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 االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في القرن االفريقي )الصومال نموذجًا(
 محمد د.حليمة حسين

 الملخص:
 

 من أخطر النتائج اؼبًتتبة على اؽبجرة الغَت شرعية، تنامي ظاىرة االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين رغم أن ىذه الظواىر ليست حديثة بل
 الذي خلق اهلل فيو االنسان يف أحسن تكرًن.ىي قديبة قدم التاريخ، ويف الوقت 

والناظر يف عصرنا اغباضر هبد ىناك طفرة ىائلة يف عامل االتصاالت حىت أصبح العامل قرية صغَتة فبا أدى اىل وجود ما يسمى باعبرائم 
ضحايا ىذه اعبرائم الفئات الضعيفة يف اؼبستحدثة كجرائم االنًتنت، واعبرائم اؼبنظمة وجرائم سرقة األعضاء البشرية، ودائمًا ما يكون 

اجملتمع، كل ىذه اعبرائم ىدر غبقوق االنسان سواء أكانت على اؼبستوى الداخلي أو اؼبستوى الدويل، لذا اخًتت ىذا اؼبوضوع وعنوانو: 
 االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين يف القرن اإلفريقي )الصومال مبوذجاً(.

ائم االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين، حيث أصبحت ىذه اعبرائم وجعلها مرتبطة ومتداخلة حبقوق تنبع أنبية البحث من خطورة جر 
 م.االنسان وجبرائم اخرى ضد االنسانية فبا خلق ربدياً أمام اجملهودات الدولية واالقليمية والوطنية اػباصة دبكافحة وؿباربة ىذه اعبرائ

ذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين كجريبة دولية. والوقو  على ماىية جرائم االذبار بالبشر وىدفت الدراسة إىل إبراز خصوصية جريبيت اال
 وهتريب اؼبهاجرين كجريبة دولية منظمة وأىم صور االذبار وأسباهبا، ومعرفة وضع جريبة االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين يف الصومال.

Human trafficking and migrant smuggling in the Horn of Africa (Somalia model) 
Summary: 

 

One of the most dangerous consequences of illegal immigration is the growing phenomenon of 

trafficking in human beings and the smuggling of migrants, although these phenomena are not 

recent, but are as old as history, while God created man in the best honor. 

Today, there is a huge boom in the world of communications. The world has become a small village, 

leading to the existence of so-called crimes such as cybercrime, organized crime and human organ 

theft. The victims of these crimes are always vulnerable groups in society. Whether at the domestic 

or international level, so I chose this topic: Trafficking in human beings and the smuggling of 

migrants in the Horn of Africa (Somalia as a model). 

The importance of the research stems from the seriousness of the crimes of human trafficking and the 

smuggling of migrants. These crimes have become linked and interrelated with human rights and 

other crimes against humanity, thus creating a challenge to international, regional and national 

efforts to fight and combat these crimes. 

The study aimed to highlight the specificity of the crimes of human trafficking and the smuggling of 

migrants as an international crime. To identify the crimes of human trafficking and the smuggling of 

migrants as organized international crime and the most important forms of trafficking and its causes, 

and to know the status of the crime of human trafficking and the smuggling of migrants in Somalia. 
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 المبحث األول: اإلطار المفاىيمي لالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين  
 :جريمة تهريب البشر

آلت إليو اعبريبة اؼبنظمة عرب الدول، وتقدر األرباح احملققة من  الذيأحد اؼبظاىر اؼبميزة للتطور اػبطَت  الشرعييعد هتريب اؼبهاجرين غَت 
طلع اؼبنظمات اإلجرامية بتهريب أعداد كبَتة من اؼبهاجرين الذين يغادرون بلدىم ألسباب مليار دوالر سنويا. وت 3.2ىذا النشاط بنحو 

على سيادة الدول  وتقودىم بإدخاؽبم بصورة غَت مشروعية إىل البلدان اؼبتقدمة، وتشكل اؽبجرة خطراً  اجتماعيةأو  اقتصاديةسياسية أو 
شكل خرقا لسيادهتا، كما أنو يعرض اؼبهاجرين أنفسهم ؼبختلف أنواع يإقليم الدولة أن وجود اؼبهاجرين غَت الشرعيُت يف  اؼبستقبلة ؽبا إذ

بَت الدخول غَت اؼبشروع لشخص ما ا)بأنة تد ويعر  بروتوكول اؼبهاجرين جريبة )هتريب اؼبهاجرين(. (1).اؼبعامبلت اإلنسانية اؼباسة بالكرامة
ليس ذلك الشخص من رعاياىا أو اؼبقيمُت الدائمُت فيها وذلك من أجل اغبصول بصورة مباشرة أو غَت مباشرة على منفعة  ،إىل دولة طر 
 (2).(أخرىمالية او مادية 

واػبروج  ويبكن تعريف جريبة هتريب اؼبهاجرين أيضا بأهنا سبكُت شخص من اػبروج على كبو غَت مشروع من الدولة الىت يبتلك جنسيتها
يرتبط معها ذلك  دولة ال إقليمسبكُت شخص من الدخول على كبو غَت مشروع إىل  أو اجتماعية قتصادية أوإ وأسباب سياسية أل امنه

 األساسيةمن توافر أركاهنا  تتحقق جريبة هتريب اؼبهاجرين البد ولكييبكنو من البقاء  فيو على كبو غَت مشروع .  الشخص برابط اعبنسية أو
 :  ىياؼبكون لو وىذه الصور  اإلجراميفأنة يتحقق أحد صور السلوك   يوالركن اؼبعنو  يدوىى الركن اؼبا

 يف إقليم الدولة .  أجنيبتدبَت البقاء غَت مشروع لشخص  .1
 قليم دولة أخرى . إتدبَت اػبروج غَت اؼبشروع إىل  .2
 حيازهتا.تدبَت اغبصول عليها أو  وأ إعدادىاىوية مزورة أو  تزوير وثيقة سفر أو  .3
 إنسانؿبل ىذه اعبريبة فإنو هبب أن يكون  ، أوواإلرادةيقوم على عنصر العلم  الذي اعبنائيفإنو يتمثل بالقصد  يبالنسبة للركن اؼبعنو  أما

 على قيد اغبياة.
ية واؼبستمرة واؼبنظمة من اعبرائم العمد أهناكما   األشخاص،من اعبرائم الواقعة على  فهي -وسبيز جريبة هتريب اؼبهاجرين بعدة خصائص:

 إىل االختصاص الشامل .   اؼبكاين االختصاصإىل خضوعها من حيث  باإلضافة
 أهنا تتميز عنهما بعدة فبيزات خاصة. الإ االحتيالوبالرغم من وجود تشابو بُت اعبريبة اؼبذكورة واعبرائم اؼبشاهبة ؽبا كجريبة االذبار بالبشر 

وكذلك  تتمثل بتحديد العقوبة اؼبقررة قانونا ؼبدة اعبريبة فإهناتبة على قيام اؼبسئولية عن التهريب اؼبهاجرين بالنسبة آلثار اعبزائية اؼبًت  أما
 اليتاغببس والغرامة والتبعية  وأتتمثل بالسجن  اليتاألصلية  ي:لتحديد الظرو  اؼبشددة ؽبا واألعذار اؼبعفية منها، والعقوبة ثبلثة أنواع ى

بقوة القانون  تلحق احملكوم عليو ال فهياغبكم الصادر، اما التكميلية  يفتلحق احملكوم علية بقوة القانون من دون اغباجة إىل النص عليها 
اعبريبة من قبل صباعات  بارتكابتتمثل   فهياغبكم . أما الظرو  اؼبشددة لعقوبة الفاعل  يفهبب أن تنص عليها احملكمة صراحة  وإمبا
عليهم، وسن الشخص  اجملٍت، لعدة مرات، وانتحال الصفة، والغرض من ارتكاهبا وتضرر وارتكاهباة ، وتعدد اعبناة، وضبل السبلح، منظم

تتمثل يف اغبفاظ على الروابط األسرية وكذلك التشجيع على إغاثة  فإهناار اؼبعفية من العقوبة اؼبقررة ذ، أما األعاعبايناؼبهرب، وصفة 
 . الشخص اؼبهرب 

                                                           

 (.49ص ) 2012العاؼبية، اػبرطوم، ( دور إدارة اؼبخاطر يف ربقيق أىدا  اعبمارك السودانية ، حازم ؿبمود عبد الرضبن ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة أفريقيا 1)
 م.2000الفقرة الفرعية من الربوتوكول اػباص بتهريب اؼبهاجرين،  3( اؼبادة 2)
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 :التالية االستنتاجاتومما تقدم يمكن اإلشارة إلى 
الدولة على كبو غَت مشروع   إقليموتدبَت البقاء يف  واإلخراجؽبذه اعبريبة تتمثل بإدخال  اؼبادياؼبكون للركن  اإلجرامأن صور السلوك  .1

 لكوهنا من اعبرائم العمديو .  اعبنائيفيتمثل بالقصد  يأما ركنها اؼبعنو 
 اعبريبة ىو إنسان على قيد اغبياة، كوهنا من اعبرائم الواقعة على األشخاص.وؿبل ىذه 

 الشامل.  االختصاصزبضع جريبة هتريب اؼبهاجرين من حيث  .2
 التدرهبي القضائياعبريبة قد أقرت عقوبة السجن أو اغببس والغرامة ومراعاة تطبيق  النظام  ىذه ألحكامإن التشريعات اعبنائية اؼبنظمة  .3

 اعبريبة .  ؽبذهدىا بعبارة أخرى إهنا مل تقر عقوبة ذات حدود ربدي يف
من قبل اعبماعات  كارتكاهباأن التشريعات اعبنائية اؼبنظمة ألحكام ىذه اعبريبة قد نصت على ظرو  تؤدى اىل تشديد عقوبة الفاعل   .4

 .اؼبنظمة
 (1)غاثة الشخص اؼبهرب إية والتشجيع على عفاء من العقوبة كاغبفاظ على الروابط األسر تستوجب اإل أعذارنصت على  كما

   :بالبشر االتجارجريمة 
  :بالبشر لالتجار يواًل: التعريف اللغو أ

 للتعريف جبريبة االذبار بالبشر لغويا يستوجب بيان اؼبصطلحات الواردة يف ىذه اعبريبة:
وبملنكم ويقال  أيالذنب تقول منو )جرم ( )أجرام ( )وإجرام ( )واعبرم ( بكسر اعبيم )وجرم( أيضا كسب .  ىي/ اعبريبة : واعبرم 1

