
البشر و��ر�ب  ب غسل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار 

 املهاجر�ن 

م٢٠٢١ أغسطس  



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 2       

 

 
 

 

 

 

 

 

ذات طبيعة طوعية و�عاونية مســـــتقلة عن أي هيئة أو منظمة    العمل املا�� ملنطقة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال أفر�قيا  �عت�� مجموعة

ــأ بناًء ع�� معاهدة دولية، و�� ال�ي تحدد عملها ونظمها وقواعدها   ــا��ا، ولم تنشـ دولية أخرى، تأســـســـت باالتفاق ب�ن ح�ومات أعضـ

 مجموعة العمل املا�� لتحقيق أهدافه
ً
 .او�جراءا��ا، وتتعاون مع الهيئات الدولية األخرى وخصوصا

 

:  املا�� للشرق األوسط وشمال أفر�قيا ز�ارة املوقع االلك��و�يملز�د من املعلومات حول مجموعة العمل 

http://www.menafatf.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا 2021© 

 ،
ً
 أو جزئيا

ً
مسبق من مجموعة   أذن كتا�يع��  دون ا�حصول جميع ا�حقوق محفوظة. ال يجوز القيام بنشر هذا املستند أو إعادة إصداره أو ترجمتھ، �ليا

د اإللك��و�ي:  ، عنوان ال��ي 97317530627 00مملكة البحر�ن، فاكس:  –، املنامة 101881ق األوسط وشمال أفر�قيا، ص. ب: شر العمل املا�� ملنطقة ال

info@menafatf.org   
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 امل�خص التنفيذي

  ، مل�افحة هذه ا�جر�مة، ال سيما الدول ع�� أع�� مستو�ا��ا من  واهتمام  كب�� ال�ي وجدت صدى   من ا�جرائم   موال جر�مة غسل األ 

  ما توصلتاستخدام آخر  بلتطورات  ل ومواكب��م    الطرق واألساليب لتنفيذ تلك ا�جرائممختلف    �ماستحدا�و   موال  غاسلو األ اعتماد  

  موال  أل ، وكذلك استغالل �عض ا�جاالت ال�ي ال تخضع للرقابة �ش�ل �امل أو فعال يمكن تمر�ر اإليھ التقنيات واملنتجات املالية

سواء �خصائص تتم��    الصعو�ات ال�ي قد تكتنف عملية الرقابة الفعالة أو تحد م��ا، �� ظل    ، وذلكوتنفيذ العمليات املالية ع��ها 

 االل��ام بتطبيق متطلبات الرقابة واالل��ام وغ��ها. عدم ��ا تلك القطاعات أو لثغرات �� نظم الرقابة واملتا�عة و 

 

املتخصصة ال�ي تصدر �� هذا    قليميةنجد أن التقار�ر الدولية واإل،  جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  ع��و�نظرة معمقة  

تنامي هذه ا�جرائم   إ��  دول  العر�ية و الصعيد اإلقلي�ي والدو��، غ�� بمعزٍل عن الدول    باضطراد ع��الشأن، �ش�� �ش�ل وا�ح 

، خاصة تلك ال�ي تقع �� طرق ومسارات ال�جرة ال�ي �سلكها املهاجر�ن، أو تلك ال�ي تتشارك حدود  ياأفر�قمنطقة الشرق األوسط و 

التقر�ر   بحر�ة أو تناول هذا  للمهاجر�ن. وقد  تمثل وجهة  بالبشر    قليميةا�جهود اإل   بر�ة مع دول  والدولية مل�افحة جرائم االتجار 

تجاه و��ر�ب املهاجر�ن، و  االتفاقيات واملعاهدات ذات العالقة    موقف الدول األعضاء �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا 

، والعمل ع��  لتطبيق هذه االتفاقيات ووضع أطر قانونية �عا�ج هذه ا�جرائم  وجهودها  بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، 

ا�خصوص  هذا   �� القائمة  القوان�ن  التوقيع ع��  مالئمة  �� سبيل  �ع��ضها  ال�ي  والتحديات  ذات    قليمية اإل  املعاهدات،  والدولية 

 ، وال�ي �عد نقطة البداية �� جهود امل�افحة.  ةالصل 

 

 أفرد هذا التقر�ر ح�� مقدر آلثار جائحة �ورونا  
ً
امل��امنة مع ف��ة تنفيذ هذا املشروع، حيث قدم نبذة عن آثار    19�وفيد  – أيضا

لهم، والتغ��ات ال�ي طرأت  وتوقف ا�خدمات ال�حية   املال�� إغالق  يظل � ا�جائحة ع�� �حايا االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �

�   ع�� صور وأساليب االستغالل ال�ي �ستخدمها املتاجرون واملهر�ون، �لها  ساعد بصورة كب��ة �� ا�حد من قدرة  توفر عوامل قد 

 من خطر اإلصابة با�جائحة وظروف العمل    واالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن   موال  ا�جهات ا�ختصة بم�افحة جرائم غسل األ 
ً
خوفا

 ، و�التا�� تقليص �شاطها.غ�� املستقرة بالنسبة للعامل�ن �� هذه ا�جهات

 

  �� تتبع  ال�ي  الطرق واألساليب  املهاجر�ن    ارت�اب وتمثل  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  ا�جرائم، وتضع  جرائم  م�افحة هذه  أمام  تحدي 

العديد من التحديات أمام ا�جهات ا�ختصة �� م�افح��ا �� امتحان وا�ح لقدرة الدول ع�� التصدي �خاطر هذه ا�جرائم، فضال  

تطبيق إجراءات وقائية استباقية،   إ�� فهم ورؤ�ةامحاولة  و عن  تنفيذ هذه ا�جرائم وتقييم مخاطرها،    لوصول  وا�حة عن سبل 

والعمل ع�� وضع اس��اتيجيات مل�افح��ا و�شراك جميع األطراف املعنية من ا�جهات ا�ح�ومية وغ�� ا�ح�ومية، مع التشديد ع��  

ا�خاص  دور  ا نظمات  وامل  القطاع  وا�جتمع  للر�ح  الهادفة  فهم  ملد�ي  غ��  الت ��  ووضع  ا�جرائم  تلك  ملراقبة  مخاطر  الالزمة  داب�� 

 التدفقات املالية املرتبطة ��ا. 
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املعلومات   تبادل  فإن   ،
ً
آنفا املذ�ورة  الطرق واألساليب  إ��   

ً
مجال    وأفضل واستنادا  �� الدو��املمارسات  منطقة    التعاون  ب�ن دول 

�� الدراسة، ومناقشة   النظ��ة املشاركة  قليمية األعضاء �� ا�جموعات اإل  خرى و�ي��ا و��ن الدول األ   أفر�قيا الشرق األوسط وشمال  

من خالل التعرف ع��  وذلك    االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، التحديات واملعوقات �� م�افحة التدفقات املالية املرتبطة بجرائم  

 .  أفر�قياقة الشرق األوسط وشمال طو��ر�ب املهاجر�ن بمن االتجار بالبشر جرائم  األموال الناتج عنمالمح وخصائص جرائم غسل 

 

 �� الوقوف ع�� األساليب واألنماط ال�ي قد تحتمل  
ً
جرائم    ع��  موال  تنفيذ عمليات غسل األ ل و�� ظل األسباب ال�ي تقدمت، ورغبة

املهاجر�ن  بالبشر و��ر�ب  اقتصاديات  االتجار  تأث��ات كب��ة ع��  لھ من  ملا  ال��ك�� عليھ  باإلضافة ألهمية هذا املوضوع وضرورة   ،

الثالث�ن الذي عقد بمدينة القاهرة، جمهور�ة مصر العر�ية خالل  الدول، وسالمة أداء مؤسسا��ا املالية، فقد وافق االجتماع العام  

وصية املرفوعة من فر�ق عمل املساعدات الفنية والتطبيقات �� لقاءه التاسع  م، و�ناًء ع�� الت 2019نوفم��    28إ��    26الف��ة من  

تنفيذ مشروع تطبيقات جديد حول "غسل األ  ع�� جر�م�ي االتجار    موال  والعشر�ن ع�� هامش االجتماع العام، حيث وافق ع�� 

العام   بداية  من  املهاجر�ن"،  و��ر�ب  من  م.  2020بالبشر  اق��اح  ع��  بناًء  من  ليبيا    دولةوذلك  �ل  املشروع  رئاسة  يتو��  بحيث   ،

إ��    مصر  جمهور�ة   باإلضافة  التو�سية،  وا�جمهور�ة  عملالعر�ية،  هذا  فر�ق  لتنفيذ   
ً
خصيصا بمشاركة    ش�ل  اململكة  املشروع 

تتوالها سكرتار�ة    ليبيا، واململكة املغر�ية، بجانب مهام التنسيق والسكرتار�ة ال�ي  دولة  األردنية الهاشمية، وجمهور�ة السودان، و 

املشروع   تنفيذ  دعم   �� بفعالية  �ساهم  وا�جر�مة  ا�خدرات  بم�افحة  املع�ي  املتحدة  األمم  مكتب  أن  بالذكر  ا�جدير  ا�جموعة. 

 . املشروع ودعمھ باملراجع واإلحصائيات واملؤشرات املتوفرة �� قاعدة بيانات املكتب إعداد تقر�رواملشاركة �� 
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 فصل تمهيدي 

 مقدمة 

�� البشر و��ر�ب املهاجر�ن من أخطر ا�جرائم   بل �عت�� �ل    ، واحدة � العصر ا�حديث، و�� ليست جر�مة  � �عت�� جرائم االتجار 

جر�مة م��ا ظاهرة منفصلة و�ن �انت الثانية من ضمن مسببات األو��، إال أن كالهما ينطوي ع�� مخاطر عالية الرتباطها ب�حايا  

العمر�ة، ووقع هذه ا�جرائم �� �ل    األجناس ومختلف من �ل   توجد    ا�جتمعات الفئات  املتحضرة والتقليدية ع�� حٍد سواء. كما 

ية تنشق من هذه ا�جرائم مما �ش�ل تحدي �� م�افح��ا والتصدي لها لتشع��ا واستمرار تجدد األساليب والطرق  فرع  أخرى جرائم  

��ا.   ترتكب  لعمليات جرمية    ال�ي  ت�ون مدخل  أن  يمكن  ا�جرائم  الصدد، فإن هذه  �� هذا  ال�ي تجرى  للتقار�ر والدراسات   
ً
ووفقا

   ا�جرائم.هذه   ارت�ابمن وراء  مهمة� تحقيق مداخيل وعوائد واسعة االنتشار �� �ل أنحاء العالم، و�التا� 

ا�جهات املطالبة  جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن تضع عدد من االل��امات ع��  ووفقا لتوصيات مجموعة العمل املا�� فإن  

ية  والدول  قليميةاإلوغ��ها م�ى ا�جهات    عن مجموعة العمل املا��   التقار�ر الصادرة ، حيث أظهرت  الناتج ع��ا  موالم�افحة غسل األ ب 

�ل  .  أفر�قياوال سيما منطقة الشرق األوسط وشمال    ، ��ذه ا�جرائم ع�� مستوى العالموجود العديد من األ�شطة ذات العالقة  

عن  الوسائل غ�� �عيد    متحصال��ا �ش�ى  ا�جرائم وغسلالناتج عن هذه    موالاأل ذلك قد خلق املز�د من ا�خاطر ال�ي قد تنشأ عن  

املالية،   املؤسسات  من  وغ��ها  بالبنوك  الصلة  ذات  املالية  للمعامالت  الرسمية  نحو  األطر  املتحصالت  هذه  توجھ  أن  يمكن  كما 

 واألقل عرضة للرقابة من قبل السلطات الرقابية.  األقل  القطاعات
ً
 تنظيما

عن االتجار �� البشر و��ر�ب    موال الناتجيتناول عمليات غسل األ  و�� ضوء ما سبق فقد �شأت ا�حاجة إ�� تنفيذ مشروع تطبيقات

، ومدى قدرة النظم واإلجراءات  هذه ا�جرائم  الناتج عن موال  عمليات غسل األ ا�خاطر املتعلقة � ، يتطرق إ�� دراسة حجم املهاجر�ن 

مل�افحة غسل   ال�ي    األموال ع��املوضوعة  العملية  ا�حاالت  من  استعراض عدد  ا�خاطر، وكذلك  تلك  من  تتضمن كشف  ا�حد 

الصلة ذات  اإلجرامية  ا�خططات  بتنفيذ  ا�خاصة  ا�خططات  االس��شادية  لبعض  املؤشرات  من  لعدد  التوصل  ا��  باإلضافة   ،

 املتعلقة بذلك.   

من   مز�د  إ��  وا�حاجة  املهاجر�ن،  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  جرائم  م�افحة  عاتقها  ع��  يقع  ال�ي  ا�جهات  ب�ن  التداخل  خالل  ومن 

إنفاذ   لهذه ا�جرائم من و�االت القانون وجهات  ال�ي تتصدى  لفائدة أهداف البحث العل�ي، ولفائدة ا�جهات  األبحاث والدراسات 

 لعدد من اإلرشادات مهمةرأسها املؤسسات املالية وغ�� املالية، يوثق هذا التقر�ر ملمارسات    القانون وغ��ها من ا�جهات ع�� 
ً
، ومقدما

 . واألدلة واملعلومات القيمة ال�ي تخدم مصا�ح هذه ا�جهات

 أهمية املشروع 

، �� إطار عمل مجموعة  ))عن جرائم االتجار �� البشر و��ر�ب املهاجر�ن  الناتج    موال  موضوع البحث يندرج تحت مس�ى (( غسل األ 

 ألولو�ات رئاسة مجموعة    أفر�قياالعمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  
ً
�� مجال التطبيقات واآللية املعتمدة لذلك، واعتبارا

ليبيا دراسة مشروع تطبيقات جديد حول "غسل    ة  دول م، اق��حت  2019للعام    أفر�قياالعمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  

وتوف��  موال  األ  املهاجر�ن"،  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  لتعر�ف  ع��  الشرق   أساس  ملنطقة  املا��  العمل  بمجموعة  األعضاء  الدول 

أن   يمكن ا�جرائم، وال�ي السياسات املتبعة مل�افحة هذه   ع�� الناشئة من هذه ا�جرائم وا�ع�اسها باآلثار  أفر�قيا األوسط وشمال  

م، �عمل أي تقر�ر  2004، حيث لم تقم ا�جموعة منذ إ�شا��ا �� العام  و�عاق��اوكشفها   املبذولة ملنعها ا�جهود �� ال��اية �� �ساعد

 . من املتحصالت ا�جرمية ل��ر�ب املهاجر�ن واالتجار بالبشر موال تطبيقات يخص غسل األ 
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 أهداف املشروع وصف و 

املشروع وصف 

املرتبطة   .1 املشروعة  غ��  املتحصالت  لغسل  اإلجرامية  واملنظمات  ا�جرم�ن  من قبل  املتبعة  الطرق  إ��  املشروع  سيتطرق هذا 

 بجر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. 

ر و��ر�ب  االتجار بالبش  موال الناتج عن جر�م�ي عرض وتحديد نطاق الدراسة ملوضوع مشروع التطبيقات �� مجال غسل األ  .2

املهاجر�ن، والتعرف ع�� الفرق ب�ن جر�مة االتجار بالبشر وجر�مة ��ر�ب املهاجر�ن، وعكس هذه املفاهيم ع�� أهداف تنفيذ  

 موالهذه ا�جرائم بجر�مة غسل األ   الناتج عناملشروع والغاية من القيام بھ لر�ط املتحصالت غ�� املشروعة  
ً
إ�� عرض    ، إضافة

أبرز املنشورات والدراسات الصادرة حول املوضوع، واملوارد املطلو�ة للقيام باملشروع، ورزنامة املشروع ال�ي ينب�� ع�� فر�ق  

العمل القائم ع�� تنفيذ املشروع اتباعها.   

 أهداف املشروع 

إيالء جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن امل�انة الالزمة من خالل إفرادها بدراسة مشروع   �� للمشروع  الرئي��ي  الهدف يتمثل 

م، وذلك من خالل  2019�� العام    أفر�قياوشمال    األوسطتطبيقات جديد �عت�� من أولو�ات مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق  

املتأتية من جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، و�عز�ز      موالدراسة مختلف ا�جوانب املرتبطة بموضوع غسل عائدات األ 

�� م�افح��ا والتصدي لها بفعالية، حيث من    أفر�قياجهود الدول األعضاء بمجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  

املتحصلة من جرائم  العائدات  �� غسل  املتبعة  الطرق واألساليب  �� فهم  الدول  (أ) مساعدة   :�� التقر�ر  �ساهم هذا  أن  املأمول 

ل األعضاء ��  �ش�ل أفضل، و(ب) تحس�ن قدرات الدو   أفر�قيااالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �� منطقة الشرق األوسط وشمال  

�� املنع والكشف وا�حد من خطورة هذه ا�جرائم لد��ا، (ج) تحس�ن نظم م�افحة غسل    أفر�قيا منطقة الشرق األوسط وشمال  

 . أفر�قيالدى الدول األعضاء �� مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  موال األ 

 :ي�� فيما  املشروع هذال  األساسية األهداف تتمثل  هذه الغاية، تحقيق  أجل  ومن

عل املش�لة وأ�عادها ع�� املستوى الوط�ي،   فهم وا�ح حول جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن و�سليط الضوء  ت�و�ن  .1

 .املتوفرة ومراجعة الدراسات البيانات تجميع طر�ق واإلقلي�ي، عن

واالتجاهات .2 الطرق  املتأتيةاأل  لغسل  املستخدمة والتقنيات واألساليب رصد  و��ر�ب    موال  بالبشر  االتجار  جرائم  من 

 .�أمثلة القضايا من مجموعة  املهاجر�ن وتقديم

وشمال   واملشا�ل  الرئيسية التحديات تحديد .3 األوسط  الشرق  ملنطقة  املا��  العمل  بمجموعة  األعضاء  الدول  تواجھ  ال�ي 

 ن و�عاق��ا. اكتشاف عائدات عمليات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر� �� أفر�قيا 

وذلك    أفر�قياللدول األعضاء بمجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  ،  2023-2020  إقليميةوضع اس��اتيجية   .4

بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وتجميع املؤشرات  موال املتأتيةمل�افحة ظاهرة غسل األ   أي  أو/و  التحذير�ة من جرائم االتجار 

  استخدامها يتم قد إضافية معلومات
ً
�� أفضل  لتطو�ر الحقا املتأتيةاأل  غسل  منع املمارسات  االتجار    موال  من عمليات 

 .و�عاقتھ بالبشر وكشفھ
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 أهم املصادر واملراجع ال�ي تم االستناد إل��ا 

، حيث بلغ عدد  ا�خاص باملشروع  بالرد ع�� استبيان طلب املعلومات  ا�حاالت العملية ال�ي وفر��ا الدول األعضاءاملعلومات و  .1

الدراسة   ال�ي شمل��ا  العملية  بالبشر  حالة عملية  24ا�حاالت  االتجار  بجرائم  املرتبطة  األموال  غسل  �عمليات  صلة  ذات 

املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا من دول مجموعة    و��ر�ب املهاجر�ن بلغ عدد ا�حاالت العملية  العمل  بينما   ،

مجموعة  من الدول األعضاء ��    عمليت�نحاالت عملية، وحالت�ن    ثالث  العمل املا��   �� مجموعةالواردة من الدول األعضاء  

 . )GIABAغرب أفر�قيا مل�افحة غسل األموال (

األ  .2 حول غسل  التطبيقات  ملشروع  ا�خصصة  ا�جلسة   �� قدمت  ال�ي  العملية  وا�حاالت  الناتج التجارب    جر�م�ي  عن   موال 

�� البشر و��ر�ب املهاجر�ن �� ورش املا�� ملنطقة ال   ةاالتجار  ب�ن مجموعة العمل  للتطبيقات و�ناء القدرات  عمل املش��كة 

  29،  ، وال�ي عقدت �� القاهرة، جمهور�ة مصر العر�يةأفر�قيا املا�� ��    ومجموعات العمل  أفر�قيا الشرق األوسط وشمال  

 .م2019أغسطس  2 –يوليو 

 . دول مجموعة العمل املا�� القوان�ن واللوائح والضوابط والتعليمات الصادرة لدى عدد من الدول األعضاء با�جموعة .3

 موال.�� عمليات غسل األ �� البشر و��ر�ب املهاجر�ن  االتجار�� مجال  قليميةاألوراق الصادرة عن ا�جهات الدولية واإل .4

 �عض املعلومات من خالل األخبار والتحقيقات ال�حفية والبيانات املنشورة ع�� املواقع ال�حفية واإلعالمية واإلن��نت.  .5

 نطاق املشروع 

 �شمل نطاق هذه الدراسة ثالث محددات أساسية ع�� النحو التا��: 

 الزمانية للدراسةا�حددات 

ا�جاهلية، وعند الفرس والهنود  �� عصور   االتجار بالبشر �� تجارة قديمة، امتدت ع�� العصور، من تجارة الّرق والعبيد عند العرب

  
ً
متعددة مثل  القدماء والصيني�ن واإلغر�ق والرومان إ�� االتجار باألطفال والدعارة، وتطورت أش�الها �� عصرنا ا�حا�� لتتخذ أش�اال

معات دول العالم  وال�ي �شمل �ل مجت ، وغ��ها من النماذج،  �سف�� الشباب إ�� بؤر التوتر، والتسول القسري واالتجار باألعضاء 

و�مثل   واملتقدم،  كال  النامي  من  العمر�ة  الفئات  وجميع  أن�ى)،  (ذكر،  األجناس  مختلف  ا�جرائم  هذه  �شملهم  الذين  ال�حايا 

 اب، كبار سن).ا�جنس�ن ( أطفال، شب 

 ا�حددات امل�انية للدراسة 

وذلك �� نطاق    أموال، تنفيذ عمليات غسل    املهاجر�ن ��دفباملمارسات تقع ضمن أ�شطة االتجار �� البشر و��ر�ب  و�� ال�ي ترتبط 

 .  أفر�قياالشرق األوسط وشمال  املا�� ملنطقةالعمل املا��، مع ال��ك�� ع�� دول مجموعة العمل  شبكة مجموعةالدول األعضاء ��  

 ا�حددات املوضوعية للدراسة 

ومن ضم��ا دول    العديد من الدول حول العالم  لدى   إش�اال مثل  و��ر�ب املهاجر�ن ت االتجار بالبشر    جرائم الدراسات أيضا أن    أثبتت 

 فادحة للدول ع�� املستوى السيا��ي واالجتما�� واالقتصادي،  هذه ا�جرائم  سبب  � ، و مال أفر�قيامنطقة الشرق األوسط وش
ً
أضرارا

استغالله  إضافة قبل    اإ��  تمو�ل  اإل جماعات  ا�من  خاللها  من  يتم  مالية  وعائدات  مداخيل  لتحقيق  ستتناول    �شط��ا.أجرامية 

وكيفية إخفاء امل�اسب غ�� املشروعة ال�ي تم ا�حصول عل��ا من هذا    موال،غسل األ جر�مة  و   هذه ا�جرائمدراسة االرتباط ب�ن  ال 

   .النشاط اإلجرامي، وكيف يمكن التمتع بامل�اسب غ�� املشروعة دون خوف من املصادرة

 

نصت املعاي�� الدولية  و   .ذات مصدر غ�� مشروعأموال  ضفاء الصفة الشرعية ع��  إ��    1�سيط  بمفهوم  " موالغسل األ "جر�مة  

 
1 Money Laundering - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org) 

https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223
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اتفاقي�ي فيينا و�ال��مو. و�نب�� عل��ا أن تطبق جر�مة غسل    موال أساس بتعر�ف جر�مة غسل األ   2الصادرة عن مجموعة العمل املا��

دات  تجر�م غسل عائ �� هذه االتفاقية ع��    6�افة ا�جرائم ا�خط��ة لتشمل أك�� عدد من ا�جرائم األصلية. وتنص املادة    موال ع��األ 

 ع�� النحول التا��:  ا�جرائم

لتجر�م األفعال    أخرى �عتمد �ل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانو��ا الداخ��، ما قد يلزم من تداب�� �شريعية وتداب��   -1

 :التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا

' بأ��ا عائدات جرائم، �غرض إخفاء1(أ)  أو    ، تحو�ل املمتل�ات أو نقلها، مع العلم  لتلك املمتل�ات  تمو�ھ املصدر غ�� املشروع  أو 

 مساعدة أي �خص ضالع �� ارت�اب ا�جرم األص�� الذي تأتت منھ ع�� اإلفالت من العواقب القانونية لفعلتھ؛ 

للممتل�ات أو مصدرها أو م�ا��ا أو كيفية التصرف ف��ا أو حرك��ا أو ملكي��ا أو ا�حقوق  2' تمو�ھ الطبيعة ا�حقيقية  ، إخفاء أو 

 جرائم.املتعلقة ��ا، مع العلم بأ��ا عائدات 

 :(ب) ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانو�ي

 جرائم.علم، وقت تلق��ا، بأ��ا عائدات ، اكتساب املمتل�ات أو حياز��ا أو استخدامها مع ال 1'

  ، املشاركة �� ارت�اب أي من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذه املادة، أو التواطؤ أو التآمر ع�� ارت�ا��ا، ومحاولة ارت�ا��ا واملساعدة 2'

 والتحر�ض ع�� ذلك و�سهيلھ و�سداء املشورة �شأنھ.

هو التعر�ف الوارد �� بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة االتجار باأل�خاص، ع�� وجھ    " االتجار بالبشر"التعر�ف املستخدم ملصط�ح  

دخل هذا ال��وتو�ول ح�� التنفيذ  .  ا�خصوص النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ضد ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية

 :�عّرف ال��وتو�ول االتجار بالبشر ع�� أنھ .2018من يناير  اعتبارا دولة أو انضمت إل��ا  173و 2003د�سم�� صادقت عليھ  25�� 

أو استقبالهم عن طر�ق وسائل ال��ديد بالقوة أو استخدامها أو غ�� ذلك من    إيواؤهم،أو    نقلهم، أو    نقلهم،أو    األ�خاص،تجنيد  "

من   االحتيال،  أو  االختطاف  أو  اإلكراه  استخدام  أو    ا�خداع،أش�ال  أوإساءة  أوموقف    السلطة،  تلقي    الضعف،  أو  العطاء 

يجب أن �شمل االستغالل ع�� األقل،  .  مدفوعات أو مزايا لتحقيق موافقة ال�خص السيطرة ع�� �خص آخر �غرض االستغالل

املمارسات املماثلة  استغالل �غاء الغ�� أو غ��ه من األش�ال االستغالل ا�جن��ي، أو العمل القسري، أو ا�خدمات، أو العبودية، أو  

 3".أو نزع األعضاء الستعباد، ا العبودية، أو

املهاجر�ن"ر�مة  ج  انتقال    " ��ر�ب  تدب��  يتم  حيث  ل�حدود،  عابرة  جر�مة  بأ��ا:  الدول  مختلف  لتشريعات  وفقا  �عر�فها  تم  كما 

، من أجل ا�حصول بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة ع�� منفعة مادية  أخرى �خص أو أ�خاص بطر�قة غ�� مشروعة من دولة إ��  

ول األمم املتحدة ضد ��ر�ب املهاجرون برا و�حرا وجوا، املكمل  . وقد عرفت املادة الثالثة من بروتو� أو معنو�ة، أو ألي غرض آخر

يقصد بتعب�� "��ر�ب املهاجر�ن" ا�حصول، �ش�ل مباشر أو غ��  :" ما ي��التفاقية األمم املتحدة ضد ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية  

طرف ليس ال�خص من رعاياها أو    ، من الدخول غ�� املشروع ل�خص إ�� دولةأخرى مباشر، ع�� منفعة مالية أو منفعة مادية  

مقيًما دائًما؛ (ب) يقصد بتعب�� "الدخول غ�� املشروع" عبور ا�حدود دون االمتثال مع املتطلبات الالزمة للدخول القانو�ي إ�� الدولة  

 تم زور (ط) أن ي�ون قد   :املستقبلة؛ (ج) ُيقصد بتعب�� "وثيقة السفر أو الهو�ة االحتيالية" أي سفر أو وثيقة الهو�ة
ً
أو تم �غي��ه    ا

بطر�قة مادية من قبل أي �خص بخالف �خص أو و�الة مخولة قانوًنا بإجراء أو إصدار وثيقة السفر أو الهو�ة نيابة عن الدولة؛  

أن ي�ون قد تم إصداره أو ا�حصول عليھ �ش�ل غ�� �حيح من خالل التحر�ف أو الفساد أو اإلكراه أو �� أي ��يء آخر   (2) - 3 -أو  

ال�ي �ستخدمها �خص غ�� صاح��ا الشر��؛ (د) يقصد �عبارة "السفينة" أي نوع من املركبات املائية،    '' 3"� قانو�ي طر�قة؛ أو  غ�

2 FATF Recommandations 2012.pdf (fatf-gafi.org) 
3 FINANCIAL FLOWS FROM HUMAN TRAFFICKING (fatf-gafi.org) 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf
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�وسيلة استخدامها  يمكن  ال�ي  أو  املستخدمة  البحر�ة،  والطائرات  للتنقل  ا�خصصة  غ��  املراكب  ذلك   �� املاء،   بما  ع��  النقل 

ا�حر�ية أو البحر�ة املساعدة أو غ��ها من السفن تملكها أو تديرها ح�ومة و�ستخدم، �� الوقت ا�حا��، فقط ��  باستثناء السفن  

 .4خدمة ح�ومية غ�� تجار�ة"

توجد العديد من الدراسات الصادرة عن �ل من مجموعة العمل املا��، ومجموعة إيجمونت وكذلك االتحاد األورو�ي، إ�� جانب �ل  

، وال�ي �ش�� إ�� أن  هذه ا�جرائم وضرورة التصدي لها  خاصة مل�افحة  ��، وصندوق النقد الدو�� وهو ما ي��ز أهميةمن البنك الدو 

، االتجار  جر�مة
ً
  ا�جرائم  قائمة ترتيب  ��  �عت�� الثالثة بالبشر مثال

ً
 مليار 150 واملدخول بما يقارب العائد  حيث  من  املنظمة دوليا

  دوالر
ً
 .6دوالر مليار   7إ��   5.5حوا�� ��ر�ب املهاجر�ن عائدات تبلغ ، بينما5سنو�ا

 ع��    األممتوجد العديد من املبادرات واالتفاقيات الدولية ل�حد من هذه ا�جرائم وذلك سواء من خالل منظمة  
ً
املتحدة وتحديدا

امل  وا�جر�مة  ا�خدرات  بم�افحة  املع�ي  املتحدة  لل�جرة، ومكتبا ألمم  العاملية  ا�خارجية  املنظمة  الشؤون  وزارة  هناك   
ً
أيضا نظمة، 

 وال�ي تصدر تقر�ر سنوي �� هذا ا�خصوص يتعلق بتصنيف الدول حسب دورها �� م�افحة هذه ا�جرائم.   األمر�كية

تفاعلها   املع�ي ومدى  املوضوع   �� املتحدة  اتفاقيات األمم  إل��ا بصفة موجزة وال سيما  التطرق  ال�ي سيتم  القانونية  دراسة األطر 

 وحدات دور  اإلرهاب (توصيات مجموعة العمل املا��)، بما �� ذلك أهمية  موال وتمو�ل وت�املها مع املعاي�� الدولية مل�افحة غسل األ 

االتجار   جرائم بم�افحة ا�ختصة الوطنية الهيئات أو ال�جان مع التنسيق الوط�ي وكذلك  والتعاون  املساعدة ��  املالية املعلومات

 .الوحدة بدور  و�عر�فها و��ر�ب املهاجر�ن بالبشر 

 كتحديد النشاط اإلجرامي �� موال املستخدمةاأل  �عقب �� ودوره املوازي و�خاصة لدى جهات إنفاذ القانون  املا�� التحقيق أهمية

معاقبة املتداخل�ن   �� استخدامها يمكن  أدلة إ��  التوصل إ�� إضافة للمصادرة  األصول ا�خاضعة و�عقب  اإلجرامية الشب�ات  نطاق 

 هم. أموال ومصادرة 

 األسلوب امل���� املتبع �� إعداد التقر�ر 

(التحلي��): • الوصفي  �اف  املن�ج  بجمع  ��  وذلك  االتجار  جرائم  حول  واملعلومات  البيانات  و��ر�بة  ��    املهاجر�ن   البشر 

ال�ي تقدمها الدول    موال،عمليات غسل األ  ال�ي سيتم جمعها ع�� استبيان جمع املعلومات وا�حاالت العملية  خاصة تلك 

وتحليلها    أفر�قيا،طقة الشرق األوسط وشمال  ملن   ، والدول األعضاء �� مجموعة العمل املا�� األعضاء �� مجموعة العمل املا�� 

 واستخالص النتائج م��ا.   

 إ�� استنباط النتائج وا�حلول املناسبة.     : املن�ج االستقرائي (االستنباطي) •
ً
وذلك عن طر�ق بحث جذور املش�لة وعل��ا وصوال

 خطة املوارد 

بإنجازه، كما تطوعت جمهور�ة   .1 تطوعت ا�جمهور�ة التو�سية لقيادة فر�ق عمل املشروع املذ�ور ضمن فر�ق العمل امل�لف 

ا�جمهور�ة   بجانب  ثا�ي  كقائد  العر�ية  الفر�قمصر  قائدي  إ��  باإلضافة  الدول    ،التو�سية.  من  الفر�ق  أعضاء  بقية  يت�ون 

و  السودان،  وجمهور�ة  الهاشمية،  األردنية  اململكة  التالية:  التنسيق    دولةاألعضاء  مهام  بجانب  املغر�ية،  واململكة  ليبيا، 

ملتحدة املع�ي بم�افحة ا�خدرات وا�جر�مة أعلن  والسكرتار�ة ال�ي تتوالها سكرتار�ة ا�جموعة. ا�جدير بالذكر أن مكتب األمم ا

4 SoM_Protocol_English.pdf (unodc.org) 
5 FINANCIAL FLOWS FROM HUMAN TRAFFICKING (fatf-gafi.org) 

6 1 
ً
 وا�جر�مةعن مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات  2018الدو�� الصادر خالل سنة  للتقر�روفقا

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf
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قاعدة    �� املتوفرة  واملؤشرات  واإلحصائيات  باملراجع  ودعمھ  تنفيذه   �� واملشاركة  املشروع  تنفيذ  دعم   �� الفاعلة  مساهمتھ 

 بيانات املكتب.

ملنطقة ، ومجموعة العمل املا��  توجيھ استبيان لطلب املعلومات وا�حاالت العملية إ�� الدول األعضاء بمجموعة العمل املا�� .2

لتعبئتھ من قبل ا�جهات املعنية بموضوع الدراسة، وا�جهات ا�ختصة بم�افح��ا وخاصة  أفر�قياالشرق األوسط وشمال    ،

القانون ووحدات املعلومات املالية �� كشف العائدات واملتحصالت غ�� املشروعة املتأتية من االتجار   إنفاذإبراز دور سلطات 

املهاجر�ن،  بالبش و��ر�ب  امل   واإلجراءاتر  ع��  محار���ا   �� املتبعة  واالس��اتيجيات  والسياسات  الشأن،  هذا   �� ى  داملتخذة 

 ا�حلول.  و�يجاد  اإلش�الياتالقر�ب واملتوسط ملعا�جة 

النظ��ة    قليميةوا�جموعات اإلتقار�ر التطبيقات الصادرة عن الدول واملنظمات واملؤسسات الدولية ومجموعة العمل املا��   .3

 ذات الصلة، م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: 

 ذات الصلة. أفر�قيا تقار�ر التطبيقات الصادرة عن مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  -

 حول ظاهرة ��ر�ب البشر.مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة  تقر�ر  -

 حول ظاهرة االتجار بالبشر. حدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة مكتب األمم املت  تقر�ر  -

 إل��ا �� سياق املشروع.يمكن الرجوع صادرة حول املوضوع   أخرى أية دراسات ومنشورات  -

 النتائج املتوقعة

من االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن    موال املتأتية سيقوم فر�ق العمل بإعداد تقر�ر �ستعرض فيھ طرق واتجاهات غسل عائدات األ 

حجم   بتقييم  أيضا  التقر�ر  سيقوم  كما  األعضاء،  بالدول  ا�ختصة  ا�جهات  ��ا  ساهمت  وال�ي  واالستبيانات  الدراسات  ع��  بناء 

 ع�� ا�جرائم املتعلقة باالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.   موالوطبيعة غسل األ 

https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/safe-airports-for-safer-citizens_-unodc-aircop-supports-iraq-in-addressing-terrorism-and-organized-criminal-networks-at-airports.html
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/safe-airports-for-safer-citizens_-unodc-aircop-supports-iraq-in-addressing-terrorism-and-organized-criminal-networks-at-airports.html
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/safe-airports-for-safer-citizens_-unodc-aircop-supports-iraq-in-addressing-terrorism-and-organized-criminal-networks-at-airports.html
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/safe-airports-for-safer-citizens_-unodc-aircop-supports-iraq-in-addressing-terrorism-and-organized-criminal-networks-at-airports.html
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 الفصل األول 

 الدولية واإلقليمية مل�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ا�جهود 

 والدولية مل�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن واالتفاقيات اإلقليميةاملبحث األول: املعاهدات 

:
ً
املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار جرائم عن املتحصلة األموال غسل عن نبذة أوال

 �ش�ل موالاأل غاسلو ويس�� وأمنية. واجتماعية اقتصادية أ�عاد إ�� أثرها يمتد وال�ي ا�جرائم أخطر أحد �عت�� موالاأل غسل جر�مة

 من تمك��م املالية واألنظمة التشريعية النظم �� �غرات إليجاد محاوال��م إ�� إضافة متجددة، وأساليب طرق  استحداث إ�� مستمر

 عل��ا الرقابة ا�عدام أو فعالية ضعف من �عا�ي ال�ي والقطاعات ا�جاالت �عض واستغالل االستفادة وكذلك ا�جرائم، تلك تنفيذ

ن �ش�ل
ّ

  خاللها. من العمليات وتنفيذ المواأل تمر�ر يمك

 العوائد. من هائلة كميات ا�جرمون  يولد أن خاللها من يمكن وال�ي الشرعية غ�� األ�شطة من بالعديد موالاأل غسل جرائم تتمثل

 وغ��ها ر�ناملهاج و��ر�ب بالبشر واالتجار الضر��ي ال��رب وا�خدرات، األس�حة بمبيعات املتعلقة األ�شطة ا�جرائم، تلك ضمن من

  ي�ون  املتحصالت بتلك للتحكم املسا�� فإن ولذلك املنظمة، وا�جماعات ا�جرمون  يتبناها ال�ي األ�شطة من العديد
ً
  أمرا

ً
 ضرور�ا

 إ�� نقلها أو ماهي��ا، أو ش�لها، �غي�� أو مصدرها، إخفاء طر�ق عن املتحصالت تلك ع�� املشروعية إضفاء خالل من األمر هذا و�تم

   أثرها. تقفي يصعب يثح أماكن

 موالاأل غسل بجر�مة املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار جر�م�ي ارتباط مدى حول  (فاتف) املا�� العمل مجموعة وصف بحسب

 الراهن الوقت �� الصعب من ھفإن املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر االتجار جر�م�ي أ�شطة خالل من تنتج ال�ي العائدات من املتحصلة

 مبنية �� و�نما ا�جر�مت�ن تلك من املتأتية املشروعة غ�� للعائدات دقيق إجما�� رقم تحديد املعنية املنظمات أو الدول  �ستطيع أن

 .7رسمية و�حصائيات تقديرات ع��

:
ً
ناملهاجر� و��ر�ب بالبشر االتجار جرائم ع�� نظرة ثانيا

بالبشر االتجار جرائم •

 ألنفسهم أفضل فرص عن الباحث�ن أيًضا �ستغل بل فحسب، املستضعف�ن �ستغل ال ف�ي ا�حدود، �عرف ال جر�مة بالبشر االتجار

 تتسم جر�مة إ��ا الن�اعات. أوضاع �� والسيما ،عدة دول  �� "أخرى  جرائم ع�� تنطوي  "جر�مة بأ��ا ُتوصف ما وكث�ً�ا ،ألسرهم أو

 بُجرمهم. العقاب من مرتكبوها يُفلت بينما واإلكراه، والوحشية بالعنف

 دوالر مليار 150 بنحو ا�ج��ي  العمل أر�اح الدولية العمل منظمة 8تقدر بالبشر. االتجار جرائم وراء الرئي��ي الهدف هو دوًما املال

  �التا��: مقسمة سنوً�ا،

ها االستغالل ا�جن��ي التجاري (أر�اح ا�جماعات اإلجرامية املنظمة).  99 •  مليار دوالر أمر��ي ُيدرُّ

ها االستغالل االقتصادي القسري؛ م��ا:  51 •  مليار دوالر أمر��ي ُيدرُّ

 مليار دوالر أمر��ي من العمل �� أعمال البناء، والتصنيع، والتعدين. 34 -

72018. July-Financial Flows from Human Trafficking-FATF Report 
the-https://www.ilo.org/global/about-. 2014مايو/أيار  21مليار دوالر أمر��ي،  150ذكرت منظمة العمل الدولية أن العمل ا�ج��ي ُيدر أر�اًحا سنو�ة قدرها  8

en/index.htm--room/news/WCMS_243201/langilo/news  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm
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 مليار دوالر أمر��ي �� الزراعة، بما �� ذلك العمل �� الغابات وصيد األسماك.   9 -

مليار دوالر أمر��ي وفر��ا األسر املعيشية ا�خاصة من ا�خادمات �� املنازل اللوا�ي �عملن بال�خرة، سواًء باالمتناع عن    8 -

 دفع أجورهن، أو دفع أجور زهيدة لهن. 

