اإلتجار باألشخاص إذ نص في مادته  الجريمة  ، أما من ح
حتي لو كان غير مواطن من مواطني " . إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى   - 5 الخامسة عشر علي 

إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو  ـالدولة لكنه يعيش علي أرضها فنص في نفس المادة علي" 
 العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فلالدعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك " . 
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 خاتمة البحث

بعد هذا العرض السابق لهذه الجريمة التي تؤرق المجتمع الدولي ، تبين لنا مدي خطورتها ، إذ أنها ليست جريمة عادية كما قدمنا ، 
بل جريمة أضحت ذو طابع دولي ، يمارسها عصابات وجماعات عبر الحدود متخذة بذلك كافة الوسائل العادية والتكنولوجية والمادية 

ضعفاء والمشردين وكذلك ضعاف النفوس الذين يضعفون أمام األموال والمغريات ، فيدفعهم ذلك الي االشتراك مع الغراء الفقراء وال
 ، وانخراطهم فيها .هذه العصابات في ارتكاب تلك الجرائم  

ريمة ، فالكل ها من هذه الجوتباينت الجهود الدولية واالقليمية والوطنية في محاربة هذه الجريمة ، إذ أنه ما من دولة تستطيع حماية نفس
مهدد والكل يمكن أن يقع ضحية ، فهذه الجريمة ال تقل خطورة عن اإلرهاب وجرائم المخدرات وتجارة السالح ، بل هي تتقدم في 

 المراكز األولي في تصنيف أكثر الجرائم األكثر ربحية في العالم . 

مية بمجاربة هذه الجريمة ، ووضع لها نظام خاص بها ، وكانت نصوصه وقد جاهد النظام السعودي مسترشدا بمبادئ الشريعة اإلسال
قاطعة الداللة في الموقف القوي الذي اتخذه المنظم السعودي في وجه هذه الجريمة وكانت العقوبات الموجهة ضد من يثبت تورطه في 

 هذه الجريمة شديدة ورادعة  . 

لجريمة ، أن نتخذ كافة الوسائل القانونية واألمنية ، عن طريق تضمين ضمانات في نهاية األمر فأننا يجب ونحن بصدد محاربة هذه ا
أكثر للضحايا ، حتي يسهل اندماجهم في المجتمع مرة أخري ، وكذلك مضاعفة الجهود االجتماعية التي تجفف من منابع هذه الجريمة 

يعد بيئة خصبة لهذه الجريمة ، وهي الظروف األنسب لعتاة ، فالفقر والجهل وانتشار األمية وغياب الوعي وانتشار الظلم  ، كل هذا 
 لجريمة لنصب خيامهم حول الضحايا هذه ا

 :النتائج 

التنامي المتزايد لهذه الجريمة أصبح محل رصدوقلق متزايد لدي الجميع  برغم كل الجهود الوطنية واالقليمية والدولية ، وهو  -1
ألف شخص يتم المتاجرة بهم سنويًا  900إلي  800األمريكية، تشير إلى وجود ما يقرب من ما تؤكده  تقارير وزارة الخارجية 

من المتاجر بهم هم من النساء واألطفال، الذين يتم استغالل ضعفهم وحاجتهم إلى تحسين ظروفهم االقتصادية  % 80، وإن 
 .  والمعيشية، بشكل غير إنساني
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الشريعة االسالمية الغراء كانت سباقة في مكافحة هذه الجريمة كما وضحنا في سطور هذا البحث ولمتترك ثغره يشار بها   -2
لنقيصة او ثغرة في شريعتنا السالمية وهو مايدحض أي شبهة مثاره ضد اإلسالم بانه لم يدافع عن الفقراء ولم يتصمن أي 

 ب حمايه للضعفاء ولم يساهم في تحرير الرقا
النظام السعودي اهتدي بمبادئ الشريعة اإلسالمية في محاربته لهذه الجريمة ، كما أنه سار في نفس النسق الدولي التي   -3

 قامت به االمم المتحدة وهيئاتها في مكافحة هذه الجريمة واحاطت الضحايا بكافة الضمانات المتاحه لهم . 

 :التوصيات 

بل محاربتها ، قبل السبل والحلول االخري القانونية واالجتماعية والدينية ، وغير ذلك تجفيف منابع هذه الجريمة ، هو أهم س -1
،  وهذه مهمة تقع في جانب كبير منها علي عاتق الحكومات والمجتمعات والجمعيات االهلية وغيرها التي يجب ان تتكاتف 

 ء عليهالمحاربة هذه األسباب وتلك أهم ألية نستطيع بها منع تلك الجريمة والقضا
 

االستفادة من الكنولوجيا وثورة المعلومات وحصار طرق ووسائل هذه الجريمة ، ليس فقط عن طريق الضمانات القانونية  -2
والمعاهدات الدولية ، وإنما ايضا عن طريق االستخدام الفعال للتكنولجيا المعلوماتية المتاحة ، وذلك عن طريق ازدياد الوعي 

ة ، ومحاربة الفقر ومساعدة الفقراء والمحتاجين والضعفاء ،  حتي ال يكونوا فريسة لإلستغالل من ونشر ثقافة الحماية الفعال
 هالل هذه العصابات . 

 
توفير ضمانات أكثرللضحايا عن طريق منحهم فرص للعمل أو باقل تقدير بدل إعانة ، إن لم يتاح لهم فرص عمل عاجلة  -3

 يقع في براثن هذه الجريمة مرة أخري  ،وكفالة عائالتهم وأوالدهم ،  وذلك حتي ال
 

تشجيع المبادرات الوطنية عن طريق هيئة حقوق واالنسان في المملكة ، وكذلك الجهود والدولية لمكافحة هذه الجريمة عن   -4
طريق المعاهدات الدولية الثنائية او الجماعية كمجلس دول التعاون الخليجي او جامعة الدول العربية او العالمية مثل االمم 

 المتحدة .
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Abstract: 

      The Saudi lawmaker of Anti-Trafficking in Persons Law, issued on 21/7/1430 H-, introduced and identified means of 

combating the crime of human trafficking. The definition of "trafficking in persons" in this law is similar to that mentioned 

in article (3) of Palermo Protocol. Article (1) of the Saudi law states that "trafficking in persons" means "the use, 

recruitment, transportation, harboring or receipt of a person for the purpose of exploitation". Meanwhile Article(2) of the 

same law stipulates "It is prohibited to commit any act of trafficking in persons, including coercion, threat, fraud, deceit or 

abduction of a person, abuse of position or power or any authority thereon, taking advantage of the person's vulnerability, 

giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for  the 

purpose of sexual assault, forced labor or services, mendicancy, slavery or slavery-like practices or servitude or removal of 

organs or for conducting medical experiments thereon." 

The adoption of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, was an important qualitative step in the fight against human trafficking. The purposes of this protocol are: to 

prevent and combat human trafficking, to protect and assist victims of trafficking in persons and to promote cooperation 

among States Parties in order to meet those objectives. This important international document was achieved after long and 

arduous efforts made by the majority of countries of the world, which realized the seriousness of this criminal phenomenon 

and its grave consequences, especially after the increase of this problem due to interest of many people and organizations 

in human trafficking because it yields huge and easy profit.  
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