 يكسبنكم . 
 من الفعل ذبججرج : وذبجًْر يتجُر ـ ذبجْراً .  / االتجار :2

 (1).باع وشرى . وكذلك اذبجرج وىو إفتعل هوذبارة معنا
:بشر ىو بشر. ونبا بشر، وىم بشر فاعبمع واؼبذكر  ىيهبمع، ويقال  الواحد واالثنُت واعبمع والاػبلق ويقع على األنثى والذكر /البشر: 4

  (2)(.فـجقجاُلوا أجنـُْؤِمُن لِبجشجرجْيِن ِمْثِلنجا وجقـجْوُمُهمجا لجنجا عجاِبُدونج قال تعاىل: )واؼبؤنث على حد سواء يف ذلك ، وقد يثٌت كما جاء يف التنزيل العزيز 
 .األدًنبشر  نسان، والبشر أيضااإل در جلوالبشر: ظاى

 لجريمة االتجار بالبشر:  االصطالحيالتعريف 
 يلى :   يقتضى تعريف االذبار بالبشر بياهنا اصطبلحا  وسبيزىا على غَتىا من اعبرائم اؼبشاهبة ؽبا وىذا من خبلل ما

 :  يالتعريف الفقه
ؾبرد سلعة أو ضحية يتم التصر   إىلربول اإلنسان  اليتيعر  بعض الفقهاء جريبة االذبار بالبشر بكافة التصرفات اؼبشروعة وغَت اؼبشروعة 

سواء  ما شابو ذلك، أعمال جنسية أو يف أو ذات أجرام  متدين أعمال يفبواسطة وسطاء ؿبًتفُت عرب اغبدود الوطنية بقصد االستقبلل  فيو
 ي صورة أخرى من صور العبودية.أب قصراً، أو الضحية أو بإرادةتصر  مت ال

                                                           

دياىل، العدد نونية والسياسية، جامعة  ( جريبة هتريب اؼبهاجرين واآلثار اؼبًتتبة عليها ، عبد الرازق طبلل جاسم السارة وحزمم عباس حكمت فرمان الدركزى ، ؾبلة العلوم القا1)
 (.  3-1األول، ص )

 ( .89م ص :) 1995( لسان العرب ، ابن منظور ، اجمللد الرابع ، دار صادر بَتوت ، 1)
 (. 47( سورة اؼبؤمنون اآلية )2)
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اؼبواثيق  الدولية واإلقليمية  يفاحملصورة الواردة  لؤلفعالنبلحظ من خبلل ىذا التعريف أنو ورد لفظ كافة التصرفات. ىو تعبَت مطلق 
سواء  باإلنسانالتعريف التصر   يفإىل ذلك قبد  إضافةبالبشر مثل : أفعال التجنيد، التنقل ، االستقبال .  باالذباروالتشريعات اػباصة 

قبل وسيط غَت ؿبًت ، كما أن  من االذباربعض األحيان يتم  يفال إنو إضحية يكون من قبل وسطاء ؿبًتفُت عرب اغبدود الوطنية  سلعة أو
بل يبكن أن ترتكب عرب اغبدود الدولية يف صورة اعبريبة منظمة عابرة  دائما عرب اغبدود الوطنية،جريبة االذبار بالبشر ليست  ارتكاب

 .  قسراً  وأسواء كان برضا الصحية  االستغبللعرب الوطنية ، يكون بقصد  للحدود أو
 االستغبللصور، ومن ذلك البشىت  غبللاالستاػبداع لغرض  وأكراه واإل  نقلهم بالقوة أو أشخاصويعر  البعض االذبار بالبشر بأنو ذبنيد 

 .األعضاء، اػبدمة القسرية التسول، االسًتقاق، ذبارة ي، العمل اعبرب اعبنسي
 : الدوليالتعريف على المستوى 

أما فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية قبد تعريف بروتوكول األمم اؼبتحدة اػباص دبنع وحظر ومعاقبة األشخاص الذين يتاجرون يف 
نقلهم أو إيوائهم أو استقباؽبم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعماؽبا  )ذبنيد أشخاص أو بأنو، االذبار بالبشر  واألطفالالبشر،خاصة النساء 

 تلقى مبالغ أو ذلك من أشكال القسر أو االحتيال أو اػبداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغبلل حالة الضعف، وإعطاء أوبغَت  أو
أو اؼبمارسات الشبيهة بالرق، أو  واالسًتقاق اػبدمة قسراً  السخرة أو ، أواعبنسياالستغبلل  أشكالمزايا لنيل موافقة دعارة الغَت أو سائر 

  .(األعضاءنزع 
 (1)لغرض االستغبلل  استقبالوتنقيلو أو إيوائو أو  وقد نصت الفقرة )ج( من اؼبادة الثالثة أو

على  أشتملالتعريف الوارد يف بروتوكول األمم اؼبتحدة اػباصة دبنع وحظر ومعاقبة األشخاص ىو الراجح، ألنو  أنيبلحظ من التعريفات 
 .(2)ألنة يدخل ضمن االذبار بالبشر  األطفالصبيع جوانب قيام جريبة االذبار بالبشر، دبا يف ذلك ذبنيد 

 بالبشر: االتجارعناصر جريمة 
 :  ىي أساسيةالجريمة لثالثة عناصر  ىذهتنقسم 

 يوائهم أو استقباؽبم . إ وأتنقلهم  نقلهم أو ذبنيد أشخاص أو أفعال :األفعال/ 1
أو  االختطا غَت ذلك من أشكال القسر أو أو استخدامها أو القوة  باستخدامالتهديد  :األفعالتلك  الرتكاب/الوسائل المستخدمة 2

مزايا لنيل موافقة  استغبلل حالة استضعا  بإعطاء  أو تلقى مبالغ مالية أو إساءةاستعمال السلطة أو  اػبداع أو إساءة أو أو االحتيال
 على الضحية . شخص لو سيطرة 

أو السخرية أو اػبدمة أو اسًتقاق أو  اعبنسييشمل استغبلل دعارة الغَت أو سائر أشكال االستغبلل  يالذ :االستغالل/ أغرض 3
 . األعضاءنزع  ة بالرق أو االستعباد أوهاؼبمارسة الشبي

 الفرق بين االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين : 

                                                           

واألطفال، اؼبكمل اإلتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة / بروتوكول األمم اؼبتحدة اػباص دبنع وحظر ومعاقبة اإلذبار باألشخاص، خباصة النساء RES/25/55( وثيقة أفبية رقم 1)
كانون األول 25م تاريخ النفاذ يف: 2000/ تشرين الثاين/ نوفمرب 15اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية، أعتمدتو اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف دورهتا اػبامسة واػبمسون، اؼبؤرخ يف 

 SS /Res /A SM =www.un.org/Docs/95p/ws/9sp/25م، على اؼبوقع 2003/ ديسمرب 
 (.23-19م(، ص: )2014-2013( جريبة اإلذبار بالبشر وفقاً للوثائق الدولية، كزونة صفاء، رسالة ماجستَت منشورة، جامعة حيفر ، بسكرة ، )2)
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إال عرب الدول( فتهريب البشر ليس  لؤلشخاص الشرعيما يسمى )اؼبرور الغَت  وأ اؼبهاجرينوهبب ىنا التفريق بُت االذبار بالبشر وهتريب 
 بالبشر.  أذبار ذاتويعترب يف حد  ال إجراميشخاص ونقلهم إىل دولة أخرى بطريقة غَت قانونية هبد  الربح ، وىو مسلك جلب األ
 ، بينما االذبار ال النشاطمهنة، فتهريب البشر يستلزم موافقة اؼبهاجرين على القيام بذلك  تم غالبا يف ظرو  خطرة أوي تنفيذهرغم ان 

مت اغبصول على موافقتهم يف البداية فان التصرفات البلحقة للتجار اؼبؤذية والقسرية واؼبخادعة تؤدى إىل  إذايتضمن موافقة الضحايا، أو 
 اؼبوافقة . إلغاء
 سيجربون على العمل يف البغاء، أو أهنم سيستغلون يف أعمال ـبتلفة. أهنمهبهل ضحايا االذبار بالبشر  الباً مافغ

والعنصر الرئيسي الذي يبيز االذبار بالبشر عن هتريبهم كمسلك إجرامي يتصل باؼبرور غَت الشرعي للمهاجرين بُت )هتريب البشر( وعموماً 
 تتطلب توفر معلومات مفصلة حول ظرو  الضحية النهائية.فإن التفرقة بُت النشاطُت 

قد وبدث داخل حدود الدولة وخارجها. وال ينص قانون ضباية ضحايا االذبار بالبشر األمريكي علي  -خبل  التهريب –واالذبار بالبشر 
ار هبم. بل يكفي ذبنيد، أو إيواء، أو نقل، أو ذلك نوعاً حاداً من أنواع االذب العتبار، واستقبلؽبمضرورة نقل الضحايا من منطقة إيل أخري 

الضحايا من أجل القيام بعمل أو خدمات عن طريق القوة، واإلكراه، واػبدوع، هبد  إخضاعهم ػبدمة إجبارية، أو أعمال السخرة،  توفَت
 (1)أو لضمان الدين، أو العبودية.

 :هاجرينأنواع وأسباب وصور االتجار بالبشر وتهريب المالثاني: المبحث 
 بالبشر: االتجار أنواع

، عراة، تصوير أفبلم خليعة، جنس غَت ذبارى نواديالدعارة ) صالونات التدليك، فنادق، شقق،  بالجنس: جنس تجارى: االتجار/ 1
 وليس زواجا دائما  ولكنو مؤقت .  ألطفال واإلجباري يولكنو مشبوه مثل الزواج القسر 

   واالعتداء.مع الظلم وسلب اغبقوق  نشبا: بأخبس األاالتجار بالعمل/2
 ألفكار اسريوىنالك طرق باطنية ذبعل اؼبريدين عبيد لسيدىم ويقدمون لو اؼبال والنساء ضمن طقوس معينة فهم  /االتجار بالعقيدة:3
 تتفق مع اغبرية  وىام الأو 

أو وخدمة منزلية، ويف الصيد والصناعة واألشغال الشاقة، والدعارة واعبنس، لتمرير بيع األسلحة أو اؼبخدرات،  :باألطفال/االتجار 4
 .  اإلجراميةالتبٌت ، األنشطة  مشاركتهم يف اغبروب وجعلهم دروعا بشرية،

 يضطرون لبيع أعضائهم ككلو. مستشفيات ونبية أو استقبلل فقر الناس ف عن طريق عصابات منظمة أو: اإلنسان أعضاء/ تجارة 5
بكًتيا  نشر أمراض وأدوية فاسدة أو كيميائية أو بيولوجية يف أراضى هبا حروب، أو كدفن ـبلفات نووية أو/االتجار بصحة الناس: 6

 فَتوسات .  وأضارة 
 بعد رميهم بالرصاص . فغانستانأعندما باعوا صورة لؤلربعة جنود وىم يتبولون على قتلى  األمريكانمثل /االتجار بالصورة المذلة:7
 ونقلهم بطرق بدائية وتعريض حياهتم للخطر.  االتجار بتهريب البشر:/8
سرقة  بويهم أوأعلى اؼبعاقُت يف دور  االعتداءفسجلت حاالت كثَتة يتم  األبوين أو بالمعاقين : أو مجهولياالتجار بالمرضى /9

 أعضائهم أو إرساؽبم إىل مواخَت الزنا أو إجراء ذبارب طبية عليهم . 