االتجا جرائم  إيرادات  تقدير  بمبلغ  إن  بالبشر  األ�شطة    150ر  قائمة   �� الرا�عة  أو  الثالثة  املرتبة   �� يضعها  أمر��ي  دوالر  مليار 

وفقا  ل�جرائم األع�� من حيث املتحصالت  ا�جدول التا�� يو�ح حجم التقديرات املالية السنو�ة    .9اإلجرامية (من حيث اإليرادات)

 م: 2017مارس  29�� تقر�رها الصادر ��  10لتقديرات منظمة الن�اهة الدولية

 م 2017يو�ح حجم التقديرات املالية السنو�ة ل�جرائم األع�� من حيث املتحصالت �� مارس  1 -جدول رقم 

Transnational Crime Estimated Annual Value (US $) 
Counterfeiting  $923 Billion to $1.3 Trillion  
Drug Trafficking  $426 Billion to $652 Billion  
Illegal Logging  $ 52 Billion to $157 Billion 
Human Trafficking  $150.2 Billion 
Illegal Mining  $12 Billion to $45 Billion 
IUU Fishing  $15.5 Billion to $36.4 Billion 
Illegal Wildlife Trade  $5 Billion to $23 Billion 
Crude Oil Theft  $5.2 Billion to $ 11.9 Billion 
Small Arms and Light Weapons Trafficking  $1.7 Billion to $3.5 Billion 
Organ Trafficking  $840 Million to $1.7 Billion 
Total $1.6 Trillion to $2.2 Trillion 

مة، الدولية ا�جر�مة أش�ال من ش�ٌل  بأنھ بالبشر االتجار ،11اإلن��بول  الدولية، ا�جنائية الشرطة منظمة تصفو
ّ
ف املنظ

ّ
 ي�ل

 التجاهل مع مالية، م�اسب لتحقيق - بيعها وح�ى بل - استخدامها يمكن سلعة مجرد االتجار �حايا ُ�عت�� حيث الدوالرات؛ مليارات

 املشروعة، غ�� موالاأل تدفقات ذلك �� بما م،ا�جرائ من �عدد بالبشر االتجار يرتبط كذلكو .وحقوقھ اإل�سان لكرامة التام

 السي��انية. وا�جر�مة املزورة، السفر وثائق واستخدام

 ناملهاجر� ��ر�ب جرائم •

 الدائم�ن املقيم�ن أو رعاياها من هو ي�ون  ال ما دولة �� ما ل�ٍخص املشروع غ�� الدخل تدب�� ع�� تنطوي  جر�مة املهاجر�ن ��ر�ب

 حيث تقر�ًبا، العالم دول  جميع ع�� املهاجر�ن ��ر�ب و�ؤثر .أخرى  مادية منفعة أو مالية منفعة ع�� ا�حصول  أجل من وذلك ف��ا،

 .12عام �ل حيا��م األ�خاص آالف وُ��لف وا�جتمعات، الدول  سالمة يقوض إنھ

 ال�جرة، ولوائح الوطنية، ا�حدودية الضوابط من لل��رب النظامي�ن غ�� للمهاجر�ن ال��ر�ب خدمات ة��ايدمُ  بصورة ا�جرمون  يقدم

  املهر��ن. إ�� و��جؤون قانو�ي، غ�� �ش�ل ا�حدود عبور  محاولة عن ن�املهاجر يردع ا�حدودية، الضوابط تحسن ،التأش��ة ومتطلبات

 
 ،  2017مارس/أذار  27الن�اهة املالية العاملية، ا�جر�مة ع�� الوطنية �� العالم النامي،  9

10 Transnational Crime is a $1.6 trillion to $2.2 trillion Annual “Business”, Finds New GFI Report « Global Financial Integrity (gfintegrity.org) 
  trafficking-https://www.interpol.int/en/Crimes/Humanاالتجار بالبشر  –اإلن��بول، ا�جرائم  11
of-trafficking/smuggling-https://www.unodc.org/unodc/en/human- با�خدرات وا�جر�مة، ��ر�ب املهاجر�نمكتب األمم املتحدة املع�ي  12

migrants.html?ref=menuside 

https://gfintegrity.org/press-release/transnational-crime-is-a-1-6-trillion-to-2-2-trillion-annual-business-finds-new-gfi-report/#:%7E:text=Authored%20by%20GFI%20Policy%20Analyst%20Channing%20May%2C%20the,of%20and%20threat%20posed%20by%20global%20transnational%20crime.
https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html?ref=menuside
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html?ref=menuside
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  املهاجر�ن ��ر�ب ُ�عد
ً
  وعقا��م. ا�جرم�ن كشف مخاطر قلة مع سميا وال للغاية، مر�ًحا عمال

ً
 ع�� ا�جرم�ن إقبال ي��ايد لذلك، نتيجة

 .13واملناطق ا�حدود تتعدى مهنية شب�ات وأسسوا تنظيًما، أك�� إطار �� �عملون  املهاجر�ن مهر�و أصبح وقد ا�جر�مة. هذه ارت�اب

 
ً
 أمر��ا إ�� ا�جنوب من )2و( أورو�ا، إ�� أفر�قيا وغرب وشمال شرق  )1( - الرئيسية ال��ر�ب طرق  من لطر�ق�ن اتتقييملل وفقا

 سنوً�ا. دوالر مليار 6,75 حوا�� 14وحدها املناطق هذه �� العامل�ن ا�جرم�ن ع�� املهاجر�ن ��ر�ب يدرها ال�ي األر�اح ُتقدر – الشمالية

ا بوصفها نفسها أورو�ا إ�� املهاجر�ن ��ر�ب تجارة أثبتت ،2015 عام �� ال�جرة أزمة منذ
ً
 تمثل تزال وال ومر�حة، كب��ة إجرامية سوق

 �سل�ون  وافًدا، 91,699 بنحو وال�� البحر طر�ق عن للوافدين اإلجما�� العدد اليورو�ول  قّدر ،2019 عام و�� للغاية. مر�حة تجارة

 190 بنحو تقدير�ة بأر�اح الشر��، �قوالطر األوسط، والطر�ق الغر�ي، الطر�ق - املتوسط األبيض البحر ع�� رئيسية طرق  ثالثة

 ،15يورو مليون 

 م:2019 عام �� اليورو�ول  منظمة حسب ��ا امل�حقة املالية التقديرات مع املسالك هذه التا�� ش�لال يو�ح أدناه ي�� فيما

 

 األوسط، والطر�ق الغر�ي، الطر�ق - املتوسط األبيض البحر ع�� أورو�ا إ�� لل�جرة رئيسية طرق  ثالثة يو�ح 1- رقم ش�ل

 م2019 عام �� اليورو�ول  منظمة تقار�ر حسب ،املالية وتقديرا��ا الشر�� والطر�ق

  املشروعة، غ�� الطرق  هذه ع�� الوفاة مخاطر بز�ادة كذلك املهاجر�ن ��ر�ب تجارة ترتبط
ً
 املتوسط األبيض البحر طرق  ع�� خاصة

 حالة 1378 بنحو 2020 �� الوفيات عدد يقدر بينما ،2021 الثا�ي يناير/�انون  ح�ى �خًصا 104 الوفيات عدد بلغ فقد ثة،الثال

 وارد هو كما لل�جرة الدولية لمنظمةل التا�ع 17ال�جرة بيانات لتحليل الدو�� املركز أيًضا أنظر ؛16تقر�ًبا) وافًدا 96,279 ب�ن (من وفاة

 التا��: الش�ل ��

 
   المرجع السابق.  13
 مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة، الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة:    14
 2019نوفمبر/تشر�ن الثاني  INFOGRAPHIC -EMSC The PROFITS OF SMUGGLERS ، 27الیورو�ول، المر�ز األورو�ي لتهر�ب المهاجر�ن،   15
   https://migration.iom.int/europe?type=missingMissing  -Flow Monitoring -املنظمة الدولية لل�جرة   16
 https://missingmigrants.iom.int/region/mediterraneanاملهاجرون املفقودون  –املركز الدو�� لتحليل بيانات ال�جرة التا�ع للمنظمة الدولية لل�جرة  17

https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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  م،2021 عام �� املتوسط ع�� املهاجر�ن أوساط �� الوفيات عدد يو�ح 2- رقم ش�ل
ً
الدولية ال�جرة ملنظمة وفقا

:
ً
 املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار بجرائم الصلة ذات والدولية قليميةاإل واالتفاقيات املعاهدات ثالثا

 ألعضاءا الدول  وموقف املهاجر�ن، و��ر�ب باأل�خاص، االتجار مل�افحة قليميةواإل العاملية ا�جهود إيجاز �� القسم هذا �عرض

 رفقامل امل�حق �� هوارد كما واالتفاقيات تاملعاهدا هذه ع�� التوقيع �� أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة املا�� العمل مجموعةب

 همها:أل موجز عرض ي�� فيما الدولية، املعاهدات من عدد وضع تم ا�جر�مت�ن، هات�ن ظهور  ومل�افحة  .18التقر�ر �ذا�

و�روتوكوال��ا الوطنية ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية .1

 املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية ،2000 الثا�ي نوفم��/�شر�ن 15 املؤرخ 55/25 قرارها �� العامة ا�جمعية أقرت

 .19الوطنية ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة الرئي��ي الدو�� الصك و�� الوطنية، ع��

التداب��: هذه و�شمل الوطنية، ع�� املنظمة ا�جر�مة �افحةمل التداب�� من سلسلة باتخاذ الصك هذا ع�� تصدق ال�ي الدول  تل��م

العدالة)؛ س�� وعرقلة والفساد، األموال، وغسل منظمة، إجرامية جماعة �� (املشاركة محلية جنائية جرائم ارت�اب •

 و القانون؛ إنفاذ مجال �� والتعاون  املتبادلة القانونية واملساعدة ا�جرم�ن لتسليم وشاملة جديدة أطر إقرار •

 الوطنية. للسلطات الالزمة القدرات مستوى  رفع أو لبناء، الفنية واملساعدة التدر�ب �عز�ز •

 ألعضاء و�مكن ،2003 سبتم��/أيلول  29 �� التنفيذ ح�� الوطنية ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية دخلت

 (بروتو�والت بروتو�والت بثالثة االتفاقية و�ستكمل  .20املتحدة األمم معاهدات مجموعة خالل من وضعهم من التحقق ا�جموعة

وشمال أفر�قيا: ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحر�ن، وجمهور�ة جيبو�ي، وجمهور�ة مصر    أعضاء مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط 18

ة، وسلطنة  ملور�تانية، واململكة املغر�يالعر�ية، وجمهور�ة العراق، واململكة األردنية الهاشمية، ودولة ال�و�ت، وا�جمهور�ة اللبنانية، ودولة ليبيا، وا�جمهور�ة اإلسالمية ا

ا العر�ية  وا�جمهور�ة  السودان،  وجمهور�ة  الفيدرالية،  الصومال  وجمهور�ة  السعودية،  العر�ية  واململكة  قطر،  ودولة  فلسط�ن،  ودولة  وا�جمهور�ة عمان،  لسور�ة، 

 observers/members-http://www.menafatf.org/about/membersالتو�سية، واإلمارات العر�ية املتحدة، وا�جمهور�ة اليمنية. 
crime/intro/UNTOC.html-rg/unodc/en/organizedhttps://www.unodc.oاتفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية و�روتو�وال��ا  19
الجنائ�ة   20 المسائل  الثامن عشر،  الفصل  المتحدة،  األمم  الوطن�ة  12مجموعة معاهدات  المنظمة عبر  الجر�مة  لمكافحة  المتحدة  اتفاق�ة األمم   ،

12&chapter=18&clang=_en-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 

http://www.menafatf.org/about/members-observers/members
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
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 اصةخ باأل�خاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتو�ول  �شمل: ،املنظمة ل�جر�مة محددة ومظاهر مجاالت �س��دف بال��مو)

 النار�ة األس�حة صنع م�افحة و�روتو�ول  وا�جو؛ والبحر ال�� طر�ق عن املهاجر�ن ��ر�ب م�افحة و�روتو�ول  واألطفال؛ النساء

 رقم قرارها �� العامة ا�جمعية أقرتھ الذي األول  ال��وتو�ول  ويعد مشروعة. غ�� بصورة ��ا واالتجار والذخ��ة وم�ونا��ا وأجزا��ا

 التقارب تيس�� هو التعر�ف هذا من والقصد باأل�خاص. لالتجار عليھ متفًقا �عر�ًفا يتضمن قانوًنا ملزم دو�� صك أول  هو ،55/25

 االتجار قضايا �� التحقيق �� الفعال الدو�� التعاون  يدعم نحو ع�� ا�حلية ا�جنائية ا�جرائم بتحديد يتعلق فيما الوطنية الُن�ج ب�ن

 ال�امل االح��ام مع بالبشر االتجار �حايا ومساعدة حماية أيًضا ال��وتو�ول  ويس��دف كب��ا.ملرت القضائية واملالحقة بالبشر

   اإل�سانية. �حقوقهم

 مجموعة خالل من وضعهم من التحقق للدول  و�مكن ،2003 األول  د�سم��/�انون  25 بتار�خ التنفيذ ح�� األول  ��وتو�ول ال دخل

 القانون، - بالبشر االتجار جر�مة ألر�ان عاملًيا عليھ املتفق التعر�ف ال��وتو�ول، هذا عناصر أهم من   .21املتحدة األمم معاهدات

 والتحر�ض األفعال هذه مثل �� املساعدة ليشمل ا�ح��، التشريع �� األر�ان هذه من ركن �ل إدراج و�نب�� - والغرض والوسيلة،

 عل��ا.

 البشر �� االتجار جر�مة ألر�ان عاملًيا عليھ املتفق التعر�ف عناصر -2 رقم جدول 

 الغرض الوسائل القانون 

 ا�جن��ي االستغالل  القوة باستخدام ال��ديد األ�خاص تجنيد

  ا�ج��ي  العمل  اإلكراه األ�خاص نقل

 بالدين االستعباد االختطاف  األ�خاص �سليم

 املن�لية ال�خرة  االحتيال  األ�خاص إيواء

 األعضاء إزالة ا�خداع  األ�خاص استقبال

  باإلكراه التسول   االستضعاف أو السلطة استخدام إساءة 

  القسري  الزواج ال�حية �� املتحكم�ن لأل�خاص مزايا أو مدفوعات تقديم 

  األطفال تجنيد  

 ال��وتو�ول  هذا يتناول  .وا�جو والبحر ال�� طر�ق عن املهاجر�ن ��ر�ب م�افحة بروتوكول  55/25 قرارها �� العامة ا�جمعية أقرت

 م�حو�ة ا�جر�مة هذه ت�ون  ما وغالًبا املهاجر�ن، ب��ر�ب تقوم ال�ي املنظمة اإلجرامية ا�جماعات �� املتمثلة املتنامية املش�لة

 يضع عاملي دو�� صك أول  نھأ ال��وتو�ول  هذا إنجازات أهم ومن للمجرم�ن. طائلة أر�اًحا وتحقق املهاجر�ن، ع�� كب��ة بمخاطر

 الدول  ب�ن التعاون  �عز�ز وكذلك املهاجر�ن، ��ر�ب وم�افحة منع إ�� ال��وتو�ول  و��دف املهاجر�ن. ل��ر�ب عليھ متفًقا �عر�ًفا

��ن املهاجر�ن حقوق  حماية مع األطراف،  ال��ر�ب. عملية تكتنف ما غالًبا ال�ي الستغاللهم األسوأ الصور  ومنع املهرَّ

 
أ، بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة االتجار باأل�خاص، وخاصة النساء واألطفال، بروتو�ول مكمل التفاقية   12مجموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الثامن عشر، املسائل ا�جنائية   21

 a&chapter=18&clang=_en-12-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIاألمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
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 وضعهم من التحقق ا�جموعة ألعضاء �مكنو ؛2004 الثا�ي �انون /يناير 28 �� النفاذ ح�� املهاجر�ن ��ر�ب م�افحة بروتو�ول  دخل

 .22املتحدة األمم معاهدات مجموعة خالل من

 ومعاقبة وقمع نعم و�روتو�ول  الوطنية، ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم التفاقية ال�امل النص ع�� االطالع يمكن كما

  باأل�خاص، االتجار
ً
 :23مختلفة بلغات وا�جو، والبحر ال�� طر�ق عن املهاجر�ن ��ر�ب م�افحة و�روتو�ول  واألطفال، النساء وخاصة

 24با�جر�مة) املتعلقة والقوان�ن اإللك��ونية املوارد (بوابة ش��لوك بوابة وا�جر�مة با�خدرات املع�ي املتحدة األمم مكتب يوفر

 املكملة الثالثة وال��وتو�والت الوطنية ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية بتنفيذ املتعلقة املعلومات �شر تسهيلل

 اإلرهاب. مل�افحة الدو�� القانو�ي واإلطار لها،

 باأل�خاص/��ر�ب باالتجار املتعلقة وال��وتو�والت الوطنية، ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية إ�� باإلضافة

برم املهاجر�ن،
ُ
ا الدول  ت�ون  قد ال�ي خرى األ واالتفاقيات املعاهدات من عدد أ

ً
 باالتجار املرتبطة با�جرائم يتعلق فيما ف��ا، أطراف

 و��: باأل�خاص،

 األطفال عمل أش�ال أسوأ ع�� القضاء - 182 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية •

 اإلباحية املواد و�� البغاء �� األطفال واستغالل األطفال بيع �شأن الطفل حقوق  التفاقية االختياري  ال��وتو�ول  •

 املس�حة الن�اعات �� الطفل حقوق  التفاقية االختياري  ال��وتو�ول  •

 ا�ج��ي  العمل �شأن 29 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية •

 ا�ج��ي  العمل إلغاء �شأن 105 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية •

 2011 لي�ن،املن� للعمال الالئق العمل �شأن 189 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية •
 

 لل�جرة الدولية املنظمة / الدولية العمل منظمة .2

 الدول  �� والعامل�ن، العمل، وأ�حاب ا�ح�ومات، ب�ن املتحدة، لألمم تا�عة متخصصة و�الة و�� الدولية، العمل منظمة تجمع

 والرجال. النساء ميع�ج الالئق العمل �عزز  ال�ي ال��امج و�عداد السياسات، ووضع العمل، معاي�� وضع �غرض األعضاء،

 وجود احتمال إ�� و�ش�� شيوًعا، األك�� "القرائن" أو "الدالالت" تمثل 25مؤشًرا 11 الدولية العمل منظمة حددت ،2012 عام ��

 العمل، ومفت��ي األمامية"، ا�خطوط "�� ا�جنائي القانون  إنفاذ أجهزة موظفي مساعدة إ�� املؤشرات هذه و��دف ج��ي؛ عمل حالة

 محاصر�ن ي�ونوا أن يحتمل الذين األ�خاص دتحدي ع�� وغ��هم، ا�ح�ومية، غ�� املنظمات �� والعامل�ن العمال، نقابات وموظفي

 �:� املؤشرات هذه تتمثل عاجلة. مساعدة إ�� يحتاجون  قد والذين ا�ج��ي، العمل وضع ��

 .ا�حركة تقييد • .ا�خداع • .استضعاف حالة استغالل •

 
 مكمل بروتو�ول  وا�جو، والبحر ال�� طر�ق عن املهاجر�ن ��ر�ب ةم�افح بروتو�ول  ب، 12 ا�جنائية املسائل عشر الثامن الفصل املتحدة، األمم معاهدات مجموعة 22

g/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIhttps://treaties.un.or-12- الوطنية. ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم التفاقية

 b&chapter=18&clang=_en 
والفر�سية، والروسية، واإلسبانية.  اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية، وال��وتو�والت املكملة لها باللغات العر�ية، والصينية، واإلنجل��ية،   23

crime/intro/UNTOC.html-org/unodc/en/organizedhttps://www.unodc. 
 /https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherlocمكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة  24
https://www.ilo.org/global/topics/forced- )2012( �ي ا�ج� للعمل الدولية العمل ومنظمة لل�جرة الدولية املنظمة مؤشرات 25

 en/index.htm--labour/publications/WCMS_203832/lang 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm
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 .وال��ديد التخو�ف • .وا�جن��ي ا�جسدي العنف • .العزلة •

  بالدين. االستبعاد • .األجور  احتجاز •  .الهو�ة بوثائق االحتفاظ •

  اإلضا��. العمل �� اإلفراط •  اعتسافيھ. ومعيشة عمل أوضاع •

 �عنوان دراسة )،Free Walk( فري  ووك ومنظمة لل�جرة الدولية املنظمة مع بالشراكة الدولية، العمل منظمة أصدرت ،2017 عام

 والزواج ا�ج��ي  العمل رئيسيت�ن: قضيت�ن ع�� ف��ا ركزت 26القسري" والزواج ا�ج��ي  العمل ا�حديثة: للعبودية العاملية "التقديرات

 ا�جن��ي واالستغالل للبالغ�ن، القسري  ا�جن��ي االستغالل من، �ل ا�خاص االقتصاد �� ا�ج��ي  العمل تقدير �شمل القسري.

 دولة.ال تفرضھ الذي ا�ج��ي  والعمل لألطفال، التجاري 

 والعبودية بالبشر لالتجار و�عرضهم "املهاجرون �عنوان 2019 لعام لل�جرة الدولية املنظمة عن مؤخًرا صدر 27بح�ي تقر�ر وسلط

 الضوء )2017( 28سابقة دراسة سلطت بينما ��م. االتجار يتم الذين املهاجر�ن ب�ن العالقة ع�� الضوء ا�ج��ي" والعمل ا�حديثة

 املتوسط". األبيض البحر وشرق  وسط �� ال�جرة طرق  من أدلة غالل:واالست بالبشر لالتجار املهاجرون "�عرض ع��

 اجرونامله الدولية العمل منظمة لتقر�ر ا�ج��ي  أو القسري  العمل عن الناتجة املقدرة األر�اح يو�ح 3 – رقم جدول 

 م2019 ا�ج��ي" والعمل ا�حديثة والعبودية بالبشر لالتجار و�عرضهم

 

 

 
26  ) القسري  والزواج  ا�ج��ي  العمل  ا�حديثة:  للعبودية  العاملية  الدولية  العمل  منظمة  )  2017سبتم��/أيلول    19تقديرات 

en/index.htm--/langhttps://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479 
their-and-://publications.iom.int/books/migrantshttps- )2019( ا�ج��ي  والعمل ا�حديثة والعبودية بالبشر لالتجار و�عرضهم املهاجرون الدولية، ال�جرة منظمة 27

 labour-forced-and-slavery-modern-trafficking-human-vulnerability 
(لل  الدوليةنظمة  امل 28 املتوسط  األبيض  البحر  وشرق  وسط   �� ال�جرة  طرق  من  أدلة  واالستغالل:  بالبشر  لالتجار  املهاجرون  �عرض  )  2017�جرة، 

eastern-and-central-evidence-exploitation-and-trafficking-human-vulnerability-ications.iom.int/books/migranthttps://publ 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm
https://publications.iom.int/books/migrants-and-their-vulnerability-human-trafficking-modern-slavery-and-forced-labour
https://publications.iom.int/books/migrants-and-their-vulnerability-human-trafficking-modern-slavery-and-forced-labour
https://publications.iom.int/books/migrant-vulnerability-human-trafficking-and-exploitation-evidence-central-and-eastern
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 الفساد مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية .3

ن الذي العامل وهو املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر، االتجار جر�م�ي �� أصيلة سمة الفساد �عد
ّ

هر��ن املتاجر�ن ُيمك
ُ
 ممارسة من وامل

 األساسية الر�ائز أحد (والرشوة) الفساد اس��داف ُيعدو العدالة. من الهروب �� ينجحون  ما وغالًبا العقاب، من واإلفالت �شاطهم

 / موالاأل غسل م�افحة إطار استخدام عن فضال املهاجر�ن، ��ر�ب باأل�خاص/ االتجار مل�افحة ا�جديد النموذج �� ا�حددة

 مرتك�ي ملالحقة القانونية واألطر الفساد، م�افحة قوان�ن تطبيق �� كب�ً�ا تقدًما عديدة دول  أحرزت وقد اإلرهاب. تمو�ل م�افحة

 الفساد. ممارسات من املكتسبة مشروعة غ�� واملوجودات موالاأل جرائم

 الدول  من العظ�ى الغالبية وقعت وقد ،2005 األول  �انون  د�سم��/ 14 �� النفاذ ح�� الفساد مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية دخلت

 التحقق أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة املا�� العمل مجموعة ألعضاء و�مكن االتفاقية. هذه ع�� املتحدة األمم �� األعضاء

 .29وا�جر�مة با�خدرات املع�ي املتحدة األمم بمكتب ا�خاصة واملصادقة التوقيع صفحة خالل من وضعهم من

 )0162 (لسنة 2331 رقم األمن مجلس قرار .4

 االتجار أعمال جميع املتحدة لألمم التا�ع األمن مجلس أدان ،201630 األول  د�سم��/�انون  �� الصادر )S/RES/2331( رقم قراره ��

  بالبشر،
ً
 واستخدام املس�ح، الن�اع مناطق �� املصنفة اإلرهابية ا�جماعات مختلف ترتك��ا ال�ي بالبشر، �� التجارة أو البيع وخاصة

 :31القرار فإن كذلك،و ��ي.ا�جن العنف

 ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية من 15 املادة مع يتما��ى بما القضائية الوالية إقامة �� النظر ع�� األعضاء الدول  ��جع •

  الوطنية؛ ع�� املنظمة

 تحليال ا�جار�ة أعمالها تضم�ن �� النظر ع�� الفرقة، تلك غرار ع�� �� ال�ي قليميةاإل والهيئات املا�� العمل مجموعة ��جع •

      و اإلرهاب؛ تمو�ل �� �ستخدم وال�ي بالبشر االتجارب املرتبطة النقدية للتدفقات

 استخدامها يتم ال�ي بالبشر االتجار حاالت تحليل مجال �� املالية االستخبارات وحدات خ��ات تطو�ر إ�� األعضاء الدول  دعوة •

       القدرات. تلك لتطو�ر مًعا العمل ع�� وي�جعها اإلرهاب، تمو�ل ��

 الشب�ات وتحديد فهم �� أساسًيا جزًءا باعتبارها واستخدامها املالية للتحقيقات القوي  الدور  ع�� الضوء القرار هذا سلطو

  ضدها. الالزمة اإلجراءات واتخاذ املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر، االتجار �� املتورطة

 وا�جر�مة با�خدرات املع�ي املتحدة األمم ملكتب العاملي التقر�ر" وهو قرار،ال هذال وفًقا ،32متخصص فر�� تقر�ر إعداد تم كذلك

 االتجار من أخرى  أش�ال إ�� النازح�ن ضعف يؤدي وحولها، الن�اع مناطق �� ".2018 املس�ح الن�اع سياق �� - بالبشر االتجار �شأن

 ا�ج��ي، والعمل (كجنود)، املس�حة عاتا�جما �� األطفال وتجنيد للمقاتل�ن)، (كم�افأة ا�جن��ي االستعباد مثل باأل�خاص،

 الن�اع. مناطق �� شيوًعا بالبشر االتجار أش�ال أك�� �� وهذه مقاتل�ن)؛ (من باإلكراه وتزو�جهن والفتيات النساء واختطاف

 
الفساد   29 مل�افحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  وا�جر�مة،  با�خدرات  املع�ي  املتحدة  األمم  واملصادقة    –مكتب  التوقيع  وضع 

status.html-https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification 
 https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2331-29%282016%) 2016قرار مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة ( 30
S/RES/2331) (2016 (-8CD3-4E9C-6D27-https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9Bقرار مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة رقم ( 31

 CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2331.pdf 
املس�حة   32 الن�اعات  أوضاع   �� باأل�خاص  "االتجار  وا�جر�مة  با�خدرات  املع�ي  املتحدة  األمم  and-https://www.unodc.org/documents/data-"  2018مكتب 

 analysis/glotip/2018/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict_embargoed.pdf 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2331-%282016%29
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2331.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2331.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict_embargoed.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict_embargoed.pdf
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 خدمھ�ست كذلكو االقتصادية، ومواردها العسكر�ة قو��ا لز�ادة اس��اتيجي��ا من كجزء االتجار املس�حة ا�جماعات و�ستخدم

 عل��م. السيطرة �غرض ا�حلي�ن الس�ان قلوب �� الرعب وغرس بقو��ا، لإليحاء

 )2017 (لسنة 2388 رقم األمن مجلس قرار .5

 واألطفال، النساء وخاصة بالبشر، االتجار حاالت جميع أدان والذي 2017 نوفم�� 21 ��      33 2388 القرار األمن مجلس أصدر

 وحماي��م و��جيلهم االتجار �حايا تحديد �عز�ز إ�� با�حاجة أقر كما املس�حة. الن�اعات سياق �� بالبشر االتجار جرائم ع�� وركز

 القرار أشار وقد  ع��ا. املسؤول�ن محاسبة إم�انية لضمان األفعال ��ذه املتعلقة األدلة وحفظ جمع أهمية ع�� وشدد ومساعد��م،

 أخرى  بان��ا�ات ترتبط ما غالبا بالبشر االتجار أعمال أن و��� املس�حة الن�اعات �� ��م املتجر واألطفال النساء من املرتفع العدد إ��

 ا�جن��ي واالس��قاق البغاء ذلك �� بما ا�جن��ي والعنف واالختطاف واالستغالل التجنيد �شمل أخرى  وتجاوزات الدو�� للقانون 

  القسري. وا�حمل القسري  والبغاء

 ’تنظيم ��ا يقوم ال�ي ��م املتاجرة أو األ�خاص بيع عمليات سيما وال االتجار، أعمال �جميع إدانتھ تأكيد كرر  القرار فإن كذلك،

 ممن وسواهم األيز�ديون  ف��م بمن داعش)، باسم أيضا املعروف الميةاإلس الدولة (تنظيم والشام‘ العراق �� اإلسالمية الدولية

 حرام بو�و جماعة ترتك��ا ال�ي والتجاوزات االن��ا�ات من وغ��ها بالبشر االتجار وعمليات واإلثنية، الدينية األقليات إ�� ينتمون 

 ا�جن��ي واالستغالل ا�جن��ي االس��قاق ألغراض املس�حة أو اإلرهابية ا�جماعات من وغ��ها للمقاومة الرب وجيش الشباب وحركة

 فر�ق إ�� يطلب ع��ا؛ املسؤول�ن محاسبة لكفالة عل��ا وا�حافظة األعمال بتلك املتصلة الدالئل جمع أهمية ع�� و�ؤكد وال�خرة،

 بالبشر االتجار مسألة معها مناقشاتھ تضم�ن بمواصلة األعضاء، الدول  مع التشاور  عند يقوم، أن ا�جزاءات ورصد التحلي�� الدعم

 باسم أيضا (املعروف اإلسالمية الدولة بتنظيم صل��ا �� املس�حة الن�اعات �� ا�جن��ي العنف واستخدام املس�حة الن�اعات مناطق ��

 املنشأة األمن مجلس �جنة إ�� تقر�را يقدم وأن وكيانات، ومؤسسات وجماعات أفراد من ��ما يرتبط وما القاعدة وتنظيم داعش)

  .االقتضاء حسب املناقشات هذه عن )2017( 2368 و )2015( 2253 و )2011( 1989 و )1999( 1267 بالقرارات مالع

:
ً
 ا�خدرات مل�افحة املتحدة األمم مكتب تقر�ر رأسها ع�� والدولية قليميةاإل ا�جهات عن الصادرة املتخصصة التقار�ر را�عا

 املنظمة وا�جر�مة

 هناك أن كما املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر االتجار جرائم لرصد املتخصصة ا�جهات تصدرها ال�ي تخصصةامل التقار�ر من عدد هناك

 �حة �عطي التقار�ر هذه �ل ��ا، الشب��ة وا�جموعات املا�� العمل مجموعة تصدرها تطبيقات مشاريع إطار �� تصدر أخرى  تقار�ر

  التقار�ر: لهذه أمثلة ي�� فيما ��ا. ترتبط ال�ي خرى األ وا�جرائم املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار مش�لة حجم عن

 الشب��ة ��ا ذات الصلة  قليميةوا�جموعات اإلملا�� تقار�ر التطبيقات الصادرة عن مجموعة العمل ا •

�شئت �� عام  
ُ
”. وتتمثل  G7م من قبل وزراء الدول األعضاء ف��ا “١٩٨٩�عت�� مجموعة العمل املا��، منظمة ح�ومية دولية مستقلة أ

موال  غسل األ  مية والتشغيلية مل�افحةمهام مجموعة العمل املا�� �� وضع املعاي�� و�عز�ز التنفيذ الفعال للتداب�� القانونية والتنظي 

 مجموعة العمل    ذات  خرى األ وتمو�ل انتشار التس�ح، وال��ديدات    اإلرهاب  وتمو�ل 
ً
الصلة بنـزاهة النظام املا�� الدو��. و�عمل أيضا

، ع�� تحديد مواطن الضعف ع�� املستوى الوط�ي ��دف حماية النظام املا�� الدو��  أخرى املا��، بالتعاون مع جهات دولية معنية  

رارها و�التعاون مع املنظمات املعنية خالل  املنشأة ع�� غ  قليميةمن االستغالل. وقد أصدرت مجموعة العمل املا�� وا�جموعات اإل 

 
  )S/RES/2388) (2017 (https://undocs.org/ar/S/RES/2388)2017التا�ع لألمم املتحدة رقم (قرار مجلس األمن  33

https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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 م
ً
التقار�ر والدراسات املتخصصة �� جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، حيث ركزت تلك التقار�ر ع��    ناألعوام املاضية عددا

واألساليب   واالتجاهات  الطرق  ورصد  حجمها،  وتقدير  املهاجر�ن،  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  جر�م�ي  ارت�ا��ا    ستحدثةامل مخاطر   ��

وتقديم مؤشرات االشتباه ��ا ��دف كشفها وا�حد م��ا، وتوضيح آثارها االجتماعية والسياسية واآلثار االقتصادية ال�ي ت��تب من  

واالتفاقيات    مزاولة والتشريعات  القوان�ن  ان��اكها  إ��  إضافة  املشروعة.  األ�شطة غ��  حقوق  الدولية  تلك  و�عز�ز  بحفظ  املعنية 

 .  إل�سانا

 �� املهاجر�ن" و��ر�ب باأل�خاص، "االتجار و�شمل با�جتمع، ت�حقھ الذي الضرر  ووقف القانونية، غ�� األ�شطة هذه منع و��دف

 �عر�ف كذلك وتحدد ا�حلية، لقواني��ا وفًقا دولة �ل تحددها محددة" جنائية "جرائم - ا�جرائم من فئة "21 تضم ال�ي 34قائم��ا

 غسل م�افحة ومتطلبات لقوان�ن تخضع و�التا�� ا�خطورة، سمة ا�جرائم هذه ُتكسب معينة عناصر أي وطبيعة ا�جرائم، تلك

  املا��. العمل مجموعة توصيات تنفيذ �� اإلرهاب، وتمو�ل موالاأل

 قد اإلرهاب، وتمو�ل موالاأل غسل مل�افحة أصلية كجرائم تضمي��ا ينب�� ،أخرى  جرائم ا�حددة ا�جرائم فئات قائمة تضم كما

    مثل: ا�جرائم" "بأخطر توصف ما غالًبا ال�ي – املهاجر�ن" و��ر�ب بالبشر االتجار" �� املتورطون  يرتك��ا

  واالب��از. منظمة، إجرامية جماعة �� املشاركة •

 لألطفال. ا�جن��ي االستغالل ذلك �� بما ا�جن��ي، االستغالل •

 والرشوة. الفساد •

 الرهائن وأخذ القانو�ي، غ�� واالعتقال االختطاف، •

ا ،2004 عام ��
ً
 العمل �جموعة العام االجتماع أ�شأ الرئيسية، األصلية ا�جرائم عن وا�حة وفكرة ثاقبة، نظرة توف�� لضرورة و�درا�

ا 2005-2004 للف��ة 35التصنيفات تقر�ر تضمن وقد بالتصنيفات. معنية عمل مجموعة املا��
ً
 من املتأتية العائدات" عن بحث

 ."الشرعية غ�� وال�جرة بالبشر االتجار

  تقر�ًرا املا�� العمل مجموعة أصدرت ،2011 عام ��
ً
 و��ر�ب بالبشر، االتجار عن الناشئة موالاأل غسل مخاطر" �عنوان 36شامال

 اإلنذار مؤشرات من سلسلة و�قدم املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر باالتجار املتعلقة املالية التدفقات التقر�ر هذا و�صف "،املهاجر�ن

 املالية شطةاأل� كشف عمليات تحس�ن ع�� ف��ا املالية املؤسسات ملساعدة القطاعات، ومختلف األصل،/املقصد دول  �ختلف

 الصلة. ذات املشبوهة

 املا�� العمل مجموعة أصدرت )،S/RES/2331( )2016( رقم املتحدة لألمم التا�ع األمن مجلس قرار لتوج��ات وفًقا ،2018 عام ��

  تقر�ًرا
ً
 حاالت لتحديد لو�ةاملط املالية املعلومات بنوع الو�� لز�ادة بالبشر" االتجار من املالية "التدفقات �عنوان 37منقًحا شامال

 ع�� الدول  ملساعدة الثالث) ا�جزء (انظر ا�جيدة املمارسات وتوف�� ا�ج��ي، العمل أو ا�جن��ي االستغالل �غرض بالبشر االتجار

 
 i/-afi.org/glossary/dg-http://www.fatf، فئات ا�جرائم ا�حددة مجموعة العمل املا��  34
اإلرهاب   35 وتمو�ل  األموال  غسل  تصنيفات  املا��،  العمل  http://www.fatf-)  2005يونيو/حز�ران    10(  2005-2004مجموعة 

gafi.org/media/fatf/documents/reports/2004_2005_ML_Typologies_ENG.pdf 
و  36 بالبشر،  االتجار  عن  الناشئة  األموال  غسل  "مخاطر  املا��،  العمل  (يوليو/تموز  مجموعة  املهاجر�ن  http://www.fatf-)،  2011��ر�ب 

cuments/moneylaunderingrisksarisingfromtraffickingofhumanbeingsandsmugglingofmigrants.htmlgafi.org/publications/methodsandtrends/do 
(أغسطس/آب   37 بالبشر  االتجار  من  املالية  التدفقات  املا��،  العمل  http://www.fatf-)  2018مجموعة 

trafficking.html-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/human    

http://www.fatf-gafi.org/glossary/d-i/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2004_2005_ML_Typologies_ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2004_2005_ML_Typologies_ENG.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/moneylaunderingrisksarisingfromtraffickingofhumanbeingsandsmugglingofmigrants.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/moneylaunderingrisksarisingfromtraffickingofhumanbeingsandsmugglingofmigrants.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/human-trafficking.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/human-trafficking.html
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 تحديد �� للمساعدة االشتباه مؤشرات وتحديد بالبشر، االتجار من اإلرهاب وتمو�ل  موالاأل غسل �جرائم للتصدي تداب�� وضع

 وتمو�ل بالبشر االتجار ب�ن ا�حتملة الروابط ع�� الضوء التقر�ر �سلط كما ا�جرائم. هذه من املتأتية العائدات �غسل يقومون  من

 اإلرهاب.