                                                           

 م11/12/2015، تاريخ التصفح، www.alf-forgan.netم، اؼبوقع 2012-7-16( ندوة مكافحة اإلذبار بالبشر، قطر، 1)

http://www.alf-forgan.net/
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 عليو جنسيا.  واالعتداءفيقوم باستغبللو ماليا،  إيباينللساحر وىو يف حالة ضعف  فيكون اؼبسحور أسَتاً  / االتجار بالسحر:10
 .(1)بعتق رقبة  أوؽباخصت  اليتكفارة بال اإلسبلموىذه الظاىرة موجودة ولكنها ؿبدودة وحارهبا / جعلهم رقيقا:11

 ثانيا: أركان جريمة االتجار بالبشر وشروطها:
 أركان جرائم االتجار بالبشر:

. مع ذلك يوالركن اؼبعنو  يجريبة تتكون من أركان عامة وتتمثل يف ركنُت أساسُت نبا الركن اؼباد يأن أ اعبنائيبُت شراح القانون  إلخبل 
 مبلحظة أن لكل جريبة أركان خاصة هبا سبيزىا عما عداىا من اعبرائم.  يينبغ

، وىو يقوم عادة على ثبلثة عناصر: الفعل والنتيجة اػبارجيتربز هبا إىل العامل  الذيأي تلك  اؼبظاىر  يجرامالنشاط اإل يويبثل الركن اؼباد
 وعبلقتو السببية. 

 .  اعباينينسب إىل  الذي السليبأو اؼبوقف  يالفعل ىو النشاط اإلجرام -
 الفعل. ارتكابعلى حق وبميو القانون وان حدوث النتيجة يرجع إىل  االعتداءيبثل فيو  يالذ يأثره اػبارج ىيوالنتيجة:  -

ة األفعال اؼبادية السابق وتطبيقا ؼبا تقدم تتكون جرائم االذبار بالبشر من ركن مادى يعكس النشاط االجرامى اؼبتمثل يف إرتكاب احد
ؼباينص عليو القانون مع ربقيق تلك النتيجة اؼبرجوة من كل تلك األفعال، وضرورة ا)التجنيد او النقل أوالًتحيل أو األستقبال ..اخل وفقا 

، حيث ترتبط اإلجرامياستقبال الشخص اؼبتجر بو سواء كان جراء السلوك  ثبوت أن ربقق تلك النتيجة وىى ذبنيد أو نقل أو ترحيل أو
 بالسلوك . النتيجة

يف جرائم االذبار بالبشر سوى  اؼبعنوين من غَت اؼبتصور أن يتخذ الركن إوبطبيعة اغبال ف اػبطأ، فيتكون من العمد أو اؼبعنويأما الركن 
بقصد عن فعل مىت كان ذلك ؾبرما قانونا. وذلك  االمتناعفعل أو  ارتكابإىل  اعباين. ويتوافر العمد بإرادة اعبنائيالعمد وىو القصد 

 قد توقعها. ويكون اعباين أية نتيجة أخرى ؾبرمة قانوناً  إحداث نتيجة مباشرة أو
بكافة العناصر اؼبكونة للفعل اؼبادي  اعباينلدى اعباين وذلك بعلم  اعبنائييف جرائم االذبار بالبشر بتوافر القصد  اؼبعنوييتوفر الركن  وبالتايل
 استقبالو(.  ترحيلة أو نقلو أو اؼبتقدمة بقصد إحداث نتيجة معينة )ذبنيد الشخص اؼبتجر بو أواألفعال  أحدا ارتكابإرادتو إىل  واذباه

 مران : أتوافرت لو  إذاَت اؼبشروعة للفعل، ويكتسبها غواؼبتمثل يف الصفة  الشرعيالفقو ركنا آخر وىو الركن  ليها جانب منإويضيف 
 تكبو.فيو القانون عقاباً ؼبن ير  خضوعو لنص ذبرًن يقرر . أ
اكسبها لو نص  اليتباحة مشروط ليظل الفعل ؿبتفظا بالصفة عَت اؼبشروعة اإل أسبابعنصر خضوعو بسبب إباحة، إذ أن انتفاء  . ب

 .(1)التجرًن 
 شروط قيام جريمة االتجار بالبشر: 

 : اآلتيةمن الوسائل  ييشًتط القانون لقيام جريبة االذبار بالبشر وقوع التعامل يف الشخص باستخدام أ
 العنف أو التهديد هبا. استعمال القوة أو -
 أو اػبداع. االحتيالأو  االختطا  -

                                                           

 م11/12/2015( ندوة مكافحة اإلذبار بالبشر، مصدر سابق، ت.ت 1)
راه غَت منشورة، ابكر ؿبمد ، رسالة دكتو ( السياسات اعبنائية اؼبقارنة ؼبكافحة ظاىرة االذبار باألشخاص )البشر ( انعكاساهتا على القوانُت اعبنائية السودانية ،إحسان حسُت ب1)

 ( .92-95م، اػبرطوم،  ص )2012
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 استغبلل السلطة. -
 (2).مقابل اغبصول على موافقة شخص على االذبار بشخص آخر تسيطر عليو مزايا وأتلقى مبالغ مالية  الوعد بإعطاء أو  -

 :ثالثا: صور االتجار بالبشر
جعل اؼبهتمُت  الذيمر على اغبصر. وىو األ االذبار وأول ما يبلحظ ىنا أنو يتسع بطريقة قد تستعصييكتسب السلوك أنبية كبَتة يف 

كانت ؿببل   واليت، غَت أنو يبكن أن مبيز ىنا بعض صور االذبار الشائعة طبيعييستخدمون بعض قوانُت لفظ التعامل بأية صورة يف شخص 
 للتجرًن يف بروتوكول مكافحة االذبار بالبشر . 

 الدويلكانت الصورة القديبة ؽبذا الفعل تتمثل يف ذبارة الرقيق وقد وحد اجملتمع  عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد هبا. أو شخاصبيع األ/ 1
 إرادتو يف مواجهة تلك اعبريبة . 
يبنع من وجوده  القديبة غَت أن ىذا ال ومل يعد التعامل بو مباشراً كما كان يف صورتو الشك تطورت اإلنسانوىذه الصورة القديبة للتعامل يف 

رض بيع األعضاء والتجرًن غتنجب أو ب ال ةأسر  ىولو بصور نادرة كما يف حاالت بيع األطفال اؼبولودين سواء كان ذلك بغرض تربيتو لد
بو فبل يوجد بائع  تتم إال يع والالعرض أو الوعد بو، ويشمل كذلك الشراء أو الوعد بو فهو الوجهة اؼبقابلة  لعملية الب أوىنا يشمل البيع 

 ي.دون مشًت 
 و.اعببحر أو اليقصد بالنقل ربريك الشخص من مكانو إىل آخر سوء كانت ىذه الوسيلة عن طريق الرب أو  ، األشخاصنقل / 2
بالتسليم، إما ؾبرد القائم  عليو أيا كان دور اجملٍتعليهم سواء كان إحدى حلقات التعامل يف  اجملٍتىو تسليم  :األشخاص/  تسليم 3

عليهم، إال أنو يف حالة كون اعباين ؾبرد وسيط يقتصر دوره على التسليم يشًتط  اجملٍتسيقوم باستغبلل  الذي النهائيىو اؼبستلم  وسيط أو
صد ومن مث تنتفي ىذه انتفي ركن العلم وىنا ينتفي الق إذاأما  بقصد االستغبلل حىت ولو مل يشارك فيو بنفسو. ؼبسألة الفاعل أن يكون عاؼباً 

 اعبريبة يف حقو.
طول فًتة االستغبلل( أو  أيعليهم سواء كان ذلك بشكل دائم ) احملنةعلى  فيويتحفظ  الذياؼبقصود ىنا اؼبقر األشخاص:  إيواء/ 4

 ن جريبة االذبار.بشان شرط العلم ؼبسألة القائم هبذا الفعل ع ذكرهسبق  يشمل مؤقت خبلل نقلهم من مكان إىل مكان وينطبق ىنا ما
غَتىا،  األشخاص الذين مت تنقلهم أو نقلهم داخل اغبدود الوطنية أو استبلم، ويقصد بو التلقي أو االستبلمىو  :األشخاص/ استالم 5

 (1) النهائي.من وسيط يف مرحلة سابقة على تسليم اؼبستغل  االستبلمأو  النهائي االستبلمفهذه الصورة العكسية للتسليم ىو 
 : شخاصصور االتجار باأل أبرز

 والتقدم العلمى سيفرزان لنا يف اؼبستقبل القريب صورة التقٍتشخاص ويبدوا أهنا قابلة للحصر بسهولة ألن التطور تتعدد صور االذبار باأل
 متوقعة دبفاىيم وقتنا اغباضر .  لبلذبار واالستغبلل ردبا مل تكن مألوفة وال

 للمرأة واألطفال بصورة مل تكن موجودة وال اعبنسي االستغبللحاليا بعض صورا  أفرزتنًتنت قد واإل االتصاالتولعلنا نتذكر أن وسائل 
أخرى  إشكالاؼبتحدة أبراز صور ومظاىر االذبار بأنو تشمل استغبلل األشخاص للعمل يف البغاء أو أية  األمممألوفة من قبل. وقد حددت 

                                                           

 (. 83-82، ص )1، ط2013( جريبة الرق واالذبار بالبشر، اعبامع اغبديث ، يوسف حسن يوسف ، 2)
 (. 39-37،  ص:) 2014االذبار بالبشر ماىيتو واليات  التعاون الدويل ؼبكافحتو، مصطفى العدوى ، القاىرة،  (1)
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فإنو أبرز ىذه  وبالتايل فبارسات مشاهبة للعبودية أو إزالة األعضاء، أو اػبدمات )العبودية( أوكراه على العمل اإل  أو اعبنسيمن االستغبلل 
 (1) الصور تشمل :

 أ/االتجار بالبشر لغايات جنسية: 
 بالبشر وغالبية حاالت العبودية عرب حدود الدول يف يومنا اغباضر، اإلصبايللغرض اعبنس قسماً مهما من االذبار  باألشخاصيضم االذبار 

أجرب على  الذيمن خبلل فبارسة السلطة والتأثَت على الشخص  بالقوة واػبداع واإلكراه أو التجاريوىنا يتم اإلجبار على فبارسة اعبنس 
جرام ؽبذه الطرق البالغة يف التعقيد أمر يتطلب تبٌت اإلسن الثامنة عشر .إن إتباع شبكات الالقيام دبثل ىذه األفعال إذا كان دون 

 االنتشار.اسًتاذبيات دولية ؼبواجهة ىذه الظاىرة اإلجرامية الشديدة اػبطورة الواسعة 
 :  باألطفالب/ االتجار 
العمالة. إذ يقع بعض  أوغرض اعبنس أو التجنيد ما ألإهبم واستخدامهم  لبلذبارالضحايا اؼبستهدفُت واحملتملُت  أبرز األطفاليشكل 

االستغبلل  وذبرم معظم اؼبواثيق الدولية ىذا يعد اذبارا بالبشر بغض النظر عن الظرو . جار،لتُ  اعبنسياألطفال يف شباك االستغبلل 
طفال اؼبتنامية على مبليُت األطفال كل عام يف دول العامل اؼبختلفة حيث تعترب ظاىرة سياحة جنس األ اعبنسي االستغبللطفال.  ويؤثر لؤل

سهلت التواصل بُت الزبائن والسماسرة إضافة  اليت)االنًتنت (  االلكًتونيةيسهل اؼبعلومات  ، وفبااالستغبللشكبل من أسوأ أشكال ىذا 
 إىل سهولة التنقل والفقر.

 ج/ االتجار بالبشر لغرض أعمال السخرة واالسترقاق : 
توفَت شخص  أو السخرة وتشتمل ذبنيد وإيواء ونقل وإمداد أعمالر، قد يأخذ شكل االذبار بالبش أشكالتتعدد صور ىذا الشكل من 

  كراه من أجل أن يقوم بأشغال شاقة غَت طوعية .اإل  لتقدًن خدمات من خبلل القوة واػبداع أو للعمل أو
يتضمن  من تعريف وتقيم االذبار باعبنس وقد ال أصعباالذبار بالبشر قد يكون تعريفو وتقييمو  إشكالىو شكل من  يوالعمل القسر 

اؼبستفيدة من االذبار باعبنس عرب اغبدود الدولية ولكن يتضمن أفراد ىبضعون عماال للعبودية البلإرادية .قد يكون  اإلجراميةنفس الشبكات 
 (1) .تعسفاأو عمل يف اؼبصنع قسرا  أو منزيلذاك يف شكل عمل 

 :رابعا: أسباب االتجار بالبشر
تعزز بعضها البعض، وبالنظر لبلذبار بالبشر باعتباره سوقا عاؼبيا،  وأحياناً يف ؾبملها معقدة  األسباببالبشر، وىذه  لبلذبارىنالك أسباب 

 بينما يبثل أرباب العمل السيئون ومستقلون اعبنس الطلب.  فأن الضحايا يبثلون العرض،
يف مكان أخر، البنية  أفضل معيشيتشجيع عدة عناصر على الطلب على الضحايا دبا يف ذلك الفقر، وجاذبية اغبصول على مستوى       

، اغبكوميالعنف ضد األطفال والنساء، التميز ضد النساء، الفساد  الضعيفة، قلة فرص العمل، اعبريبة اؼبنظمة، واالجتماعية االقتصادية
 ، النزاعات اؼبسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية  مثل تقاليد العبودية. يالسياس االستقرارعدم 

لقد  ذبارة اعبنس وزيادة الطلب على العمالة القابلة لبلستغبلل.، تؤدى إىل زيادة الطلب على االذبار بالبشر اليتتتضمن العوامل  يف اؼبقابل،
توسع  اليتنًتنت ارة عاؼبية تستهلها وسائل تكنولوجية دبا يف ذلك اال، ذبياألطفال اإلباح وآدابأصبحت سياحة األطفال اعبنسية 
على  العاؼبي الطلبصفقات مباشرة، بطريقة تكاد تكون غَت قابلة للكشف. كما شجع  وتسمح بعقد اػبيارات اؼبتاحة للمستهلكُت،

                                                           

 (. 9م ، ص )2012،  1ءة قانونية اجتماعية ، ؿبمود ظبَت قباىن وظبَت  قرنان باىل ، اعبمهورية العربية السورية، الدمشق، طاالذبار بالبشر قرا (1)
 (. 10( االذبار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية ، مرجع سابق ، ص )1)
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ل اؼبثال إن الطلب على اػبدم يف اؼبنازل يف دول الشرق العمالة غَت القانونية والرخيصة واؼبستصعبة، على االذبار بالبشر كذلك، فعلى سبي
إن الظرو  األسرية تلعب  ووفبا الشك في الضحايا أو استعبادىم باألشغال الشاقة . استغبلليتم  يعترب األكثر شيوعًا وغالبا ما، اؼبزدىرة

 ، ولعل أبرزىا : باألطفالدوراً أساسياً يف انتشار ظاىرة االذبار  .ضمن عوامل أخرى
فبا سهل عملية بيعهم فور والدهتم والتخلص  احتياجاهتموتلبية  األبناءعن توجيههم  اآلباء فيويعجز  الذيعن اغبد  األسرةكرب حجم  .1

 بناء مع والديهم يف حجرة واحدة . اؼبسكن إىل حد نوم األ شاغليكثافة   وارتفاعمن بعضهم  منهم أو
 وفاة أحد الوالدين. اؽبجرة أو ة بُت الزوجُت وتفكك األسر إما الطبلق أواؼبشاحنات واػببلفات اؼبستمر  .2
إىل  بأطفاؽبم نتيجة الفقر واعبهل األسرإىل أصدقاء السوء، وقد تدفع بعض  واالنضمامقسوة الوالدين على األبناء يدفعهم إىل اؽبروب  .3

ستغبلؽبم من بعض التجار  اضهم الكبرا  وـباطر الشوارع و يعر  الشارع ؼبمارسة أعمال التسول والتجارة ببعض السلع اؽبامشية فبا
 تركهم يف صناديق القمامة للتخلص من أعبائهم أو جنسية أو جسديا يف عمالة قسرية أو واستغبلؽبملصغر سنهم  يف ترويج اؼبخدرات 

 بيعهم للغَت.
 مثل :  (1)من شأن القانون. سبول عملية االذبار بالبشر اؼبنظمات اإلجرامية الدولية ، وتعزز فساد وتقلل 
 ستخدام التأشيرات الفنية :  اسوء  . أ

الًتفيهية ففي عديد من الدول يتم اغبصول  األعمالتأشَتة فبارسة  ستخدام التأشَتة )الفنية( أواويعظم من ظاىرة االذبار بالبشر أيضا سوء 
ضحاياه . ويتم منح آال  النسوة ىذه  واستغبللبالبشر  ت أعمال ترفيهية ، وذلك لتسهيل حركة االذباراعلى تأشَتة فنية أو فبارس

 يف ؾباالت الًتفيو والضيافة .  قانوينالتأشَتات اؼبؤقتة هبد  اغبصول على إذن 
 يف تتوجو إليها الضحية، دوراً رئيسياً يف خداع النسوة اليتوغالباً ما تلعب وكاالت التوظيف اؼبرخص ؽبا دبوجب قوانُت الدولة األصلية وتلك 

 (2)تطويعهن العمل.
 األزمة المالية واالتجار بالبشر:  . ب

 البطالة يزيد من تهديد االتجار بالبشر:   ارتفاع
منظمة العمل يف تقريرىا  إفادةاؼبالية العاؼبية اؼبستمرة، وقد  األزمةحددت منظمات دولية العديد من العواقب اؼبتعلقة باالذبار بالبشر نتيجة 

كبَت يف وظائف مهددة. وأشار التقرير إىل   ارتفاعأخذت تتسبب يف  االقتصادية، بأن األزمة 2009اػباصة بالعمالة العاؼبية يف شهر يناير 
 قر اؼبدقع. مليون عامل معظمهم يف الدول النامية إىل حالة الف 200ستمرار األزمة، يبكن أن يتم الدفع بأكثر من اأنو يف حالة 

 دوافع االتجار بالبشر منها:
 الفقر والرغبة يف اغبصول على مستوى معيشي أفضل يف مكان آخر. .1
 الضعيفة وقلة فرص العمل. واالجتماعية االقتصاديةالبنية  .2
 يعيشها اؼبهاجرون بشكل عام، ذبعل منهم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريبة. اليتاؽبجرة والظرو   .3
 اؼبلقاة على عاتق األطفال يف دعم عائبلهتم، فبا يتوجب عليهم بذل الغايل والنفيس يف تأمُت عائبلهتم. اؼبسئولية .4

                                                           

 ( 468 -464، ص ص : )1، ط2011العربية القاىرة ، ( االذبار بالبشر وخباصة األطفال ، أمَتة ؿبمد بكر البحري ، دار النهضة 1)
 . 23/11/2015، تاريخ التصفح www.f-law.net( إسًتاتيجية مكافحة جرائم االذبار بالبشر )دارسة مقارنة(، اضبد لطفي سيد ، اؼبوقع 2)

http://www.f-law.net/
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اعبريبة اؼبنظمة والصلة بينها وبُت االذبار بالبشر حيث تبُت أن ىناك عبلقة وثيقة بُت االذبار، وعملية غسيل األموال، وهتريب  .5
 واإلرىاب.اؼبخدرات، وتزوير الوثائق، وهتريب البشر، 

العنف ضد األطفال والنساء والتمييز ضد اؼبرأة، واؼبتاجرون يعملون على استغبلل الضعفاء اؼبعرضُت للخطر من فئة النساء واألطفال  .6
 يف اعبنس التجاري. واستغبلؽبماعبنسية  واستخدام

ذبارة اعبنس فهناك فتيات يف مقتبل العمر قد يصل عمر الواحدة منهن طبسة أعوام يبعن يف بيوت الدعارة وتكشف أحدث  ازدىار .7
% منهن لتشغيلهن 70% من ضحايا االذبار بالبشر يف صبيع أكباء العامل ىم من النساء، حيث يتم االذبار بـ 80التأثَتات عن أن 

تاجرون بالبشر عدة طرق إلغواء النساء وخاصة الفقَتات منهن عن طريق الوعود بالزواج يف صناعة اعبنس التجاري ويستخدم اؼب
 واػبروج من دائرة الفقر واغبرمان حىت يكشفن أهنن وقعن يف براثن الدعارة والتجارة اعبنسية.