 : )(�ل سنت�ن املهاجر�ن حول ظاهرة ��ر�ب مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة  تقر�ر •

 ال��ر�ب طرق  حجم وكذلك ،املقصد دول و العبور  نقاط وا�جو، والبحر ال�� طر�ق عن لل��ر�ب الرئيسية الطرق  البحث اهذ يقدم

 وأمر��ا، ألفر�قيا، قليميةاإل االتجاهات بالتفصيل التقر�ر يتناول  العاملية، املالحظات إ�� باإلضافة وقيم��ا. ونطاقها، الرئيسية،

 .2018 عام التقر�ر هذا من �خة� أحدث صدرت وأورو�ا. وآسيا،

 : )ول ظاهرة االتجار بالبشر (�ل سنت�نحمكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة  تقر�ر •

 التقار�ر املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر باالتجار الصلة ذات االتجاهات/األساليب/املدفوعات عن للمعلومات الرئيسية املصادر من

 املع�ي تحدةامل األمم ملكتب العاملي التقر�ر" مثل وا�جر�مة، با�خدرات املع�ي املتحدة األمم مكتب عن الصادرة السنو�ة نصف

 املالحظات/األنماط/االتجاهات، ع�� عاملية عامة نظرة البحث هذا يقدم .38"باأل�خاص االتجار �شأن وا�جر�مة با�خدرات

 بالبشر االتجار وتدفقات ا�جناة، عن و�حة االستغالل، وأش�ال ال�حايا، عن �حة تحدد: ال�ي قليميةاإل التقسيمات إ�� باإلضافة

 .2020 عام التقر�ر هذا من ��خة أحدث صدرت باأل�خاص. االتجار وتجر�م املنطقة؛ ع�� تؤثر ال�ي

 تقر�ر املنظمة الدولية لل�جرة  •

من مهام املنظمة    دولة.  ١٥١م، وتظم �� عضو���ا عدد  ١٩٥١�عت�� املنظمة الدولية لل�جرة منظمة ح�ومية تم تأسيسها �� العام  

إ�� ضمان إيجاد �عاون دو�� فيما يحص قضايا    
ً
أ��ا ��جع ع�� ال�جرة اإل�سانية املنظمة بما يخدم مصا�ح ا�جتمعات، إضافة

اإل�  املساعدات  العام  ال�جرة وتقديم   �� النازح�ن، وغ��هم.  والالجئ�ن وكذلك  للمهاجر�ن   ٢٠١٨سانية 
ً
تقر�را املنظمة  م، أصدرت 

للمبادرات   ا�حا��  الوضع  مراجعة  ع��  التقر�ر  اشتمل  حيث  املهاجر�ن،  و���ر�ب  بالبشر  باالتجار  املتعلقة  القضايا  حول   
ً
شامال

جر�ن، كما �سلط الضوء ع�� األ�شطة ال�ي تدعم معا�جة هذه القضايا.  والقضايا املتعلقة بم�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املها

كما يقدم موجز مختصر حول الدول املذ�ورة فيھ وال�ي تواجھ تحديات تتعلق بأ�شطة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن واملبادرات  

 .39ر و��ر�ب املهاجر�ناملق��حة ملواجهة التحديات والنظرة املستقبلية حول معا�جة قضايا االتجار بالبش
 

 �� تنفيذ االتفاقيات الدولية أفر�قيااملبحث الثا�ي: التحديات والصعو�ات ال�ي تواجھ دول منطقة الشرق األوسط وشمال  

 منذ أنھ لوحظ ،202040 لعام بالبشر االتجار حول  وا�جر�مة با�خدرات املع�ي املتحدة األمم مكتب أطلقھ الذي العاملي التقر�ر ��

  باأل�خاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتو�ول  دخول  مع ،2003 عام
ً
 مل�افحة املتحدة األمم ("بروتو�ول  واألطفال النساء وخاصة

 أفضل استجابة ذلك �عكس ور�ما عام، �ل إدان��م تتم الذين باأل�خاص املتاجر�ن عدد زاد التنفيذ، ح�� باأل�خاص") االتجار

 االتجار. نطاق �� ز�ادة و/أو ا�جنائية للعدالة

 
)،  2021(ف��اير/شباط  2020التقر�ر العاملي ملكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة �شأن االتجار باأل�خاص  38

sis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdfanaly-and-https://www.unodc.org/documents/data 
39 https://eulacfoundation.org/en/system/files/trafficking_in_human_beings.pdf 

)  2021(ف��اير/شباط  2020التقر�ر العاملي الذي أطلقھ مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة حول االتجار باأل�خاص لعام  40

analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf-and-https://www.unodc.org/documents/data 

https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/safe-airports-for-safer-citizens_-unodc-aircop-supports-iraq-in-addressing-terrorism-and-organized-criminal-networks-at-airports.html
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/safe-airports-for-safer-citizens_-unodc-aircop-supports-iraq-in-addressing-terrorism-and-organized-criminal-networks-at-airports.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://eulacfoundation.org/en/system/files/trafficking_in_human_beings.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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  ،باأل�خاص االتجار مل�افحة املتحدة األمم ل��وتوكول  وفًقا االتجار الدول  من %90 من أك�� جرَّمت
ً
 عدد زاد لذلك، ونتيجة

دان�ن �خاصاأل
ُ
 الدول  �جلت ح�ن و�� العالم. مستوى  ع�� 2003 عام منذ أضعاف ثالثة بنحو �خص ألف 100 �ل ب�ن امل

 مدى ع�� يتناقص بدأ أو ثابًتا، ظل املعدل هذا أن إال العالم، من أخرى  مناطق من كث�ً�ا أع�� إدانة معدالت تار�خًيا األورو�ية

 ح�� ذاتھ ال��وتو�ول  دخول  منذ م��ايدة أعداًدا األوسط والشرق  آسيا �� الدول  �جلت أخرى  ناحية ومن املاضية. القليلة السنوات

 إيجابًيا. تطوًرا ُ�عد وهذا التنفيذ.

 ،أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة املا�� العمل مجموعة �� األعضاء الدول  معظم وقعت السابق، القسم �� مو�ح هو كما

 جميعها: أو التالية الرئيسية الدولية االتفاقيات �افة ع�� وصادقت

  الوطنية ع�� املنظمة ا�جر�مة مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية •

  باأل�خاص، االتجار بةومعاق وقمع منع بروتوكول  •
ً
  واألطفال. النساء وخاصة

 وا�جو والبحر ال�� طر�ق عن املهاجر�ن ��ر�ب م�افحة بروتوكول  •

  الفساد مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية •

  باأل�خاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول  بتنفيذ يتعلق فيما
ً
 ياملع� املتحدة األمم مكتب قام ،واألطفال النساء وخاصة

 وهما: الدول، ملساعدة دليل�ن بتحديث ،)2020( مؤخًرا وا�جر�مة با�خدرات

  .41باأل�خاص االتجار ضد نموذجية �شريعية أح�ام •

  باأل�خاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع ل��وتو�ول  �شري�� دليل •
ً
 42واألطفال النساء وخاصة

 عقبات يواجھ أحياًنا م��ا العديد أن إال املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر االتجار م�افحة تداب�� لتنفيذ الدول  جهود من الرغم ع��

 أمثل��ا: من �عًضا ي�� فيما و�سوق  وتحديات،

 الوط�ي املستوى  ع�� التحديات

 املتعلقة (واإلجراءات) للقوان�ن والقضاة) العام�ن، واملدع�ن القانون، إنفاذ جهات (مثل الرئيسية ا�جهات �عض فهم عدم •

 املهاجر�ن؛ باأل�خاص/��ر�ب باالتجار

  ال�حايا؛ لتحديد (وتدر�بات) معيار�ة إجراءات وجود عدم •

 ال�حايا؛ تجر�م ذلك �� بما (ورعاي��م)، ال�حايا مع ال�حيح للتعامل (وتدر�بات) معيار�ة إجراءات وجود عدم •

 و املهاجر�ن؛ باأل�خاص/��ر�ب االتجار جرائم �� التحقيقات أن�ش الو�االت ب�ن والتعاون  التنسيق غياب •

 شهادة ع�� واالعتماد األدلة، غياب �سبب معهم التحقيق �� كذلكو باأل�خاص، للمتاجر�ن القضائية املالحقة �� الفشل •

. اعتمادا ال�حايا
ً

 �امال

 
41 ) وا�جر�مة  با�خدرات  املع�ي  املتحدة  األمم  مكتب  عن  صادرة  باأل�خاص  االتجار  ضد  نموذجية  �شريعية  )  2020أح�ام 

trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf-https://www.unodc.org/documents/human 
الن 42  

ً
وخاصة باأل�خاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  ل��وتو�ول  �شري��  (دليل  وا�جر�مة  با�خدرات  املع�ي  املتحدة  األمم  مكتب  عن  صادر  واألطفال  ) 2020ساء 

dftrafficking/2020/TiP_LegislativGuide_Final.p-https://www.unodc.org/documents/human 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_LegislativGuide_Final.pdf
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 إ�� ا�حاجة )2020( 43وا�جر�مة با�خدرات املع�ي املتحدة األمم مكتب عن الصادر بالبشر االتجار عن األخ�� العاملي التقر�ر يوجز

 ي��: ما

 تحديد إجراءات لتعز�ز التخصصات؛ متعددة القضائية واملالحقة التحقيقات وحدات ذلك �� بما القطاعات متعدد ن�ج اتباع •

  و�نصافهم، وحماي��م ال�حايا هو�ة
ً
 ن�ج إ�� استناًدا خاص،باأل� االتجار أش�ال مختلف �� التحقيق إجراءات عن فضال

 و اإل�سان؛ حقوق  إ�� ويستند ،ا�جن��ي واملنظور  الطفل و�ُرا�� ال�حايا، ع�� يركز

 خ��ات و/أو متعددة بجهات االستعانة مع بلد، �ل �� بالبشر االتجار مل�افحة متخصصة عمل) فرقة (أو وطنية هيئة إ�شاء •

 املنظمة، ا�جر�مة م�افحة وأجهزة القانون، إنفاذ جهات ب�ن ما تتنوع ال�ي املؤسسات مختلف ومشاركة التخصصات، متعددة

 االجتماعية ال�حة ومنظمات األطفال، حماية ومؤسسات اإل�سان، �حقوق  الوطنية واملؤسسات العمل، مفت��ي إ��

  املد�ي. ا�جتمع منظمات ذلك �� بما ،ا�جهات من وغ��ها والنفسية

 عن الصادر األخ�� التقر�ر ُيو��ي القضائية، واملالحقات التحقيقات وفعالية نجاح أجل ومن التحديات، هذه مواجهة سبيل ��

 حيث ياهم،قضا �� املا�� القطاع من ا�جمعة األدلة بدمج العام�ن واملدع�ن القانون  إنفاذ أجهزة 44أورو�ا �� والتعاون  األمن منظمة

سهم أن يمكن
ُ
   ي��: فيما األدلة تلك �

  ال�حية؛ تقر�ر تلقي قبل ح�ى باأل�خاص، االتجار جرائم إ�� السلطات وتنبيھ ال�حية، هو�ة تحديد �� املساعدة •

 و اإلجرامي؛ النشاط لنطاق إضا�� سياق وتوف�� ال�حية، شهادة �حة من التأكد •

 ا�جر�مة. �� متواطئة ت�ون  قد ال�ي واملؤسسات الشر�اء تحديد �� املساعدة •

 من و�ز�د العقاب، من مرتكب��ا إفالت يمنع أن يمكن بالبشر االتجار �جرائم القضائية املالحقات �� املالية االستخبارات ترسيخ إن

 عالية، املالية وم�اس��ا منخفضة ا�جر�مة هذه مخاطر أن بالبشر املتاجرون يف��ض ما وغالًبا للمخاطر. راميةاإلج ا�جهات تصور 

 �جر�م�ي املف��ضة الر�حية يقوض نأ يمكن ا�جنائية، العدالة استجابة �� املصادرة وعمليات املالية، االستخبارات دمج فإن و�التا��

 املهاجر�ن. و��ر�ب بالبشر االتجار

 القطاعات، ع�� أفضل شرا�ات تب�ي أن يمكن بالبشر االتجار ع�� امل��تبة املالية التداعيات معا�جة أن  45رالتقر� يضيف أخ�ً�ا،

 ا�خدمات صناعة ووجود املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر االتجار ب�ن التماّس  نقاط لتعدد نظًرا وا�خاصة. العامة املؤسسات سيما وال

 و�املثل، ا�خاصة. الشر�ات مع شرا�ات بناء بالبشر االتجار مل�افحة العامة االستجابة أنظمة ع�� يجب ا�خاص، القطاع �� املالية

 يمكنھ و�التا�� عل��ا، والقضاء بالبشر االتجار �� أ�شطتھ استخدام إساءة حاالت لتحديد قوً�ا حافًزا ا�خاص القطاع يمتلك

 القانون. إنفاذ عن املسؤولة ا�جهات ذلك �� بما العام، القطاع مع الشرا�ات من االستفادة

 
لعام   43 وا�جر�مة  با�خدرات  املع�ي  املتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادر  بالبشر  االتجار  عن  العاملي  ) 2021(ف��اير/شباط    2020التقر�ر 

analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf-and-datahttps://www.unodc.org/documents/ 
 Compendium of Resources and Step -Following the Money-منظمة األمن والتعاون �� أورو�ا، مكتب املمثل ا�خاص واملنسق املع�ي بم�افحة االتجار بالبشر،  44

by-Step Guide to Financial Investigations Related to Trafficking in Human Beings )  األول  )2019أكتو�ر/�شر�ن 

iles/f/documents/f/5/438323_0.pdfhttps://www.osce.org/f    
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https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/438323_0.pdf
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 تلك من املتأ�ي الر�ح يظل باأل�خاص، االتجار �جرائم التصدي �� املالية االستخبارات إلدراج الوا�حة الفوائد من الرغم ع��

 لالتجار املالية التداعيات معا�جة فإن و�التا��، ال�افي�ن. والفهم بالدراسة يحظ لم مجاال للمتاجر�ن ليةاملا واالستثمارات ا�جرائم،

 ا�جرائم. تلك مل�افحة كب��ة فرًصا توفر باأل�خاص

 أن ف��ضامل األمور  تحدد أن يجب املالية املؤسسات أن و�� املالية، االستخبارات نجاح �عوق  ال�ي التحديات �عض هناك ذلك، ومع

 �� املالية االستخبارات لفعالية البداية نقطة فإن بالتا�� القانو�ي؛ غ�� النشاط لتحديد املبذولة جهودها إطار �� ع��ا تبحث

 املؤسسات الصلة ذات املؤشرات وترشد (وتصنيفا��ا). املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار �جر�م�ي الدقيقة املؤشرات استخدام

 استخبار�ة معلومات بتقديم القانون  إنفاذ أجهزة و�ساعد الفعال، اإلبالغ احتمالية من وتز�د ع��ا، تبحث أن يجب ال�ي باألمور 

 وكذلك ألنظم��ا، املتاجر�ن استخدام سوء لوقف خطوات اتخاذ ع�� أيًضا املالية املؤسسات املؤشرات �ساعد أن يمكن عملية.

 ع�� أولو�ة املالية املؤشرات تطو�ر أصبح و�التا��، القانون. إنفاذ أجهزة تجر��ا يال� التحقيقات م��ا �ستفيد أفضل معلومات إعداد

 صناعة عالقة لتناول  ا�خاص والقطاع املد�ي، وا�جتمع ا�ح�ومات، أطلق��ا مختلفة مبادرات �� املاضية العديدة السنوات مدى

 جميع �� (والتصنيفات) املؤشرات هذه �شر يتم ما غالًبا ك،ذل ومع املهاجر�ن. و��ر�ب بالبشر االتجار بجر�م�ي املالية ا�خدمات

 االستخبارات نجاح �عوق  ال�ي التحديات ب�ن من فإن ،كذلك تجميعها. أو دمجها دون  العالم، من متباينة مناطق ع�� املنشورات

 استخدام وكذلك املهاجر�ن، و��ر�ب البشر �� االتجار بجرائم املرتبطة الدفع عمليات �� النقدية األموال استخدام انتشار املالية

 الرسمية. غ�� املالية التحو�الت خدمات

 ألن نظًرا التقار�ر، من القليل سوى  تتلقى ال األنظمة فبعض مناسبة؛ القانون  إنفاذ أجهزة إ�� املقدمة التقار�ر ت�ون  أن يجب

 ك��ة من أخرى  أنظمة �عا�ي بينما التقار�ر؛ تقديم جدوى  دمع �� �عتقدون  أو عنھ، يبحثوا أن ينب�� الذي ما �عرفون  ال املمارس�ن

 مجموعة إ�� ذلك و�رجع املهاجر�ن، باأل�خاص/��ر�ب االتجار قضايا �� للتحقيقات حقيقية قيمة تقدم ال ال�ي املشبوهة التقار�ر

 املناسبة لألدوات املالية ؤسساتامل وافتقار للمحقق�ن، املناسبة التدر�بات من يكفي ما توف�� عدم مثل؛ العوامل من متنوعة

 تحو�ل شر�ات ب�ن موالاأل بخلط املتاجر�ن وقيام ع��ا، اإلبالغ وسرعة امليسرة، املعامالت مالي�ن ب�ن من املشبوهة املعامالت لتحديد

ث االستفادة ع�� القانون  إنفاذ موظفي قدرة عدم �سبب أيًضا تنشأ املشكالت �عض والبنوك. موالاأل نقل أو
ُ
 تقار�ر من ��امل

 املشبوهة. املعامالت

 الوصول  نقاط �عض تظل ذلك، ومع ا�جيدة، االستخباراتية املعلومات من وافًرا قدًرا املمارس�ن �عض يمتلك ذلك، إ�� باإلضافة

 املرجو. ألثرا كفاءة برفع �سمح بحيث منظم غ�� الوثائق من العديد بنتائج اإلبالغ يزال وال ا�جيدة. املمارسات �شر و�قل محدودة،

 ٍحد إ�� تقع املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار م�افحة تزال ال وا�جموعات، الدول  من العديد ع�� الوا�ح االتصال غياب ظل و��

  القانون، إنفاذ و�االت عاتق ع�� كب��
ً
 التأكيد �عيد ما وهذا املالية، املؤسسات مثل ا�خاصة، املؤسسات أو املد�ي ا�جتمع من بدال

 شرا�ات. إقامة ضرورة �ع�

  اإلقلي�ي املستوى  ع�� التحديات

 هذه و�شمل اإلقلي�ي، املستوى  ع�� 46��ا اإلبالغ و�تم الدولية، االتفاقيات تنفيذ �ع��ض الدول  ب�ن مش��كة تحديات تظهر

 ي��: ما التحديات

 
(يوليو/تم 46 العمل،  لتخطيط  املش��كة  ا�خامسة  العمل  حلقة  ��م،  واالتجار  األ�خاص  ��ر�ب  بتعطيل  واملع�ي  با��  لعملية  التا�ع  العامل  )  2019وز  فر�ق 

.pdf--%205th%20JPOA%20Planning%20Workshop%20-chair%20statement%20-https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Co 

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Co-chair%20statement%20-%205th%20JPOA%20Planning%20Workshop%20--.pdf
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 حيالهما؛ األولو�ات تحديد �� وكذلك املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر االتجار جر�م�ي تفس�� �� الدول  اختالف •

 القضائية، املالحقات �� كشهود سيما وال ودعمهم، ال�حايا إدارة �� الدول  ب�ن االختالفات •

 و واملقصد؛ والعبور، ،املنشأ دول  ب�ن التعاون  �عز�ز إ�� ا�حاجة •

 حليلها.وت ومشارك��ا، واالتجار، ال��ر�ب بيانات جمع تحس�ن إ�� ا�حاجة •

 خالل: من التحديات مواجهة �سرت قد ا�جنسيات متعددة املش��ك العمل فرق  أن 47إقليمية عمل مجموعة أفادت

 و��ر���م؛ بالبشر االتجار شب�ات �عطيل ُ�غية خرى األ الدول  تفعلھ ملا الفهم من مز�د تحقيق •

 و عل��ا؛ اإلبقاء أو والشهود، املعلومات/التحقيقات/األدلة تبادل لطلبات ثنائية عالقات إقامة •

 .خرى األ الدول  �� القانون  إنفاذ موظفي من غ��هم أو ا�حقق�ن مع بالتواصل السماح •

 
ً
 ما ع�� احتوا��ا ضرورة ع�� وأكدت املنتديات، لهذه املستقبلية االحتياجات قليميةاإل العمل مجموعة   48حددت ذلك، ع�� عالوة

 ي��:

 املش��ك؛ العمل القرارات/بدء اتخاذ وسلطة و��ر���م، بالبشر االتجار قضايا �� العملية ا�خ��ة ذوي  من ممثل�ن ب�ن ا�جمع •

 مشارك��ا سيتم ال�ي املبادرات وتفاصيل التحقيق، وفرص االستخباراتية، واملعلومات القائمة، للقضايا ممثل�ن ب�ن ا�جمع •

 املعلومات. املناقشة/تبادل قبل أعمالها جداول  وضعت ال�ي    49املش��كة التحقيق فرق  ب�ن ا�جمع •

 ،أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  دول  من دولة �ل �� الرئيسية ا�جهات إحدى ��   50املا�� االستعالم وحدة/املالية علوماتامل وحدة

 الوحدات هذه تلعب واإلقلي�ي. الوط�ي املستو��ن ع�� املهاجر�ن ��ر�ب باأل�خاص/ االتجار قضايا �� املالية باالستخبارات املعنية

 وا�جهات املبلغة) الكيانات من إضافية معلومات ع�� ا�حصول  من تتمكن (حيث املالية املؤسسات ب�ن الرئي��ي الوسيط دور 

 القانون. إنفاذ وو�االت بالتحقيقات، املعنية ا�ح�ومية

 العاملية الهيئة - 51 - املالية االستخبارات لوحدات إيجمونت �جموعة االنضمام ع�� القو�ة املالية االستخبارات وحدات ��جيع يتم

 غسل مل�افحة املالية للمعلومات اآلمن للتبادل منصة توف�� �� الرئيسية وظائفها إحدى تتمثل وال�ي - املالية االستخبارات لوحدات

 اإلرهاب. وتمو�ل موالاأل

 تمو�ل مل�افحة والدولية الوطنية ا�جهود ودعم التعاون  من ُيمك��ا الذي الفر�د وضعها إ�� املالية االستخبارات وحدات أهمية و�عود

 مل�افحة العاملية للمعاي�� وفًقا والدو��، ا�ح�� املستو��ن ع�� املالية املعلومات لتبادل املوثوقة البوابة �و��ا عن فضال اإلرهاب،

 دون  النظ��ة، املالية االستخبارات وحدات ب�ن النحو هذا ع�� املعلومات تبادل �سهيل �� للمساعدة ،باإلرها وتمو�ل موالاأل غسل

   التالية: املبادئ ع�� االتفاق تم فقد املتبادلة، القانونية املساعدة معاهدات أو تفاهم مذكرات إبرام إ�� ا�حاجة

 
)،   2019/�انون األول الفر�ق العامل التا�ع لعملية با�� واملع�ي بتعطيل ��ر�ب األ�خاص واالتجار ��م، حلقة العمل ا�خامسة املش��كة لتخطيط العمل، (د�سم�� 47

.pdf---Chairs%27%20Statement%20-%20Co-https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/5th%20Joint%20Period%20of%20Action%20Debrief%20Workshop%20 
 املرجع السابق. 48
السلطات القضائية (القضاة، واملدع�ن العام�ن، وقضاة التحقيق)، وسلطات إنفاذ    - ��كة �� أداة �عاون دو�� �ستند إ�� االتفاق ب�ن السلطات ا�ختصة  اليورو�ول، فرق التحقيق املش  49

أو    – القانون   واحدة   �� جنائية  تحقيقات  إجراء  وهو  أال  مع�ن،  ولغرض  محدودة  لف��ة  الفرق  تلك  �شكيل  تم  وقد  أك��،  أو  دولت�ن  املعنية  ب�ن  الدول  من   أك�� 

teams-investigation-services/joint-https://www.europol.europa.eu/activities 
 املرتبطة األصلية وا�جرائم األموال، �غسل الصلة ذات األخرى  املعلومات و(ب) املشبوهة؛ املعامالت تقار�ر (أ) وتحليل: لتلقي وط�ي مركز -املالية االستخبارات املالية/وحدة املعلومات وحدة 50

  fius-units-intelligence-gmontgroup.org/en/content/financialhttps://eالتحليل. ذلك نتائج و�شر اإلرهاب، وتمو�ل ��ا،
 https://egmontgroup.org/en/content/aboutلوحدات االستخبارات املالية  إيجمونتمجموعة  51

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/5th%20Joint%20Period%20of%20Action%20Debrief%20Workshop%20-%20Co-Chairs%27%20Statement%20---.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/joint-investigation-teams
https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius
https://egmontgroup.org/en/content/about
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 52 املعلومات وتبادل املالية االستخبارات وحدة أل�شطة عملية توج��ات •

 53املالية االستخبارات وحدات ب�ن املعلومات تبادل مبادئ •

 باالستفسارات املرتبطة املالية املعلومات واستالم إرسال ع�� القدرة عدم إ�� والدو�� اإلقلي�ي املستو��ن ع�� غالًبا ُ�شار

 اإلرهاب). وتمو�ل موالاأل غسل بم�افحة املتعلقة األصلية ا�جرائم من أي (أو املهاجر�ن باأل�خاص/��ر�ب االتجار �� والتحقيقات

 ال�ي اآلمن) االتصال (منصة املؤمن إيجمونت نظام �سهلها ال�ي ،إيجمونت ةبمجموع ا�خاصة املعلومات تبادل مبادئ استخدام إن

 إنفاذ و�االت مساعدة ع�� املالية االستخبارات وحدات قدرة من كب�� �ش�ل �عزز  استخدامها، ا�جموعة أعضاء جميع ع�� يتع�ن

 وسر�ة. آمنة و�طر�قة املناسب الوقت �� الدولية، أو قليميةاإل املالية االستخبارات وحدات من املعلومات ع�� ا�حصول  �� القانون 

 املتأتية العائدات واس��داف لفهم املالية االستخبارات من لالستفادة الدائرة ا�حرب �� للتغي��" قوي  عامل " بأنھ ذلك ُوِصف وقد

 .أخرى  جرائم تمو�ل �� واستخدامها املهاجر�ن، ��ر�ب/باأل�خاص االتجار من

 املهاجر�ن  و��ر�ببشر االتجار بال كورونا ع�� التحديات املرتبطة بجائحة املبحث الثالث: 

 الدول  �� ا�جتمع جوانب جميع ع�� مسبوق  وغ�� عميًقا تأث�ً�ا تؤثر - تزال وال - العاملية 19-�وفيد جائحة �انت شك، أد�ى دون 

 تتخذها ال�ي التداب�� تأث�� أيًضا و�نما فحسب، باملرض اإلصابة خطر عن الناجم املباشر التأث�� هنا نقصد وال �افة، وا�جتمعات

 منخفضة القطاعات سيما وال القطاعات، جميع ع�� تؤثر واقتصادية اجتماعية أزمة إ�� بدورها تؤدي وال�ي اره،انتش الحتواء الدول 

 �ش�� إفر�قيا، وشمال األوسط الشرق  منطقة و�� والالجئ�ن. املهاجر�ن ع�� كذلكو محدودة، مهارات تتطلب ال�ي والوظائف األجور،

 إجما�� من )2021 ف��اير/شباط 19 (ح�ى وفاة حالة 133,017 �حدوث املسبب ملالعا �� 19-�وفيد جائحة أن إ�� التقديرات

 وفاة حالة 174,058 إ�� العدد هذا يرتفع أن املتوقع ومن )؛2021 ف��اير/شباط 19 (ح�ى العالم مستوى  ع�� وفاة حالة 2862,628

 ..2021 يونيو 1 بحلول  إفر�قيا وشمال األوسط الشرق  منطقة �� الف��وس �سبب

 انتشارها، الحتواء الدول  تتخذها ال�ي التداب�� كذلكو ،19-�وفيد جائحة تأث�� (اإلن��بول) ا�جنائية للشرطة الدولية املنظمة   54ت��ز

 استخدام هنا، طرحها يمكن ال�ي األمثلة ومن بالبشر. واالتجار املهاجر�ن ��ر�ب ذلك �� بما العالم، أنحاء جميع �� ا�جر�مة ع��

 ��دد كب��ة ومخاطر باهظة، مالية بت�لفة وذلك خدما��م، إ�� بال�جوء اليائس�ن األ�خاص إلقناع زائفة معلومات البشرب املتاجر�ن

 إ�� الدو�� ا�جوي  السفر انقطاع أف��ى إذ واألساليب؛ املسالك �غ��ت فقد السفر، ع�� املفروضة القيود �سبب وذلك حيا��م،

فت القارات. ب�ن السفر سيما وال جًوا، املهاجر�ن ��ر�ب توقف
ّ
 مسالك ع�� تبعات أيًضا البحري  القطاع ع�� املفروضة القيود وخل

  بحًرا، ال��ر�ب
ً
 أورو�ا. إ�� أفر�قيا شمال من املتوسط البحر �ع�� ال�ي تلك وخاصة

 

 

 
)  2017، تمت املراجعة �� ف��اير/شباط 2013عملية أل�شطة وحدة االستخبارات املالية وتبادل املعلومات (يوليو/تموز توج��ات  -لوحدات االستخبارات املالية  إيجمونتمجموعة  52

https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/38 
) 2013مبادئ تبادل املعلومات ب�ن وحدات االستخبارات املالية (يوليو/تموز  -لوحدات االستخبارات املالية  إيجمونتمجموعة  53

https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/79 
and-https://www.interpol.int/en/News-) 2020��ر�ب املهاجر�ن واالتجار بالبشر (يونيو/حز�ران  ع�� 19-تبعات �وفبد –اإلن��بول  54

trafficking-human-and-smuggling-igrantm-on-impact-19-Events/News/2020/COVID 

https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/38
https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/79
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/COVID-19-impact-on-migrant-smuggling-and-human-trafficking
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/COVID-19-impact-on-migrant-smuggling-and-human-trafficking
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 ا�حالي�ن ال�حايا ع�� ا�جائحة أثر

-�وفيد بف��وس اإلصابة مخاطر لز�ادة كمهاجر�ن) ��ر���م يتم الذين (وأولئك بالبشر االتجار �جرائم ا�حاليون  ال�حايا يتعرض

19،  
ً
 ع�� ا�جائحة وتأث�� ا�حركة، حر�ة ع�� الدول  من العديد �� املفروضة التغي��ات عن الناجمة خرى األ ا�خاطر عن فضال

 اإل�سا�ي. والتفاعل التجار�ة األ�شطة

 العادية، الظروف �� صعًبا أمًرا ُ�عد االتجار �حايا تحديد أن ع�� الضوء     55جر�مةوا� با�خدرات املع�ي املتحدة األمم مكتب ُ�سلط

 �� الثقة يفقدون  ما وغالًبا للرقابة، خاضعة غ�� أو رسمية غ�� أو قانونية غ�� قطاعات �� األحيان من كث�� �� استغاللهم يتم حيث

  الطبية. املساعدة ذلك �� بما م،له املساعدة بتقديم املعنية ا�حلية الو�االت أو السلطات
ً
 ،19-�وفيد ف��وس النتشار ونتيجة

   الف��وس. انتشار الحتواء املتخذة للتداب�� نظًرا صعو�ة أك�� املهمة هذه أصبحت

 
ً
 فإ��م: ا�خفاء" "�� ��م واالتجار ال�حايا، هو�ة تحديد لتعذر نظًرا سبق، ما إ�� إضافة

  أ��م؛ كما ،�شره) (أو لف��وسبا اإلصابة مخاطر من ملز�د يتعرضون  •

 و ملنعھ؛ يلزم ما إ�� يفتقرون •

  إل��ا. وصولهم فرص تقل أو الف��وس، عالج �� للمساعدة ال�حية الرعاية خدمات إ�� الوصول  من غالًبا يتمكنون  ال •

 ال�حايا ع�� 19-�وفيد جائحة تأث�� طرق  من عدد ع�� الضوء وا�جر�مة با�خدرات املع�ي املتحدة األمم مكتب ورقة �سلطو

 املثال: سبيل ع�� وم��ا :ا�حالي�ن

  - ل�حيةا احتجاز •
ً
 احتماالت و�قلل ال�خصية، سالم��م ��دد قد والذي ا�جن��ي، االس��قاق أو املن��� االستعباد �حايا خاصة

 فإن؛ كذلك )؛(و�نقاذهم اكتشافهم

عرضهم النظامي�ن، غ�� واملهاجر�ن االتجار ل�حايا - املستقرة غ�� واملعيشة العمل ظروف •
ُ
 من واملز�د باملرض، اإلصابة �خاطر �

 أن؛ كما ستغالل؛اال

 التمو�ل، نقص أو ا�حلية القيود �سبب إما - املد�ي ا�جتمع منظمات قبل من لل�حايا املقدمة ا�خدمات ووقف املال�� إغالق •

 استغاللهم؛ إعادة مخاطر إ�� ويعرضهم تأثرهم، وسرعة ال�حايا، ضعف ز�ادة إ�� يؤدي

 :�� تتمثل ا�حالي�ن، ال�حايا ُ��دد إضافية خاطرم       56لل�جرة الدولية املنظمة ُتحددو

 أو محتجز�ن االستغالل �حايا ي�ون  أن ا�حتمل من سي�ون  حيث – 19-كوفيد حول  معلومات إ�� الوصول  ع�� القدرة عدم •

 �� جائحةبا� املتعلقة وا�خدمات والدعم املعلومات إ�� الوصول  من يتمكنوا لن و�التا��، وضعهم، من الهروب ع�� قادر�ن غ��

 فإنھ؛ ،أخرى  ناحية ومن بالف��وس؛ لإلصابة عرضة أك�� يجعلهم مما املناسب، الوقت

 بما املعاملة، سوء من خط��ة ألش�ال االتجار �حايا من الكث�� يتعرض حيث ،�حية حالة بأفضل ال�حايا يتمتع ال ما غالًبا •

 تتأثر و�التا�� الط�ي، العالج من وا�حرمان النف��ي، واإليذاء والتجويع، والتعذيب، والضرب، ا�ج��ي، والعمل االغتصاب، ذلك ��

 
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-). 2020ع�� االتجار باأل�خاص ( 19-مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة، تأث�� جائحة �وفيد 55

ver.21.pdf-EN-19-COVID-on-Brief-content/uploads/2020/05/Thematic 
vulnerability-has-https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/why- ؟19-�وفيد جائحة خالل بالبشر االتجار �حايا ضعف ازداد ملاذا لل�جرة، الدولية املنظمة 56

 19-covid-during-easedincr-trafficking-human-victims 

https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-COVID-19-EN-ver.21.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-COVID-19-EN-ver.21.pdf
https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/why-has-vulnerability-victims-human-trafficking-increased-during-covid-19
https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/why-has-vulnerability-victims-human-trafficking-increased-during-covid-19


سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 30       

 

 
 

 األخرى  ا�خاطر �عض فإن كذلك، ؛19-يد�وف ف��وس مثل الشديدة، بالعدوى  لإلصابة عرضة أك�� يجعلهم مما ال�حية، حال��م

 ��: تتمثل

 اآلخر�ن، عن اجتماعًيا أنفسهم إ�عاد أو عزل  من االتجار �حايا يتمكن ال قد - االجتما�� التباعد ع�� ا�حفاظ ع�� القدرة عدم •

 
ً
 من: �عانون  قد أ��م كما با�جنس؛ العمل أو جنسية خدمات تقديم ع�� إجبارهم حالة �� خاصة

 احتفاظ يؤدي ما غالًبا حيث ،ال�حية ا�خدمات إ�� الوصول  صعو�ة إ�� بالتا�� يؤدي مما ،حوز��م �� الوثائق وجود عدم •

 عرضة و�جعلهم ال�حية، ا�خدمات إ�� ال�حايا وصول  �عيق مما �حاياهم، سفر جوازات أو هو�ة ببطاقات بالبشر املتاجر�ن

 �عز�ز أجل من التفتيش نقاط و�دارة الص��، ا�حجر بفرض املعنية لطاتالس قبل من اإليذاء و�عادة واالحتجاز املعاملة لسوء

  ا�جائحة، خالل الرقابة تداب��
ً
 سبق، ما إ�� و�ضافة

  يتم �أن ،املتاجرون �ستخدمها ال�ي االستغالل صور  تتغ�� ر�ما •
ً
 لالستغالل التعرض لهم سبق الذين األ�خاص اس��داف مثال

 و خاصة؛ منازل  �� أو اإلن��نت ع�� اآلن اس��دافهم يتم قد العامة، األماكن ذلك �� بما ،الواقع أرض �� ا�جن��ي

 إ�� املالية امل�اسب �� محتملة �خسارة بالبشر املتاجر�ن �عرض يؤدي ر�ما حيث – واألر�اح امل�اسب قلة �سبب العنف ز�ادة •

  أسوأ. بصورة �حاياهم معاملة

ا ازدياًدا املهاجر�ن و��ر�ب االتجار �حايا لها يتعرض ال�ي ا�خاطر تزداد تقدم، ملا إيجاًزا
ً
 انتشار �شهد ال�ي الف��ة هذه خالل م�حوظ

 بمساعد��م، ملعنيةا والو�االت الدوائر عدد تناقص �سبب ذلك و�تفاقم أعاله، املبينة العوامل مجموعة �سبب العاملية، ا�جائحة

 تخصصھ الذي التمو�ل 57سيما وال التمو�ل، �� ا�حاد االنخفاض �سبب ذلك ي�ون  ما وغالًبا ا��حا��ا، أو ترك��ها، مجاالت �غ�� أو

 بالبشر. االتجار مل�افحة الر�حية غ�� وا�جماعات املد�ي ا�جتمع منظمات

 اإلرهاب وتمو�ل موالاأل غسل وم�افحة 19-كوفيد

    58املا�� العمل مجموعة أصدرت
ً
  ورقة

ً
 واالستجابات ،19-�وفيد جائحة �سبب املرصودة ا�خاطر عوامل من مجموعة ت��ز إرشادية

 عام)، �ش�ل العمال (واستغالل املهاجر�ن بالبشر/��ر�ب االتجار �� املتمثلة األصلية ا�جر�مة تحديًدا يخص وفيما لها، ا�ح�ومية

 :أنھ نجد ذلك من

 ؛أن كما بالبشر؛ واالتجار العمال استغالل ز�ادة إ�� يؤدي قد مما املستضعفة؛ الفئات الستغالل ا�جائحة ا�جرمون  ين��ز ر�ما •

 االتجار �حايا هو�ة وتحديد بالبشر االتجار حاالت عن الكشف �� بانتظام املشاركة ا�ح�ومية الو�االت �شاط تقليص أو �عليق •

 تلك �حايا اكتشاف عدم احتمالية �ع�ي وال�حية) االجتماعية الرعاية مجال �� والعامل�ن العمل، أماكن مفتشو ذلك �� (بما

  ا�جرائم؛

 أن يمكن عوامل جميًعا �� املا�� األمن وا�عدام البطالة، معدالت وارتفاع االقتصاد، وتباطؤ مل،الع نأماك إغالق إنف كذلك، •

 ى أخر ناحية منو البشر؛ استغالل ز�ادة إ�� ُتف��ي

 
 covid-of-effect-https://techagainsttrafficking.org/theTech Against Trafficking, The Effect of Covid 19: Five Impacts on Human Trafficking-19-انظر  57

trafficking/-human-on-impacts-five 
https://www.fatf- 2020واالستجابة السياسية مايو/أيار  19-املتعلقة ب�وفيدمجموعة العمل املا��: مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  58

CFT.pdf-AML-19-gafi.org/media/fatf/documents/COVID 

https://techagainsttrafficking.org/the-effect-of-covid-19-five-impacts-on-human-trafficking/
https://techagainsttrafficking.org/the-effect-of-covid-19-five-impacts-on-human-trafficking/
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf
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 �سبب لإلن��نت األطفال استخدام وز�ادة غالًبا، األر�اح تحقيق ��دف اإلن��نت، ع�� األطفال استغالل مواد وتوزيع إنتاج ز�ادة إن •

 يؤدي السفر" وحظر "اإلغالق بأن التقار�ر �عض تفيد كذلك،و اإلن��نت. ع�� األطفال استغالل ز�ادة إ�� يؤدي قد املدارس، إغالق

 املواد. هذه ع�� الطلب ز�ادة إ��

 قدر��م وعدم إصاب��م، مخاطر ز�ادة ب�ن ما وتتنوع املهاجر�ن، أو االتجار، �حايا ُ��دد وم��ايدة شديدة مخاطر هناك فإن ،و�إيجاز

 الوضع تدهور  �سبب استغالل أسوء واستغاللهم أك��، مخاطر تحمل ع�� إجبارهم إ�� الطبية، ا�خدمات إ�� الوصول  ع��

 و عل��م. �سيطرون ملن االقتصادي
ً
 األد�ى الطرف يمثلون  ما غالًبا الذين املهاجر�ن، العمال من كب��ة بأعداد السبل تقطعت ،حاليا

 وضعهم وكذلك املعالم، وا�ح غ�� قانو�ي وضع �� املدنية، االضطرابات من الهار��ن الالجئ�ن من كب��ة أعداد كذلكو ا�جتمع، من

 ا�ح�ومات �عيد حيث املساعدات، �� م�حوظة قلة من األحيان من كث�� �� معانا��م أو ديارهم، إ�� إعاد��م إم�انية دون  كمهاجر�ن،

 .19-�وفيد آثار من للتخفيف وتوج��ها ا�حدودة املوارد أولو�ات ترتيب

 وانخفض وظائفهم، فقدوا ممن عامل مليار 1,25 بنحو يقدر ما ل�جائحة واالقتصادي االجتما�� األثر ُ�عرض ذلك، إ�� باإلضافة

 تلك استغالل �� ا�جائحة من االستفادة يحاولون  الذين واملهر��ن، للمتجر�ن فريسة الوقوع �خطر �عولو��م، ومن هم دخلهم،

 لهم. زائفة معلومات وتقديم باليأس، شعورهم مستغل�ن الفئات

 بالضبط معاملها تت�ح لم املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر االتجار ع�� 19-�وفيد جائحة لتبعات ا�حقيقية "الت�لفة" أن فيھ شك ال مما 

  املالية، املؤسسات فإن لذلكو السابقة. التقديرات من بكث�� أع�� ت�ون  أن ا�حتمل من ولكن اآلن، ح�ى
ً
 ع�� �عمل ال�ي تلك خاصة

 و��ر�ب بالبشر باالتجار صل��ا �� �شتبھ ال�ي األ�شطة اكتشاف �� محور�ة أهمية تكت��ي اإلرهاب، وتمو�ل موالاأل غسل م�افحة

  ع��ا. واإلبالغ حد��ا، من والتخفيف املهاجر�ن،
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 الفصل الثا�ي

وغسل العائدات املتحصلة م��ما بمنطقة الشرق    االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن القانو�ي واملؤس��ي مل�افحة جرائم اإلطار 

 أفر�قيااألوسط وشمال  

 املبحث األول: مفهوم جرائم االتجار بالبشر وجرائم ��ر�ب املهاجر�ن وحجمها ونطاقها 

 نبذة عن جرائم االتجار بالبشر  .1

الدول ��" إن جر�مة   العديد من  لتشريعات  �عر�فها وفقا  تم  بالبشر كما  أو    ،نقلهمأو    استدراجهم، أو    ،أ�خاصتجنيد  االتجار 

، االستعباد، نزع    إيوا��م، 
ً
أو استقبالهم �غرض استغاللهم (ومن ضم��م من هم دون الثامن عشر) ��: العمل بال�خرة، العمل قسرا

�ال االستغالل ا�جن��ي. ويشمل االستغالل أيضا االستغالل عن طر�ق املواد اإلباحية بما  األعضاء، أعمال الدعارة، أي ش�ل من أش

أيضا االستغالل عن طر�ق   املعلوما�ي، ويشمل  بالرق أو    ، التسول �� ذلك وسائل االتصال والتواصل  الشب��ة  نزع  أو    ، املمارسات 

البشر�ة  التجارب  ، األ��جة  إجراء  االستغالل عن طر�ق  أو  بيعها،  للقيام    أو  �خص  استغالل  أو  األحياء،  الطبية ع��  واألبحاث 

ال��ديد   خالل  من  وذلك  املس�حة،  الن�اعات   �� أو  إجرامية  االحتيال  االختطاف، أو    بالقوة،بأعمال  ا�خداع  ،أو  استغالل  ،  أو  أو 

عل��ا أعاله لوقوع جر�مة االتجار  وال �ش��ط استعمال أي وسيلة من الوسائل املنصوص   .أو استغالل حالة ضعف لد��م"  ، السلطة

 بالبشر تجاه األطفال الذين تقل س��م عن ثما�ي عشرة سنة بمجرد تحقق قصد االستغالل. 