ء كالطلب على الؤ وبصل عليها ى اليتلضئيلة على العمالة غَت القانونية والرخيصة واؼبستضعفة وذلك عائد إىل األجور ا العاؼبيالطلب  ازدياد
  (1 ) .اػبدم يف اؼبنازل

 المبحث الثالث: آثار االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمجهودات اإلقليمية على المستوى اإلفريقي:
اإليذاء اعبسدي والنفسي دبا يف ذلك اإلصابة باألمراض، وإعاقة النمو الذي غالبًا ما يًتك أثر  من ـبيفاً  يدفع ضحايا االذبار بالبشر شبناً 

 دائم ويتم نبذىم من قبل عائبلهتم وؾبتمعاهتم.
الروحي، ويكون استغبلل الضحايا مستفحبلً: و ىامة من النمو االجتماعي واألخبلقي  غالباً ما يضيع ضحايا االذبار بالبشر فرصاً  
وا يف أعمال معنية مث هبري استغبلؽبم ألشياء أخرى. ففي نيبال، يتم إجبار الفتيات اللوايت مت ذبنيدىن للعمل لتم االذبار باألطفال ليعمإذ ي

حق. ويف الفلبُت وغَتىا من الدول على دخول صناعة اعبنس يف اؽبند يف وقت الويتم إجبارىم يف مصانع السجاد ويف الفنادق ويف اؼبطاعم 
 .إىل ذبارة اعبنس رى، فإن األطفال الذين ىاجروا للعمل يف الفنادق وؾبال السياحة، غالبا ما ينتهي هبم اؼبطا األخ
إن حقيقية ذبارة العبودية اؼبعاصرة البشعة تتمثل يف أن صبيع الضحايا غالبا ما يتم شراؤىم وبيعهم عدة مرات. إن الضحايا الذين  

 .با ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطي اؼبخدرات، كما أهنم يعانون من عنف شديدهبربون على العبودية اعبنسية غال
ي يعاين الضحايا الذين تتم اؼبتاجرة هبم لبلستغبلل اعبنسي ضرراً جسديًا ونفسياً جراء فبارسة نشاط جنسي قبل األوان واإلجبار على تعاط

اإليدز)نقص اؼبناعة اؼبكتسبة(. وإضافة إىل ذلك فإن بعض الضحايا ينقلون اؼبخدرات والتعرض لؤلمراض اعبنسية اؼبعدية دبا يف ذلك فَتوس 
ارقة إىل مناطق ال يعرفون لغتها، فبل يفهموهنا وال يتكلموهنا، فبا يزيد من الضرر النفسي نتيجة الجتماع عنصري الوحدة واؽبيمنة. ومن اؼبف

 ستمر الضحايا احملتجزون يف العمل على أمل اػببلص يف النهاية.يأن أن قدرة اإلنسان على ربمل الصعاب الشديدة واغبرمان تؤدى إىل 
 :هاجرينمبالبشر وتهريب ال االتجارفي مكافحة جريمتي  واإلقليمي الدوليالتعاون 

ومن مث فإن كافة تشكل جريبة االذبار بالبشر ربديا فعليا للبشرية، وتستلزم تعاون كافة القوى الوطنية والدولية ؼبكافحة ىذه الظاىرة اػبطَتة، 
االت اجملتمعات اؼبتحضرة والنامية تسعى من جانبها للتعاون معًا كبو مكافحة تلك اعبريبة ، وتقدًن مرتكبيها للعدالة، فالتطور السريع يف ؾب

تكون دبثابة   الوغَتىا من اجملاالت هبب أن تكون دافعا لتطوير منظومة التعاون اؼبثمر حىت واالتصاالتتكنولوجيا اؼبعلومات واإلنًتنت 
 .(1)وسيلة لعتاة اإلجرام لئلفبلت من العقاب، وخاصة أن التنظيمات اإلجرامية تتعاون فيما بينها لنشر اعبريبة بكافة صورىا يف دول العامل

                                                           

 مقارنة(، مصدر سابق. ( إسًتاتيجية مكافحة جرائم االذبار بالبشر )دارسة 1)
 (.344م، ص )2011، 1( النظام القانوين ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر ، خالد مصطفى فهمي ، دار الفكر اعبامعي،ط(1
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دول العامل، سواء  اغبدود وهتدد صبيع  عن جرائم االذبار بالبشر وخباطرىا، حيث أصبحت عاؼبية عرب وطنية، تتجاوز ٌتمل تعد ىنالك دولة دب
أو مقصداً أو حىت دولة عبور أو ذبمع بُت أثنُت معا أو صبيعهم، حيث أنو وفقا ؼبا جاء يف التقارير الدولية  كانت تلك الدولة دولة مصدراً 

 ة. دولة من بينهم دول إفريقية كثَت  175 حبوايلصور وطريقة تقدر ال دبختلفتعاىن من جرائم االذبار بالبشر  اليتفإن الدول 
تستطيع أية دولة أن ذبابو  عبريبة االذبار بالبشر ومسبباهتا، حيث ال للتصدي واإلقليمي الدويلتربز ىنا أنبية التعاون والتنسيق على اؼبستويُت 

 . إقليميومتعدد  ثنائياعبريبة دبفردىا، السيما إذا كانت دولة نامية، أذاً ىناك احتياج  لتعاون  هىذ
لعمل برامج ومشاريع تنموية ربد من مسببات بعض   اتفاقاتومبلحقة ؾبرمُت وتسليمهم، إبرام  قضائيتعاون  تفاقاتايف أطار يبكن إبرام 

 (2)ومسبباهتا. جرائم االذبار بالبشر أشكال
وبإرىاب وغَتىا، ومن مث   وهتريب اؼبخدرات واالذبار هبا األموالوؼبا كانت جريبة االذبار بالبشر ترتبط بالعديد من اعبرائم األخرى مثل غسل 

تضر بأمن اجملتمع واستقراره من خبلل اعبريبة اؼبنظمة كلما فقدت الدولة السيطرة على  اليتغَت اؼبشروعة  األنشطةكلما تعددت وتوسعت 
و أحد الضرورات ن التعاون الوطٍت والدويل يف مكافحة اعبريبة اؼبنظمة يكتسب أنبية كبَتة بوصفإحدودىا وعلى متطلبات شعبها.  وعليو ف

شك لتوحيد القواعد القانونية بُت كافة  للحفاظ على النظام العام وضباية السكينة والصحة العامة داخل كافة دول العامل، ويؤدى ببل البلزمة
ينا بشان يبلن ف. وقال نص إعواألمنيةالعامة داخل الدول وخارجها،  وخاصة التعاون بُت اؽبيئات القضائية  اؼبنظمات واؽبيئات واؼبؤسسات

على  الديباجةمم اؼبتحدة العاشر ؼبنع اعبريبة ومعاملة اجملرمُت يف والعشرون الصادر عن مؤسبر األ اغبادياعبريبة والعدالة ؼبواجهة ربديات القرن 
ؾبتمعاتنا، وضرورة  ىية علذات طبيعة عاؼب جرائم خطَتة ارتكاب يًتكو الذيمم اؼبتحدة، يساورىا القلق إزاء األثر ان الدول األعضاء يف األ

بُت ـبتلف  والرتباطاتاعبنائية، وخاصة إزاء اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية  يف ؾبال منع اعبريبة والعدالة والدويل واإلقليمي الثنائيالتعاون 
 إسًتاتيجية فعالة ؼبكافحة اعبريبة. يالتأىيل يبثل ضرورة أساسية أل وأعادتأشكاؽبا ، وأن وجود برامج وافية للوقاية 

يف السلوك  لبلكبرا ذبعل الناس أكثر تعرضا  اليت واالقتصادية االجتماعيةلتلك الربامج أن تراعى العوامل  ينبغيوأضافت الديباجة بأنو 
والفعالية يبثل عامبل ىاما يف  قيةاألخبلفيها، وجود نظام عدالة جنائية يتصف باألنصا  واؼبسئولية  البراطهم، وتزيد من احتمال اإلجرامي

الضحايا واعبناة واجملتمعات، وازباذ تدابَت منسقة أكثر  وإيواءنسان، وضرورة اغبد من اإلجرام من اإلأقتصادية واالجتماعية و تعزيز التنمية اال
 (1)فاعلية، بروح من التعاون، ؼبكافحة مشكلة اعبريبة العاؼبية.