األ�شطة بالعديد من القوان�ن، حيث ُ�عد مرتكبا �جر�مة االتجار بالبشر �ل من يتعامل بأية صورة �� �خص    تجر�م تلككما أنھ تم  

البيع أو ا بما �� ذلك  النقل أو التسليم أو اإليواء أو االستقبال أو  طبي��  أو االستخدام أو  للبيع أو الشراء أو الوعد ��ما  لعرض 

التسلم سواء �� داخل البالد أو ع�� حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو ال��ديد ��ما، أو بواسطة  

تلقى مبالغ  االختطاف أو االحتيال أو ا�خداع، أو استغالل   السلطة، أو استغالل حالة الضعف أو ا�حاجة، أو الوعد بإعطاء أو 

إذا �ان التعامل بقصد   -وذلك �لھ  - مالية أو مزايا مقابل ا�حصول ع�� موافقة �خص ع�� االتجار ��خص آخر لھ سيطرة عليھ 

 االستغالل أيا �انت صوره كما هو مذ�ور أعاله. 

بالبشر م ا�جرائم املنافية لألخالق واألعراف واألديان السماو�ة، وحقوق  و�عت�� جر�مة اإلتجار  باعتبارها أحد    اإل�سانن  كذلك، 

األش�ال العصر�ة للعبودية واالس��قاق وأعنف أش�ال التعدي ع�� كرامة الذات البشر�ة وحر���ا، كما �عد أحد ا�جرائم األصلية  

 موال. �جر�مة غسل األ 

 املهاجر�ن نبذة عن جرائم ��ر�ب  .2

جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن كما تم �عر�فها وفقا لتشريعات مختلف الدول بأ��ا: جر�مة عابرة ل�حدود، حيث يتم تدب�� انتقال �خص    إن

، من أجل ا�حصول بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة ع�� منفعة مادية أو معنو�ة،  أخرى   دولة إ��أو أ�خاص بطر�قة غ�� مشروعة من  

 أو ألي غرض آخر. 

 ب�ن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  االختالفات و  ھ التشاب أوجھ .3

  ع�� ردود �عض الدول    خاللمن    املهاجر�ن أوجھ التشابھ واالختالف ب�ن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب  العديد من    ع�� تم الوقوف  

من مجموعات    أو   FATFأو من أعضاء مجموعة العمل املا��    MENAFATFمجموعة  االستبيان ا�خاص باملشروع، سواء من أعضاء  

 : ي��ما  ع�� ، اتفقت معظم تلك الدول  حيث  ، أخرى 
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 أوجھ التشابھ  . أ

 االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن جر�متان كالهما تقع ع�� البشر.  •

و�عت��ه مجرد    �سان اإل�عت�� كال من جر�مة االتجار بالبشر وجر�مة ��ر�ب املهاجر�ن من ا�جرائم ا�خط��ة أل��ا تحط من كرامة   •

 الوطنية واملواثيق واالتفاقيات الدولية.  السماو�ة والدسات�� "سلعة" تباع و�ش��ى، وذلك وفقا ملا تنص عليھ جل الشرائع 

املهاجر�ن، ب�افة أش�الهما وأ�عادهما، تمثال ان��ا�ا صر�حا �حقوق اإل�سان و�عديا ع�� كرامتھ    جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب  •

 وحرمة جسده.

كالهما    إن تحقيق الر�ح املا�� من �شاطهم اإلجرامي، حيث    إ���س�� الفاعلون �� جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن   •

 �جماعات املنظمة.البشر وتقوم ��ا ا موال �شمل تجارة مدرة لأل 

 موال.جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن جرائم أصلية �جر�مة غسل األ  •

من أوجھ االرتباط ب�ن ا�جر�مت�ن (االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن) هو أن ��ر�ب املهاجر�ن ممكن أن يتحول �� أي مرحلة من   •

اتخاذ القرار سواء   ع��مراحل من عمليات ال��ر�ب سلب حر���م وقدر��م    أو اتجار بالبشر، حيث يتم خالل �عض    إ��مراحلھ  

 با�خداع أو باستخدام القوة أو ال��هيب. 

 أوجھ االختالف  .ب

 أوجھ االختالف ب�ن جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن يو�ح   4 –جدول رقم 

 نقاط

 املقارنة 
 املهاجر�ن  ��ر�ب بالبشر  االتجار 

 درجة

 خطورة

 ا�جر�مة

  قبل   من  تقع  حيث  ر،�ش�ل جر�مة ضد األ�خاص و��دد سالمة البش 

 . رغب��م أو علمهم دون   ��م املتاجر ضد باالتجار يقوم من

جر�مة ��دد سالمة    و�ش�ل  دولةجر�مة ضد ال 

الوط�ي  املهر��ن    ،األمن  ب�ن  االتفاق  يتم  حيث 

 هذا الفعل.  ع��وراغ�ي ال�جرة غ�� الشرعية 

 حدود

 ا�جر�مة
يمكن    حيث  ،دو��و   إقلي�ي أو ع�� نطاق    الواحدة  دولةقد ي�ون داخل ال 

اإلتجار بالبشر داخل البلد (اإلتجار الداخ��) أو ع�� ا�حدود (اإلتجار 

 الدو��).

ا�حدود   ع��  فقط  يحدث  املهاجر�ن  ��ر�ب  أن 

غ�� رس�ي و�ا�خالفة    �ش�ل  دولةب�ن أك�� من  

 عبور ا�حدود ودخول الدول.   و�جراءاتلقوان�ن  

 إرادة مدى 

 ال�حايا
  أو   ،ل�خداع(  ،ال�خص املتاجر بھ هو �حيةال ُ�عتد بالرضا وذلك ألن   

 ) ال خيار لھ سواء التسليم باستغاللھ. ال��ديد تحت أو ل�حاجة،

ال دخول  ع��  ال�خص   املستقبلة  دولةيوافق 

قانو�ي غ��  ب�ن   ،�ش�ل  اتفاق  هناك  و��ون 

ذلك، بل أن الراغب �� ال�جرة هو   ع��الطرف�ن  

ل�حصول   �س��  ��   ع��من  املهرب  خدمات 

 مقابل سداد مبلغ نقدي.

 مع التعامل 

 ال�حايا

العملية    ل من حق ال�حية ا�حصو  آثار  ع�� عالج بد�ي ونف��ي لعالج 

األمر   يتطلب  كما  ا�خداع،  خالل  من  أو  قسرا  تتم  ال�ي  تلبك  خاصة 

ا�حاجة    و�يجادتوعية   بدافع  لالتجار  يخضعون  للذين  عمل  فرص 

فرصة   أخرى املادية، كما �ستحق من ينقلون خالل تلك ا�جر�مة لدول 

 ملنحهم إقامة �� الدول ال�ي نقلوا إل��ا حال رغب��م ذلك.

 يجب أن �عاد األ�خاص إ�� أوطا��م.  
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 عالقة

 ال�حايا

 بالتجار 

وال�حايا ع�� استمرار استغالل ال�حايا    التجارتنطوي العالقة ب�ن   

 جر�ن.امن أجل تحقيق ر�ح للمت

ال تنت�ي العالقة ب�ن التاجر وال�خص الذي يتم اإلتجار بھ، و�تم إجبار   

 عهم، حيث تنصب نية التاجر ع�� استغاللهم. اال�حايا أو خد

�عد    تنت�ي  هرَّب واملهّرِب 
ُ
امل املهاجر  ب�ن  العالقة 

 ا�حدود الدولية. عملية عبور 

 مدى

استمرار�ة 

 ا�جر�مة

بوصول   .اياال�حب املتاجر�نجر�مة مستمرة تقوم ع�� استمرار�ة استغالل   العملية  ف��ا  تنت�ي  مؤقتة  جر�مة 

األجن�ي  البلد  إ��  املهرب  مع  املتعاقد  املهاجر 

 املتفق عليھ. 

ا �� حالة ��ر�ب    املسبق.نادًرا ما ينطوي اإلتجار �� األ�خاص ع�� الدفع   الدفع  طرق   �عد الدفع املسبق أمًرا ضرور��

 املهاجر�ن.

 

 نبذة عن ا�جهات املتخصصة بم�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وجهودها �� مجال امل�افحة .4

ع�� االستبيان ا�خاص باملشروع �شأن    ق األوسط وشمال أفر�قياشر مجموعة العمل املا�� ملنطقة ال أسفرت ردود الدول األعضاء ��  

 : ي��  عماا�جهات املتخصصة بم�افحة تلك ا�جرائم، 

 جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  ا�جهات ا�ختصة بم�افحةيو�ح   5 –جدول رقم 

 املهاجر�ن  ��ر�ب بم�افحة املتخصصة ا�جهات بالبشر  االتجار  بم�افحة املتخصصة ا�جهات دولة ال

 األردن

 

إ��    يتبع  بالبشر  االتجار  بم�افحة  خاص  فرع  إ�شاء  تم 

ا�جنائي  البحث  إدارة   �� العامة  وا�حالت  اآلداب  قسم 

 . 2008وذلك قبل صدور قانون ملنع االتجار بالبشر �� عام  

بالبشر   االتجار  ملنع  الوطنية  االس��اتيجية  من  وانطالقا 

مؤهل   تنفيذي  جهاز  استحداث  ��  بضرورة  ومتخصص 

م�افحة االتجار بالبشر فقد تم توقيع مذكرة تفاهم ب�ن 

وتحدد  تضمن  وال�ي  العام  األمن  ومدير�ة  العمل  وزارة 

بتار�خ   واإلداري  القانو�ي  اإلطار�ن   �� العمل  خطوات 

م ملدة  8/8/2018م، وتم تمديد املذكرة بتار�خ 4/6/2016

 سنوات قابلة للتجديد.  3

مل�افح  متخصصة  وحدة  تحت  يوجد  بالبشر  االتجار  ة 

مس�ى "وحدة م�افحة االتجار بالبشر" و�� تا�عة إلدارة  

حيث   ا�جنائي  عام    إنھالبحث  بداية  إ�شاء    2013��  تم 

وحدة   اختصاصاتومن    ،وحدة م�افحة االتجار بالبشر

 م�افحة االتجار بالبشر ما ي��:

التوعية    محاضرات    ل�جمهور حمالت  خالل    وورشمن 

تو و عمل   بالبشر �روشورات  االتجار  جر�مة  حول  عية 

 .وأسبا��ا وا�حد م��ا وتوزيع عل��م

يتم توزيع    �� املطارات حيث  التوعية   و�روشورات حمالت 

�� إ  �ن توعية تلصق ع�� جواز سفر العمال الوافدة القادم

 .ردن ملعرفة حقوقهماأل 
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تقديم املساعدة القانونية واملساعدة ال�حية والنفسية   

واملتضرر�ن من جر�مة االتجار بالبشر بالتعاون  لل�حايا  

 .مع منظمات ا�جتمع املد�ي وا�ح�� والدو��

طر�ق    رفع  عن  ا�ختصة  القضائية  ا�جهات  ا��  القضايا 

التا�عة لها املنتشرة ��   األمنيةمدير�ات الشرطة واملراكز  

 .�افة محافظات اململكة

م�افحة   وحدة  داخل  ا�حتمل�ن  ال�حايا  استقبال 

 .التجار بالبشر وتقديم املساعدة الالزمة لهما

التأكد من    الوافدة من اجل  العمالة  ز�ارة املوقوفات من 

 .عدم �عرضهَن �جر�مة االتجار بالبشر

بأساليب    معهم  والتحقيق  (ا�جناة)  ا�جرم�ن  ضبط 

التحقيق  خالل  من  حديثة  أسس  ع��  وموثقة  عصر�ة 

وتود�  األو�� ا�جر�مة  مسرح  وتوثيق  ا�� وتصو�ر  عهم 

 .القضاء ومتا�ع��م

دور    ا��  واملتضرر�ن  ال�حايا  �حماي��م    اإليواءإيواء 

ومأوى   األرد�ي،  املرأة  اتحاد  (مأوى  مع  بالتعاون  و�يوا��م 

 .دار كرامھ التا�ع لوزارة التنمية االجتماعية)

العودة    حال  واملتضرر�ن  لل�حايا  السفر  تذاكر  تأم�ن 

  .الطوعية

الدولية  التقار�ر  املتعلقة   قليمية واإل  دراسة  وا�حلية 

إطار    �� الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  بالبشر  باالتجار 

 .التصدي �جر�مة االتجار بالبشر

ال�ي    إ�شاء  واإلحصائيات  وال�جالت  البيانات  قواعد 

 �عكس مدخالت ومخرجات العمل للوحدة.

 لبنان

 

قوى لدى    وحماية اآلداب االتجار بالبشر  مكتب م�افحة  

والبلديات، وقد  نصت  الداخلية  �� وزارة  الداخ��  األمن 

رقم   الداخ��  األمن  قوى  تنظيم  قانون  من  األو��  املادة 

، ع�� أ��ا قوى عامة مس�حة �شمل صالحيا��ا �ل 90/ 17

اإل  واملياه  واألجواء  اللبنانية  لها،    قليميةاألرا��ي  التا�عة 

  �� وا�حر�ات  واملمتل�ات  األ�خاص  حماية  مهامها  ومن 

والسهر   العدلية  الضابطة  بمهمة  والقيام  القانون  إطار 

من االتجار بالبشر  ع�� تطبيق القوان�ن، وم�افحة جر�مة  

م�افحة  مكتب  وتحديدا  القضائية،  الشرطة  صالحيات 

بالبشر   تاالتجار  تبع وحماية اآلداب والذي �شمل مهامھ 

جرم   وقمع  بالبشر  وتق��ي  عد��  االتجار  تحقيق  و�جراء 

  تحت إشراف النيابة العامة ا�ختصة.

ت إنفاذ القانون، بما فيھ ا�جمارك  سلطا  أجهزة  يوجد

ال�ي   العام  لألمن  العامة  املدير�ة  و�األخص  اللبنانية 

مهامها  من    دولةال  لصا�ح  املعلومات  جمع  �شمل 

  ومراقبة  وأمنّية،  واجتماعية  واقتصادية  سياسّية

 . املرور و�جازات السفر جوازات ومنح األجانب 

  املرسوم  إ��  استنادا  اللبنا�ي  العام  األمن  يتو��  كما

واملرسوم   1959/ 13/6تار�خ    139رقم    االش��ا��

رقم   جمع    1959/ 12/ 16تار�خ    2873التنظي�ي 

املركزي   االستقصاء  �عتمد  هي�لية  ع��  املعلومات، 

 واالستقصاء ا�جغرا��.

املعلومات    بجمع  العام  األمن  وعناصر  ضباط  و�ل��م 

وضبط   وا�جوازات  ال�جرة  شؤون  إطار   �� تصب  ال�ي 

ملراكز ا�حدودية و�ستثمر  حركة الدخول وا�خروج ع�� ا

 . خاللهااملعطيات من 

 املغرب 

 

�� هذا ا�جال    وتتوفر تمتلك اململكة املغر�ية خ��ة مهمة 

عملية   ع��  �� تتدخل  متخصصة،  و�دارات  أجهزة  عدة 
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و��ر�ب   جرائم  وم�افحة  وضبطمراقبة   بالبشر  االتجار 

 . اختصاصھاملهاجر�ن، �ل حسب 

  من  مجموعة  ع��  الوط�ي   لألمن  العامة  املدير�ة  تتوفر

  �ع�ى  ال�ي  القضائية  للشرطة والالمركز�ة املركز�ة املصا�ح

  بالبشر   االتجار  جرائم  محار�ة  مجال  ��  ا�جنائية  باألبحاث

 :التا�� الش�ل ع�� و�� املهاجر�ن، و��ر�ب

 جميع   مستوى   ع��  محدثة  متخصصة   ووحدات  فرق  

  القضائية  للشرطة  واإلقليمية  الوالئية  املصا�ح

  األبحاث   إنجاز  ��   باألساس  دورها  و�تمثل  باملغرب،

  ف��ا  املتورط�ن   ومالحقة  الصلة  ذات  القضايا  ��  ا�جنائية

 القضائية   السلطات  إشراف  تحت  ال��ا�ي  نفوذها  داخل

 .ا�ختصة

 التا�عة  الشرعية  غ��  ال�جرة  �حار�ة  املركز�ة  املص�حة  -

  الشرطة  بمدير�ة  ل�حدود  العابرة  ا�جر�مة  محار�ة  لقسم

 .القضائية

 للفرقة   التا�ع  الشرعية  غ��  ال�جرة  �حار�ة  الوط�ي   املكتب-

 جميع   إ��  نفوذه  يمتد  والذي  القضائية،  للشرطة  الوطنية 

 .الوط�ي  ال��اب

  نفس   ��  الوط�ي،  لألمن   العامة  املدير�ة  أحدثت  كما  -

 تدعم  ا�جنائي،  لالستخبار  جهو�ة  فرقة  20  اإلطار،

  للشرطة  الالمركز�ة  املصا�ح   مستوى   ع��  األبحاث

  اإلتجار   جر�م�ي   ضم��ا  من  ا�جرائم  مختلف  ��  القضائية

  كفاءات   من  الرفع  يتس�ى   ى وح�  .املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر

  العامة   املدير�ة  دأبت  ا�جرائم،  من  النوع  هذا  ��  ا�حقق�ن 

  الت�و�ن  ودورات  ورشات   تنظيم  ع��  الوط�ي   لألمن

 .الدو�� أو الوط�ي  املستوى  ع�� سواء لفائد��م

  دعم  ع��  الوط�ي   لألمن  العامة  املدير�ة  تحرص  كما

 بالبشر   اإلتجار  جر�م�ي   �حار�ة  الدو��  التعاون   مجهودات

  و�شاطها  الفع��  انخراطها  خالل  من  املهاجر�ن  و��ر�ب

 ال�ي   الدولية  واملبادرات  التكتالت  داخل  دينامية  بطر�قة

 . ا�جرائم هذه بمحار�ة �ع�ى 

املل�ي    - الدرك  الوحدات  يتوفر  جهاز  من  مجموعة  ع�� 

ال�ي توجد من ب�ن مهامها م�افحة جرائم االتجار بالبشر 

 و��ر�ب املهاجر�ن والوقاية م��ا. 

تتو�� رئاسة النيابة العامة اإلشراف ع�� تنفيذ السياسة  و 

و��ر�ب  بالبشر  االتجار  م�افحة  مجال   �� ا�جنائية 

املهاجر�ن عن طر�ق وحدة متخصصة �س�ى "وحدة تتبع 

ذوي  والفئات  وال�جوء  البشر   �� االتجار  قضايا 

االحتياجات ا�خاصة" ال�ي تتو�� �سي��ها واإلشراف عل��ا 

مل هذه الوحدة ع�� تتبع قضايا االتجار  أطر قضائية. و�ع

بمختلف  العامة  النيابات  جميع  مع  وال�جرة  بالبشر 
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ورصد   اململكة  املقتضيات    توجههامحاكم  تطبيق   ��

و��ر�ب  بالبشر  االتجار  بم�افحة  املتعلقة  القانونية 

��ات�ن   املتعلقة  اإلحصائية  املعطيات  وجمع  املهاجر�ن 

القطاعا مع  والتفاعل  الوطنية  ا�جر�مت�ن  والهيئات  ت 

قضاة  لفائدة  ت�و�نية  دورات  وتنظيم  املعنية.  والدولية 

الفض��  باملمارسات  للتشبع  با�حاكم  العامة  النيابة 

تحقيق  يكفل  بما  القانونية  للنصوص  السليم  والتن�يل 

 الردع للمجرم�ن و�� نفس الوقت حماية ال�حايا. 

م�ا  يوجد  - لتنسيق إجراءات  الوطنية  ال�جنة  فحة  أيضا 

بالبشر والوقاية   ال�جنة  منھاالتجار  لهذه  املشرع  وأسند 

 :االختصاصات التالية

أجل   • من  ا�ح�ومة  إ��  مفيدا  تراه  مق��ح  �ل  تقديم 

مل�افحة  وطنية  عمل  وخطة  عمومية  سياسة  وضع 

منھ  والوقاية  مستجداتھ  ورصد  بالبشر  االتجار 

وذلك   تنفيذها،  وتقييم  وتتبع  �حاياه،  وحماية 

 هات املعنية. بإشراك ا�ج

ب�ن   • والتعاون  التنسيق  أش�ال  مختلف  اق��اح 

واملنظمات   الدولية  واملنظمات  ا�ختصة  السلطات 

بم�افحة   املعنية  والدولية،  الوطنية  ا�ح�ومية  غ�� 

 االتجار بالبشر والوقاية منھ. 

جمعيات   • مشاريع  لدعم  الالزمة  التداب��  �ل  اق��اح 

ا �حايا  ومساعدة  �حماية  املد�ي  التجار ا�جتمع 

 بالبشر والوقاية منھ. 

إعداد قاعدة بيانات أو املساهمة �� إعدادها لتجميع   •

املعطيات واملعلومات املتعلقة بمنع وم�افحة االتجار 

 .بالبشر

و�رامج   • املستمر  والت�و�ن  ال��بية  برامج  اعتماد 

االتجار  م�افحة  مجال   �� والتواصل  التحسيس 

وا�جمعيات   بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات

 املعنية. 

م�افحة  • مجال   �� وأبحاث  بدراسات  القيام  اق��اح 

 االتجار بالبشر ورفعها إ�� السلطات والهيئات املعنية.

اق��اح إعداد دالئل إرشادية �� مجال م�افحة االتجار  •

 . ربالبش

إعداد تقر�ر وط�ي سنوي حول ا�جهودات املبذولة ��   •

والوقاية منھ والعوائق مجال م�افحة االتجار بالبشر  

 واإلكراهات املتعلقة ��ذا ا�جال.

 .رصد املظاهر ا�جديدة لإلتجار بالبشر •
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مشاريع  • إعداد  بمناسبة  ال�جنة  استشارة  و�مكن 

بم�افحة  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

 االتجار بالبشر. 

 السودان

 

بالبشر�عت��   .1 اإلتجار  مل�افحة  الوطنية  ��    ال�جنة 

جرائم  أسباب  ومعا�جة  م�افحة   �� العليا  السلطة 

م�افحة   بالبشر،اإلتجار   قانون  بموجب  �ونت 

لسنة   بالبشر  (  2014اإلتجار  ذات 4املادة  وحدد   (

(  اختصاصا��ا القانون   املادة   �� ومن  5وسلطا��ا   (

 :االختصاصاتأهم تلك 

وأسباب   اس��اتيجيةوضع    • جذور  ملعا�جة  وطنية 

 .البشربجر�مة اإلتجار 

الوز�ر  • ع��  ورفعها  السنو�ة  العامة  املوازنة  إعداد 

 .إلجاز��ا�جلس الوزراء 

اإلتجار  • بم�افحة  الصلة  ذات  التشريعات  مراجعة 

الالزمة  والتوصيات  املق��حات  وتقديم  بالبشر 

  �شأ��ا.

�ل    • ب�ن  وغ��    منالتنسيق  الرسمية  ا�جهات 

بالبشر بم  �� ا  الرسمية املعنية بمنع جرائم اإلتجار 

ذلك ما يلزم من إجراءات لتيس�� عودة ال�حايا إ��  

السلطات    مع  دولةالسلطات ا�ختصة بالو .  أوطا��م 

األ   ��املعنية   ال�حايا    خرى الدول  عودة  لتسهيل 

الالزمة   اإلجراءات  وفق  أوطا��م  إ��   �� األجانب 

 .دولةال

عن   الو���شر    • بالبشر  باإلتجار  املتعلقة  باملسائل 

والنشرات  والندوات  املؤتمرات  إقامة  طر�ق 

والتدر�ب وغ��ها من الوسائل خاصة لـدى أ�حاب 

واملتعامل�ن   العمال   استخدام  ��العمل 

 .واملستخدم�ن 

مجال م�افحة   ���عز�ز القدرات الوطنية للعامل�ن    •

 .بالبشرجرائم اإلتجار 

وا�حلية املتعلقة    قليمية التقار�ر الدولية واإلدراسة   •

بالبشر   اإلتجار  اإلجراءات   واتخاذبم�افحة 

 والتداب�� الالزمة �شأ��ا. 

التعاون مع ا�جهات الرسمية وغ�� الرسمية لتنفيذ   •

الالزمة    والنف��ي   ا�جسدي  للتعا��ال��امج 

إيوا��م   واالجتما�� الالزمة لل�حايا واإلشراف ع�� 

التداب��   �� ووضع  الغرض  لهذا  تخصص  أماكن 

 .بحماي��مالكفيلة 
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وزارة    أذرعإدارة م�افحة اإلتجار بالبشر كذراع من   .2

والضبطيات    مسؤولةالداخلية   البالغات  عن 

 . والتحري �� جرائم اإلتجار بالبشر

اإلتجار نيابات   .3 جرائم   �� للتحقيق  متخصصة 

 أ�شئت بالبشر 
ّ
لعاصمة  للنيابة العامة با تتبع سابقا

 والواليات الشرقية.

 تو�س

 

مل�افحة    توجد .1 الوطنية  بالبشر الهيئة    االتجار 

عدد   األسا��ي  القانون    2016لسنة    61بمقت��ى 

  �� بمنع    2016  أغسطس  3املؤرخ  االتجار املتعلق 

الوطنية  و   ،وم�افحتھبالبشر   الهيئة  مهام  تتمثل 

 :فيما ي��االتجار بالبشر مل�افحة 

ع��  • بالتعرف  الكفيلة  التوج��ية  املبادئ  إصدار 

 وتوف�� املساعدة الالزمة لهم. االتجار بالبشر  �حايا  

وا�جهات     • املصا�ح  مختلف  ب�ن  االتصال  تيس�� 

ع��  وتمثيلها  جهودها  وتنسيق  ا�جال  ��ذا  املعنية 

 الصعيدين الوط�ي والدو��. 

وسائر    • املد�ي  ا�جتمع  منظمات  مع  التعاون 

بم�افحة  املنظما الصلة  ذات  بالبشر  ت  االتجار 

ومساعد��ا ع�� تنفيذ برامجها �� هذا ا�جال، جمع  

االتجار املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلقة ب

�� بالبشر   استغاللها  ��دف  بيانات  قاعدة  إلحداث 

املهام   اآلليات واإلجراءات   املو�لةإنجاز  اق��اح  لها، 

يحفز جميع أش�ال  الكفيلة با�حد من الطلب الذي  

االجتما��  الو��  و�شر  األ�خاص  استغالل 

ا�حمالت  طر�ق  عن  ��م  االتجار  بمخاطر 

و�قامة  وال��بو�ة  الثقافية  وال��امج  التحسيسية 

التدر�بية  الدورات  تنظيم   ، والندوات  املؤتمرات 

الصعيدين  ع��  الت�و�ن  برامج  ع��  واإلشراف 

بنشاطها،   الوط�ي والدو�� �� ا�جاالت ذات العالقة

ال اتخذ��ا  ال�ي  بالتداب��  مل�افحة    دولة  التعر�ف 

بالبشر   ال�ي االتجار  املسائل  ع��  األجو�ة  و�عداد 

ذات  ف��ا  الرأي  إبداء  الدولية  املنظمات  تطلب 

تنشيط    �� املساهمة  تدخلها،  بميدان  العالقة 

املنظمة   التشريعات  لتحديث  والدراسات  البحوث 

ب العالقة  ذات  بالبشر  االتللمجاالت  ضوء جار  ع�� 

املعاي�� الدولية وأفضل املمارسات بما يحقق تنفيذ  

ال تنشيط   دولة  برامج  الظاهرة،  لهذه  التصدي   ��

األجنبية ال�ي تر�طها ��ا   الدول التعاون مع نظ��ا��ا ب

معها  املعلومات  بتبادل  والت�جيل  �عاون  اتفاقيات 

با�جرائم  املبكر  اإلنذار  يكفل  أن  شأنھ  من  بما 

تقر�ر امل إعداد  ارت�ا��ا،  وتفادي  القانون  ��ذا  عنية 
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سنوي عن �شاطها يتضمن وجو�ا اق��احا��ا لتطو�ر  

بالبشر  اآلليات الوطنية مل�افحة   إ��  االتجار  تحيلھ 

رئيس ا�ح�ومة و�تم �شره للعموم، إصدار بالغات 

  .حول �شاطا��ا و�رامجها

ا�حدود   .2 لوزارة  واألجانبإدارة  التا�عة   ، الداخلية: 

ل�حرس  و  العامة  العامة    واإلدارة  الوط�ي،اإلدارة 

للوقاية االجتماعية  و   للديوان، الفرعية    و��اإلدارة 

 تا�عة لوزارة الداخلية. أيضا

 ومن مهامها �� قضايا االتجار بالبشر:   العامة  موالنيابة األ   مصر

الصادر    التشري��  التنظيم  بوضع  العامة  النيابة  تقوم 

املهاجر�ن"  ��ر�ب  بقانون  "  ٢٠١٦لعام    ٨٢واملو�ح 

" موضع التطبيق  ٢٠١٠لعام    ٦٤وقانون االتجار بالبشر"

 .ع�� �افة ا�حاالت ال�ي يتم ضبطها 

جمع    مراحل  خالل  هام  بدور  العامة  النيابة  تقوم 

بالبشر،   اإلتجار  قضابا   �� والتحقيقات  االستدالالت 

جمع    إ��احيث   أعمال  ع��  باإلشراف  االستدالالت  تقوم 

و�جراء التحقيقات �� تلك ا�جرائم وتقديم امل��م�ن ف��ا إذا  

و�صدار قرارات   للمحاكمة،ما أثبتت األدلة ارت�ا��م إياها 

األ   �� التصرف  من  املؤقت  �ح�ن    واملمتل�ات  موالباملنع 

الفصل �� القضايا، ومتا�عة ا�حاكمات و�عداد املرافعات 

و�بداء الدفوع والطلبات والطعن ع�� األح�ام �� ا�حاالت  

 .ال�ي تتطلب ذلك

جرائم   مرتك�ي  مواجهة   �� ا�جنائية  اإلجراءات  اتخاذ 

 تضع نصب أعي��ا    إن اإلتجار بالبشر، حيث  
ً
النيابة دائما

والتحر  ا�حياة   �� اإل�سان  و�ساءة  حق  العبودية  من  ر 

املعاملة بجميع أش�الها وحقھ �� السفر وال�جرة والس�� 

املصري   الدستور  بموجب  املكفول  املباح  الرزق  لكسب 

واملواثيق الدولية، وذلك من خالل دورها �� تمثيل مصا�ح 

 .ا�جتمع وحماية أفراده

العامة    النيابة  ع��    أيضا�شارك  وافية  ردود  إعداد   ��

إطار    �� املتحدة  األمم  مكتب  من  ترد  ال�ي  االستبيانات 

 .خطة العمل العاملية مل�افحة االتجار بالبشر

"شدد   املشددة  الظروف  باستظهار  النيابة  عضو  يقوم 

املؤ�د   ال�جن  لت�ون  بالبشر  االتجار  عقو�ة  املشرع 

تج وال  جنيھ  ألف  مائة  عن  تقل  ال  ال�ي  اوز  والغرامة 

مباشرتھ  حال   �� للعقو�ة  جنيھ"  ألف  خمسمائة 

  .للتحقيق

املبادرة إ�� تحقيق ا�جرائم ال�ي تنطوي ع�� ش��ة جرائم   

وجود  عن  تنبآ  ال�ي  الدعارة  “مثل جرائم  بالبشر  االتجار 

و�سهيل   ال�حايا  الستغالل  منظمة  إجرامية  جماعات 

 قضائيا وافيا وقيدها بدف�� قيد 
ً
  �سول األطفال" تحقيقا

غ��  ال�جرة  ومنع  مل�افحة  التنسيقية  الوطنية  ال�جنة 

 الشرعية واالتجار بالبشر:

ومنع   مل�افحة  التنسيقية  الوطنية  ال�جنة  تأسست 

بموجب ال�جرة غ��    
ً
بالبشر رسميا الشرعية واالتجار 

رقم   ��    2016لسنة    82القانون  نوفم��   7الصادر 

2016    �� �شكيلها  قرار    2017يناير    23وتم  بموجب 

الوزراء رقم   ��    2017لسنة    192رئيس مجلس  لتضم 

ذلك    27عضو���ا   و�أ�ي  قومي.  ومركز  وهيئة  وزارة 

 لرؤ�ة ح�ومة جمهور�ة مصر العر�ية �
ً
� م�افحة تأكيدا

تم   حيث  الشرعية،  غ��  وال�جرة  بالبشر  االتجار 

 �� االتجار  ومنع  مل�افحة  التنسيقية  ال�جنة  تأسيس 

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء   2007األفراد �� عام  

، ثم تم تأسيس ال�جنة الوطنية  2007لسنة    1584رقم  

  �� الشرعية  غ��  ال�جرة  ومنع  مل�افحة    9التنسيقية 

رقم بموج  2014مارس   الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  ب 

��  2014لسنة    380  
ً
وأخ��ا دمج   2016نوفم��    7.  تم 

ا�خاص   2016لسنة  82ال�جنت�ن بصدور القانون رقم 

رئيس   ال�جنة  وتتبع  الشرعية.  غ��  ال�جرة  بم�افحة 

 .مجلس الوزراء و�قع مقرها بوزارة ا�خارجية

الوط�ي   املستو��ن  ع��  بالتنسيق  ال�جنة  وتختص 

املوضوعة  والد وال��امج  وا�خطط  السياسات  ب�ن  و�� 

أوجھ  وتقديم  الشرعية  غ��  ال�جرة  ومنع  مل�افحة 

الرعاية وا�خدمات للمهاجر�ن املهر��ن وحماية الشهود  

االتفاقيات   عن  الناشئة  الدولية  االل��امات  إطار   ��

  �� النافذة  األطراف  متعددة  أو  الثنائية  الدولية 

 :�عمل اآل�ي جمهور�ة مصر العر�ية، وذلك

وا�جهات   للسلطات  استشار�ة  كمرجعية  العمل 

 .الوطنية 

املهر��ن    للمهاجر�ن  وا�خدمات  الرعاية  أوجھ  تقديم 

خالل  من  الشهود  وحماية  بالبشر  االتجار  و�حايا 

واق��اح   ال�جنة،   �� املمثلة  الالزمة   اإلجراءاتا�جهات 

 .ملساعد��م �� إطار املعاي�� الدولية
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اإلجراءات   �افة  واتخاذ  بالنيابة  بالبشر  االتجار  قضايا 

والظروف  ا�جر�مة  هذه  عناصر  �افة  الستظهار  الالزمة 

دون   ف��ا  التصرف   �� الت�جل  وعدم  املصاحبة  املشددة 

 .بلوغ التحقيق غايتھ �ي ال يوصم بالقصور 

مكتب التعاون الدو��    إ��إرسال مذكرة تفس��ية مفصلة   

جوهري من إجراءات   إجراء�عد �ل    بمكتب النائب العام

الوقائع  تلك   �� قضائية  أح�ام  صدور  وعقب  التحقيق 

  
ً
و�جراءات الطعن عل��ا مع مراعاة املواعيد املقررة قانونا

 .لتلك اإلجراءات

 وفقا  موال طلب اتخاذ �افة اإلجراءات التحفظية ع�� األ  

مكرر    208مكرر ب،    208مكرر أ،    208ملا تق��ي بھ املواد (

منع  طلب  �شمل:  بما  ا�جنائية  اإلجراءات  قانون  من  ج) 

هم أو أموال  امل��م وزوجتھ وأوالده القصر من التصرف ��  

تلك   إدارة  من  تجميد    األموال،املنع  أو  �عقب  وطلب 

أو    موضوع  األموال عائد��ا  أو  بالبشر  االتجار  جرائم 

 .ا�حجز عل��ا

"رقم    اإلنفاذ  الدور��ن  الكتاب�ن  ملقت��ي  لعام  1الفع�� 

وع�� األخص إخطار املكتب    2016لعام    11ورقم    2011

الف�ي للنائب العام ومكتب التعاون الدو�� بالبالغات ال�ي 

 .ترد ا�� النيابة بجرائم االتجار بالبشر

البندين     �� الواردة  القواعد  الكتاب    12و  11تنفيذ  من 

رقم   وتور�د   2011لعام    1الدوري  بتحصيل  يتعلق  فيما 

االتجار    إ��الغرامات   قضايا  �حايا  مساعدة  صندوق 

 .بالبشر

النيابة    يتو��  عليھ    اإلشرافعضو  ا�ج�ي  حماية  ع�� 

من   �حمايتھ  الالزمة  التداب��  واتخاذ  سالمتھ  وتأم�ن 

 .ال��ديد وتبص��ه باإلجراءات ودوره ف��ا

القان  املساعدة   �� عليھ  ا�ج�ي  حق  و�األخص توف��  ونية 

االستعانة بمحامي بمرحل�ي التحقيق وا�حاكمة، و�ذا لم  

يختار ا�ج�ي عليھ محاميا يجب ع�� النيابة �عي�ن محامي  

 .لھ

 .حماية حق ا�ج�ي عليھ �� ا�خصوصية وسر�ة بياناتھ 

خالل    من  اكتشاف  تم  إذا  العامة  النيابة  ع��  يجب 

التحقيق �� قضايا االتجار   بالبشر وجود طفل  إجراءات 

 يتم املبادرة فورا بإبالغ ال�جنة الفرعية �حماية الطفولة. 