 :عملت األفريقي
كاإلرىاب والقرصنة وذبارة اؼبخدرات وغَتىا من اعبرائم اليت   الوطنيةتعترب جريبيت االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين من اعبرائم عابرة اغبدود 

 قطر السيطرة عليها واغبد منها جبهد وطٍت فقط. أييصعب على 
مة ومسلحو فبا يصعب على اغبكومات الوطنية السيطرة عليها ومن اجملرمُت الذين يرتكبون مثل ىذه اعبرائم غالباً ما يكونون عصابات منظ

 تعاون الدول وتنسيق جهودىا للحد من اعبرائم عابرة اغبدود الوطنية. أنبيةىنا تربز 
ريسها حدود طبيعية تفصل بينهما وبُت دول اعبوار وتضا أيال سبتلك  أهناعلى سبيل اؼبثال السودان من الدول ذات اغبدود الونبية دبعٌت 

تسهل فيها اغبركة ويكثر التنقل ويف السودان العديد من القبائل اؼبتداخلة اؼبشًتكة اليت يبتد وجودىا يف عدة دول واغلب  منبسطةسهلية 
 .أفضلوموارد  أجواءالقبائل تنتقل بُت السودان والدول اجملاورة لو بصورة مستمرة حبثا عن 

                                                           

 (.347م ، ص:)2013، 1(  جريبة الرق واالذبار بالبشر ، يوسف حسن يوسف ، اؼبكتبة اعبامعية اغبديثة، القاىرة، ط(2
 (. 435جريبة الرق واالذبار بالبشر ، مرجع سابق ،  ص ) (1)
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االذبار باؼبخدرات واالذبار بالبشر واعبريبة غَت اؼبشروعة  تأثَتترزح ربت  أفريقياكثَتة من   إكباءيف ال تزال التنمية االقتصادية واالجتماعية 
تسعى جاىدة يف مواجهة الفساد والتعاون لرفع  اإلفريقيةالبلدان  أناغبربية اػبفيفة، كما  واألسلحةالفردية الصغَتة  باألسلحةواالذبار 

وغياب  االجتماعيةقطاع الشباب اؼبتنامي دائمًا واغبروب والنزاعات فيما بُت الدول وضعف الروابط  مأمامستوى الدخل واآلفاق احملدودة 
الراىنة الفرصة العصابات اعبريبة اؼبنظمة الكربى عبلوة  األوضاع وإصبلحلتحسُت  اغبثيثةالسعي اغبكومات  وأثناءالنظم العادلة اعبنائية، 
والبتكار يف  اؼبرونةتتميز بالقدر الكبَتة جد من  أهنايف اعبرائم العابرة اغبدود الوطنية فبل تثبت  الضالعة الدوليةعلى لك فإن الشبكات 
الثنائية بُت الدول للحد من جريبة  اؼبشًتكةواعبهود  اإلقليميالتعاون  أنبيةللقانون. يف ظل ىذه اؼبعطيات تربز  اؼبخالفةعملياهتا وتنظيماهتا 

 (1)ن. يف مكافحو االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجري اإلقليميةعابرة اغبدود والفقرات القديبة تتناول دور اؼبنظمات 
 :األفريقياالتحاد 

سبثل حلقة وصل بُت اعبهود على النطاق الدويل واعبهود على النطاق القومي والوطٍت  إهنايف مكافحة اعبريبة  األفريقيتتسم جهود االرباد 
 وتتفرع يف اذباىُت:

 التنمية وتسهيل وتنظيم اؽبجرة. .1
 ؼبكافحة العصابات وردع اؼبرتكبُت للجرائم. آليات .2

 :األولاالتجاه 
سبتمرب واىل  28الذي انعقد من  األفريقيالجتماعية التابعة لبلرباد ن ائو مثال لذلك موجز تقرير الدورة العادية السابعة للجنة العمل يف الش

 -والذي جاء فيو: األفريقيوسوق العمل  ألعمالوم وكانت تتحدث عن 2009 أكتوبر 2
 ألنشطة ىذه اغبملة احد الربامج الرئيسية ربم وتعت2009يونيو  26ؼبكافحة االذبار بالبشر يف  األفريقيضبلة مبادرة مفوضية االرباد  إطبلق

وسيتصدر تنفيذ خطة عمل ) أوجادوجو( ضبلة مبادرة ؼبكافحة  2012 -2009الشؤون االجتماعية حول اؽبجرة والتنمية للفًتة من 
ضبلو  أطلقت. وقد األفريقيالطفل يونيو كيوم  16 أنبية إىليف ىذا التاريخ احملدد  اإلطبلقاالذبار بالبشر ويعود القرار القاضي بإجراء عملية 

 . واألطفالؼبكافحة االذبار بالبشر ربت شعار : دعنا نكافح االذبار بالبشر السيما النساء  األفريقيمبادرة مفوضية االرباد 
وضع طابعًا تروهبياً تنمية القارة، كما  أعمالاالذباه ؼبكافحة االذبار بالبشر كأولوية يف جدول  األفريقيالتزام االرباد  إطبلقوقد حدد 
 على ـبتلف اؼببادرات اعباري تنفيذىا يف سبيل القضاء على االذبار بالبشر. األفريقيلبلرباد 

للمجموعة االقتصادية وعبنو اؼبمثلُت  التابعة( مشاركًا من مكاتب االتصال 250ؾبموع مائتُت وطبسُت ) اإلطبلقوقد حضرت عملية 
السلك الدبلوماسي واؼبنظمات غَت اغبكومية ورجال الصحافة  وأعضاء التنميةوالشركاء يف  اإلثيوبيةكومة الدائمُت والسلطات اؼبعنية يف اغب

 .واإلعبلم
 لمكافحة االتجار بالبشر: األفريقيالمشترك لحملة مبادرة مفوضية االتحاد  اإلطالق

ؼبكافحة االذبار بالبشر يف  األفريقيضبلة مبادرة مفوضية االرباد  األفريقيمفوضية االرباد  أطلقت أفريقيابناء على دعوة حكومة جنوب 
ربت موضوع، تداعيات تنفيذ قوانُت واسًتاتيجيات مكافحة  أفريقياالذي نظمتو حكومة جنوب  اإلقليميضمن اؼبؤسبر  أفريقياجنوب 

 13من  أفريقيايف جوىانسربج، جنوب  أديرية، الذي والدول اإلقليميةمن العبلقات  أقصىمن خبلل ربقيق قدر  أفريقيااالذبار بالبشر يف 
                                                           

، تاريخ التصفح  www.mfti.gov.eg( كبو آليات تشريعية وتنفيذية فاعلة، نائلة حرب، مقدمة يف ورشة عمل اغبد من جريبيت االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين، اؼبوقع:1)
 .م24/11/2015

http://www.mfti.gov.eg/
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لتقدًن وتعميم ضبلة مبادرة مفوضية  األفريقيم وعلى وجو العموم فإن اؼبؤسبر كان منتدى ناجحًا ؼبفوضية االرباد 2009يوليو  15 إىل
كما سهل استحداث توصيات ؿبددة يتعُت   ألفريقياسياسات اؽبجرة  وإطارؼبكافحة االذبار بالبشر، وخطو عمل أوجادوجو  األفريقياالرباد 

وتسن تشريعاهتا وتطلق ضببلهتا ؼبكافحة االذبار بالبشر.وؽبذا فقد  اػباصةبعُت االعتبار عندما تضع سياساهتا  أخذىا األعضاءعلى الدول 
ؼبكافحة االذبار بالبشر والكتيبات  قياألفريمت توزيع صبيع وثائق السياسات دبا فيها خطة عما أجادوجو ووثيقة ضبلة مبادرة مفوضية االرباد 

 (1).واؼبلصقات على صبيع اؼبشاركُت
ؼبركزية نظام اغبماية الدولية  أشارت أفريقيالشؤون البلجئُت السيد آن كونتَت نائب مدير اؼبفوضية ؼبكتب  الساميةاؼبتحدث باسم اؼبفوضية 

 . األفريقيمبادرات هتد  ؼبعاعبة ظاىرة االذبار بالبشر يف القرن  آليواستجابة 
 اإلقليم، ودعت ؼبزيد من اغبوار بُت دول األفريقيمبادرة االرباد  إطاريف  اؼبصلحة أصحاباؼباسة لشراكة قوية بُت صبيع  للحوجةمؤكدة 

عاجلة خبصوص مكافحة االذبار بالبشر،  وإسًتاتيجيةل خطة عم وإهبادحول سبل تنسيق وتوحيد اعبهود الرامية للتعامل مع الظاىرة 
ن البلجئُت مستعدة سباماً لتقدًن كل مساعدة فبكنة لكل اغبكومات اؼبشاركة يف اؼبؤسبر يف مهمتها الصعبة ئو اؼبفوضية السامية لش أن وأكدت

 اؼبعرضة للخطر. األخرىالسياسي والفئات يف التصدي لبلذبار بالبشر وهتريبهم، مع ضمان توفَت اغبماية لبلجئُت وطاليب اللجوء 
 جامعة الدول العربية:

حزمة من القرارات والوثائق  بإصدارىاخاصًا باسًتاتيجيات واليات مكافحة االذبار بالبشر وكان ذلك  اىتماماً ولت جامعة الدول العربية أ
منها صياغة اسًتاتيجيات عربية شاملة ؼبكافحة االذبار بالبشر، مت تبينها وعرضها دبوجب قرار ؾبلس وزراء العدل العرب وقد كلفت جامعة 

 مسودة لبلتفاقية بُت الدول العربية ؼبكافحة ظاىرة االذبار بالبشر. بإعدادالدول العربية السودان 
اؼبسودة اآلن شارفت على  أن، الربؼبان السوداين، اإلنسانهتاين علي نور الدبة نائب رئيس عبنة التشريع والعدل وحقوق  أ/ أكدتوقد  -

 االنتهاء وسيتم تقديبها للجامعة العربية قريباً.
 ت اليت تتم حملاربة الظاىرة.الة بالتحو غرئاسة اعبمهورية ؽبا متابعة لصي أنوضحت أو 

مقارنة بين االتجار بالبشر  (1)العاملُت باػبارج بادر دبسودة القانون بالتنسيق مع عبنة التشريع والعدل بالربؼبان.جهاز شؤون  أنوقالت 
 والهجرة غير الشرعية

 ( يوضح أوجو الشبو بين جريمتي االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين2جدول رقم )
 الهجرة غير الشرعية االتجار بالبشر الرقم
 جريبة جريبة 1
 ىي ىجرة يف حد ذاهتا تتضمن نوعا من اؽبجرة بنقل الشخص من دولة ألخرى 2
 اؼباديهتد  إيل ربقيق الربح أو الكسب  يهد  إيل ربقيق الربح أو الكسب اؼبادي 3

 بين جريمتي االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين االختالف( يوضح أوجو 3جدول رقم )
 الشرعيةالهجرة غير  االتجار بالبشر الرقم
 ال يتطلب ذلكطوال عملية  االختطا يفًتض اللجوء إيل القوة أو اعبرب أو اػبديعة أو  1

                                                           

 كبو آليات تشريعية وتنفيذية فاعلة ، مصدر سابق .  (1)
 (431االذبار بالبشر وخباصة األطفال ، مرجع سابق، ص ) - 1
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 االذبار أو خبل جزء أو مرحلة منها
 ال يتوافر ذلك .يف الدعارة، نقل األعضاء االستغبلليفًتض توافر قصد  2
بعد  اإلرادةيف حالة التهريب يكون للمهاجرين حرية  تكون الفريسة يف حالة سفر بعد عبورىم اغبدود 3

 عبورىم
 ماً ئعلى طابع عابر للحدود الوطنية دا ينطوي ليس بالضرورة أن يتم يف األفراد عرب اغبدود يبكن أن وبدث داخل الدولة  4
القانوين مصدر الربح الرئيسي ىي أجرة التهريب غَت  مصدر الربح الرئيسي يعود على ؾبري االذبار 5

 للمهرب
ال توجد عادة أي عبلقة مستمرة بُت اؼبهربُت  قد تستمر العبلقة بُت ؾبري االذبار والضحايا 6

 واؼبهاجرين بعد وصول اؼبهاجر إيل مقصده
 (.429اؼبصدر: االذبار بالبشر وخباصة األطفال، ص )

بواسطة تاجر يقوم بعملية  استقباؽبمولبلص فبا سبق أن االذبار بالبشر ىو ذبارة سبثل السلع فيها أشخاص يبكن ذبنيدىم أو تنقيلهم أو 
 النقل والتنقيل وغَته بُت دولة مصدرة ؽبذه السلع )األشخاص( وأخري عارضة ؽبذه السلع.