 هيئة الرقابة اإلدار�ة:  

�� هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس ا�جمهور�ة، وت�ون لها  

واملا��   الف�ي  باالستقالل  وتتمتع  االعتبار�ة،  ال�خصية 

واإلداري، و��دف الهيئة إ�� منع الفساد وم�افحتھ ب�افة 

منھ، صو  للوقاية  الالزمة  والتداب��  اإلجراءات  واتخاذ  ره، 

غ�� وضع    ال�جرة  ومنع  مل�افحة  وطنية  اس��اتيجية 

 .لالتجار بالبشر أخرى الشرعية و��ر�ب املهاجر�ن و 

صياغة رؤ�ة مصر�ة موحدة يتم التعب�� ع��ا �� ا�حافل  

واإل القانونية   قليمية الدولية  األ�عاد  �افة  �عكس 

 .والسياسية ذات الصلة واألمنية

ا  الدولية  الل��اما��ا  مصر  تنفيذ  عن  متا�عة  لناشئة 

 .أح�ام االتفاقيات الدولية ذات الصلة

والتنفيذية   التشريعية  واإلجراءات  التداب��  اق��اح 

 .الالزمة

املعنية    والقضائية  التنفيذية  ا�جهات  مع  التنسيق 

ا�� مصر   ال�ي ترد  البيانات  ال�جنة الستيفاء   �� املمثلة 

بخصوص التداب�� ال�ي اتخذ��ا مصر لتنفيذ ال��اما��ا  

 .دوليةال

لتحقيق   الصلة  ذات  الوطنية  التشريعات  مراجعة 

صدقت  ال�ي  الدولية  االتفاقيات  و��ن  بي��ا  التوافق 

 .عل��ا مصر

وا�خطط    الصلة  ذات  وال��امج  السياسات  وضع 

برفع   ا��    الو��الكفيلة  البحوث    إعدادباإلضافة 

 .اإلعالميةوحمالت التوعية 

واال   ت�و�ن  إ��  الرامية  ا�جهود  بمستوى  ��جيع  رتقاء 

ال�وادر الوطنية القائمة ع�� إنفاذ أح�ام االتفاقيات  

 .الدولية ذات الصلة وكفالة اح��امها

إعداد برامج التدر�ب ودعم قدرات القائم�ن ع�� إدارة   

جهات   من  وغ��ها  ا�جنائية  القانون   إنفاذالعدالة 

و��ر�ب   الشرعية  غ��  ال�جرة  بم�افحة  ا�ختص�ن 

 .الحتياجات ا�حليةاملهاجر�ن �� ضوء ا

رفع    جهود  أبناء    الو��تنسيق  ب�ن  القدرات  و�ناء 

مع   بالتعاون  ل�خطر  عرضة  األك��  والفئات  الشعب 

 .وا�جتمع املد�ي ا�ح�ومية وغ�� املنظمات ا�حومية  

املراكز   مع  بالتنسيق  مركز�ة  بيانات  قاعدة  إعداد 

البحثية الوطنية وا�جالس القومية املتخصصة �جمع  

االتجار  عن  وا�خ��ات  والبيانات  املعلومات  وتحليل 

 .بالبشر وال�جرة غ�� الشرعية

تفعيل التعاون مع األمم املتحدة وو�اال��ا املتخصصة   

ل�حصول ع�� أش�ال الدعم املتاحة ملساعدة ا�ح�ومة  

املصر�ة �� م�افحة جرائم االتجار بالبشر وال�جرة غ�� 

إنفا ع��  القائم�ن  وتدر�ب  القانون  الشرعية  ذ 

 .وا�حصول ع�� ا�خدمات االستشار�ة

اإلقلي�ي    املستو��ن  ع��  املناظرة  ا�جهات  مع  التعاون 

 .والدو�� �غرض تبادل التجارب وا�خ��ات
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املال   ع��  وحفاظا  العامة،  الوظيفة  أداء  �حسن  ضمانا 

  .دولةلل اململوكة موالالعام وغ��ه من األ 

هيئة، �لما رأت مقت��ى لذلك، أن  لل  يجوز  صالحي��ا  ومن

تجرى التحر�ات فيما يتعلق با�جهات املدنية. و�ذا أسفرت  

إ��   األوراق  تحال  التحقيق  أمور �ستوجب  التحر�ات عن 

التحقيق   سلطة  أو  العامة  النيابة  أو  اإلدار�ة  النيابة 

أو   الهيئة  رئيس  موافقة  �عد  األحوال  بحسب  ا�ختصة، 

 نائبھ. 

سلطة    أو  العامة  النيابة  أو  اإلدار�ة  النيابة  وتقوم 

 .قالتحقيق ا�ختصة بإفادة الهيئة بما انت�ى إليھ التحقي

 :مهامها  ومن

كشف وضبط ا�جرائم ال�ي �س��دف ا�حصول أو محاولة    

أحد   صفة  باستغالل  منفعة  أو  ر�ح  أي  ع��  ا�حصول 

املناصب   شاغ��  أحد  أو  املدني�ن  العمومي�ن  املوظف�ن 

املتعلقة بتنظيم   ا�جرائم  كذلكالعامة با�جهات املدنية، و 

البنك   بقانون  عل��ا  املنصوص  األجن�ي  النقد  عمليات 

 88ز املصر�� والنقد الصادر بالقانون رقم  املركزي وا�جها

عل��ا   2003لسنة   املنصوص  وا�جرائم  ألح�امھ،  وفقا 

رقم   األعضاء    2010لسنة    5بالقانون  زرع  تنظيم  �شأن 

رقم   بالقانون  عل��ا  املنصوص  وا�جرائم    64البشر�ة، 

 .�شأن م�افحة االتجار بالبشر  2010لسنة 

ملالية ال�ي �شتبھ ��  القيام بأعمال التحري عن العمليات ا  

وتبادل املعلومات مع    بالتنسيق  أموالأ��ا تتضمن غسل  

 املركزي املصري.  بالبنك موالوحدة م�افحة غسل األ 

   �� الدو��  والقضائي  القانو�ي  التعاون  آليات  �عز�ز 

متعددة   �عاون  اتفاقيات  وعقد  ا�جنائية  املسائل 

��دف تحقيق   آليات  األطراف  االستفادة القصوى من 

 .التعاون الدو��

التداب��   لوضع  للطفولة  القومي  ا�جلس  مع  التنسيق 

والضوابط الالزمة للتعامل مع األطفال املهاجر�ن دون  

ع��  االستدالل  ع��  والعمل  ذو��م  من  أحد  وجود 

 .أو من يمثلهم قانونا أسرهم

مل�افحة   الوطنية  ا�جهود  حول  سنوي  تقر�ر  إعداد 

رائم االتجار بالبشر وال�جرة غ�� الشرعية، وعرضھ  ج

 .الوزراء ع�� رئيس مجلس

 

 الكو�ت 

 

ال�و�ت بالعديد من اإلجراءات ل�حد من هذه  دولة قامت 

قبل   من  املهاجر�ن)  و��ر�ب  بالبشر  (االتجار  املمارسات 

وزارة  مثل  الصلة  ذات  ا�ح�ومية  ا�جهات  من  عدد 

الهيئة العامة للقوى املعاملة    –النيابة العامة    –الداخلية  

ا�حمالت   خالل  من   ، ا�ح�ومية  ا�جهات  من  وغ��ها 

ل املفاجأة  استغاللها التفتيشية  يتم  أن  ا�حتمل   لمواقع 

الساخنة   ا�خطوط  التنسيق مع  األمور وكذلك  ملثل هذه 

للسفارات �� حال تلقت ش�اوى ملثل هذه ا�حاالت وكذلك 

إصدار العديد من الكتيبات اإلرشادية لتثقيف املواطن�ن  

ملثل هذه  ا�جرمة وتجنب استغاللهم  باألفعال  واملقيم�ن 

م�� ا�حد  وكذلك  ا�جتمعية  األفعال  التوعية  طر�ق  عن  ا 

تلك    خرى وغ��ها من األعمال األ  �� م�افحة مثل  الكفيلة 

 .ا�جرائم 

 

 

 

 

 



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 43       

 

 
 

عن   .4 غسل  ا�جهات  نبذة  وقضايا  املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  باالتجار  املتعلقة  املواز�ة  املالية  التحقيقات  عن  املسؤولة 

 الصلة ��ذه ا�جرائم  موال ذات األ 

�� دول مجموعة العمل  ولة عن التحقيقات املالية املواز�ة املتعلقة باالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  ؤ املس  اتا�جهتتعدد وتتنوع  

، وقد ات�ح لنا ذلك من خالل  دولةحسب اختصاصا��ا ومهامها والنظام القانو�ي لل  أفر�قيااملا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  

 أ��ا تتفق جميعها  
ً
استعراض هذه ا�جهات �� معرض استبيان طلب املعلومات ا�خاص باملشروع، وع�� الرغم من هذا االختالف إال

�� هدف م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، فيما ي�� نبذة عن ا�جهات املسؤولة عن التحقيقات �� دول مجموعة  

 : و�عض اختصاصا��ا ذات الصلة، وذلك كما هو وارد أدناه أفر�قياعمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال ال 

 يو�ح ا�جهة املسؤولة عن التحقيقات املالية املواز�ة  6 –رقم  جدول 

 املواز�ة املالية التحقيقات عن املسؤولة ا�جهة دولةال

 األردن

 

ملنع االتجار   األرد�ي) من القانون  14ا�حاكم القضائية ا�ختصة عن طر�ق املد�� العام فقد نصت املادة الرا�عة عشر (

من ا�جرائم املنصوص عل��ا ��    أيمن ارت�اب    متأتية   أموال  أيتقرر مصادرة    أن م ع�� ا�حكمة  2009) لعام  9بالبشر رقم (

أو  إخطاراتاإلرهاب ف�ي معنية بتلقي وتحليل و�حالة أي  وتمو�ل موالأما بالنسبة لوحدة م�افحة غسل األ  القانون،هذا 

 عن جرائم االتجار بالبشر.  الناتج موالتبليغات تردها بخصوص العمليات املشتبھ ارتباطها �غسل األ 

 لبنان 

 

  لدى   موالاملالية املواز�ة تتم بإشراف النيابة العامة التمي��ية و�وجد مكتب م�افحة ا�جرائم املالية وتبييض األ التحقيقات  

 أموال قوى األمن الداخ��، كما أن هيئة التحقيق ا�خاصة (وحدة اإلخبار املا�� اللبنانية) تقوم بتحقيقات مرتبطة بتبييض  

 إرهاب. وتمو�ل

  و��ر�ب  بالبشر  االتجار   ف��ا  بما   ا�جرائم  جميع  ��  املواز�ة  املالية  األبحاث  إلجراء  قانونا  مؤهلة  القضائية  الشرطة  مصا�ح  �ل  املغرب

 .املهاجر�ن

  القضائية   للشرطة  الوطنية  للفرقة  با�خصوص  ف��ا  بالبحث  فيعهد  ا�جر�مت�ن،  ��ات�ن   املرتبطة  األموال  غسل  جرائم  أما

  وذلك   األصلية،  ا�جرائم  ببا��  شأ��ا  ومراكش،  البيضاء،  والدار  وفاس،  الر�اط،  من   ب�ل  لها  التا�عة  ا�جهو�ة  والفرق 

  دورا  تلعب ال�ي  القضائية، للشرطة واإلقليمية  وا�جهو�ة الوالئية للمصا�ح التا�عة واالقتصادية املالية الفرق  إ�� باإلضافة

  جر�م�ي   ف��ا  بما  األصلية  ا�جرائم  شأن   ��  البحث  إطار  ��  إجراءها  اعتادت  ال�ي   املواز�ة  املالية  األبحاث  اعتبار  ع��  مهما

 .األموال غسل ش��ات ع�� الكشف من تمكن وال�ي  املهاجر�ن، و��ر�ب بالبشر اإلتجار

 السودان

 

زة إنفاذ القانون �عملية التحليل املا�� وتتبع متحصالت ه تقوم وحدة املعلومات املالية بالتعاون مع الدوائر املتخصصة بأج

 هذه ا�جهات املعنية بنتائج التحليل. و�فادةا�جرم�ن 

 تو�س 

 

 .ال�جنة التو�سية للتحاليل املالية •

 .لقطب القضائي االقتصادي واملا��. (النيابة العمومية)ا •

 القيام بالتحقيق املا�� املوازي.  بإم�ا��اا�جرائم  هذهالقانون ا�ختصة �� م�افحة  إنفاذسلطات  أيضا •

 . موال العامةنيابة األ  • مصر 

 نيابة الشئون املالية والتجار�ة.   •
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ان�ن والتشريعات الوطنية ذات الصلة �غسل عائدات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �� م نطقة الشرق  املبحث الثا�ي: القو

 أفر�قيااألوسط وشمال  

ان�ن والتشريعات الصادرة �� دول منطقة الشرق األوسط وشمال   .1 فيما يخص م�افحة غسل عائدات االتجار    أفر�قياالقو

 بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن 

الشرق األوسط وشمال    إَن  �� دول منطقة  ا�جر�مت�ن، وتجر�مهم، وتحديد    أفر�قياالتشريعات والقوان�ن  بتعر�ف �لتا  قد قامت 

و��ر�ب   بالبشر  االتجار  جرائم  مرتك�ي  ع��  التشريعات  تلك  تفرضها  ال�ي  والعقو�ات  ا�جرائم،  هذه  مل�افحة  ا�ختصة  ا�جهات 

 املتضرر�ن من تلك ا�جرائم. دولة لتأهيلي تتخذها ال املهاجر�ن، وتحديد أيضا اإلجراءات ال�

ي�� عن   وفيما  موجز  الدول   نبذة  بمختلف  املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  باالتجار  ا�خاصة  املا��  ��    القوان�ن  العمل  ملنطقة  مجموعة 

 :الشرق األوسط وشمال أفر�قيا

 املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  بم�افحة ا�خاصة التشريعات يو�ح   7 –رقم  جدول 

 املهاجر�ن ب��ر�ب ا�خاصة التشريعات ا�خاصة باالتجار بالبشر   التشريعات دولةال

 األردن

 

 :بالبشر االتجار ملنع 2009/ 01/03 بتار�خ الصادر) 9( رقم قانون 

لقد نص القانون �� املادة الرا�عة منھ ع�� �شكيل �جنة وطنية ملنع  

اسم   تحت  بالبشر  بالبشر) االتجار  االتجار  ملنع  الوطنية  (ال�جنة 

رسم  ي��:  ما  ال�جنة  تلك  مهام  ومن  العدل.  وز�ر  معا��  يرأسها 

الالزمة   ا�خطط  ووضع  بالبشر  االتجار  ملنع  العامة  السياسة 

تطبيقها ع��  واإلشراف  املادة    .لتنفيذها   �� القانون  حدد  لقد 

عل��م  ا�ج�ي  إليواء  أك��  أو  واحدة  دار  اعتماد  منھ  السا�عة 

 .واملتضرر�ن من جرائم االتجار بالبشر

 .األ�خاص ��ر�ب ملنع 1960 لعام) 60( رقم قانون 

 

 لبنان 

 

 : 2011/ 8/ 24تار�خ  164رقم االتجار بالبشر  قانون معاقبة جر�مة  

الدعارة،  االتجار بالبشر  ذلك القانون �شمل أوجھ جر�مة    و�حسب

أو استغالل دعارة الغ��، االستغالل ا�جن��ي، التسول، االس��قاق، 

أو املمارسات الشب��ة بالرق، العمل القسري أو اإللزامي، بما �� ذلك 

الن�اعات    �� الستخدامهم  اإللزامي  أو  القسري  األطفال  تجنيد 

القسر  التورط  أو  املس�حة،  أعضاء  ونزع  اإلرهابية،  األعمال   �� ي 

 عليھ. ا�ج�ي أ��جة من جسم 

األ   تبييض  م�افحة  رقم    وتمو�ل  موالقانون  تار�خ   44اإلرهاب 

أصلية    2015/ 11/ 24 جر�مة  بالبشر  اإلتجار  جر�مة  �عت��  الذي 

   .مواللتبييض األ 

 : 24/8/2005تار�خ  682قانون رقم  

اللبنانية   ل�ح�ومة  يج��  وقمع    االنضمامالذي  منع  بروتو�ول  إ�� 

 التفاقية و�خاصة النساء واألطفال، املكمل  االتجار بالبشر  ومعاقبة  

 تحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية. األمم امل

املتعلق بالدخول    1962/ 10/7القانون الصادر ��   .1

 إ�� لبنان واإلقامة فيھ وا�خروج منھ. 

رقم   .2 التطبيقي  تار�خ   10188واملرسوم 

28 /7/1962 . 

اإلرهاب رقم    وتمو�ل  موالقانون م�افحة تبييض األ  .3

��ر�ب   15/2015/ 24تار�خ    44 الذي �عت�� جر�مة 

  .األموالاملهاجر�ن جر�مة أصلية لتبييض 

 :8/2005/ 24تار�خ  681القانون رقم   .4

اللبنانية  و  ل�ح�ومة  يج��  بروتو�ول    االنضمامالذي  إ�� 

م�افحة ��ر�ب املهاجر�ن عن طر�ق ال�� والبحر وا�جو،  

دة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة  األمم املتح  التفاقيةاملكمل  

 ع�� الوطنية. 

 املغرب

 

منع وقمع ومعاقبة   .1 بالبشر  بروتو�ول  النساء  االتجار  وخاصة 

 واألطفال املكمل لهذه االتفاقية:

القانون   • املشرع  ح��    02.03  رقمسن  دخل  الذي 

بتار�خ   بدخول  2003  نوفم��   11التنفيذ  املتعلق   ،

غ��  و�ال�جرة  املغر�ية  باململكة  األجانب  و�قامة 

 املشروعة. 
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  �� عليھ  املصادقة    إجراءات   واستكملت،  2009  وماي  7تمت 

 .2011أبر�ل  25االنضمام إليھ بتار�خ 

 املتعلق بم�افحة االتجار بالبشر:  27.14رقم   القانون  .2

 :م��ا ا�حاور  �عض القانون  هذا وتضمن

ا�جرائم  • �عض  عقو�ة  ومراجعة  جديدة  وقائية  تداب��  إقرار 

املصط�حات  �عض  و�عر�ف  جديدة  أفعال  ومعاقبة  وتجر�م 

االتجار  و�حية  وال�خرة  واالستغالل  بالبشر  �اإلتجار 

 بالبشر. 

رقم   • القانون  بالبشر   27-14وضع  االتجار  بم�افحة  املتعلق 

 طا�عا   بتكتس قانونيةمقتضيات 
ً
ل�حايا هذه ا�جر�مة   حاميا

خالل   من  ذلك  و�ظهر  ا�جناة،  إ��  الوصول  من  والتمكن 

 :املقتضيات التالية 

يجب �� جميع مراحل البحث والتحقيق وا�حاكمة، العمل  .1

 ، وجنسي��ا  ،وهو���ا  ا�جر�مة،فورا ع�� التعرف ع�� �حية  

 وس��ا. 

املشتبھ   .2 بمنع  تأمر  أن  ا�ختصة  القضائية  للسلطات  يمكن 

ف��م أو املهتم�ن من االتصال أو االق��اب من �حية االتجار  

 بالبشر. 

ا .3 ا�ختصة  القضائية  للسلطات  بال��خيص  يمكن  ألمر 

ان��اء  غاية  إ��  اململكة  ب��اب  بالبقاء  األجن�ي  لل�حية 

 إجراءات ا�حاكمة. 

املادة    .4  �� عل��ا  املنصوص  التداب��  قانون   82-7تمديد  من 

املسطرة ا�جنائية لضمان حماية الشهود وا�خ��اء �� جرائم  

 . بالبشراالتجار 

ذوو   • أو  بالبشر  االتجار  �حايا  أيضا  من  ويستفيد  حقوقهم 

 املساعدة القضائية بحكم القانون �� �ل دعوى.

ماي • شهر  خالل  تم  الوطنية    2019  ووقد  ال�جنة  تنصيب 

بتقديم مق��حات كفيلة  تت�لف  ال�ي  بالبشر  االتجار  مل�افحة 

االتجار   ظاهرة  مل�افحة  ناجعة  وآليات  وطنية  خطة  بإعداد 

ا بالدنا  بالبشر، ومسايرة متطلبات الطفرة النوعية ال�ي �عرفه 

ال�ي  الهامة  اإلصالحات  ومواكبة  اإل�سان،  حقوق  مجال   ��

القانو�ي   املستو��ن  ع��  ا�حقوق  هذه  ودعم  ل��سيخ  أنجزت 

 واملؤسسا�ي.

�عد جر�مة االتجار بالبشر جر�مة أصلية ضمن جرائم غسل  •

-2كما تم التنصيص ع�� ذلك بصراحة بموجب املادة  (  موالاأل 

القانون  574 من  األ 43.05،  غسل  بم�افحة  املتعلق   )موال، 

تمو�ھ  أو  إخفاء  علم:  وعن  عمدا  ترتكب  عندما  تتحقق  وال�ي 

ا�حقيقية   مصدرها  للممتل�ات،الطبيعة  م�ا��ا  ،أو  أو    ،أو 

كيفية التصرف ف��ا أو حرك��ا أو ملكي��ا أو ا�حقوق املتعلقة  

اإل • الظروف  ضغط  وتحت  املغرب    قليمية عمل 

ال��سانة   ع��  �عديالت  إدخاالت  ع��  والدولية، 

باململكة  األجانب  إلقامة  املنظمة  القانونية 

بتار�خ  الصادر  الشر�ف  الظه��  وخاصة  املغر�ية، 

، واملتعلق بضبط شؤون ال�جرة 1934  نوفم��  15

إ�� املنطقة الغر�ية باملغرب، والذي بقي العمل بھ 

حدود   إ��  تار�خ  2003��فمنو   13سار�ا  دخول ، 

األجانب  و�قامة  لدخول  املنظم  ا�جديد  القانون 

 باململكة املغر�ية. 

القانون  574-2املادة   • من  أن  43.05،  ع��  نص   (

جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن جر�مة أصلية ضمن جرائم  

األ  عمدا   وال�ي   موالغسل  ترتكب  عندما  تتحقق 

 وعن علم:

 ،أو استبدال  ،أو استعمال  ،أو حيازة  اكتساب، .1

تحو�ل ��دف    ،و نقل ممتل�اتأ  ،أو  أو عائدا��ا 

أو مصدرها   ،أو تمو�ھ طبيع��ا ا�حقيقية  ،إخفاء

الغ��،   لفائدة  أو  الفاعل  لفائدة  املشروع  غ�� 

ا�جرائم  إحدى  من  متحصلة  ت�ون  عندما 

 األصلية (ضم��ا جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن). 

 للممتل�ات،إخفاء أو تمو�ھ الطبيعة ا�حقيقية   .2

أو كيفية التصرف ف��ا أو    ،أو م�ا��ا  ،أو مصدرها

��ا املتعلقة  ا�حقوق  أو  ملكي��ا  أو  مع حرك��ا   ،

العلم بأ��ا عائدات متحصلة من إحدى ا�جرائم 

 األصلية (ضم��ا جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن). 

إحدى   .3 ارت�اب   �� متورط  �خص  أي  مساعدة 

��ر�ب   جر�مة  (ضم��ا  األصلية  ا�جرائم 

يرت��ا    ع��)  املهاجر�ن ال�ي  اآلثار  من  اإلفالت 

 القانون ع�� أفعالھ.

الوسائل، �سهيل الت��ير ال�اذب، بأي وسيلة من   .4

إحدى   مرتكب  عائدات  أو  ممتل�ات  ملصدر 

��ر�ب   جر�مة  (ضم��ا  األصلية  ا�جرائم 

املهاجر�ن)، ال�ي حصل بواسط��ا ع�� ر�ح مباشر  

 أو غ�� مباشر. 

أو   حراسة،تقديم املساعدة أو املشورة �� عملية   .5

أو   ،أو تحو�ل  ،أو استبدال  ،أو إخفاء  ،توظيف

ة مباشرة أو  نقل العائدات املتحصل عل��ا بطر�ق

غ�� مباشرة من ارت�اب إحدى ا�جرائم األصلية  

 (ضم��ا جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن).



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 46       

 

 
 

ا�جرائم   إحدى  من  متحصلة  عائدات  بأ��ا  العلم  مع  ��ا، 

 ة (ضم��ا جر�مة االتجار بالبشر). األصلي

ال ي�ون �حية االتجار بالبشر مسؤوال جنائيا أو مدنيا عن أي   •

فعل قام بھ تحت ال��ديد م�ى ارتبط ذلك الفعل مباشرة ب�ونھ 

مجرما   فعال  ارتكب  إذا  إال  بالبشر،  االتجار  �حية  �خصيا 

 بمحض إرادتھ دون أن يتعرض ألي ��ديد. 

 السودان

 

 .2014قانون م�افحة اإلتجار بالبشر السودا�ي لسنة 

 

ال�� والبحر وا�جو    بروت�ول  املهاجر�ن عن طر�ق  ��ر�ب 

املصادق  والذي املكمل    2019سبتم��    ��  عليھ  ةتم 

ع��    األممالتفاقية   املنظمة  ا�جر�مة  مل�افحة  املتحدة 

وضع �شريع    بصدد  دولةم، واآلن ال2000الوطنية لسنة  

 وط�ي خاص ب��ر�ب املهاجر�ن.

باملصادقة عل أهم االتفاقيات الدولية ذات   التو�سية دولةبادرت ال  تو�س 

وخاصة ع�� اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة   اإل�سان العالقة بحقوق  

لسنة   الوطنية  ع��  املنظمة  لها   2000ا�جر�مة  املكمل  وال��وت�ول 

وخاصة النساء واألطفال  االتجار بالبشر  املتعلق بمنع وقمع ومعاقبة  

واألمر  2003 يناير 21املؤرخ ��  2003لسنة  5بموجب القانون عدد 

 . 2003مارس  25املؤرخ ��  2003لسنة  698عدد 

لسنة    التو�سية  ا�جمهور�ة  دستور  كرس  السياق  نفس   2014و�� 

سيما   وال  واملواطنات  للمواطن�ن  والعامة  الفردية  ا�حقوق  اح��ام 

ا�حق �� كرامة الذات البشر�ة وا�حق �� العمل �� ظروف الئقة و�أجر 

و  ووفق عادل  تمي��  دون  األطفال  ل�ل  ا�حماية  أنواع  جميع  توف�� 

واتخاذ   األساسية  املرأة  حقوق  وحماية  للطفل  الفض��  املص�حة 

 .جميع التداب�� الكفيلة بالقضاء ع�� العنف ضد املرأة

الوط�ي مع دستور ا�جمهور�ة التو�سية ومع    التشريعو�غاية مالئمة   

ا �� هذا اإلطار، صدر القانون  جل املواثيق واالتفاقيات املصادق عل��

��    2016لسنة    61األسا��ي عدد   املتعلق    2016  أغسطس  3املؤرخ 

 وم�افحتھ.االتجار بالبشر بمنع 

 مايو  14املؤرخ ��    1975لسنة    40ينظمها القانون عدد  

 املتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.  1975

 

 مصر 

 

 :االتجار بالبشر�شأن م�افحة  ٢٠١٠لسنة  ٦٤قانون رقم  .1

فرض   تم  كما  الثانية،  مادتھ  ��   بالبشر  االتجار  بتجر�م  قام  والذي 

عقو�ات ع�� �ل من قام بتأسيس جماعة منظمة لإلتجار بالبشر،  

النف��ي، أو �ان   أو  البد�ي  باإليذاء  أو  بالقتل  بال��ديد  و�ل من قام 

 من ال�حية بأي صورة من الصور، و�ل من استغل وظيفتھ  
ً
قر�با

، و�ل من أخفى ا�جرم أو متحصالت ا�جر�مة أو 
ً
 عاما

ً
ل�ونھ موظفا

 .إيذائھ أوو�ل من حاول كشف هو�ة الشاهد  أدوات ا�جر�مة،

اإلشارة    الئحة .2 السابق  رئيس   اليھ القانون  بقرار  الصادرة 

  2010لسنة  3028مجلس الوزراء رقم 

�شأن م�افحة ال�جرة غ��   2018لسنة    82قانون رقم   .1

 :الشرعية

املهاجر�ن،     ��ر�ب  بتجر�م  قام  فرض   والذيوالذي 

شرع    التو�سية  دولةعقو�ات ع�� �ل من قام با�جر�مة أو  

تأسيس   �� ذلك من  بما  ف��ا  إدارة جماعة    أوأو توسط 

عام،   منصب   �� وظيفتھ  واستغالل  ل�جر�مة    أو منظمة 

  �� عل��ا  املنصوص  األفعال  املهاجر�ن وغ��ها من  ��ديد 

 القانون.

اإلشارة    الئحة .2 السابق  بقرار    اليھ القانون  الصادرة 

 . 2018لسنة  983رئيس مجلس الوزراء رقم 

 .و��ر�ب املهاجر�ناالتجار بالبشر ) �شأن م�افحة 2013لسنة  91وفق القانون رقم ( ال�و�ت دولةتم تجر�م االتجار بالبشر ��  الكو�ت
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 إحصائيات تو�ح حجم املش�لة .2

، و�مجموعة العمل املا�� ملنطقة  FATFبتحليل املعلومات الواردة باالستبيانات من عدد من الدول األعضاء بمجموعة العمل املا��  

وشمال   األوسط  وجنوب  MENAFATF  أفر�قيا الشرق  شرق  ملنطقة  املا��  العمل  و�مجموعة  و�مجموعة  ESAAMLAG  أفر�قيا،   ،

ال�ي    لقضايا بابداية  الهامة �� إطار توضيح حجم املش�لة،  ا�� �عض املعطيات    تم التوصل،  GIABA  أفر�قياالعمل املا�� ملنطقة غرب  

�ستعرضها  وال�ي  ،  2019ح�ى    2014للقضاء ا�خاصة �غسل عائدات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن خالل الف��ة من   إحال��اتمت  

 بالرسم البيا�ي التا��:

 
 

بأن   جمهور�ة مصر العر�ية، فقد أفادت  م2018م و2017جرائم خالل عامي �� تلك ا� استغاللهمتم   ال�حايا الذيننوع ففي إطار 

%، بينما وصلت �سبة ال�حايا من اإلناث  52م��م، القصر واألطفال) حيث وصلت النسبة    (البالغ�ناألك�� استخداما هم الذ�ور  

،  2019ح�ى    2014أن نوع ال�حايا املستغلة خالل الف��ة من    السودان دولة  %، بينما أفادت  48(البالغ�ن م��م، القصر واألطفال) ا��  

.  30ا��  20وت��اوح أعمارهم من % 13 �� % بينما �سبة اإلناث87الذ�ور  أن �سبة
ً
 عاما

األجنبية  بأن أغلبي��م من املواطن�ن املصر��ن بينما تحتل ا�جنسيات  جمهور�ة مصر العر�ية  و�النسبة �جنسيات ال�حايا، أفادت  

%  80% من املواطن�ن السوداني�ن، بينما  20أن جنسيات ال�حايا    السودان دولة  بينما أفادت  %،  1الـ  �سبة ضئيلة ال تتعدى    خرى األ 

باإلفادة بأن معظم ال�حايا من املواطن�ن ا�حلي�ن، بينما    فاسو  بوركينادولة  من الدول ا�جاورة، كما قامت    أخرى من جنسيات  

 . 2016% وذلك عن عام 10ال تتعدى �سبة   خرى ا�جنسيات األجنبية األ 

 البشر و��ر�ب املهاجر�ن ع�� مرتك�ي جرائم االتجار ب التشريعات الوطنية العقو�ات ال�ي تفرضها   .3

، وقد وفرت الردود  ع�� مرتك�ي هذه ا�جرائم  وا�جزاءات امل��تبة  األح�ام القانونية  �شريعات الدول ع��ال�ي تفرضها    نصت العقو�ات

صورة وا�حة حول هذه  من الدول األعضاء بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا  واألجو�ة الواردة ع�� استبيان طلب املعلومات  

 : األح�ام والعقو�ات، نتناولها �ش�ل مفصل �� ا�جدول التا�� أدناه

 

 

0

2

4

6

8

10

تونس مصر المغرب لبنان األردن

ر و��ر�ب عدد القضايا ال�ي تمت احال��ا للقضاء ا�خاصة �غسل عائدات االتجار بالبشيو�ح 3-ش�ل رقم 

2019ح�ى 2014املهاجر�ن خالل الف��ة من 
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 و��ر�ب املهاجر�ن  بالبشر  باالتجار  املتعلقة العقو�اتيو�ح   8 –رقم  دول ج

 املهاجر�ن  ب��ر�ب املتعلقة العقو�ات بالبشر  باالتجار  املتعلقة العقو�ات دولةال

 األردن

 

) الصادر  9) من القانون رقم (8املادة (  نصت •

ع�� أنھ �عاقب با�حبس    03/2009/ 01بتار�خ  

مدة ال تقل عن ستة أشهر أو �غرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تز�د ع�� خمسة أالف دينار  

أو ب�لتا هات�ن العقو�ت�ن �ل من ارتكب إحدى  

 �� عل��ا  املنصوص  بالبشر  االتجار  جرائم 

) من هذا 3رة (أ) من املادة () من الفق1البند (

 القانون.

) أنھ �عاقب باألشغال الشاقة 9نصت املادة ( •

مدة ال تز�د ع�� عشر سنوات و�غرامة  ة  �داملؤ 

ع��   تز�د  وال  دينار  آالف  خمسة  عن  تقل  ال 

أو    باستقطاب،عشر�ن ألف دينار �ل من قام  

دون    ،إيواءأو    نقل، هم  من  استقبال  أو 

�غرض  ذلك  �ان  م�ى  عشرة  الثامنة 

جرائم   ،استغاللهم من  أيا  ارتكب  من  و�ل 

 االتجار بالبشر �� إحدى ا�حاالت التالية: 

قد   .1 ا�جر�مة  مرتكب  �ان  أو   أ�شأإذا  نظم  أو 

أدار جماعة إجرامية منظمة لالتجار بالبشر  

 .أو انضم أل��ا أو شارك ف��ا

ذوي   .2 أو  إناث  عل��م  ا�ج�ي  ب�ن  من  كــان  أذا 

 .إعاقة

3.   �� االستغالل  خالل  من  ا�جر�مة  ارتكبت  أذا 

االستغالل  أش�ال  من  شكــل  أي  أو  الدعارة 

 .ءا�جن��ي أو نزع األعضا

أو  .4 السالح  باستعمال  ا�جر�مة  ارتكبت  أذا 

 .ال��ديد باستعمالھ

نتيجة الرت�اب إحدى   .5 إذا أصيب ا�ج�ي عليھ 

القانون   هذا   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم 

 .بمــرض عضال ال ير�� شفاؤه

إذا �ان مرتكب ا�جر�مة زوجا للمج�ي عليھ أو   .6

 .أو الو��ي  ،أو الو�� ،أو الفروع األصول، أحد

مرتكب ا�جر�مة موظفا عاما أو م�لفا    إذا �ان  .7

استغالل  خالل  من  وارتك��ا  عامة،  بخدمة 

 .وظيفتھ أو خدمتھ العامة

 ). وط�ي أذا �انت ا�جر�مة ذات طا�ع (ع��  .8

أشهر   • ستة  ع��  تز�د  ال  مدة  با�حبس  �عاقب 

مخطط   بوجود  وظيفتھ  بحكم  علم  من  �ل 

) مكرر من قانون العقو�ات  153لقد حددت املادة (

) رقم  لسنة  60األرد�ي  عقو�ة 1960)  و�عديالتھ  م 

 :��ر�ب األ�خاص بما ي��

�عاقب با�حبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر �ل من   .1

غ��   بطر�قة  م��ا  خرج  أو  اململكة    مشروعة، دخل 

 .ذلكساعده ع�� ويعاقب بالعقو�ة ذا��ا �ل من 

ال تقل عقو�ة ال�خص عن ا�حبس ملدة سنت�ن ع��  .2

املراكز    �� العامل�ن  أو  الناقل�ن  من  �ان  إذا  األقل 

 .ا�حدودية سواٌء �انوا من القطاع العام أو ا�خاص

�ان   .3 إذا  املؤقتة  الشاقة  األشغال  العقو�ة  ت�ون 

.
ً
 يحمل سالحا

 



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 49       

 

 
 

  �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  إحدى  الرت�اب 

) القانون  9املادة  هذا  من  ذكر ال)  أو    هسابق 

علم بوقوع إحدى تلك ا�جرائم ولم يقم بإبالغ  

 ا�جهات الرسمية ا�ختصة عن ذلك. 

أو   • سنة  ع��  تز�د  ال  مدة  با�حبس  �عاقب 

ع��  تز�د  وال  دينار  مائ�ي  عن  تقل  ال  �غرامة 

من  �ل  العقو�ت�ن  هات�ن  ب�لتا  أو  دينار  ألف 

 وهو  أموالحاز أو أخفى أو قام بالتصرف بأي  

ا�جرائم  إحدى  من  متحصلھ  بأ��ا  علم  ع�� 

 املنصوص عل��ا �� هذا القانون.

ال تقل عن �عاقب ال�خص االعتباري �غرامة  •

عشرة آالف دينار وال تز�د ع�� خمس�ن ألف  

املنصوص   ا�جرائم  إحدى  ارتكب  أذا  دينار 

اإلخالل   دون  وذلك  القانون  هذا   �� عل��ا 

 بمسؤولية ممثلھ الذي ارتكب هذه ا�جر�مة. 

باإلضافة إ�� العقو�ات املنصوص عل��ا �� هذا  •

القانون، للمحكمة أن تق��ي بوقف ال�خص 

ــل  االعتباري عن ا لعمل �ليا أو جزئيـا مدة ال تقـ

عن شهر وال تز�د ع�� سنة أذا ارتكب إحدى 

) 9) و (8ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املادت�ن (

 من هذا القانون.
ً
 املذ�ورت�ن سابقا

ارت�اب  • االعتباري  ال�خص  تكرار  حال   ��

)  8إحدى ا�جرائم املنصــوص عل��ــا �� املادت�ن (

)  9و 
ً
سابقا املذ�ورت�ن  القانون، )  هذا  من   

للمحكمة أن تقرر إلغاء ��جيلھ أو تصفيتھ،  

و�منع �ل من رئيس وأعضاء مجلس إدارتھ، أو 

مقت��ى  حسب  مدير�ھ  هيئة  وأعضاء  رئيس 

مسؤوليتھ   يثبت  شر�ك  وأي  ومديره  ا�حال، 

من  ا�جر�مة  هذه  ارت�اب  عن  �خصيا 

�خص  �� رأسمال أي  املساهمة  أو  املشاركة 

م غايات  لھ  �� اعتباري  االش��اك  أو  ماثلة 

 .أدارتھ

 لبنان 

 

و�غرامة  سنة    15سنوات ولغاية    5ا�حبس من  

ب�ن   إ��    100ت��اوح  ضعف ا�حد    600ضعف 

 .األد�ى لألجور 

 

سنوات و�الغرامة من مئة    3أشهر إ��    6ا�حبس من   •

ألف إ�� مليون ل��ة. كما تضاعف العقو�ة �� �عض  

املادة    �� إل��ا  املشار  قانون   656ا�حاالت  من 

 العقو�ات. 

تبييض   • م�افحة  قانون  نص   وتمو�ل   األموالكما 

إ��    3إ�� عقو�ة ا�حبس من    2015/ 44اإلرهاب رقم  

موضوع    7 املبلغ  مث��  عن  تز�د  ال  و�غرامة  سنوات 

أو   اإلقدامعملية التبييض ل�ل من أقدم أو حاول  
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عمليات   �� اش��ك  أو  تدخل  أو  سهل  أو  حرض 

 .أموالتبييض 

 السودان

 

العقو�ات املفروضة ع�� جر�مة االتجار بالبشر 

تبدأ من خمس سنوات ال�ي نص   القانون  عل��ا 

 إ�� عشر�ن سنة وتصل ا�� عقو�ة اإلعدام.

 

يتم التعامل �� القضايا املتعلقة ب��ر�ب املهاجر�ن ��  

السودان وفق قانون جوازات السفر وال�جرة لسنة 

�عت��   ال�ي حيث يضبط هذا القانون األفعال  2015

املادة   ��ر�ب وعقو�ا��ا وتحكم  من ذات    30جر�مة 

السلطة  و القان تمنح  حيث  العقو�ات  تلك  ن 

ع��   القبض  إلقاء   �� ا�حق   أجن�ي   يأا�ختصة 

السودان   ��    أويدخل  ووضعھ  إذن  دون  فيھ  يبقى 

ح�ن   ا��  منع   كما  ا�حاكمةا�حراسة  لها  يحق 

وترحيلھ.    لألجن�ي الدخول   إذن  بدون  السودان  ا�� 

من   األ�خاصكما نص القانون ع�� عقو�ة ��ر�ب  

 .  والغرامةبال�جن خمس سنوات  السودان  وا��

 املغرب

 

إ��   • بال�جن من خمس  عشر سنوات  �عاقب 

من   �ل    500.000إ��    10.000وغرامة  درهم 

 من ارتكب جر�مة اإلتجار بالبشر. 

من  • بال�جن  بالبشر  باالتجار  عن  �عاقب 

إ�� عشر�ن سنة وغرامة من     100.000عشر 

 درهم �� ا�حاالت التالية:  1.000.000إ�� 

  ، إذا ارتكبت ا�جر�مة بواسطة ال��ديد بالقتل -

باإليذاء التعذيب  ،أو  االحتجاز  ،أو  أو   ،أو 

 التشه��. 

إذا �ان مرتكب ا�جر�مة حامال لسالح ظاهر أو   -

 مخ�ئ.

عموميا   - موظفا  ا�جر�مة  مرتكب  �ان  إذا 

�سهيل  أو  ا�جر�مة  الرت�اب  وظيفتھ  استغل 

 ارت�ا��ا.

-  �� استغاللها  بواسطة  ال�حية  أصيبت  إذا 

دائمة �عاهة  بالبشر  اإلتجار  أو    ،جر�مة 

 أو عق�� عضال. ،نف��ي  أو ،بمرض عضوي 

إذا ارتكبت ا�جر�مة من قبل �خص�ن أو أك��   -

أو   مساهم�ن  أو  أصلي�ن  فاعل�ن  بصف��م 

 مشارك�ن. 

 إذا �ان مرتكب الفعل معتادا ع�� ارت�ابھ.  -

أ�خاص   - عدة  ضد  ا�جر�مة  ارتكبت  إذا 

 مجتمع�ن. 

جر�مة   • ع��  بال�جن   بالبشر  االتجار�عاقب 

وغرامة   سنة  ثالث�ن  إ��  عشر�ن  من  من 

ب�ن   • قدرها  ي��اوح  �غرامة   10.000و  3.000�عاقب 

أو بإحدى  إ�� ستة أشهر  درهم و�ا�حبس من شهر 

ال��اب  غادر  �خص  �ل  فقط،  العقو�ت�ن  هات�ن 

املغر�ي، بصفة سر�ة، وذلك باستعمالھ أثناء اجتياز  

ا�جو�ة،   أو  البحر�ة  أو  ال��ية  ا�حدود  مراكز  أحد 

الوثا تقديم  من  للتملص  احتيالية  ئق  وسيلة 

ال�ي  باإلجراءات  القيام  من  أو  الالزمة،  الرسمية 

توج��ا القوان�ن واألنظمة املعمول ��ا، أو باستعمالھ  

�خص  �ل كذلك، و اسماوثائق مزورة، أو بانتحالھ 

�سلل إ�� ال��اب املغر�ي أو غادره من منافذ أو ع��  

 .أماكن غ�� مراكز ا�حدود املعدة خصيصا لذلك

سنت�ن  • من  با�حبس  سنوات    �عاقب  خمس  إ�� 

  500.000درهم و  50.000و�غرامة ي��اوح قدرها ب�ن  

الرت�اب   عونا  أو  مساعدة  قدم  �خص  �ل  درهم 

األفعال املذ�ورة أعاله إذا �ان يضطلع بمهمة قيادة  

م�لفا  �ان  إذا  أو  إل��ا  ينت�ي  �ان  أو  عمومية  قوة 

من  ال�خص  هذا  �ان  إذا  أو  املراقبة  بمهمة 

األعوان   أو  �� املسؤول�ن  العامل�ن  املستخدم�ن  أو 

وسيلة   أية   �� أو  ا�جوي  أو  البحري  أو  ال��ي  النقل 

من    أخرى  الغرض  �ان  أيا  النقل  وسائل  من 

 .استعمال هذه الوسائل

سنوات  • ثالث  إ��  أشهر  ستة  من  با�حبس  �عاقب 

من   من    500.000إ��    50.000و�الغرامة  �ل  درهم 

ب نظم أو سهل دخول أ�خاص مغار�ة �انوا أو أجان

منھ   خروجهم  أو  املغر�ي  ال��اب  إ��  سر�ة  بصفة 

أو   مجانا  بنقلهم  وخاصة  شرعية  غ��  بطر�قة 

 .�عوض



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 51       

 

 
 

ا�حاالت    2.000.000إ��    200.000  �� درهم 

 التالية: 

الثامنة   - دون  ا�جر�مة ضد قاصر  ارتكبت  إذا 

 عشر.

من  - �عا�ي  �خص  ضد  ا�جر�مة  ارتكبت  إذا 

ك��   �سبب  صعبة    �سبب أو    سنة،وضعية 

نف��ي   أو،نقص بد�ي  أو    اإلعاقة،  أو  املرض،

أو  بينا  حملها  �ان  سواء  حامل  امرأة  ضد  أو 

 �ان معروفا لدى الفاعل.

لل�حية - زوجا  ا�جر�مة  مرتكب  �ان  أو    ،إذا 

أو    فروعها،   أو  أصولها،   أحد عل��ا  وصيا  أو 

�افال لها أو م�لف برعاي��ا أو �انت لھ سلطة  

 عل��ا.

سنة   • ثالث�ن  إ��  عشر�ن  من  بال�جن  �عاقب 

درهم   6.000.000إ��    1.000.000وغرامة من  

جر�مة   ارتكبت بالبشر  االتجارعن  إذا   ،

ا�جر�مة بواسطة عصابة إجرامية أو �� إطار 

ا�جر�مة عابر ل�حدود الوطنية، أو إذا نتج عن  

ال�جن  إ��  العقو�ة  وترفع  ال�حية.  وفاة 

املؤ�د إذا ارتكبت ا�جر�مة بواسطة التعذيب 

 أو أعمال وحشية. 

من   • �غرامة  إ��    1.000.000�عاقب 

إذا    10.000.000 االعتباري  ال�خص  درهم، 

اإلخالل   دون  بالبشر  االتجار  جر�مة  ارتكب 

الذا�ي  ال�خص  ع��  تطبق  ال�ي  بالعقو�ات 

يمثلھ   كما  الذي  �حسابھ.  �عمل  أو  يديره  أو 

ال�خص  بحل  ا�حكم  ا�حكمة  ع��  يجب 

 االعتباري. 

سنوات   • خمس  إ��  سنة  من  با�حبس  �عاقب 

درهم، �ل من    50.000إ��    5.000وغرامة من  

علم بارت�اب جر�مة االتجار بالبشر أو الشروع 

ف��ا ولم يبلغها إ�� السلطات ا�ختصة. غ�� أنھ  

الع هذه  من  اإلعفاء  من  يجوز  �ان  إذا  قو�ة 

امتنع عن التبليغ زوجا ملرتكب ا�جر�مة أو �ان  

 من أحد أصولھ أو فروعھ. 

سنوات   • خمس  إ��  سنة  من  با�حبس  �عاقب 

درهم، �ل من    50.000إ��    5.000وغرامة من  

استعمل العنف أو ال��ديد باستعمالھ أو وعد  

أو   �شهادتھ  اإلدالء  من  �خص  ملنع  بمنفعة 

ع حرضھ  أو  أدلة،  �شهادة  تقديم  اإلدالء   ��

�عاقب بال�جن من خمس عشرة سنة إ�� عشر�ن   •

سنة إذا نتج �جز دائم عن نقل األ�خاص املنظم  

بصفة   منھ  خروجهم  أو  املغر�ي  ال��اب  إ��  دخولهم 

 .سر�ة

األفعال ال�جرة غ��  �عاقب بال�جن املؤ�د إذا أدت   •

 .الشرعية إ�� املوت

ب�ن   • قدرها  ي��اوح  �غرامة    10.000�عاقب 

ثبت    1.000.000و الذي  االعتباري  ال�خص  درهم 

 .ارت�ابھ إلحدى جرائم ��ر�ب املهاجر�ن 

قرار  • من  مقتطفات  بنشر  ا�حكمة  تأمر  أن  يمكن 

كما   بكيفية صر�حة.  تحددها  جرائد  بثالث  اإلدانة 

ب تأمر  أن  نفقة يمك��ا  ع��  القرار  هذا  تعليق 

ال�ي  األماكن   �� أو  م�اتبھ  خارج  املدان  ال�خص 

 .�شغلها
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زور، أو ع�� االمتناع عن تقديم أدلة، أو ع�� 

غ��   أدلة  أو  تصر�حات  أو  إقرارات  تقديم 

بالبشر أمام  تتعلق بجر�مة اإلتجار  �حيحة 

 أي سلطة مختصة. 

سنوات   • خمس  إ��  سنة  من  با�حبس  �عاقب 

درهم، �ل من    50.000إ��    5.000وغرامة من  

من   �حية  عمدا  ل�خطر  �حايا  عرض 

عن  بالكشف  الشاهد،  أو  بالبشر  االتجار 

إجراءات  عرقلة  أو  إقامتھ  م�ان  أو  هو�تھ 

 ا�حماية املتخذة لفائدتھ.

سنوات   • خمس  إ��  سنة  من  با�حبس  �عاقب 

درهم، �ل من    50.000إ��    5.000وغرامة من  

استفاد، مع علمھ بجر�مة االتجار بالبشر من 

من   �حية  يقدمھ  عمل  أو  منفعة  أو  خدمة 

  العقو�ة إذا ايا اإلتجار بالبشر. وتضاعف  �ح

دون   قاصرا  بالبشر  االتجار  �حية  �ان 

 الثامنة عشر. 

التجار  • جرائم  ارت�اب  محاولة  ع��  �عاقب 

 بالبشر بالعقو�ة املقررة ل�جر�مة التامة. 

�عفى من العقو�ات املنصوص عل��ا �� جرائم  •

االتجار بالبشر، �ل من بادر من ا�جناة بإبالغ  

ا جر�مة السلطات  عن  �علمھ  بما  �ختصة 

 �� الشروع  أو  تنفيذها  قبل  بالبشر  االتجار 

إتمامها.   دون  ا�حيلولة  من  مكن  أو  تنفيذها 

يجوز  فإنھ  ا�جر�مة،  عن  التبليغ  حصل  و�ذا 

إعفاء ا�جا�ي املبلغ من العقو�ة أو تخفيفها، 

السلطات  مكن  إذا  التبليغ،  ظروف  حسب 

با��   ا�ختصة أثناء التحقيق من القبض ع��

إ��  املؤدية  ا�جرائم  ا�جناة. و�ستث�ى من ذلك 

ال�حية دائمة  ،وفاة  �عاهة  إصاب��ا  أو    ،أو 

 أو عق��. نف��ي،أو  ،بمرض عضوي 

  و�غرامة   أعوام  عشرة  مدة  بال�جن  �عاقب • تو�س 

  يرتكب   من   �ل  دينار  ألف  خمسون   قدرها

 .باأل�خاص االتجار جرائم إحدى

 �جرائم  املقررة  العقو�ات بنصف  �عاقب •

  بالقانون   عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار

عدد   ��    2016لسنة    61األسا��ي   3املؤرخ 

االتجار بالبشر  بمنع    املتعلق  2016  أغسطس

  وسيلة   بأي  علنا   يحرض  من  �لوم�افحتھ  

و�ذا  ارت�ا��ا  ع��  �انت   العقاب   �ان . 

  العمر  بقية  ال�جنأو    اإلعدام  هو  املستوجب

�ل تو���ي يتعمد مغادرة ال��اب التو���ي أو الدخول  •

إليھ بدون وثيقة سفر رسمية �عاقب بال�جن ملدة 

ت��اوح مـن    و�غرامةيوما وستة أشهر    15ت��اوح ب�ن  

 .دينارا أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن  120إ��  30

بضعف  • ا�خالف  عقاب  يمكن  العود  صورة  و�� 

 .العقو�ة املنصـوص عل��ـا بـالفقرة السابقة

غ�� أن العقو�ات الواردة ��ذا الفصل ال تنطبق ع��  •

من يدخل ال��اب التو���ي بـدون وثيقة سفر �� حالة  

 .قوة قاهرة أو ظروف خاصة
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  عشر�ن   مدة  بال�جن  العقاب  ذلك  �عوض

  .عاما

مدة    �عاقب •   و�غرامة   أعوام  سبعةبال�جن 

انخرط    �ل  دينار  ألف  أر�عون   قدرها   أو من 

  ا�جمهور�ة  تراب  داخل  �ان،شارك بأي عنون  

  وفاقأو    منظمة  إجرامية   جماعة  ��  ،خارجھ  أو

ا��     إحدى   ارت�اب أو    تحض��أو    إعداد��دف 

  ��ذا  عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار  جرائم

  عشر  خمسة  العقو�ة  مدة  ن وت�و   .القانون 

 مل�و�ي  دينار   ألف  مائة  قدرها  و�غرامة   عاما

  .املذ�ورة الوفاقاتأو  ا�جماعات ومديري 

  و�غرامة   أعوام  عشرة  مدة  بال�جن  �عاقب 

 يتعمد  من   �ل  دينار  ألف  خمسون   قدرها

   :التالية األفعال إحدى ارت�اب

محل الجتماع أعضاء جماعة إجرامية    إعداد .1

عالقة   أ�خاص  أووفاق    أومنظمة   لهم 

بالبشر  بجرائم   ��ذا االتجار  عل��ا  املنصوص 

  ضمان  أو  ،إخفاؤهم  أو  ،إيواؤهم  وأ  القانون،

ع��م    أو  فرارهم، للكشف  التوصل    أوعدم 

عقا��م   بمحصول   أوعدم  االستفادة  ع�� 

 .أفعالهم

، أموال �انت وسيلة بأي توف�� .2
ً
أو  ،أس�حةأو  ا

،
ً
  أو  نقل،  وسائلأو    معدات،أو    موادا

 جماعة  لفائدة  خدمات  أو  مؤونة،   أو  تجه��ات،

  لفائدة أو    59وفاقأو    منظمة  إجرامية

بالبشر    االتجار  بجرائم  عالقة  لهم  أ�خاص

 . القانون  ��ذا عل��ا املنصوص

أو   مساعدة،أو    �سهيل،أو    تدب��،أو    إرشاد،  .3

  ولو   �انت  وسيلة  باي  التنظيم  أو  التوسط،

 التو���ي   ال��اب  ا��  �خص  دخول   مقابلدون  

 تم  سواء  خلسةأو    قانونية  بصفة  مغادرتھأو  

أو    العبور   نقاط  من  جواأو    بحراأو    برا  ذلك

 االتجار  جرائم  إحدى  ارت�اب  ��دف  غ��ها

  �انأو      القانون   ��ذا  عل��ا  املنصوصبالبشر  

 .  لها �حية  ال�خص ذلك

 جماعة  ذمة  ع��  خ��اتأو    كفاءات  وضع .4

  لهم  أ�خاصأو    وفاق  أو  منظمة  إجرامية

 عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار  بجرائم  عالقة

 .  القانون  ��ذا

قدرها  � و�خطية  أعوام  ثالثة  مدة  بال�جن  عاقب 

أو   ثمانية آالف دينار �ل من أرشد أو دّبر أو سّهل 

م بأّي وسيلة �انت، ولو دون  
ّ
ساعد أو توّسط أو نظ

أو  التو���ي  ال��اب  إ��  �خص  دخول  مقابل، 

مغادرتھ خلسة سواء تّم ذلك برا أو بحرا أو جّوا، من  

لة موجبة للعقاب  ا�حاو و   .نقاط العبور أو من غ��ها

 .وكذلك األعمال املعدة مباشرة الرت�اب ا�جر�مة

قدرها  • و�خطية  أعوام  أر�عة  مدة  بال�جن  �عاقب 

األ�خاص  إيواء  تو��  من  �ل  دينار  آالف  عشرة 

أو   خلسة  التو���ي  لل��اب  املغادر�ن  أو  الداخل�ن 

أو  الباب  ��ذا  عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  مرتك�ي 

أخ  أو  إليوا��م  م�انا  ع��  خصص  عمل  أو  فاهم 

ضمان فرارهم أو عدم التوصل إ�� الكشف ع��م أو 

 .عدم عقا��م

بالفقرة   • عل��ا  املنصوص  العقو�ة  بنفس  ويعاقب 

نوعها   �ان  مهما  نقل  وسيلة  وفر  من  �ل  املتقدمة 

أو   الباب  ��ذا  املقررة  ا�جرائم  ارت�اب  ��دف 

 .املساعدة ع�� ارت�ا��ا

و�خطية قدرها �عاقب بال�جن مدة خمسة أعوام   •

أو  �عمد نقل �خص  ألف دينار �ل من  اثنا عشر 

أو   التو���ي  ال��اب  إ��  إدخالهم  لغاية  أ�خاص 

 .إخراجهم منھ خلسة مهما �انت الوسيلة املستعملة

قدرها  • و�خطية  أعوام  ستة  مدة  بال�جن  �عاقب 

�� وفاق أو �ّون  عشرون ألف دينار �ل من شارك 

تحض��   أو  إعداد  إ��  ��دف  ارت�اب تنظيما  أو 

أو  أداره  أو  السابقة  بالفصول  املذ�ورة  األفعال 

طر�قة   بأي  ساعده  أو  معھ  �عاون  أو  فيھ  انخرط 

 .�انت سواء �ان ذلك داخل البالد أو خارجها

و�حصل الوفاق أو التنظيم بمجرد االتفاق والعزم   •

أو أك�� ع�� ارت�اب األفعال املذ�ورة   ب�ن �خص�ن 

 .بالفصول السابقة

العقا • و�خطية  ي�ون  أعوام  عشرة  مدة  بال�جن  ب 

ا�جرائم  ارتكبت  إذا  دينار  ألف  ثالثون  قدرها 

املنصـــوص عل��ـــا بالفصــول السابقة �� إطار تنظيم 

 .أو وفاق

ي�ون العقاب بال�جن مدة اث�ي عشر عاما و�خطية   •

ا�جرائــم   ارتكبــت  إذا  دينــار  ألف  أر�عون  قدرها 

 :ن هذا الباباملذكــورة بالفصــول السابقة م

 
 .وفاقاتخصین فأكثر، وعلى ذلك الجمع المجموعة المكونة من ش التونسي العرف في تعني  وفاق 59
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�شر معلومات مباشرة،  أو    توف��،أو    ،إفشاء .5

أو   منظمة إجرامية جماعة لفائدة بواسطة أو

 بجرائم  عالقة  لهم  أ�خاص  لفائدة أو    وفاق

  ��ذا   عل��ا  املنصوص  باأل�خاص  التجار

أو    ارت�ا��ا،  ع��  املساعدة   بقصد  القانون 

 عقاب  عدمأو    م��ا  االستفادةأو    عل��ا  التس��

 .مرتكب��ا

أو    سفر،  أو  هو�ة، وثائق    افتعالأو    صنع، .6

  الشهاداتأو    الرخص  مثل  ذلك   غ��أو    ،إقامة

  الوفاقات   199  ا��  193ل بالفصو   املذ�ورة

  إجرامية  جماعة  لفائدة   ا�جزائية  ا�جلة

 عالقة   لهم  أ�خاص  لفائدةأو    وفاقأو    منظمة

 ��ذا  عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار  بجرائم

  .القانون 

  و�غرامة   أعوام  ثالثة  مدة  بال�جن  �عاقب •

 يتعمد  من  �ل  دينار  الفآ  عشرة  قدرها

 واملعلومات   االتصال  شب�ات  استعمال

  ��ذا   عل��ا  املنصوص   ا�جرائم  إحدى  الرت�اب

  العقو�ات   عن  النظر  بقطع  وذلك  القانون 

 .ا�جرائم لتلك املقررة

  و�غرامة   أعوام  ثالثة  مدة  بال�جن  �عاقب •

أو   يخفي  من  �ل  دينار   الفآ  عشرة  قدرها

 إقامةأو    هو�ةأو    سفر   وثيقة  يتلفأو    يحجز

إذن    جرائم  إحدى   ارت�اب  قصد  قانو�يدون 

  القانون   ��ذا  عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار

   .ارت�ا��ا �سهيلأو 

  قدرها   و�غرامة   عام  مدة  بال�جن  �عاقب •

  عن  عمدا  يمتنع  من  �ل  دينار   الف آخمسة  

  ا��   بلغ  بما   فورا  النظرذات    السلطات  إشعار

  لھ   امكن  و�ما  إرشاداتأو    معلومات  من  علمھ

  إحدى   ارت�اب   حول   أفعال  من  عليھ  االطالع

  ��ذا  عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار  جرائم

 اإلشعار  عدم  �جر�مة  مرتكبا   �عت��  و  القانون 

 عن  تخلفو   امل�ي للسر     خاضعا  �ان   من  �ل

 عليھ  املنصوص  اإلشعار  بواجب  القيام

أو   طفال  ال�حية  �انتإذا    املتقدمة  بالفقرة 

 اإلعاقة ذوي    منأو    األهلية  عديم  �خصا

  بلغ   بما  اإلشعار  عن  عمدا   امتنعأو    الذهنية

  امكن و�ما إرشاداتمعلومات أو  من علمھ ا��

 ارت�اب  إم�انية حول  أفعال من  عليھ طالع  لھ

 عل��ا  املنصوصبالبشر    االتجار  جرائم  إحدى

  أو   العبور،  نقاطأو    ا�حدود، ممن ُعهد إليھ بحراسة   -

 .بمراقب��ا مباشرة، أوغ��  املوا�ئ بصفة مباشرة، أو 

ا�جرائم  - هذه  معاينة  مهمة  القانون  إليھ  َعهد  ممن 

 .وزجر مرتكب��ا

أعوان   - من  أو  الداخ��  األمن  قوات  أعوان  من 

 .القوات العسكر�ة أو أعوان الديوانة

بحكم ممن   - لھ  املمنوح  النفوذ  أو  صفتھ  استغل 

 .وظيفتھ أو عملھ

 ضد طفل أو باستخدامھ.  -
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  من   �عفيأن    للمحكمة  و�مكن.   القانون   ��ذا

  قر�ن   األو��  بالفقرة  عليھ  املنصوص  العقاب

أو    فروعھأو    أصولھ  أحدأو    عليھ  ا�ح�وم

أو    الغرم  بدعوي   القيام  يمكن   وال.   إخوتھ

  نية   حسن  عن  قام   من  ضد  ا�جزائية  املؤاخذة

 .اإلشعار بواجب

 مصر 

 

 ) الثا�ي  الفصل  ـــ  4  املوادتضمن  من  12  ـ  (

رقم   م�افحة   ٢٠١٠لسنة    ٦٤قانون  �شأن 

بالبشر جميع العقو�ات   هذه   ملرتك�ي االتجار 

 :ي��حيث نص ع�� ما  ،ا�جر�مة

ُ�عاقب �ل من ارتكب جر�مة االتجار بالبشر   •

بال�جن املشدد و�غرامة ال تقل عن خمس�ن  

تجاوز   وال  جنيھ  أو    مائ�ي ألف  جنيھ  ألف 

عل عاد  ما  لقيمة  مساو�ة  نفع  �غرامة  من  يھ 

 أ��ما أك��. 

بالبشر   • االتجار  جر�مة  ارتكب  من  �ل  عاقب 

بال�جن املؤ�د والغرامة ال�ي ال تقل عن مائة  

ألف جنيھ وال تجاوز خمسمائة ألف جنيھ �� 

 من ا�حاالت اآلتية: يأ

ا�جا� .1 �ان  أدار    يإذا  أو  نظم  أو  أسس  قد 

االتجار  ألغراض  منظمة  إجرامية  جماعة 

بالبشر أو تو�� قيادة ف��ا أو �ان أحد أعضا��ا  

طا�ع  ذات  ا�جر�مة  �انت  أو  إل��ا،   
ً
منضما أو 

 . ي ع�� وط� 

ال��ديد   .2 بطر�ق  الفعل  ارتكب  أو   بالقتل،إذا 

 أو  البد�ي،  التعذيب  أو  ا�جسيم،  باألذى

يحمل   �خص  الفعل  ارتكب  أو  النف��ي 

.
ً
 سالحا

    يإذا �ان ا�جا� .3
ً
عليھ أو من أحد    للمج�ي زوجا

أو   الوالية  لھ  ممن  أو  فروعھ  أو  أصولھ 

 عن مالحظتھ أو  
ً
الوصاية عليھ أو �ان مسئوال

 تر�يتھ أو ممن لھ سلطة عليھ. 

ا�جا� .4 �ان  بخدمة   يإذا   
ً
م�لفا أو   

ً
 عاما

ً
موظفا

باست جر�متھ  وارتكب  أو  عامة  الوظيفة  غالل 

 ا�خدمة العامة.

ا�ج� .5 وفاة  ا�جر�مة  عن  نتج  أو    ي إذا  عليھ، 

ير��   ال  بمرض  أو  مستديمة،  �عاهة  إصابتھ 

 الشفاء منھ.

�ان   .6 عدي�ي   ا�ج�ي إذا  من  أو   
ً
طفال عليھ 

 اإلعاقة.  ذوي األهلية أو من 

) من قانون رقم  21  ــــ 4 املوادتضمن الفصل الثا�ي ( 

�شأن م�افحة ال�جرة غ�� الشرعية    2018لسنة    82

  نصت  حيث  ،جميع العقو�ات ملرتك�ي هذه ا�جر�مة

 :ي�� ما ع��

مع عدم اإلخالل بأية عقو�ة أشد منصوص عل��ا ��  •

أي قانون آخر، ُ�عاقب ع�� ا�جرائم املنصوص عل��ا 

 .�� املواد التالية بالعقو�ات املقررة لها

أدار    ُ�عاقب • أو  نظم  أو  أسس  من  �ل  بال�جن، 

جماعة إجرامية منظمة ألغراض ��ر�ب املهاجر�ن أو  

 إل��ا
ً
 .تو�� قيادة ف��ا أو �ان أحد أعضا��ا أو منضما

ألف  • تقل عن خمس�ن  بال�جن و�غرامة ال  ُ�عاقب 

�غرامة   أو  جنيھ  ألف  مائ�ي  ع��  تز�د  وال  جنيھ 

ك��، �ل  مساو�ة لقيمة ما عاد عليھ من نفع أ��ما أ 

من ارتكب جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن أو الشروع ف��ا أو 

 .توسط �� ذلك

وت�ون العقو�ة ال�جن املشدد وغرامة ال تقل عن   •

مائ�ي ألف جنيھ وال تز�د ع�� خمسمائة ألف جنيھ  

أو غرامة مساو�ة لقيمة ما عاد عليھ من نفع أ��ما  

 :أك�� �� أي من ا�حاالت اآلتية

أس .1 قد  ا�جا�ي  �ان  جماعة  إذا  أدار  أو  نظم  أو  س 

تو��  راإج أو  املهاجر�ن  ��ر�ب  ألغراض  منظمة  مية 

 إل��ا
ً
 .قيادة ف��ا أو �ان أحد أعضا��ا أو منضما

 .إذا �انت ا�جر�مة ذات طا�ع ع�� وط�ي .2

إذا �عدد ا�جناة، أو ارتكب ا�جر�مة �خص يحمل  .3

 
ً
 .سالحا

 بخدمة عامة   .4
ً
 أو م�لفا

ً
 عاما

ً
إذا �ان ا�جا�ي موظفا

ا�خدمة وارتك أو  الوظيفة  باستغالل  ا�جر�مة  ب 

 .العامة

يجرى  .5 من  حياة  ��ديد  ا�جر�مة  شأن  من  �ان  إذا 

��ر���م من املهاجر�ن أو �عر�ض �ح��م ل�خطر، أو 

 .تمثل معاملة غ�� إ�سانية أو مهينة

 أو من عدي�ي  .6
ً
إذا �ان املهاجر املهرب امرأة أو طفال

 .األهلية أو من ذوي اإلعاقة
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إذا ارتكبت ا�جر�مة بواسطة جماعة إجرامية   .7

 منظمة 

استعمل   • من  �ل  بال�جن  أو    القوة،ُ�عاقب 

نوع    يمز�ة من أ  عطية، أو عرض  أو    ال��ديد،

  ع�� من ذلك �حمل �خص آخر    ���يءأو وعد  

اإلدالء �شهادة زور أو كتمان أمر من األمور أو 

 �� �حيحة  غ��  معلومات  أو  بأقوال  اإلدالء 

أو   االستدالالت  جمع  مراحل  من  مرحلة  أية 

� ا�حاكمة  أو  تتعلق التحقيق  إجراءات   �

املنصوص   ا�جرائم  من  جر�مة  أية  بارت�اب 

 .عل��ا �� هذا القانون 

�عاقب بال�جن �ل من أخفى أحد ا�جناة أو   •

األ  أو  أ  املتحصلة  موالاألشياء  من   يمن 

أو  القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم 

 من معالم ا�جر�مة أو 
ً
�عامل ف��ا، أو أخفى أيا

للمحكمة   و�جوز  بذلك.  علمھ  مع  أدوا��ا 

اإلعفاء من العقاب إذا �ان من أخفى ا�جناة 

 أو أحد أصولھ أو فروعھ. 
ً
 زوجا

ُ�عاقب بال�جن �ل من أف�ح أو كشف عن  •

الشاهد  ا�ج�ي هو�ة   أو  �عرضھ   عليھ  بما 

اتصال  سهل  أو  بالضرر،  يصيبھ  أو  ل�خطر، 

�حيحة   غ��  بمعلومات  أمده  أو  بھ،  ا�جناة 

أو  بھ  اإلضرار  بقصد  القانونية  حقوقھ  عن 

أو   النفسية  أو  البدنية  �سالمتھ  اإلخالل 

 العقلية.

�عاقب بال�جن �ل من حرض بأية وسيلة ع��  •

ارت�اب جر�مة من ا�جرائم املشار إل��ا �� املواد 

 التحر�ض أثر. ع��السابقة ولو لم ي��تب 

عن اإلدارة الفعلية لل�خص  املسؤول �عاقب  •

أية جر�مة من ا�جرائم  إذا ارتكبت  االعتباري 

املنصوص عل��ا �� هذا القانون بواسطة أحد 

باسمھ   االعتباري  ال�خص   �� العامل�ن 

عن  املقررة  العقو�ات  بذات  ولصا�حھ، 

��ا أو إذا �انت    ا�جر�مة املرتكبة إذا ثبت علمھ

بواجبات  إخاللھ  �سبب  وقعت  قد  ا�جر�مة 

 وظيفتھ. 

 بالتضامن   •
ً
و��ون ال�خص االعتباري مسئوال

مالية   عقو�ات  من  بھ  يحكم  بما  الوفاء  عن 

و�عو�ضات إذا �انت ا�جر�مة قد ارتكبت من 

باسمھ   بھ  العامل�ن  وتأمر    ولصا�حھ، أحد 

بنشر  باإلدانة  الصادر  ا�حكم   �� ا�حكمة 

� ارت�اب ا�جر�مة وثيقة سفر أو هو�ة  إذا استخدم � .7

أو هو�ة من   إذا استخدمت وثيقة سفر  أو  مزورة، 

 .غ�� صاح��ا الشر��

با�خالفة   .8 سفينة  ا�جر�مة  ارت�اب   �� استخدم  إذا 

 .للغرض ا�خصص لها أو �خطوط الس�� املقررة

إذا عاد ا�جا�ي الرت�اب ا�جر�مة املنصوص عل��ا ��  .9

 .دةالفقرة األو�� من هذه املا

عن  • تقل  ال  وغرامة  املؤ�د  ال�جن  العقو�ة  ت�ون 

مائ�ي ألف جنيھ وال تز�د ع�� خمسمائة ألف جنيھ،  

أو غرامة مساو�ة لقيمة ما عاد ع�� ا�جا�ي من نفع  

املنصوص   ا�جرائم  من  أي  ارتكبت  إذا  أك��،  أ��ما 

من   أي   �� السابقة،  املادة  من  األو��  بالفقرة  عل��ا 

 :ا�حاالت اآلتية

إجرامية  إذا   .1 جماعة  بواسطة  ا�جر�مة  ارتكبت 

 .منظمة

2.  
ً
وفقا إرها�ي  لغرض   

ً
تنفيذا ا�جر�مة  ارتكبت  إذا 

 .للقوان�ن املعمول ��ا �� هذا الشأن 

إذا نتج عن ا�جر�مة وفاة املهاجر املهرب، أو إصابتھ   .3

 .�عاهة مستديمة، أو بمرض ال ُير�� الشفاء منھ

أو   .4 أو أدو�ة  أو  إذا استخدم ا�جا�ي عقاق��  أس�حة 

استخدم القوة أو العنف أو ال��ديد ��م �� ارت�اب  

 .ا�جر�مة

عشر�ن  .5 ع��  يز�د  املهر��ن  املهاجر�ن  عدد  �ان  إذا 

، أو أقل من ذلك م�ى �ان من بي��م  
ً
أو    �ساء،�خصا

 .ذوي إعاقة أهلية، أوعدي�ي أو  أطفال،

إذا قام ا�جا�ي باالستيالء ع�� وثيقة سفر أو هو�ة   .6

 .ب أو إتالفهااملهاجر املهر 

ملقاومة   .7 األس�حة  أو  القوة  ا�جا�ي  استخدم  إذا 

 .السلطات

 .إذا استخدم ا�جا�ي األطفال �� ارت�اب ا�جر�مة .8

الظروف   .9 بإحدى  ا�جر�مة  الرت�اب  ا�جا�ي  عاد  إذا 

املشددة املنصوص عل��ا �� الفقرة الثانية من املادة  

 .(6) رقم

إلي •  
ً
م�انا أدار  أو  هيأ  من  �ل  بال�جن  واء  ُ�عاقب 

أو نقلهم، أو سهل أو   جمعهم،أو    املهر��ن،املهاجر�ن  

 .قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمھ بذلك

تق��ي ا�حكمة �� ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املواد  •

) ا�جا�ي  8و  7و  6أرقام  بإلزام  القانون  هذا  من   (

بتحمل نفقات سكن املهاجر املهرب ومعيشتھ ومن 

واإلدار�ة   القضائية  اإلجراءات  ان��اء  �ح�ن  يرافقھ 
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�� ا�حك االعتباري  ال�خص  نفقة  ع��  م 

واسع�ي   يوميت�ن  و�جوز    االنتشار، جر�دت�ن 

ال�خص  �شاط  بوقف  تق��ي  أن  للمحكمة 

 االعتباري ملدة ال تجاوز سنة. 

أشهر   • ستة  عن  تقل  ال  مدة  با�حبس  ُ�عاقب 

وال   جنيھ  آالف  عشرة  عن  تقل  ال  و�غرامة 

هات�ن   بإحدى  أو  جنيھ  ألف  عشر�ن  تجاوز 

من �ل  من   العقو�ت�ن،  أي  بارت�اب  علم 

أو  القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم 

ا�ختصة   السلطات  يبلغ  ولم  ف��ا  بالشروع 

ووقعت   
ً
عاما  

ً
موظفا ا�جا�ي  �ان  فإذا  بذلك، 

ا�حد  �ان  وظيفتھ  بواجبات   
ً
إخالال ا�جر�مة 

 األق��ى ل�حبس خمس سنوات.

�ان   • إذا  العقاب  من  اإلعفاء  وللمحكمة 

اإلبالغ   عن  من  املتخلف  �ان  أو  ل�جا�ي   
ً
زوجا

 أو أخواتھ. إخوتھ،أو  فروعھ،أو  أصولھ،أحد 

أو   موال،األ يحكم �� جميع األحوال بمصادرة   •

أووسائل  أو    األمتعة، األدوات   النقل، 

املتحصلة من أي من ا�جرائم املنصوص عل��ا 

�� هذا القانون، أو ال�ي استعملت �� ارت�ا��ا، 

 مع عدم اإلخالل بحقوق الغ�� حسن النية. 