وهتريب الغرباء أو هتريب اؼبهاجرين غَت الشرعيُت وقد ورد تعريفو يف برتوكول األمم ولذا هبب أن يبيز قانون مكافحة االذبار باألشخاص 
م )بروتوكول هتريب اؼبهاجرين( وعلى خبل  االذبار باألشخاص والذي 2000اؼبتحدة ؼبكافحة هتريب اؼبهاجرين عرب الرب والبحر واعبو عام 
مًا بُت الدول ذلك أنو يتطلب عبور اغبدود بالتايل يتضمن )دخول غَت ئاء يتم دايبكن أن يتم بُت الدول ؿبليًا ودولياً، فإن هتريب الغرب
باؼبتطلبات الضرورية  االلتزامدون  يعٌت الدخول غَت الشرعي يف ىذا السياق )عبور اغبدود شرعي( للشخص إيل بلد ليس لو فيو وضع قانوين

 . (1)للدخول الشرعي إيل الدول اؼبستقلة(
نتشاراً وتأثَتاً نفوس الناس على ثقافتهم الغَت سليمة ا ىن تبدأ بالتوعية من خبلل الوسائل اإلعبلمية ألهنا األسرع واألقو إن اؼبشكلة ربتاج أ

  :االتجار بالبشر انتهاك لحقوق اإلنسانوتصل لكل فئات غنية وفقَتة.
ر من العبودية جبميع أشكاؽبا. إن االذبار باألطفال يقلل من ق حق اإلنسان الشامل يف اغبياة واغبرية والتحر إن االذبار بالبشر يف جوىره، وبرّ 

 (32)شأن حاجة الولد األساسية لينمو يف بيئة آمنة ومن حقو يف التحرر من اإليذاء واالستغبلل اعبنسي.
أكثر ضعفاً وقابلية  بالبشرضحية عملية االذبار هبعل  فقدان الدعم العائلي واالجتماعييؤدي لاالذبار بالبشر يؤدى للتفكك االجتماعي، 

، لبلنصياع لتهديدات التجار وطلباهتم، ويساىم بطرق عدة يف تدمَت البٍت االجتماعية، ينزع االذبار بالبشر األطفال من أىاليهم وأقارهبم
ومن جيل إىل آخر، ما يؤدى  نعهم من النمو الطبيعي واألخبلقي، يعيق االذبار بالبشر انتقال القيم الثقافية والعلم من األىل إىل الطفلويب

 (4)إىل إضعا  عمود رئيسي من أعمدة اجملتمع.
 من آثار االتجار بالبشر : 

 .االنعكاسات االجتماعية .1
                                                           

 (.432-431االذبار بالبشر وخباصة األطفال ، مرجع سابق، ص ص: ) (1)
 (.494 – 487( االذبار بالبشر وخباصة األطفال ، ص ص )2)
 (.91، ص )2011، 1قانون اؼبصري والتشريعات اؼبقارنة، رامي متوايل القاضي، دار النهضة العربية، ط( مكافحة اإلذبار بالبشر يف ال3)



 االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في القرن االفريقي )الصومال نموذجًا(
 محمد د.حليمة حسين

 

     Route Educational and Social Science Journal    

400             Volume 5(6), April 2018 

 
 

 اآلثار السياسية واالقتصادية .2
 .اآلثار النفسية .3
 .اآلثار اعبسدية والصحية .4

 :ىي المشاكل الصحية التي يعاني منها ضحايا االتجار بالبشر
 دبا فيها اإليدز. األمراض اعبنسية .1
 اػبصوبة نتيجة لعمليات اإلجهاض اؼبتكرر. انعداماغبمل جراء االغتصاب أو البغاء أو  .2
 الرئة(. –سوء التغذية وما يعقبو من مشاكل )األسنان  .3
 شاقة ولساعات طويلة. بإشغالالتشويهات اليت ربدث من جراء استعمال العنف اعبسدي أو من جراء القيام  .4
 تعاطي العقارات الطبية أو اؼبخدرات.اإلدمان على  .5
 األمراض النفسية من جراء التعرض للتعذيب والًتىيب. .6
 (1) )جراء الشر  مثبًل(. القتل ربت مسميات أخرى .7

 المبحث الرابع: آثار االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الصومال:
اقتصادية ومستوى معيشي  إمكاناتتتوفر فيها  أخري إىلؿبدودة  إمكاناتؽبجرة دبفهومها اؼبتداول اليوم االنتقال من دولة نامية ذات 

قيام صبوع غفَتة من  أن إالمنذ فجر التاريخ ،  اإلنساناؼبهاجر يف بلده ، واؽبجرة وان كانت ظاىرة واكبت حياة  اإلنسانيفتقدىا  أفضل
البؤساء والفقراء برحلة يائسة يف عرض البحر األبيض التوسط باستقبلؽبم لقوارب متهالكة تكاد ال تصمد يف وجو أمواج البحر العاتية ، 

 اإلنساين قضية مقلقة ومؤرقة للمجتمع إىلالقارة األوروبية حول اؽبجرة  إىلووقوعهم يف براثن اؽببلك واؼبوت اعبماعي بغية الوصول 
واغبكومات اؼبعنية علي حد سواء ، وبات اعبميع يتحدث عن أنبية البحث عن األسباب والدوافع اغبقيقية اليت ربمل اؼبهاجرين علي 

اليت  اإلنسانيةالسبل والوسائل الكفيلة بوقف ىذه الكارثة  وإهبادومواجهة اؼبوت احملقق يف أعماق األبيض اؼبتوسط،  , اؼبخاطرة حبياهتم
 . تفاقم يوما بعد يومت

اليت تدفع اؼبهاجرين دبختلف جنسياهتم وخلفياهتم االجتماعية للتضحية حبياهتم وأمواؽبم وركوب قوارب اػبطوب واؼبخاطر واالرسباء  األسباب
يد وتدين مستوى الدخل يف أحضان البحر اؼبتبلطم األمواج تكاد تكون متشاهبة ، فالبطالة اؼبستفحلة يف بلداهنم والفقر اؼبدقع وقلة ذات ال

حملاولة االنسبلخ من الواقع ، والنظر  اإلنسانواالضطهاد السياسي وانسداد األفق وعدم القدرة على توفَت متطلبات اغبياة كلها عوامل تدفع 
ر لتكبد األخطار واؼبصاعب اغبياة من زاوية التشاؤم والشعور باغبرمان ، واالرربال كبو اجملهول ، واؽبد  األظبى الذي وبفز اؼبهاج مرآة إيل

الفردوس األورويب " الذي لطاؼبا تراقص يف عينيو، واؼبتمثل يف اغبصول علي فرص حياة كريبة  " واؼبتاعب ىو ربقيق حلم األقدارواستسهال 
ة الواقع اؼبعيشي ، وتأمُت وظيفة مرموقة بعائد مادي واعد ، وتوفَت مستلزمات اغبياة من سكن الئق وتعليم راق وصحة جيدة ، لكن صور 

جنة الشمال " ليست وردية دوما كما يرظبها اؼبهاجر يف ـبيلتو ، فاحملظوظ من اؼبهاجرين والذي قبا من أنياب األبيض اؼبتوسط ينتهي  " يف
ندماج والتأقلم مع يف أوربا ، وهبد صعوبة بالغة يف اال واإلنبالبشكل مؤقت يف ـبيمات اللجوء اليت تعاين من التكس  اإلقامة إىلبو اؼبطا  

طيو ؼبئات  اجملتمع األورويب اؼبغاير يف اللغة والعادات والتقاليد وردبا الدين ، ووارد أن يًتاءى لو شبح البطالة والفقر واغبرمان من جديد بعد
  !! األميال من الصحاري اعبرداء والبحار اؽبوجاء فرارا منو

                                                           

 (.91( مكافحة اإلذبار بالبشر يف القانون اؼبصري والتشريعات اؼبقارنة، مرجع سابق، ص )1) 
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 انتشار الجرائم في الدول المهاجر إليها:
ومن مث فإن من اؼبال يعترب األشخاص اؼبنقولُت من دولة ألخرى فًتة تواجدىم يف ىذه الببلد دبثابة فرصة للثراء للعودة بأكرب مبلغ  

رىا يف دول اؼبقصد نتيجة لظاىرة االذبار بالبشر صو اؼبتاجرين يقومون باستغبلؽبم يف أعمال ؿبرمة أو فبنوعة، حيث تنتشر اعبرائم بكافة 
 د أي انتماء أو والء من قبل األشخاص اؼبتاجر هبم ذباه الدول اليت يقيمون هبا.لعدم وجو 

ويؤدى انتشار اعبرائم إىل حدوث العديد من التداعيات األمنية وانتشار اعبريبة واإلرىاب فدول اؼبقصد تكون معرضة للكثَت من  
ا ومن مث تصعب السيطرة عليهم وضبطهم وقد ربتاج إىل نشر قوات إضافية تواجد ىؤالء األفراد غَت اؼبثبتُت وغَت اؼبعروفُت ؽب نتيجة اعبرائم

 (1).لغرض سيطرهتا على الدول
 اآلثار األمنية:

وتعد األخطار األمنية من أسوأ أخطار مشكلة اؽبجرة غَت الشرعية، ألن نسبة اعبريبة تزداد يف وجود اؼبهاجرين غَت الشرعيُت  
األول إىل ربصيل اؼبال، ومن مث تلجأ سلوكيات إجرامية تتضمن السرقة وترويج اؼبخدرات واؼبنوعات ضمن األقلية اليت تسعي يف اؼبقام 

 والتهريب كوسيلة لتحصيل اؼبال بسرعة.
 ومن أىم األخطار السلبية للمهاجرين غير الشرعيين في المجاالت األمنية ما يلي:

يتعارض مع األفكار واؼببادئ والقيم السائدة يف اجملتمع وىبالف  ىو ارتكاب السلوك غَت السوي الذي ارتكاب السلوك اإلجرامي: .1
 الشعور العام للجماعة. ولذلك ربرمو الدولة لضرره على اجملتمع وتعرض على مرتكبو العقوبات.