أو   دولتھ  إ��  ال�خص  هذا  إعادة  و�نفقات  الالزمة 

 .م�ان إقامتھ

بال�جن،   • أو  �عاقب  القوة،  استعمل  من  �ل 

أو   نوع،  أي  م��ة، من  أو  أو عرض عطية،  ال��ديد، 

وعد ���يء من ذلك �حمل �خص آخر ع�� اإلدالء  

اإلدالء   أو  األمور،  من  أمر  كتمان  أو  زور،  �شهادة 

بأقوال، أو معلومات غ�� �حيحة �� أية مرحلة من  

مراحل جمع االستدالالت، أو التحقيق، أو ا�حاكمة 

با املنصوص  تتعلق  ا�جرائم  من  جر�مة  أية  رت�اب 

 .عل��ا �� هذا القانون 

ويعاقب بذات العقو�ة �ل من أف�ح أو كشف عن   •

�عرضھ   بما  الشاهد  أو  املهرب،  املهاجر  هو�ة 

ل�خطر، أو يصيبھ بالضرر، أو سهل اتصال ا�جناة 

حقوقھ  عن  �حيحة  غ��  بمعلومات  أمده  أو  بھ، 

اإلخ أو  بھ  اإلضرار  بقصد  �سالمتھ القانونية  الل 

 .البدنية أو النفسية أو العقلية

معلومات  • أو  بأقوال  أد��  من  �ل  با�حبس،  �عاقب 

جمع   مراحل  من  مرحلة  أية   �� �حيحة  غ�� 

االستدالالت أو التحقيق أو ا�حاكمة تتعلق بارت�اب  

هذا   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  من  جر�مة  أية 

 .القانون 

سنة إذا �ان  وت�ون العقو�ة ا�حبس مدة ال تقل عن   •

أو   القضائية  السلطة  قبل  امل�لف�ن من  ا�جا�ي من 

أو   ا�خ��ة  أعمال  من  �عمل  االستدالل  جهات 

 .ال��جمة

بذات   • ا�جر�مة  هذه  ع��  حرض  من  �ل  ويعاقب 

 .العقو�ة ولو لم ي��تب ع�� التحر�ض أثر

أو  • ا�جناة  أحد  أخفى  من  �ل  بال�جن،  �عاقب 

األ  أو  من  املتحصلة   موالاألشياء  أي  ا�جرائم    من 

أو   ف��ا  �عامل  أو  القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص 

 من معالم ا�جر�مة أو أدوا��ا مع  
ً
أخفى أو أتلف أيا

 .ثبوت علمھ بذلك

من   • �ان  إذا  العقاب  من  اإلعفاء  للمحكمة  و�جوز 

 ل�جا�ي أو من أحد أصولھ أو فروعھ
ً
 .أخفى زوجا

ع��  • وسيلة  بأية  حرض  من  �ل  بال�جن،  �عاقب 

ارت�اب جر�مة من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املواد  

)، ولو لم 11السابقة من هذا القانون ماعدا املادة (

 .ي��تب ع�� التحر�ض أثر

لل�خص   املسؤول�عاقب   • الفعلية  اإلدارة  عن 

ا�جرائم  من  جر�مة  أية  ارتكبت  إذا  االعتباري 
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أحد   بواسطة  القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص 

�خص االعتباري باسمھ ولصا�حھ  العامل�ن لدى ال

ثبت  إذا  املرتكبة  ل�جر�مة  املقررة  العقو�ات  بذات 

��ا، و�انت ا�جر�مة قد وقعت �سبب إخاللھ  علمھ 

 .بواجبات وظيفتھ 

عن   • بالتضامن   
ً
مسئوال االعتباري  ال�خص  و��ون 

بما يحكم بھ من عقو�ات مالية و�عو�ضات  الوفاء 

لعامل�ن لديھ إذا �انت ا�جر�مة قد ارتكبت من أحد ا 

باسمھ ولصا�حھ، وتأمر ا�حكمة �� ا�حكم الصادر  

باإلدانة بنشر ا�حكم ع�� نفقة ال�خص االعتباري 

و�جوز   االنتشار،  واسع�ي  يوميت�ن  جر�دت�ن   ��

ال�خص  �شاط  بوقف  تق��ي  أن  للمحكمة 

 .االعتباري ملدة ال تجاوز سنة

ال�خص  • تصفية  أو  بحل  تق��ي  أن  وللمحكمة 

العامل�ن  أحد  من  ا�جر�مة  ارتكبت  إذا  االعتباري 

 .أخرى لديھ باسمھ ولصا�حھ مرة 

�عاقب با�حبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و�غرامة   •

ال تقل عن عشرة آالف جنيھ وال تز�د ع�� عشر�ن  

ألف جنيھ أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن، �ل من علم  

من أي  هذا   بارت�اب   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم 

السلطات   يبلغ  ولم  ف��ا  بالشروع  أو  القانون 

 .ا�ختصة بذلك

 ووقعت ا�جر�مة �سبب   •
ً
 عاما

ً
فإذا �ان ا�جا�ي موظفا

إخاللھ بواجبات وظيفتھ ت�ون العقو�ة ا�حبس مدة 

 .ال تقل عن سنة وال تز�د ع�� خمس سنوات

وقعت  • إذا  العقاب  من  اإلعفاء  للمحكمة   و�جوز 

أحد   من  أو  ا�جا�ي  زوج  من  أو    أصولھ،ا�جر�مة 

 .أو أخواتھ ، إخوتھأو  فروعھ،

املسافر  • حيازة  من  بالتأكد  التجاري  الناقل  يل��م 

 .وثائق السفر الالزمة للوصول إ�� وجهتھ

االل��ام   • ��ذا  اإلخالل  ع��  التجاري  الناقل  ويعاقب 

�غرامة ال تقل عن خمس�ن ألف جنيھ وال تز�د ع��  

 .ألف جنيھ. وتتعدد الغرامة بتعدد املسافر�نمائة 

مع عدم اإلخالل بحقوق الغ�� حس�ي النية، يحكم  •

أو    األمتعة، أو    موال،األ �� جميع األحوال بمصادرة  

من   أو  النقل،  وسائل أي  من  املتحصلة  األدوات 

ال�ي   أو  القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم 

 .استعملت �� ارت�ا��ا
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ا�ح�وم   • النقل  ووسائل  األدوات  وتخصص 

بمصادر��ا �جهة الضبط م�ى قرر الوز�ر ا�ختص ��ا  

 .أ��ا الزمة ملباشرة �شاطها

�سري ع�� ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا القانون  •

 “أ” و  208واد أرقام (أح�ام امل
ً
 “  208مكررا

ً
 ب” مكررا

 “أ”) من قانون اإلجراءات ا�جنائية 208و
ً
 .مكررا

السلطات   • من  أي  بإبالغ  ا�جناة  أحد  بادر  إذا 

هذا    �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  من  بأي  ا�ختصة 

تق��ي   ��ا،  السلطات  علم  قبل  ومرتكب��ا  القانون 

إبال  أدى  إذا  العقو�ة  من  بإعفائھ  إ�� ا�حكمة  غھ 

واأل  ا�جناة  با��  هذه   املتحصلة  موالضبط  من 

 .ا�جر�مة

وللمحكمة اإلعفاء من العقو�ة األصلية، إذا حصل   •

اإلبالغ �عد علم السلطات با�جر�مة وأدى إ�� كشف 

 .م��ا  املتحصلة  موالبا�� ا�جناة وضبطهم وضبط األ 

وال �سري حكم أي من الفقرت�ن السابقت�ن إذا نتج   •

ا�جر�مة وفاة املهاجر املهرب أو إصابتھ بمرض  عن  

 .ال ير�� الشفاء منھ أو �عاهة مستديمة

• ) املادة  حكم  مراعاة  العقو�ات، 4مع  قانون  من   (

�سري أح�ام هذا القانون ع�� �ل من ارتكب خارج 

جمهور�ة مصر العر�ية من غ�� املصر��ن جر�مة من  

�ا م�ى  القانون  هذا   �� عل��ا  املنصوص  ن  ا�جرائم 

 �� ال
ً
وقع ف��ا بموجب قانو��ا    ال�ي   دولةالفعل ُمجرما

الداخ�� أو اتفاقية دولية انضمت إل��ا، وذلك �� أي  

 :من ا�حاالت اآلتية

وسائل  -1 من  وسيلة  م�ن  ع��  ا�جر�مة  ارتكبت  إذا 

النقل ا�جوي أو ال��ي أو املائي و�انت م�جلة لدى  

 .جمهور�ة مصر العر�ية أو تحمل علمها

 إذا �ان امل -2
ً
 .هاجرون املهر�ون أو أحدهم مصر�ا

  التوجيھ،أو    التخطيط،أو    ل�جر�مة،إذا تم اإلعداد  -3

مصر   جمهور�ة   �� تمو�لها  أو  عل��ا  اإلشراف  أو 

 .العر�ية

إجرامية   -4 جماعة  بواسطة  ا�جر�مة  ارتكبت  إذا 

  من   دولةمنظمة تمارس أ�شطة إجرامية �� أك�� من  

 .بي��ا جمهور�ة مصر العر�ية

من  -5 بأي  ضرر  إ�حاق  ا�جر�مة  شأن  من  �ان  إذا 

مواط�ي جمهور�ة مصر العر�ية أو املقيم�ن ف��ا، أو  

 .بأم��ا، أو بأي من مصا�حها �� الداخل أو ا�خارج

رتكب ا�جر�مة �� جمهور�ة مصر العر�ية إذا وجد م -6

 .�عد ارت�ا��ا ولم يتم �سليمھ
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االستدالل  • إجراءات  بمباشرة  االختصاص  يمتد 

والتحقيق وا�حاكمة �� ا�حاالت املنصوص عل��ا �� 

) املصر�ة 20املادة  السلطات  إ��  القانون  ) من هذا 

 .ا�ختصة

املهاجر�ن   • ��ر�ب  ارت�اب جر�مة  بواسطة  و�� حالة 

السفن تتخذ السلطات املصر�ة املعنية اإلجراءات  

املناسبة سواء بالبحر اإلقلي�ي أو املنطقة ا�جاورة 

 ألح�ام القانون الدو�� للبحار. 
ً
 أو غ��ها وفقا

 

 األساس القانو�ي لتحديد وتتبع وتجميد ومصادرة املتحصالت واألصول املتعلقة باالتجار بالبشر أو ��ر�ب املهاجر�ن  .4

تم الردود واألجو�ة الواردة ع�� استبيان طلب املعلومات من الدول األعضاء بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا من خالل 

التعرف ع�� عدد من األسس القانونية لتحديد وتتبع وتجميد ومصادرة املتحصالت واألصول املتعلقة باالتجار بالبشر أو ��ر�ب 

 ، و�مكن الوقوف ع�� تفاصيلها من خالل ا�جدول التا�� أدناه:املهاجر�ن

  ��ر�ب  أو   بالبشر  باالتجار  املتعلقة واألصول  املتحصالت ومصادرة وتجميد لتتبع القانو�ي اسيو�ح األس  9 –رقم  جدول 

 املهاجر�ن 

 القانو�ي األساس دولةال

 األردن

 

 ا�حق ) وأعطى للمحكمة 14�� املادة ( 01/03/20019) الصادر بتار�خ 9حدد القانون رقم (  لقد بالبشر   لالتجار بالنسبة

) املنصوص عل��ا �� هذا القانون. وكذلك بالبشر(االتجار    �مةجر ا�  تلكمن ارت�اب   متأتية  أموال �� أن ُتقرر مصادرة أية  

 � ا�� ذلك.ضمنت نصوص قانونية �ش�ت وال�ي اتفاقية ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية  

) �� الفقرة (ب) للمد�� العام صالحية �� إصدار قرار بإغالق ا�حل الذي اق��ف فيھ  12لقد أعطى القانون �� املادة (

العامل�ن فيھ أيا من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا القانون   أحدصاحبھ أو أي من األ�خاص املسؤول�ن عن أدارتھ أو  

 أن تتم املصادقة ع�� هذا القرار من قبل النائب العام. مدة ال تز�د ع�� ستة أشهر وع�� 

 لبنان 

 

األ  تبييض  م�افحة  رقم    وتمو�ل  موالقانون  رقم  2015/ 24/11تار�خ    44اإلرهاب  القانون  أن  كما  حول    164/2011، 

إ�� أنھ تصادر املبالغ املتأتية عن جرائم اإلتجار بالبشر وتودع �� حساب خاص ��   �ش��االتجار بالبشر  معاقبة جر�مة  

وزارة الشؤون االجتماعية ملساعدة �حايا هذه ا�جرائم، وتحدد بمرسوم يتخذ �� مجلس الوزراء، بناًء ع�� اق��اح وز�ر 

 الشؤون االجتماعية، األنظمة العائدة ل�حساب. 

 املغرب

 

اإلجرامية،    تمتلك املتحصالت  ملصادرة  القانو�ي  األساس  يتم    الد��  وتوجداملغرب  ال�ي  األصول  إلدارة  مختصة  آليات 

التحفظ عل��ا أو تجميدها أو مصادر��ا بصورة جيدة، فالنظام القانو�ي يتيح التجميد باملنع املؤقت لتحو�ل أو استبدال 

، وكذلك حجز املمتل�ات اململوكة أل�خاص طبيعي�ن أو معنو��ن  موال  املمتل�ات املشتبھ �� عالق��ا بجر�مة غسل األ 

، أو التصرف ف��ا أو تحر�كها،  موال  �� تورطهم مع أ�خاص أو منظمات أو أ�شطة لها عالقة بجرائم غسل األ   �شتبھ

 موال ) من قانون م�افحة غسل األ 19وذلك عن طر�ق أمر يصدره وكيل امللك أو قا��ي التحقيق بموجب نص املادة (

 . 43.05رقم 
 

استعملت �� ا�جر�مة أو ال�ي   ال�ي   موالت واألشياء واملمتل�ات واأل و�متد نطاق إعمال هذين اإلجراءين ليشمل �ل األدوا

 موال ا�جر�مة أو �و�� ��ا مرتكب ا�جر�مة أو �انت معدة مل�افأتھ، شر�طة أن ت�ون األ   عن  ةالناتج�انت ستستعمل ف��ا أو  

  .املمتل�ات موضوعهما قابلة بطبيع��ا ل�حجز والتجميد مع ضرورة مراعاة حقوق الغ�� حسن النية أو
 

تجدر اإلشارة إ�� أن مصادرة العائدات اإلجرامية واملمتل�ات ذات القيمة املت�افئة املتحصلة من ا�جرائم األصلية �عت��  

العامة، وتبقى   و�شمل ح�ى مصادرة     موال  املصادرة وجو�ية �� جرائم غسل األ هدفا من أهداف السياسات ا�جنائية 

�� حالة اإلدانة من أجل جر�مة   5- 574القيمة ، حيث ينص الفصل   أنھ يجب دائما ا�حكم  القانون ا�جنائي ع��  من 
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األ  ا�جر�مة   موال  غسل  ارت�اب   �� ستستعمل  �انت  أو  استعملت  ال�ي  واملمتل�ات  واألدوات  لألشياء  ال�لية  باملصادرة 

الغ�� حسن  لتلك األشياء واألدوات واملمتل�ات والعائدات مع حفظ حق  القيمة املعادلة  أو  والعائدات املتحصلة م��ا 

 .النية
 

امة األجانب باململكة املغر�ية و�ال�جرة غ�� املشروعة، تنص ع�� املتعلق بدخول و�ق 03.02من قانون  53كما أن املادة 

أنھ �� حالة اإلدانة �سبب إحدى ا�جرائم املشار إل��ا �� هذا القسم تأمر ا�حكمة بمصادرة وسائل النقل املستعملة �� 

�ون �� ملكية مرتك�ي ارت�اب ا�جر�مة سواء �انت هذه الوسائل �ستعمل للنقل ا�خاص أو العام أو للكراء شر�طة أن ت

بمن �� ذلك الذين لم �ش���وا �� ارت�اب ا�جر�مة  اإلجراميةا�جر�مة أو �� ملكية شر�ا��م أو �� ملكية أعضاء العصابة 

 الذي �علم أ��ا استعملت أو ستستعمل الرت�ا��ا.  األغيارأو �� ملكية أحد 

 السودان

 

لسنة   • بالبشر  اإلتجار  م�افحة  عند  2014قانون  ا�حكمة  ع��  يجب  األ   اإلدانةم حيث  بمصادرة  تحكم    موال أن 

 املتحصلة م��ا لصا�ح ح�ومة السودان.  أواستخدمت �� ارت�اب ا�جر�مة  ال�ي ووسائل النقل  واألدوات واألمتعة

 م.2014اإلرهاب لسنة  وتمو�ل موالقانون م�افحة غسل األ  •

 م. 2015 لسنة  وال�جرةقانون ا�جوازات  •

  .وم�افحتھاالتجار بالبشر املتعلق بمنع  2016أوت  3املؤرخ ��  2016لسنة  61القانون األسا��ي عدد  • تو�س 

املتعلق بم�افحة   2019لسنة    09عدد    األسا��ي مثلما تم تنقيحھ بالقانون    2015لسنة    26عدد    األسا��ي القانون   •

 . موالاأل  غسل ومنع اإلرهاب

 مصر 

 

�شأن م  2010لسنة    64من القانون رقم    13نص قانون االتجار بالبشر ع�� ا�حق �� املصادرة حيث نصت املادة   •

و األدوات أوسائل النقل    أو   ،األمتعة   أو  األموال، م �� جميع األحوال بمصادرة  نھ "يحك أم�افحة االتجار بالبشر ع��  

القانون،   هذا   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  من  أي  من  ارت�ا��اأاملتحصلة   �� استعملت  ال�ي  عدم    ،و    اإلخالل مع 

 .النيةبحقوق الغ�� حسن 

 موال �جر�مة غسل األ   األصليةمن ذات القانون ع�� اعتبار جر�مة االتجار بالبشر من ا�جرائم    14كما نصت املادة   •

القائمة ل�جرائم األصلية �جر�مة    موال  و�ان ذلك قبل �عديل قانون م�افحة غسل األ  (وقت االعتماد ع�� مبدأ 

األ  أو جنحة ج  موال  غسل  �انت جناية  أي جر�مة سواء  باعتبار  ا�حصر)  ر�مة أصلية �جر�مة غسل ع�� سبيل 

املنصوص عل��ا   األصليةحيث نصت ع�� اآل�ي "ت�ون ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا القانون من ا�جرائم    موال  األ 

  موال ، كما �سري ع�� غسل األ 2002لسنة    80الصادر بالقانون رقم    موال  من قانون م�افحة غسل األ   2�� املادة  

 ."ذ�ور ح�ام القانون املأاملتحصلة م��ا 

املادة   • نصت  ل�جهات   ١٩كما  "ي�ون  اال�ي  ع��  نصت  حيث  والتعقب  التجميد   �� ا�حق  ع��  القانون  ذات  من 

واألجنبية   املصر�ة  لتعقب    إن القضائية  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ   األموالتجميد    أوضبط    أوتطلب 

 ."بحقوق الغ�� حس�ي النية اإلخاللا�حجز عل��ا مع عدم  أوعائد��ا  أوجرائم االتجار  موضوع

�شأن م�افحة ال�جرة الغ�� شرعية فقد نص ع�� ذات م  2016لسنة    82قانون ��ر�ب املهاجر�ن رقم  ل  و�النسبة •

بحقوق   اإلخاللعدم    أنھ “معع��    17األمور املنصوص عل��ا �� قانون م�افحة االتجار بالبشر حيث نصت املادة  

األدوات املتحصلة من   أو  النقل،  وسائلأو   ،األمتعةأو    موال،األ غ�� حس�ي النية، يحكم �� جميع األحوال بمصادرة  

 ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا القانون أو ال�ي استعملت �� ارت�ا��ا". أي من

 .وتخصص األدوات ووسائل النقل ا�ح�وم بمصادر��ا �جهة الضبط م�ي قرر الوز�ر ا�ختص ��ا أ��ا الزمة ملباشرة �شاطھ 

املادة   • نصت  ا�ختصة    23كما  املصر�ة  القضائية  ل�جهات  أنھ  ع��  القانون  ذات  اتخاذ  من  تطلب  أن  واألجنبية 

 .جر�مة ال��ر�ب أو عائد��ا وكذلك ا�حجز عل��ا موضع موالاإلجراءات القانونية الالزمة لتعقب وضبط وتجميد األ 

مكررا (ج) من قانون اإلجراءات    208و مكررا (ب)    208و(أ)  مكررا    208كما �سري ع�� تلك ا�جرائم أح�ام املواد   •

 .موالإجراءات التحفظ ع�� األ ا�جنائية و�� املواد ا�خاصة ب

��   الكو�ت بالبشر  (  ال�و�ت  دولةتم تجر�م االتجار  القانون رقم  بالبشر  ) �شأن م�افحة  2013لسنة    91وفق  و��ر�ب االتجار 

 املهاجر�ن.
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 الفصل الثالث 

 عن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  موال الناتجالتقييم الوط�ي للمخاطر واألساليب والطرق املتبعة �� غسل األ 

  املهاجر�ن بالبشر و��ر�ب عن االتجار  موال الناتجالتقييم الوط�ي للمخاطر و�غطيتھ �جرائم غسل األ  نظرة ع�� املبحث األول: 

 : أفر�قيا�� منطقة الشرق األوسط وشمال 

املشروع، و�ح أن معظم دول مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال    ا��ذ  ا�خاصمن خالل ردود الدول �� االستبيان 

باالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، بمع�ى أنھ تم تناول   املرتبطة موالقد أجرت التقييم الوط�ي ا�خاص ��ا �خاطر غسل األ  أفر�قيا 

جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن،  هذه ا�جرائم �� تقييما��ا الوطنية للمخاطر. وقد خلصت هذه التقييمات إ�� تصنيف  

ال�ي توصلت ��ا هذه الوحدات    اإلخطاراتكجرائم ذات مخاطر/��ديدات متوسطة ا�� ضعيفة، �� ح�ن أن عدد التصار�ح بالش��ة أو  

ا�خاطر وال��ديدات املرتبطة ��ذه ا�جرائم  و�مكن عرض    ، �أهمية ال��ديدات ال�ي قد �ش�لهااملالية تو�� بخطورة مثل هذه ا�جرائم و 

 : أدناه البيا�ي الرسم �� وارد هو ما  ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  جرائموالطرق املتبعة �� ارت�اب  املبحث الثا�ي: األساليب

 م 2018االتجار �� األ�خاص   حول   مجموعة العمل املا�� تقر�ر  .1

جرائم االتجار ��    ارت�ابتتم ��    ل�يمختلف األساليب ا  60م2018االتجار بالبشر  جرائم  ب   ا�خاص  تقر�ر مجموعة العمل املا��تناول  

خالل  ًت أقر ال�ي  و   األ�خاص، من  ا�جرائم  هذه  ع��  التعرف  بصعو�ة  ا�حاالت  واحد    اشتباه   مؤشر   معظم    باستخدامولكن  �� 

قد ي�ون تحديد اإلتجار بالبشر أسهل  و ،  غسل عائدات اإلتجار بالبشر   ع�� الثانو�ة وال�ي قد تدل  و مجموعة من املؤشرات األولية  

:    نظمة اإلجراميةمستو�ات امل  وع��أساس املؤشرات املتوفرة �� ال�حية    ع��
ً
(ملز�د من املعلومات أنظر الفصل األول البند را�عا

 
60 http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=human%2520trafficking&s=desc(fatf_releasedate) 

 

مخاطر 

 مرتفعة

مخاطر 

 متوسطة 

 

مخاطر 

 ضعيفة

 

الناتجة عن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن بدول منطقة  تقييم الوط�ي �خاطر جرائم غسل األموال يو�ح ال 4 –ش�ل رقم 

 الشرق األوسط وشمال أفر�قيا 

 دول أخرى 

 

  األردن

 ا�جرمية املتحصالت إجما��(

 يتجاوز  ال سنو�ا املقدرة

 )دوالر 1000000

  مصر

 ا�خطورة(متوسطة 

 ا�جرائم ا�� بالنظر

)األخرى   

 لبنان

 

 املغرب

(بناء ع�� معطيات  

 إحصائية)

 (استنادا ا�� معلومات كمية ونوعية)

http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&q=human%2520trafficking&s=desc(fatf_releasedate)
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ا�جهات اإل والدولية ع�� رأسها تقر�ر مكتب األمم املتحدة مل�افحة ا�خدرات وا�جر�مة    قليمية التقار�ر املتخصصة الصادرة عن 

                                                                                                                                    .املنظمة)

 الطرق واألساليب املتبعة من خالل تحليل استبيان طلب املعلومات وا�حاالت العملية .2

أساليب مختلفة الرت�اب هذه ا�جر�مة، حيث �عد جر�مة ��ر�ب  عدة  ة برزت  من خالل ردود الدول �� االستبيان ا�خاص ��ذه الدراس

استقطاب   و�تم  األورو�ية  القارة  من  ا�جغرا��  للقرب  وذلك  أفر�قيا  وشمال  اإلفر�قي  القرن  منطقة   ��  
ً
شيوعا األك��  املهاجر�ن 

 اغب�ن �� ال�جرة غ�� الشرعية.  الراغب�ن لل�جرة غ�� الشرعية من خالل عدد من الوسطاء وفرض مبالغ مالية ع�� الر 

ا�حاالت   االستبيان،    العمليةو�ينت  مسودة  ع��  الرد   �� املشاركة  الدول  من قبل  حواالت وذلك    امتالك املرسلة  مل�اتب  ا�جرم�ن 

، كما يتم  باإلضافة ا�� و�االت السفر لتنظيم الرحالت  موال  ب�ن الدول و�خفاء املصدر ا�حقيقي لأل   موال  ل��تيب عمليات تحو�ل األ 

األ   املزورة الهو�ات    استخدام إرسال  هناك    موال  عند  أن  أعاله،  الردود  أو�حت  املهر��ن  ظهور  ��ر�ب    ارتباط لتفادي  ب�ن  وثيق 

األ�خاص الراغب�ن �� ال�جرة غ�� الشرعية �� دفع املستحقات أثناء الرحلة    �عض  يتع�� قد  املهاجر�ن وا�حجز مقابل الفدية، إذ  

 بذو��م لدفع مقابل مادي إلخالء سبيلهم. واالتصال للمهر��ن و�تم حجزهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

افة م�اتب باستخدام املهاجر�ن ل��ر�ب: 2 - رقم حالة  " ا�حوالة" و  الصر

  2014  أغسطس  ب�ن   امل��اوحة  الف��ة  خالل)  3(  دولة  ا��)  2(  ودولة)  1) ب��ر�ب أ�خاص من دولة (4ولة (د��ر�ب مهاجر�ن من    شبكة  قامت

  125تحديد    تمّ  حيث.  أشهر  التسعة  تناهز  ف��ة  خالل   أورو  000 125 3  عن  يقل  ال  ما  الشبكة  لهذه  ا�حولة  األموال  حجم  بلغ  .2015  و�ونيو

لـ   مؤكدة  شرعية  غ��  �جرة  يبلغ    10حالة  ��ر�ب  �سعر  الواحدة  الرحلة   �� الواحد   2500أ�خاص  لل�خص   يورو 

 يورو).  2500أ�خاص ×  10×  125(

 . الصرافة وم�اتب"ا�حوالة"  من �ل استخدمت الشبكة هذه أن  املنجزة املالية التحر�ات أثبتت

) والدولة 5) و�تو�� ترتيب عمليات الدفع ب�ن الدولة (5كما أثبتت التحر�ات أن أحد املورط�ن �� هذه الشبكة يمسك مكتب "حوالة" بدولة (

ات املصدر أن هؤالء املهر��ن قاموا باستخدام م�اتب  ). كما أثبت ذ4) مختصة �� تنظيم الرحالت ا�� دولة (5) كما يمتلك و�الة أسفار بدولة (3(

) من  3األموال من دولة (  إرسالهمالصرافة وتحو�ل األموال. حيث قام األ�خاص الراغب�ن �� ال�جرة باستخدام هو�ات مختلفة ومزورة عند  

ا�� املهر��ن يتلقى عمولة   إيصالها) ومن ثّم  5(أجل إبقاء املهر��ن بمنأى عن أنظار الشرطة.  ال�خص الذي يتو�� تحصيل األموال �� الدولة  

 أورو. 100تقدر بحوا�� 

 .البشر ��ر�ب �� الشائعة املمارسات ضمن من �� الطر�قة هذه أن  وات�ح  البي��ا، توصيل خدمة املهر�ون  استخدم كما

 حجز مقابل فدية -: ��ر�ب مهاجر�ن 1  -رقم حالة

 املهاجر�ن لوحدة املعلومات املالية �� �خص يد�� (أ).ورد طلب تحليل ما�� موازي من دائرة م�افحة اإلتجار بالبشر و��ر�ب 

تحو�الت مالية واردة ��  ،مؤشرات االشتباه املتعلقة با�حالة تتمثل �� إيداعات مالية ع�� حسابات املدعو (أ) بمبالغ كب��ة من عدة أ�خاص

 حسابات املشتبھ بھ من مناطق حدودية. 

من خالل التحليل املا�� ات�ح أن للمشتبھ فيھ (أ) حسابان بنكيان تّم فتحهما خالل ف��ة زمنية وج��ة وتب�ن أن هناك   :نتائج التحليل املا�� 

دوالر، كما تلقي ا�حساب مبالغ مالية  243 45) 2الر، والبنك (دو  270 54)1تدفقات مالية با�حساب�ن من عدد من األ�خاص بلغت �� البنك (

ن  من مناطق حدودية �ش��ر بال�جرة غ�� الشرعية، تب�ن من �عدد األ�خاص املودع�ن أن هذه األموال تّم إيداعها من قبل أها�� �عض ا�حتجز� 

 من قبل املشتبھ فيھ (أ). 

 .دوالر 99513حجم التدفقات املالية أو املتحصالت ا�جرمية: بلغ
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ا�حواالت    استخدامأو�حت شيوع    املرسلةالنقد �� عمليات ��ر�ب املهاجر�ن إال أن ا�حاالت العملية    استخدام بالرغم من شيوع  

األ  ول��تيبلنقل  واملهر��ن.    أموالعمليات دفع    موال  ا�حسابات  كما  الوسطاء  تلقي    البنكيةوتتعدد  يتم  خاللها  من  ال�ي  للمهر��ن 

 من عدد من األ�خاص ومن مناطق متفرقھ. النقديةاإليداعات 

 ا�جن��ي ودعارة الغ��  االستغالل

 من خالل    االستغالل تنطوي عملية  
ً
الفتيات للعمل �� املال�� الليلة ومعينات املنازل ع�� شب�ات التواصل    استقطاب ا�جن��ي غالبا

للضرب  االجتما�� الفتيات  غالب  و�تعرض  الدعارة.   شب�ات   �� للعمل  خداعهن  ثم  ومن  وسلعة    واعتبارهن   واالب��از،  بضاعة 

الز�ائن من أجل    الستدراج مراكز العالج الطبي�� وصالونات حالقھ النساء    استغاللمعروضة للبيع. حيث أثبتت �عض ا�حاالت  

 ممارسة البغاء.

ا�حسابات البنكية    استغالل ا�جن��ي ودعارة الغ�� تدر متحصالت مالية كب��ه للمجرم�ن، و�تم    االستغالل�عكس ا�حاالت أن جر�مة  

أ�خاص مختلف�ن؛    موال من الت من ا�خارج ع�� و�االت تحو�ل األ إليداع متحصالت الدعارة بصوره نقديھ باإلضافة ا�� تلقي تحو�

 كما يتم إ�شاء شر�ات وشراء عقارات فخمھ وسيارات فارهھ.  

 اإلتجار باألعضاء البشر�ة 

مختلفة. وع�� الرغم من أن هذه التجارة تتم ع��    الدول ألسباب�عت�� التجارة باألعضاء البشر�ة عمل غ�� قانو�ي �� العديد من  

. و�دور جدل كب�� حول مسألة تقن�ن وتنظيم  الظاهرةهذه    انتشارق واسع يبقي من الصعب ا�حصول ع�� بيانات حول مدى  نطا

 من خالل ت�و�ن تنظيمات إجرامية   األعضاءتجارة  
ً
مل�افحة اإلتجار غ�� القانو�ي ��ا. وتبدأ عملية اإلتجار باألعضاء البشر�ة غالبا

اإلتجار    �� بيع    واستغالل   شر�ةالب  باألعضاءتتخصص  ع��  املواطن�ن  بتحر�ض  يقومون  وسطاء  خالل  من  ا�حتاج�ن  املواطن�ن 

ع�� نماذج    االستيالء خاص و�يع األعضاء لألثر�اء دون ترخيص من ا�جهات ا�ح�ومية. و�تم    مستشفىإ��    واصطحا��مأعضا��م  

 التقار�ر الطبية وتزو�ر املستندات الرسمية.

نقدي يحوز   بصوره  بنكيھ  حسابات   �� املتحصالت  إيداع  و�تم  البشر�ة،  األعضاء   �� اإلتجار  نتيجة  طائلة  ثروات  ع��    ة ا�جرم�ن 

باإلضافة   ي�جأ معظم املتاجر�ن باألعضاء    إ�� وتحو�الت مالية  وسيارات بأسما��م وأسماء    لشراء عقارات  البشر�ة الشي�ات، كما 

 موال.ذو��م ومشغوالت ذهبيھ للتمو�ھ و�خفاء مصدر األ 

 :صلة ذات  وجرائم بالبشر االتجار جرائم

 االستغالل ا�جن��ي.   .1

 األعضاء.تجارة  .2

 التسول املنظم.  .3

 ا�خدمة القسر�ة.   .4

 .  الوثائق الرسمية واملستندات وتقليد األختامتزو�ر  .5

 استغالل األ�خاص �� االتجار باملواد ا�خدرة.   .6

 دعارة الغ��.   .7

 جرائم تقنية املعلومات.   .8

 بيع األطفال.   .9

 الرشوة.   .10
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 ر.  التغر�ر بالقص .11

 االختطاف واستخدام القوة والعنف.   .12

 : جرائم تهر�ب المهاجر�ن وجرائم ذات صلة

 تزو�ر الوثائق الرسمية واملستندات وتقليد األختام.   .1

 الرشوة.   .2
 جرائم تقنية املعلومات.   .3

 االختطاف واستخدام القوة والعنف.   .4

 تسفیر الش�اب إلى بؤر التوتر.  .5
 الهجرة السر�ة.   .6
 الحجز مقابل فد�ة.   .7
 غیر الشرعیین.  التستر و�یواء المهاجر�ن .8
 انتحال هو�ة الغیر.   .9

منطقة الشرق األوسط وشمال  جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ��    ارت�ابللطرق واألساليب املتبعة ��    خاصة   نماذج

 أفر�قيا

 
ً
 : جر�مة ��ر�ب املهاجر�ن أوال

األجهزة األمنية من أجل بناء    أمامحدي حقيقي  ش�ل ت القومي للدول و�   األمنحدى الظواهر ال�ي ��دد  إ��ر�ب املهاجر�ن    ة�عت�� جر�م

  ، جرائم ا�استقرار أم�ي واقتصادي داخل ا�جتمعات، ولعل األوضاع األمنية غ�� املستقرة تلعب دور كب�� �� ز�ادة من انتشار هذه  

رائم لتحقيق م�اسب  ع�� هذه ا�ج  اإلجراميةاملنظمة �� استغالل هذه األوضاع بتوظيف أ�شط��ا    اإلجراميةمما ساعد العصابات  

 مالية.

 فاملوقع    ،و�النظر إ�� اعتبار هذه ا�جرائم مصنفة من ضمن ا�جرائم املنظمة العابرة ل�حدود
َ
  خاص حيث اعتبار  لھ    ا�جغرا�� أيضا

وجود    املقصد ال��ائي، �ساعد التضاريس ا�جغرافية وعدم  دول   -  بوابة عبور تجاه الدول األورو�ية األفر�قية�عت�� �عض دول القارة  

عوائق طبيعية ب�ن ا�حدود ملعظم هذه الدول، وسوء األوضاع االقتصادية �� وضع م��دي مقارنة بالوضع املعي��ي ألفراد هذه الدول،  

 ز�د من الطلب ع�� ال�جرة و�صفة خاصة ال�جرة غ�� الشرعية. �ل هذه العوامل من شأ��ا أن ت 

 ع�� ما ذكر 
ً
   اإلجراميةفأننا سنقف ع�� األساليب والطرق املتبعة �� ارت�اب هذه ا�جرائم من قبل العصابات  أنفا وتأسيسا

ً
استنادا

 ع�� املن�ج التحلي�� �� وصف هذه الطرق واألساليب، وذلك ع�� النحو التا��:

 النموذج األول 

الوضع املا�� لل�خص    ع�� يقومون بالتعرف  من دولهم ع�� مستكشف�ن �� هذه الدول    ال�جرةالراغب�ن ��    استقطابعادة ما يتم  

.أموال  ، و�تسلم املهر�ون  ال�جرة الذي يرغب ��  
ً
 �� الغالب ومقدما

ً
تتطلب  و ع�� املطارات  ،  تتم عملية ال��ر�ب ع�� عدة طرق و   هم نقدا

 ع�� سيارات الدفع الر�ا��
ً
  ال يقل ل املهر��ن و�تم دفع ما  يتم �عدها تخز�ن املهاجر�ن �� منازل مؤجره من قب  .دفع مبالغ هائلة، و�را

مهرب أخر حيث يقوم    إ��دوالر لف��ة اإلقامة نظ�� اإليواء واإلطعام. و�� أثناء عملية ال��ر�ب يمكن أن يتم بيع املهاجر�ن    300عن  
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للتواصل مع ذو��م لطلب الفدي  يقوم بتعذيب  . و�� �عض األحوال  ةهذا املهرب بحجز ال�حايا �� م�ان أمن آخر و�تحرى معهم 

 .الفدية ال�حايا و�رسال ذلك ألهلھ لإلسراع �� إرسال مبالغ

 عناملتحصلة    همأموال ع�� حفظ  عصابات ��ر�ب املهاجر�ن  وتحرص  
ً
يقوم مهر�ي البشر    حيث  ، �� هذه املرحلة   املا��النظام    �عيدا

 
ً
��   املاشيةوالعمالت األجنبية وشراء عدد كب�� من  عدد كب�� من السيارات والعقارات �امتالك ةبالعديد من األ�شطة التجار�الحقا

ات�ح ��  وا�ح. كما    مقدر أو رقابة ح�ومية لألجهزة ا�ختصة بم�افحة ا�جرائم وجود  اقتصاديال يوجد ف��ا �شاط  ة  مناطق نائي 

صدر الذهب إذ يتنشر  أن عائدات ��ر�ب املهاجر�ن يمكن أن يتم حفظها �� السبائك الذهبية، وذلك لسهولة ت��ير مإحدى الصور 

 . �� الدول ال�ي يتوفر ف��ا ذلك للذهب  األه��التعدين 

ع�� م�اتب صرف غ�� مرخص لها    موال تتم من واقع الضبطيات والتحقيقات ال�ي قامت ��ا أجهزة إنفاذ القانون فإن حركة هذه األ و 

(الهاتف املصر��،    ةالنقال ا�جواالت    موال ع��تحو�ل األ   استخداميتم    خارج املنظومة املصرفية. كماو العمالت األجنبية  ��  تجار  باال

معها    يصعبة لدى شر�ات االتصاالت بصورة  غ�� م�جل أو خدمة تحو�ل القيمة من رقم هاتف إ�� آخر باستعمال أرقام هواتف  

�سقف مع�ن؛ إذ    ةبق غ�� محدد �انت مبالغ التحو�الت �� السا ع�� هذه الطر�قة يتم تحو�ل مبالغ كب��ة حيث    األموال، هذه    تتبع

   ف لهذه التحو�التو تحديد سقتم  وتحو�لها لنقد سائل. لذلك    رقامخالل هذه األ   موال منيقوم مهر�ي البشر بتحو�ل األ 
ً
، إال  الحقا

ملبالغ  وتقسيم ا   االتصاالت أرقام الهواتف لعدد من شر�ات  أنھ بالرغم من ذلك يتم تحايل مهر�ي البشر ع�� ذلك بجمع عدد كب�� من  

 . م��ا �� عدد كب��

لعدد من    ة كب��   ا�خاطر و�مبالغاملرخصة تأ�ي من دول ومناطق عالية    فع�� م�اتب الصر   ةمعظم التحو�الت الواردكذلك ات�ح أن  

 األ�خاص هم �� الغالب أجانب ومن دول عالية ا�خاطر بصفة ال�جوء، ولد��م عدد من ا�جوزات للتمو�ھ �� الدخول وا�خروج. 