خدرات أو االذبار يف اؼب اإلجرامييبيل اؼبهاجرون غَت الشرعيُت إىل ارتكاب السلوك  االنضمام للعصابات اإلجرامية وتكوينها: .2
واؼبمنوعات للحصول على اؼبال، ومن أجل ذلك قد يرتكبون أفعااًل إجرامية أخرى. تتمثل يف السرقة والقتل إلشباع رغباهتم 
وطموحاهتم فالسلوك اإلجرامي الفردي ليس موروثا، ولكنو يكتسب من خبلل احتكاك الفرد مع غَته من األفراد من خبلل وسائل 

تعد عنو عندما ينخرط يف ؾبموعة بوالشخص يتعلم اإلجرام عندما ينخرط يف ؾبموعة سبيل ؼبخالفة القانون، وي االتصال اليت منها التعلم،
 وبًتم أفرادىا القانون.

األمن الوطٍت والسياسي من خبلل إمكانية زرع عمبلء وعناصر ـبربة وسط اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، فبا يؤدى إىل ظهور اػببليا  ديدهت .3
  ربدث نزاعات ومشكبلت أمنية يف الدول اؼبستقبلة للمهاجرين.اليت اإلرىابية

اؼبساعدة على هتريب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول اؼبهاجر إليها لزعزعة أمنها، فضبًل عن إمكانية ظهور األفكار اؼبتطرفة  .4
 وانتشارىا.

 ة لزعزعة أمنها واستقرارىا.استغبلل أصحاب الفكر اؼبتطر  ؼبن ينتمون لدولة معادية فرصة الدخول إىل الدول .5
 منافية لآلداب وخرق القوانُت والنظم اػباصة حبماية اؼبلكية الفكرية. ألفكارالًتويج  .6
 صعوبة االستدالل أحياناً على مرتكيب اغبوادث واعبرائم من اؼبخالفُت. .7
 اؼبخدرات.العمالة غَت اؼبشروعة تزيد من ارتكاب جرائم السرقة والنصب والكسب غَت اؼبشروع وترويج  .8

 (1)تكبد اؽبجرة غَت الشرعية لدولة أعباء مادية ؼببلحقة واحتجاز وتسفَت ىؤالء اؼبهاجرين.
                                                           

 (. 95م، ص )2010،  1( عمليات االذبار بالبشر، ىاين السبكي، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية، ط1)
 (.112، ص )2010( العبلقة بُت اؽبجرة غَت اؼبشروعة وجريبة هتريب البشر واالذبار هبم، عبد اهلل سعود السراين، جامعة نائف، الرياض، الطبعة األوىل، 1)
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 الصومال: في المهاجرين  هريباالتجار بالبشر وت
شخصاً وىؤالء األشخاص يدخلون السودان من ثبلثة  900 بطرق غَت شرعية عرب السودان ايبلغ عدد الصوماليون الذين سافرو   
 ىي: ذمناف

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا ويبلغ عددىم حوايل  إىليف دولة إثيوبيا ويتجهون  يم الصومايللقاإلويت ومن يب: من دولة ج المنفذ األول
منازل ضيقة وغَت مروبة يف شخصًا شهرياً. وبعد وصول ىؤالء األشخاص إيل العاصمة يتعرضون للكثَت من اؼبشاكل تبدأ بإسكاهنم  550
 إيل العاصمة اػبرطوم.ومنها يتجهون وبطرق غَت رظبية إنزاؽبم قرب اغبدود السودانية و نقلهم ومن مث  اصمةيف الع

يسافرون إيل  ،السودانها شخصًا شهريًا ومن 300-250عددىم من  ويًتاوح: من دولة كينيا إيل دولة جنوب السودان المنفذ الثاني
 العاصمة اػبرطوم ويواجهون أيضا نفس اؼبشاكل السابقة.

يسافرن بطرق غَت  البليتشخصًا شهرياً. ويبلغ عدد النساء  60-50: من اليمن إىل ميناء بورتسودان ويبلغ عددىم  المنفذ الثالث
واالعتداءات  اعبنسية مثل االبتزاز  األذىمن  ةكثَت نساء يتعرضون ألنواع  الامرأة شهريًا وىؤالء  180%من صبلة اؼبسافرين أي 20شرعية

 والضرب اؼبربح.
 يبكن إصبال األضرار اليت يتعرض ؽبا الصوماليُت اؼبسافرين بطرق غَت شرعية كاآليت:

 ظرو  معيشية صعبة تبدأ من خروجهم من منازؽبم إيل أن يصلون لوجهتهم. .1
 ظرو  قاسية حيث الربد القارس واألمراض دون عناية.واالنتظار الطويل يف نزال اؼبسافرون قرب اغبدود إ .2
 حوادث مرورية مروعة نتيجة إطفائهم ألنوار السيارات اليت تنقلهم ـبافة أن تراىم الشرطة أو حرس اغبدود .تعرض  .3
 .عدم السماح للمسافرين من النزول من العربات وإجبارىم علي قضاء حاجتهم داخل السيارة رجاال ونساء .4
يستغلون اؼبسافرين و سلحون اؼب ة اغبقيقية ؽبؤالء اؼبسافرين عندما يصلون غبدود ليبيا حيث يتواجد ىناك السماسرةتبدأ اؼبعان .5

األموال من أىاليهم ويهددوهنم بالسجن أن مل  وهبربوهنم علي طلب، ويأخذون منهم ما معهم من أموال ،ؼبصاغبهم الشخصية
 يفعلوا ذلك.

 ذي جسيم والتجريح والسجن وإبقائهم يف أماكن ضيقة مدة طويلة من الزمن.األتعرض اؼبسافرين للضرب اؼبربح و   .6
اغلب  هبرب%منهم لتجاوزات أخري حيث 20%من النساء الذين يسافرون هبذه الطريقة الغَت شرعية ويتعرض 9اغتصاب  .7

 (1)جسيم. ألذىيتعرضن  وإالالنساء للزواج فبن يرافقوهنم يف الرحلة 
 :مراحل االتجار بالبشر

عن طريق اػبطف أو التهديد أو التغرير بإعطاء وعود لعرض عمل  اؼبرحلة األوىل: الضحية تصل إىل التجارة بطرائق متعددة أنبها اإلكراه
 ستغبلالً للظرو  اؼبعيشية.اأفضل 

للضحايا خاصة النساء  أو بإكراه ربت التهديد من خبلل حجز حرية اغبركة باالستغبللاؼبرحلة الثانية: يتم نقل الضحية باػبداع أو 
قد تباع أو خبلل عملية النقل  اغتصابالء النساء إىل ؤ واألطفال سواء داخل الببلد أو خارجها باحتجاز وثائق السفر وغالباً ما يتعرض ى

رجال األمن واؽبجرة أن عملية النقل لن تتم دون أن يكون ىنالك تورط من  الطبيعيأكثر من مرة قبل الوصول إىل الوجهة النهائية ومن  اؼبرأة
 .اؼبعابر اغبدوديةعرب 

                                                           

 .30/6/2015يقيا العاؼبية، اػبرطوم،  ( حجم الظاىرة االذبار بالبشر، على الشيخ  ؿبمود ، ورقة مقدمة لورشة عمل عن االذبار بالبشر، جامعة إفر 1)
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 النساء اؼبرحلة الثالثة: الوصول للوجهة النهائية عندما تصل الضحية إىل  الوجهة النهائية ذبرب على العيش حياة كحياة العبيد وغالبًا ما ذبَت
وتفقد الضحية حريتها يف تقرير مصَتىا لتستمر االنضمام إىل ؾبموعات منظمة من اؼبتسولُت  أو باإلكراهواألطفال على الدعارة والزواج 

بالعيش ربت التهديد بتسليمها للسلطات اؼبسئولة يف ظرو  غَت إنسانية ويبكن أن تعيش كالعبيد يف بلدىا فنرى ذلك يف عصابات التسول 
 (1) واؼبخدرات وشبكات الدعارة داخل الببلد.

اؼبرحلة  تأتىكتشا  عن الضحية بعد ذلك اختيارىا. مث : مرحلة البحث واال األوىلاؼبرحلة  تبدأ االذبارأن مراحل  للباحث من ذلك يتضح
 طريقة كانت. بآيهبا  لبلذبارعليها وإجبارىا وهتديدىا  والتأثَتالثانية دبحاولة الضغط على الضحية 

 ودخول الضحية يف دائر ة ال تستطيع اػبروج منها.  الفعليتتضمن القيام باالذبار  فهيأما اؼبرحلة الثالثة: 
 :  وجاءت أىم النتائج والتوصيات على النحو التالي

فكلما زادت معدالت  الصعب فصل جرائم االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين عن اؽبجرة غَت الشرعية حُت توجد بينهما عبلقة طردية من
اؽبجرة غَت الشرعية كلما ارتفعت معدالت جرائم االذبار بالبشر. وعدم فعالية التنسيق بُت دول اؼبهجر ودول اؼبعرب ودول اؽبجرة غَت 

 الشرعية إنعكس سلباً على فعالية جهود مكافحة االذبار بالبشر وهتريب اؼبهاجرين.
 عرب والدول اؼبستقبلة للهجرة غَت الشرعية على كل اؼبستويات .التنسيق احملكم بُت دول اؼبصدر ودول اؼب

 
  

                                                           

 ( . 482( االذبار بالبشر وخباصة األطفال ، مرجع سابق، ص ) 1)
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 (.344م، ص )2011، 1النظام القانوين ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر ، خالد مصطفى فهمي ، دار الفكر اعبامعي،ط .20
/ بروتوكول األمم اؼبتحدة اػباص دبنع وحظر ومعاقبة اإلذبار باألشخاص، خباصة النساء RES/25/55وثيقة أفبية رقم  .21

تفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية، أعتمدتو اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف دورهتا واألطفال، اؼبكمل اإل
م، على 2003كانون األول / ديسمرب 25م تاريخ النفاذ يف: 2000/ تشرين الثاين/ نوفمرب 15اػبامسة واػبمسون، اؼبؤرخ يف 
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