  ،مثل محالت بيع األثاث   ة�تم�� ا�جرمون بالسكن �� مناطق راقية و�عدد أماكن السكن وأرقام الهواتف. كما يمتل�ون محال تجار�و 

السيارات مومعارض  أجل ،  �شاطهم،  ا  ن  طبيعة  عن  وجود  كما  لتمو�ھ  التحر�ات  السفارات    عالقةأثبتت  موظفي  �عض  مع 

 لتسف�� النساء واألطفال للعمل �� �عض الدول العر�ية.  ا�ح�وميةواملؤسسات 

 النموذج الثا�ي

  وفق  ، وال�ي تتمجر�مة ��ر�ب املهاجر�ناملراحل الواردة أدناه من واقع التقار�ر والضبطيات األمنية لألجهزة ا�ختصة �� وصف    �عت��

                                                                                  التا��:  ال��تيب

ال�جرة .1  �� التفك��  خالل    -   مرحلة  من  املهاجر  ذهن   �� ال�جرة  فكرة  أ  ،اجتماعيةأو    اقتصادية،أ�عاد  تتبلور  أو    ، منية أو 

غ�� مباشر �� دفع املهاجر ا�� قيامھ با�خاطرة بنفسھ �� سبيل ا�خروج من واقعھ املز�ج    أو �ش�ل مباشر    �سهم  ، سياسية 

 عن حياة 
ً
 .                                                                                                                             وطيبةمنة آبحثا

 وفق األفعال الذي يأ�ي ��ا ب   –  مرحلة االتفاق  .2
ً
ن  أعتبار  ا �عت�� هذه املرحلة النقلة النوعية األو�� �� مواجهة املهاجر قانونيا

بقدر معاقبتھ ع��   نوايا ال�خص   �� يدور  �عاقب ع�� ما  فهذه املرحلة تبدأ عملية البحث عن    أفعالھالقانون ا�جنائي ال 

اللقاءات باملقا�� حيث يقع   أو مواقع التواصل االجتما��    أو ال�خص املهرب وعادة ي�ون ع�� الوسائل املتاحة مثل الهواتف  

املا�� و  بأ��ا �توضيح  ال�خص املهاجر �� مصيدة املهرب و�تم االتفاق معھ عن الطر�قة وكذلك املبلغ  �  أمور نقلھ و��ر�بھ 

                      حسن حال .                                                                                                                    أ
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د  �عت�� هذه املرحلة نقطة التحرك األو�� �� عملية ا�خاطرة حيث يتم التنسيق مع ال�خص  املهاجر �ع  -  مرحلة ال��ر�ب .3

بيوت    أو دفع القيمة املالية للمهرب املتفق عل��ا من خالل االنطالق من نقطة تجميع سبق التنسيق عل��ا قد ت�ون مزارع  

  ومن �عدها يحدد موعد ل��حيل هذه ا�جموعة ال�ي ت�ون عاد   ، الدور�ات األمنية  عنقديمة �عيدة عن األنظار و 
ً
تفوق عشرة    ة

سيارات دفع ر�ا�� ينطلقون ��ا من دول املصدر ا�� دول العبور    أول �حراو�ة  �خاص من خالل �ح��م �� شاحنات نق أ

م االنطالق �� مرحلة  ث ومن    إ�� نقطة التسليم األو��،   وفق مسالك �حراو�ة �عيدة عن الدور�ات األمنية ا�� ح�ن الوصول 

النتقال ع�� وسائل  لويستعدون   ،هربومهر��ن جدد وقيم مالية جديدة تدفع من املهاجر ا�� امل   أخرى ع�� م�ن سيارات    أخرى 

 من هذه  نقل البضائع حسب الظروف األمنية بالطر�ق    أو  أجرةسيارات    أونقل عادية  
ً
  ،سالك �حراو�ةالنقطة ع�� مانطالقا

 �حسابات املهرب والوضع    مستودعاتحيث يمكث املهاجر�ن ��  
ً
ومزارع تدار من قبل مهر��ن يبقون ف��ا مدة معينة تقديرا

ية الستغالل املراكب أو  مدن ساحل إ��    أخرى ستعدون لالنطالق مرة  األم�ي ا�حاط باملسالك ال�ي توصلهم و�� هذه املرحلة � 

                                                                                                            دول املقصد (دول ا�جنوب األورو�ي).        القوارب إ�� عرض البحر تجاه

خشبية يتم    أو�عت�� هذه املرحلة ال��ائية ل�خروج من اليا�سة ا�� املياه من خالل قوارب مطاطية    –  مرحلة ركوب القارب .4

  اآلخر�ن   وأعوانھ��ا تجميع املهاجر�ن بأعداد كب��ة �عد التنسيق مع املهرب الرئي��ي  �ادها ألجل هذا العمل يتم ف�است   أو صنعها  

 �� مناطق الساحل وم��ا االنطالق �� موعد سري حسب الظروف األمنية ال�ي تحيط بنقطة االنطالق.        

و�ة والردود الواردة �شأن استبيان طلب  فيما ي�� �عض املسارات املتخذة وطرق ��ر�ب املهاجر�ن كما تم استخالصها من تحليل األج

 املعلومات ا�خاص باملشروع:

 مسالك ��ر�ب املهاجر�ن �عض 

 

 

دول   ردود  إ��   
ً
(استنادا املا��  العمل  ودول  FATFمجموعة  أفر�قيا  )  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املا��  العمل  مجموعة 

)MENAFATF  () املا�� لغرب أفر�قيا  املا��  )  GIABAومجموعة العمل  ) حول  ESAAMLGلشرق وجنوب أفر�قيا (ومجموعة العمل 

 :  هذه الدول، تم الوقوف ع�� �عض مسالك ��ر�ب املهاجر�ن االستبيان وا�حاالت العملية ال�ي قدم��ا

 ).  باألحمرواالمارات العر�ية املتحدة ( يمن، اململكة العر�ية السعودية، ال�و�ت، اثيو�يا/ لبنان، ال •

 .)باألخضربو�سوانا، جنوب أفر�قيا (مصر/   •

 ). باألصفرأملانيا/سور�ا، العراق، إيران، أفغا�ستان، تركيا ( •
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 ). بالورديإيطاليا/املغرب، تو�س، ليبيا (  •

 .)بالوردياملغرب/بوركينا فاسو، السنغال (  •

افية ال�ي تتبع �� عمليات   : من و��� املغرب املهاجر�ن  بالبشر و��ر�باالتجار �عض املسارات ا�جغر

 دول ا�خليج  املسار ا�جغرا�� الذي يتم اتباعھ �� عمليات االتجار بالبشر هو من املغرب 
ً
�� اتجاه �عض الدول األجنبية، خصوصا

 العر�ي وأورو�ا وغرب أفر�قيا.

 ما ينطلقهذا املسار املعتمد 
ً
) �� اتجاه أورو�ا  �� عمليات ��ر�ب املهاجر�ن فغالبا

ً
 أو برا

ً
 أو   من دول جنوب ال�حراء (جوا

ً
(بحرا

) ع�� املغرب. 
ً
 جوا

افية ال�ي تتبع �� عمليات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن من و���   : تو�س�عض املسارات ا�جغر

 : تو�س –ليبيا  •
ً
 إ�� السواحل األورو�ية. ��ر�ب األفارقة إ�� تو�س قصد ��ر���م الحقا

 . لل�جرة السر�ة (أ�خاص من ذوي ا�جنسية التو�سية أو أجانب)بالنسبة  إيطاليا:   –تو�س  •

 .بالنسبة لالتجار بالبشرأورو�ا/ آسيا:   –تو�س  •

افية ال�ي تتبع �� عمليات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن من و���   : لبنان�عض املسارات ا�جغر

 أغل��ا ع�� ا�حدود اللبنانية السور�ة. 

 
ً
 جر�مة االتجار بالبشر                                                                                             :ثانيا

بيع  �عت�� جر�مة اال بالبشر عملية تتم �غرض  ��    أم  ، �ساء  أم  رجال، سواء    أ�خاصخطف    أوشراء    أوتجار  أطفال، استغاللهم 

االستغالل  -املصا�ع  أو ، ولھ عدة صور م��ا ع�� سبيل املثال (العمل باملنازل  إ�سانية القيام بأعمال ع�� غ�� رغب��م �� ظروف غ��  

 بيع األعضاء البشر�ة).- ا�جن��ي

ظاهرة    فوجود   ، السابقة أعاله   ذج امالن ب   و�مكن االستشهاد   -   ��ر�ب املهاجر�ن  جر�مة بالبشر ولدت من رحم    االتجار  جر�مة  إن   شك  ال

 تتوسع �� توظيف املهاجر�ن واستغاللهم �عمليات االتجار ��م 
ً
  الظروف نفس   استغاللو ��ر�ب املهاجر�ن جعل أطماع املهر��ن ماليا

من    �نعمليات بيع املهاجر   ُتجرى   عندها   مزارعو   مستودعاتاملو�حة �� عمليات ��ر�ب املهاجر�ن عندما يتم تجميع املهاجر�ن داخل  

قيام املهرب بإخراج    ، بالبشر  االتجارلديھ واستالم مبالغ مالية (فدية). و�� ش�ل آخر من صور    مخر �عد حجزهآمهرب ا�� مهرب  

  ما  إ��   باإلضافة .  األجرة  سبيل   ع�� زراعية بمقابل مادي    أو�� وظيفة صناعية    خدامھ�خص ير�د استمهاجر من م�ان حجزه ا��  

�� أعمالهم    و��خ��هم  توظيف املهاجر�ن من قبل التنظيمات املتطرفة ألجل استغاللهم واستعبادهمو   استغالل   يتم أن  يمكن  سبق

 ال�خصية.    وأطماعهم اإلجرامية

  �شأن   الواردة  والردود  األجو�ة  تحليل   من  استخالصها  تممسالك االتجار بالبشر كما    �عض �عض املسارات املتخذة و   � أدناهي�   فيما

 :باملشروع  ا�خاص املعلومات طلب  استبيان
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 �عض مسالك االتجار بالبشر 

 

) املا��  العمل  مجموعة  دول  ردود  إ��   
ً
ملنطقة  FATFاستنادا املا��  العمل  مجموعة  ودول  أفر�قيا  )  وشمال  األوسط  الشرق 

)MENAFATF  () املا�� لغرب أفر�قيا  املا�� لشرق وجنوب أفر�قيا ()  GIABAومجموعة العمل  ) حول  ESAAMLGومجموعة العمل 

 :  االتجار بالبشراالستبيان وا�حاالت العملية ال�ي قدم��ا هذه الدول، تم الوقوف ع�� �عض مسالك 

 .)األحمرب ليبيا ( أملانيا/املغرب وا�جزائر وتو�س و  •

  .)األصفرب ب�جي�ا/اإلمارات العر�ية املتحدة، ال�و�ت، قطر، العراق (  •

 .)األخضرب املغرب/تركيا، مال��يا، السنغال ( •

افية ال�ي  املسارات�عض   : ��� مصرو االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن من  عمليات �� تتبعا�جغر

 :رئيسية مسارات 3غ�� الشرعية من و��� مصر  بال�جرة ا�خاصة ا�جغرافية  املسارات تتضمن 

شرق  القادم�ن  باملهاجر�ن    ا�خاصاألول:    املسار • األفر�قية من  منطقة  وال،  القارة  الذي    سيما  األفر�قي،    يخ��ق القرن 

 .ا�حدود املصر�ة من ا�جنوب إ�� شبھ جز�رة سيناء

اإلسكندر�ة ومر��ى مطروح �� الشمال الغر�ي، وكفر الشيخ    وح�ىمجرى ��ر النيل  شر�ط  الثا�ي: يمر ع�� املدن ع��    املسار •

 .�� الشمال الشر��

   الثالث: يمر ع�� ال�حراء الغر�ية. املسار •

افية ال�ي  املسارات�عض   السودان: ��� و االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن من  عمليات �� تتبعا�جغر

 .ليبيا  إ�� دنقال أو  ليبيا إ��  و�شاد دارفور  شمال  ع�� يمر  :الغر�ي املسار •

 . ا�خليج إ��  ثم السعودية، العر�ية واململكة عدن  إ�� املندب باب مضيق :الشر�� املسار   •

 .إسرائيل  إ�� ثم ومن  سيناء إ��  للسودان الشرقية الشمالية ا�حدود :الشما�� املسار   •

 .أفر�قيا جنوب إ�� جيبو�ي ع�� :ا�جنو�ي املسار   •
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 املبحث الثالث: اس��اتيجيات �� شأن م�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن واإلجراءات املالية املتخذة ل�حد م��ا 

ا ا�ع�اسات خط��ة ع�� مختلف املستو�ات  موله ،  ل�حدود  ت�ن عابر   ت�نعاملي   ت�نظاهر   و��ر�ب املهاجر�ن  االتجار بالبشرجرائم  �عت��  

اتخاذ    األمر اجل  من  الدو��  التعاون  �عز�ز  يتطلب  مل�افح  إجراءاتالذي  جر ��ما،  فعالھ  �عت��  و��ر�ب    ائمحيث  بالبشر  االتجار 

أهمية بالغة  ، وقد اكتسبت  ملواجه��ا  قليمية�افة ا�جهود من الناحية ا�حلية والدولية واإل   ال�ي تتطلب تضافراملهاجر�ن من ا�جرائم  

لها  �سبب ارتفاع   يز�دواألموال املتحصلة م��ا،  املردود املادي  ��    مما  جرائم غسل    ارت�اب من مخاطر استخدام هذه املتحصالت 

 لطبيعة هذه ا�جرائم فإنھموالاأل 
ً
  ائم، لذا �غلب ع�� هذه ا�جر دولةألك�� من    رائما تمتد عناصر هذه ا�جوغالبا م  ، كما أنھ وفقا

 .ائمالطا�ع الدو��، ولذلك فقد تزايدت قناعة ا�جتمع الدو�� بضرورة ز�ادة تنسيق ا�جهود الدولية ملواجهة هذه ا�جر 

بات   بالبشر  وقد  االتجار  جرائم  منع وم�افحة  إ��  ��دف  ال�ي  الوطنية  االس��اتيجيات  العمل ع�� وضع  الدول  الضروري ع��  من 

الدولية الصادرة ��ذا ا�خصوص، والعمل ع�� إشراك ا�جهات الوطنية ذات    ت واالتفاقيات املعاهداو��ر�ب املهاجر�ن تتوافق مع  

الصلة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. باإلضافة إ�� وضع إطار عمل لتنفيذ تلك االس��اتيجيات ع�� تفعيل الشراكة ب�ن  

 مختلف القطاعات وا�جهات ع�� الصعيدين ا�ح�� والدو��.  

بالبشر  ومما   االتجار  لتحديد رؤ�ة وا�حة وأساس مت�ن لالستجابة مل�افحة  الهدف من وضع االس��اتيجيات هو  من سبق، فإن 

وتوفر   ا�جرائم،  هذه  بم�افحة  العالقة  ذات  ا�جهات  �شمل  املهاجر�ن،  وتصف    أولو�اتو��ر�ب  مل�افح��ا،  وا�حة  اس��اتيجية 

ملموسة لتحقيق األهداف املرصودة �عزز التفاهم    إجراءاتتحدد    أ��اا��    فةباإلضامسؤوليات �ل جهة بصورة قاطعة ومحددة،  

بالبشر   االتجار  جرائم  مل�افحة  الوطنية  االستجابة  تنفيذ   �� العالقة  ذات  ا�جهات  جميع  ال��ام  لضمان  املنسق  والعمل  املش��ك 

 و��ر�ب املهاجر�ن. 

وعليھ، من أجل ز�ادة فعالية تنفيذ االس��اتيجيات املوضوعة �� مجال م�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، فقد ي�ون من  

املناسب وضع محاور فرعية تفصل األدوار املطلو�ة من قبل ا�جهات املشاركة واملهام املناطة ��م والنتائج املرجو تنفيذها، إضافة  

اها الدول �� هذا  ن القصور. ومن ضمن ا�حاور ال�ي قد تتب  أوجھتحديد نقاط الضعف والعمل ع�� معا�جة  إ�� تقييم ا�خرجات و 

 ما ي��:   اإلطار

   و�قليميا: ��دف هذا ا�حور ا�� �عز�ز منع االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وطنيا  الوقاية .1
ً
ومراجعة و�عديل التشريعات    ، ودوليا

 حماية وحفظ ا�حقوق العمالية واإل�سانية.  املهاجر�ن، وضمانوالسياسات املتعلقة بمنع االتجار بالبشر و��ر�ب 

و��ر�ب  ا�حماية .2 بالبشر  االتجار  جرائم  من  واملتضرر�ن  عل��م  ا�ج�ي  ع��  املبكر  التعرف  ضمان  ا��  ا�حور  هذا  ��دف   :

من خالل �عز�ز القدرات والتنسيق    إل��مرف �� الوقت املناسب ع�� ا�ج�ي عل��م واملتضرر�ن املشار  وضمان التع  املهاجر�ن، 

وتوف�� ا�حماية واملساعدة الشاملة واملالئمة �� �افة املراحل للمج�ي عل��م من جرائم االتجار   ، ب�ن مختلف ا�جهات املعنية 

املهاجر�ن  و��ر�ب  وال  ، بالبشر  ا�جسدي  التعا��  ا�جرائموضمان  تلك  من  واملتضرر�ن  للمج�ي عل��م  العودة    ، نف��ي  وضمان 

 لهم.  اآلمنة الطوعية

املعنية بمنع االتجار    األطراف: ��دف هذا ا�حور ا�� �عز�ز فعالية التحقيق التفاع�� واالستبا�� ب�ن �افة  املالحقة القانونية .3

  و�قليميابالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وطنيا  
ً
 التقا��ي والتحقيق.  إلجراءات األمثل واالستخدام  ، ودوليا

والتعاون الدو�� �شأن    ،�� التعاون الدو�� ل�حد من حاالت االستغالل العما�� إ: ��دف هذا ا�حور  الشراكة والتعاون الدو�� .4

و�عز�ز االستجابة الوطنية ملنع وم�افحة تلك ا�جرائم    ، ل منع االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن تفعيل الن�ج التشار�ي �� مجا

 وتوسيع نطاق التشاركية مع مؤسسات ا�جتمع املد�ي. 
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 املبحث الرا�ع: التحديات وا�خاطر املرتبطة بم�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن 

i.  ودولية  إقليمية –من خالل التقار�ر والدراسات املتخصصة 

تتعدد التحديات ال�ي تواجھ الدول بحسب املوارد واألنظمة ال�ي تضعها ��دف م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.  

أن التحديات تكمن �ش�ل    نيةاملعوالدولية وا�جهات    قليمية حيث أشارت عدد من التقار�ر والدراسات الصادرة من املنظمات اإل 

مباشر �� التتبع والتحقيق واملقاضاة �� ا�جرائم املتعلقة �غسل العائدات ا�جرمية املتأتية من االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.  

املعنية   النظ��ة  ا�جهات  مختلف  ب�ن  الدو��  التعاون  بمحدودية  يتعلق  ما  التحديات  ضمن  من  أن  الدراسات  من  عدد  وتضيف 

م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، إضافة إ�� ضعف الو�� لدى جهات إنفاذ القانون، وصعو�ة �عقب املبالغ ال�ي  ب 

ال�حايا �� تلك ا�جرائم  أطر قانونية �سمح بحفظ حقوق  كما أن من ضمن التحديات عدم وجود    .61يتم تداولها لتنفيذ تلك ا�جرائم

وغ��ها العديد من التحديات ال�ي قد تواجھ    .سواء �انت النفسية، ال�حية، أو االجتماعيةواآلليات املناسبة للتعامل مع حال��م  

 الدول �� م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. 

�لما ��اونت الدول  لبشر و��ر�ب املهاجر�ن  وامل��تبة من جرائم االتجار باقد يرتفع معدل ا�خاطر ال�ي تواجهها الدول    ، أخرى من جهة  

، األمر الذي قد يز�د من ت�لفة التصدي لهذه ا�خاطر �لما  محدد �عزز من فعالية م�افحة تلك ا�جر�مت�ن   قانو�ي إطار  �� وضع  

اإلجرامي املتطور واملواكب آلخر    ع�� الفكروالتقدم    مسابقة الزمنهذه ا�جرائم، فالبد من    ارت�ابتقدم الوقت وتطورت أساليب  

نيات املادية والبشر�ة، بل توجيھ  املستجدات العصر�ة، وذلك �ستلزم ا�جدية الوا�حة �� عناية الدول ��ذا امللف و��خ�� اإلم�ا 

التعاون الدو�� مع الدول األ  ��    خرى عالقا��ا ا�خارجية �� سبيل دعم  ال�ي تضمن مشاركة فاعلة مع ا�جتمع الدو��  �ش�ى الطرق 

 بما يحقق مصا�حها. م�افحة هذه ا�جرائم

ii. من خالل تحليل استبيان طلب املعلومات وا�حاالت العملية 

حول   فيھ  الواردة  واملعلومات  املعلومات  طلب  استبيان  تحليل  خالل  املنظمة  من  القانونية  و��ر�ب  األطر  بالبشر  االتجار  �جرائم 

 املهاجر�ن تم الوصول لعدد من السمات املش��كة �� معظم الردود واألجو�ة، حيث ات�ح أن هناك: 

 .�عض الدول  وال لدىمغياب تجر�م ال�جرة السر�ة كجر�مة أصلية �جر�مة غسل األ  •

 من جر�مة االتجار بالبشر أو ��ر�ب املهاجر�ن. موال املتأتيةاألح�ام املتعلقة بجر�مة غسل األ  إصدارتباطؤ  •

 القانون بالكشف عن جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن مقارنة بوحدات التحر�ات املالية. إنفاذاستئثار سلطات  •

 ت ع�� التحليل املا�� املوازي. االعتماد �� العديد من ا�حاال  •

 وجود خلط ب�ن ب�ن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. •

 عدم تجر�م العصابات �� جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. •

 الكشف املتأخر عن جرائم االتجار بالبشر أي �عد وقوع العملية وعدم وجود إجراءات استباقية. •

 ميد. ضعف �� عمليات املصادرة والتج •

 
61 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf  

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
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 االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  الناتج عن املبحث ا�خامس: اإلجراءات الوقائية املق��حة ملواجهة ا�خاطر والتحديات 

وتفو�ت الفرصة أمام ا�جرم�ن، ومن خالل استبيان الدول حول اإلجراءات   الثغرات  لسد  مق��حة  معا�جات ا�حاجة لوضع    برزت

  التشريعية والقانونية  باملسائل   الصلةاملماثلة أفادت الدول �عدد من املق��حات، وال�ي تميل بصورة أك�� من غ��ها إ�� املق��حات ذات  

 ملق��حات �ش�ل موجز كما ي�� أدناه:فيما ي�� نتناول هذه ا .اإلصالحات مشوارباعتبارها نقطة البداية �� 

االتفاقيات واملواثيق الدولية وتحدي��ا    مع   املهاجر�نتشريعات الوطنية املرتبطة بم�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب  الوائمة  م •

 بما يتما��ى وتطور ا�جر�مة.  

بال�جرة وتنظيمها وذلك لتدارك الصعو�ات   • تواجھ الدول �� جمع معلومات تدفقات املهاجر�ن    ال�يإصدار قوان�ن خاصة 

 وقوان�ن خاصة ب��ر�ب املهاجر�ن بالتوافق مع ال��وتو�ول واالتفاقية  

 لضبط تدفقات امل�جر�ن و��ر�ب هم ع�� ا�حدود املش��كة.  �قليميةثنائية و   اتفاقيات إبرام •

دة ا�جهود املبذولة لتحديد هو�ة �حايا االتجار بالبشر، وإلنفاذ قوان�ن م�افحة االتجار بالبشر، وتدر�ب قوات الشرطة  ز�ا •

حماية   وتأم�ن  بالبشر  االتجار  ملنع  توعية  بحمالت  والقيام  االجتماعية،  ا�خدمات  ومقدمي  العام�ن  واملدع�ن  والقضاة 

 ال�حايا. 

بالعمال املهاجر�ن   • املهاجر�ن الغ��    واألطفالالعمال    األطفال  وكذلك�عديل قوان�ن العمل واالنضمام لالتفاقيات ا�خاصة 

 بما يضمن حقوقهم وحماي��م.   مصطحب�ن

 بالبشر.   تطبيق تداب�� فعالة لتفكيك شب�ات االتجار  •

ال  • خاصة  املهاجر�ن،  ��ر�ب  مل�افحة  والدولية  الوطنية  ا�جهود  مناسبة  �عز�ز  خطوات  اتخاذ  م��ا  بطرق،  واألطفال،  نساء 

 للكشف عن عملية النقل غ�� املشروعة أو السر�ة للعمال املهاجر�ن وأفراد أسرهم، وتقديم املسؤول�ن ع��ا إ�� العدالة.

روط  حماية النساء العامالت �� ا�خدمة املن�لية، بما �شمل حصولهن ع�� �جرة قانونية واهتمام سلطات العمل برصد ش •

م من أ�حاب عملهن.
ُّ
   عملهن و��جيع وصولهن إ�� آليات التظل

. مثل تجر�م    تجر�م  •
ً
. و�مكن ال�جوء    واالحتجاز   االختطاف السلوك املتصل باإلتجار بالبشر أيضا

ً
غ�� القانو�ي وا�خطف عموما

 اإلتجار بالبشر.   ع�� إل��ا ملعا�جة عناصر معينة من ا�جموعة ال�املة من ا�جرائم ال�ي تنطوي  

   بالبشر،   اإلتجار   جرائم   ��   املشاركة   عن   االعتبار�ة   الهيئات   مسؤولية   إرساء  •
ً
  املتصلة   ا�خطرة   وا�جرائم   اإلتجار   جرائم   ترتكب   ما   ك��ا

 .  غطا��ا   تحت   أو   زائفة،   خ��ية   منظمات   أو   الشر�ات   مثل   ، اعتبار�ة   هيئات   خالل   من   ��ا 
ً
  إجرامية   تنظيمات   �ستطيع   ما   وكث��ا

 . باإلتجار   تتعلق   معينة   معامالت   أو   الز�ائن   أو   امللكية   تخفي   أن   الهي�ل   معقدة 

  موال األ  ع�� التعرف  ع�� غسل عائدات اإلتجار بالبشر كجزء هام من إس��اتيجية شاملة مل�افحة اإلتجار بالبشر، تنص  تجر�م  •

 نحو غ�� مشروع وضبطها ومصادر��ا.    ع��   املكتسبة 

تبار��ن الذين تثبت إدان��م باإلتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن أو  ع األفراد أو األ�خاص اال   ع�� عقو�ات فعالة ومتناسبة    تطبيق •

 بھ.   املرتبطة األفعال امل�ونة لھ أو التصرفات  

القانونية واملدنية، وحسب    ع�� �شريعات �شتمل    سن  • باملسؤولية  تتعلق  يتحملها االقتضاء أح�ام  ال�ي  ا�جنائية،  ، املسؤولية 

 عن مسؤولية األ�خاص الطبيعي�ن.  عن جرائم اإلتجار    االعتبار�ون األ�خاص  
ً
   يوجد   ما   واستعراض باأل�خاص، فضال

ً
  حاليا

  بالبشر،   لإلتجار   كغطاء   �ستخدم   قد   ال�ي   التجار�ة،   اآلمال   و�شغيل   ب��خيص   املتصلة   والشروط   اإلدار�ة   والضوابط   القوان�ن   من 

 . املرافقة   وخدمات   والفنادق   السفر،   وو�االت   التوظيف،   وو�االت   الزواج   م�اتب   وثل 
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  غ��  بصفة  إقام��م  أو   دخولهم  ع��  املعاقبة  أو  االحتجاز  أو  للمحاكمة،  ��م  املتاجر  األ�خاص  �عرض  التشريعات  تمنع  أن  كفالة  •

 . ��م   متاجر   �أ�خاص   وضعهم   عن   مباشر   �ش�ل   متأتية   بأ�شطة   قيامهم   عن   أو   مشروعة، 

 . ��م   تاجروا   قد   أ��م   يزعمون   من   ضد   مدنية   دعاوى   رفع   ��   البشر   اإلتجار   �حايا   �حق   القانون   حماية   كفالة  •

 بذلك.   التنصل   االستغالل �� اإلتجار بالبشر، أو    تباطئھ �شريعية ملعاقبة ضلوع القطاع العام أو    أح�ام   وضع  •

  التدفقات   حول   املد�ي  ا�جتمع  أو   للر�ح  الهادفة  غ��   املنظمات  أو   ا�خاص  القطاع  لتوعية  مبادرات  أو   تداب�� :  السادس  املبحث

 مخاطرها  وفهم املهاجر�ن  ��ر�ب  أو   بالبشر  باالتجار  املرتبطة املالية

  حمالت  ع��   سيما   ال  جرائما�   أش�ال   �آفة   من   الوقاية  من   ا�جتمع  ��  فعال  دور   لها   للر�ح   الهادفة  غ��   املنظمات  أن   بھ   املسلم  من

 62.والدولية قليميةواإل م��ا ا�حلية ا�ح�ومية وغ�� ا�ح�ومية  ا�جهات ب�ن مهمة وصل  حلقة �عت�� أ��ا كما ��ا،  تضطلع  ال�ي التوعية

املنظمات غ�� الهادفة للر�ح دور هام ع�� عدد من األصعدة،    أن   يت�ح  ، املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  جرائم  م�افحة  سياق  و��

تفضيلية عند تقديم هذه ا�خدمات    م��ة ي�ون لها  حيث البشر، ب   جارأ�شطة االت  ف�ي توفر اإليواء والدعم للمهاجر�ن وحماي��م من

ل�حد من خطر االتجار بالبشر و�عر�فهم   �س��  ف�ي بالتا�� ، واألطفال  النساءخاصة    و�صفة  �دفةاملس�  الفئاتالتصالها املباشر مع  

االستغ تواجههم    الل بأش�ال  ال�ي  م��ا    ع�� واألخطار  يتوافد  ال�ي  ا�حلية  للمجتمعات  توجھ  ال�ي  التوعية  برامج  أش�ال  مختلف 

. كذلك تدخل هذه املنظمات ��  ال�جرات  من   ا�حد   برامج  عال�ي تنفذ و��ج  ا�حلية  مع السلطات  باالش��اكاملهاجر�ن (بؤر ال�جرة)  

توف��    م�افحةب  الصلة  ذات  العمل   فرق   �شكيل مع  و�يواء  دعم  مراكز  و��شاء  بھ،  املرتبطة  با�جرائم  والتعر�ف  بالبشر  االتجار 

ا�خاصة   املعلومات  إ��  باإلضافة  بالبشر  االتجار  وأساليب  وأش�ال  العمل  وحقوق  املهاجر�ن  بحقوق  الصلة  ذات  املعلومات 

�� ا�جتمع وفتح قنوات اتصال معها و�شراكها �� هذه ا�جهود والعمل ع��    خرى األ   القطاعاتر�ن أنفسهم، والتواصل مع  باملهاج

 ر�طها مع الو�االت العاملة �� مجال م�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.  

من    الناتج  موالللر�ح �� ا�حد من مخاطر غسل األ   الهادفةاملنظمات غ��    بھ  تقوميت�ح لنا الدور الهام الذي    سبق  ماخالل    ومن

االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ع�� ا�حد من األسباب ال�ي تؤدي إ�� ال�جرات والتعرض �خاطر االتجار بالبشر والتعرف   ر�م�ي ج

إلرشادات التوعو�ة والتثقيفية عن  ع�� أنماطھ وأساليبھ، كما �عت�� قاعدة بيانات مهمة �� توف�� املعلومات املرتبطة باملهاجر�ن، وا

  التواصل  املهم  من  لذا جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، وحرمان ا�جرم�ن من مدخوالت هامة ع�� ارت�ا��م لهذه ا�جرائم.  

   الدور   ��ذا  اضطالعها  لضمان  املنظمات  هذه  مع
ً
  العمل   مجموعة  عن   الصادرة  اإلرهاب  وتمو�ل   موالاأل   غسل   م�افحة  لتداب��  وفقا

 .معها متواصلة لقاءات وعقد  املهاجر�ن و��ر�ب بالبشر  االتجار جرائم رط بمخا  لد��ا  الو�� رفع  ع�� والعمل املا��،

  اإلشراف   عمليات  ��   ا�خاطر   ع��   القائم   الن�ج   اتباع  من   التأكد   فيجب   املنظمات،  هذه   عمل  ع��   والرقابة  اإلشراف  ناحية  من   وأما

  بواسطة  مستغلة  أ��ا  إما  ال�ي  للر�ح  الهادفة  غ��   املنظماتب   قائمة  تحديد:  مثل   حاور، ا�  من   العديد  االعتبار  �ع�ن   أخذا  ، عل��ا   والرقابة

  ،معينة  أ�شطة  ع��  بالبشر  االتجار  ��  متورطة  ل�حدود  عابرة  إجرامية  شب�ات  أو  إرهابي�ن  مع  متورط�ن  معنو��ن  أو  ذاتي�ن  أ�خاص

  ، للر�ح   الهادفة  غ��   املنظمات   �عر�ف   ع��   التفس��ية،   املذكرة  ��   املا��   العمل   مجموعة  طرف  من   املعتمدة  املعاي��   انطباق   من  التأكد و 

  أهدافها  مع  توافقها  ومدى  ��ا   تقوم  ال�ي   ا�حتملة  وا�حلية  الدولية   واأل�شطة  القطاع،  هذا  لسيطرة  تخضع   ال�ي  املالية  املوارد   ومتا�عة

  املعلنة،  األهداف   إطار   ��   تتلقاها  ال�ي   اتلت��عوا  �اعمليا�  حول   املعلومات  ��جالت   حتفاظ باال   املنظمات  هذه  إلزام  يجب   كما  .املعلنة

  من  منھ  التأكد  يجب   قانو�ي  ال��ام  بمثابة  �عت��  الذي  األمر  وهو  ، املنظمات  هذه   و�دارة  بأ�شطة  عالقة  لها  ال�ي  األ�خاص  وهو�ة
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  دفاتر   مسك و   سنو�ة،  مالية  لبيانات  املنظمات  هذه   إصدار  وتتا�ع   ،الت��عات  جمع  رخص   حمن   ع��   �شرف   ح�ومية  سلطة  طرف

  �خمس   والدفاتر  ا�حاسبية  للتقييدات  املثبتة  الوثائق  هذه   تحفظ   وأن  ، املا��   ضعها و و   ذم��ا  عن  صادقة  صورة   �عكس  ةي محاسب 

  للمصادقة،   ألعضا��ا  عام  اجتماع  ��  السنو�ة  حسابا��ا  بتقديم  ملزمة  تبقى  نظماتامل  فجميع  ذلك،   عن  فضال.  األقل   ع��  سنوات

 . القانون  بحكم ا�ختصة ات السلط عن ممثل  يحضره

اإلرهاب فإنھ    وتمو�ل   موالاأل عمليات غسل  �   وارتباطها  املالية، االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وتدفقا��ا  إ�� طبيعة جرائم    و�النظر

و�عز�ز    و��ر�ب املهاجر�ن،  بالبشر االتجار قضايا بخصوص املعلومات تبادل �شأن الدول    ب�ن الدو�� التعاون  �عز�زالضروري    من

عقد جلسات حوار�ة مع املؤسسات والت�جيع ع��    ، قنوات االتصال مع املؤسسات ا�ح�ومية وغ�� ا�ح�ومية الوطنية والدولية

 . املهاجر�ن و��ر�بت االتجار بالبشر ا�ح�ومية وغ�� ا�ح�ومية ا�حلية والدولية حول كيفية التعامل مع حاال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 75       

 

 
 

 را�ع الفصل ال

االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن بمنطقة الشرق األوسط وشمال   الناتج عن موال أهم مالمح وخصائص جرائم غسل األ 

 أفر�قيا

 وا�حاالت العملية  نتائج ومخرجات تحليل االستبيان  أهم املبحث األول: 

 
ً
 يات الهامة، و��:طلنتائج هذا التحليل �ستخلص �عض املع   عند تحليل استبيان طلب املعلومات، ووفقا

: نتائج التحليل
ً
 أوال

 الفئات املستغلة (ا�جنس والنوع والعمر) أك��  .1

 ف�ي �شمل خاصة النساء.بجرائم االستغالل ا�جن��ي والدعارة،  •

 �شمل خاصة األطفال.بالتسول املنظم، فهو   •

 بجرائم تجارة األعضاء، ف�ي �شمل جميع الفئات بما �� ذلك األطفال. •

 بجرائم ��ر�ب املهاجر�ن، ف�ي �شمل جميع الفئات وخاصة الشباب. •

 ويشمل االستغالل صور عديدة مثل:

املواد اإلباحية بما �� ذلك وسائل  جميع أش�ال االستغالل ا�جن��ي، ال سيما استغالل دعارة الغ�� واالستغالل عن طر�ق   •

 االتصال والتواصل املعلوما�ي.

 االستغالل عن طر�ق العمل القسري أو ال�خرة. •

 أو املمارسات الشب��ة بالرق.  االستعباد، أو  االس��قاق،أو  التسول، •

 نزع األعضاء أو نزع األ��جة البشر�ة أو بيعها.  •

 طبية ع�� األحياء. االستغالل عن طر�ق إجراء التجارب واألبحاث ال •

 استغالل �خص للقيام بأعمال إجرامية أو �� الن�اعات املس�حة. •

 ا�جهات املستغلة (مؤسسات مالية، مؤسسات وغ�� مالية)أك��  .2

درجة  و�� ال   ،الناتج عن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �� املؤسسات املاليةموال  تتمثل أغلب ا�جهات املستغلة �� جرائم غسل األ 

وجود كذلك �عض املنظمات غ�� هادفة للر�ح    األموال معم�اتب الصرافة وم�اتب تحو�ل  ، ومن ثم  البنوك و   نجد املصارف  و��األ 

 وخاصة �� مجال �سف�� الشباب ا�� بؤر التوتر.االتجار بالبشر ال�ي تورطت �� عمليات 

 ر�نجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجالوسائل املستخدمة الرت�اب  .3

 ال��ديد بالقوة أو استعمالها أو غ�� ذلك من أش�ال القسر والعنف.  •

أوإساءة استعمال  أو    ا�خداع، أو    االحتيال، أو    االختطاف،  •  الضعفاءأو استغالل حالة    النفوذ، أو    الوظيفة،   السلطة، 

 ا�حاجة. 

 هؤالء األ�خاص.الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة �خص لھ سيطرة ع��   •

االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن (األدوات    موال ع�� جر�م�يأهم األدوات واألساليب املستخدمة لتنفيذ جر�مة غسل األ  .4

اقع   ) أخرى ، إن��نتاملالية، مو
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األ  غسل  جر�مة  لتنفيذ  املستخدمة  واألساليب  األدوات  أهم  أن  االستبيان  تحليل  نتائج  ع��أثبتت  بالبشر  جر�م�ي    موال  االتجار 

) ومن ثّم وسائل التواصل االجتما��  البنكية، و��ر�ب املهاجر�ن تتمثل بدرجة أو�� �� األدوات املالية (النقد، ا�حواالت، التحو�الت  

ق  فيما يتعلق بجرائم االستغالل ا�جن��ي ودعارة الغ�� وكذلك استغالل م�اتب صرافة غ�� مقننة فيما يتعل   Facebookخاصة الـ  

 بجرائم ��ر�ب املهاجر�ن.  

 �� نقل وتحو�ل املتحصالت النقدية   .5
ً
االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن (ا�حواالت    عن  ةالناتجالوسائل األك�� استخداما

 املادي ع�� ا�حدود...ا�خ).  الرسمية، النقلغ�� 

 �� معظم ا�حاالت ال�ي  األسلوب املا�� األول    لنقدا�عت��   •
ً
وردت �� طور اإلجابة ع�� طلب املعلومات، وذلك  واألوفر حظا

 ملعطيات التحليل، حيث يتفق ذلك مع طبيعة هذه ا�جرائم ال�ي تحدث �� معظم مراحلها �� مناطق نائية.
ً
 وفقا

، �عد بمثابة قناة هامة أثناء و�عد عمليات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، حيث ذكرت  التحو�الت بالعملة األجنبية •

طرفية �حساب  �عض   ملناطق  أ�خاص  ع�� عدة  ترد  تحو�الت  �شأن  االشتباه  مؤشرات  الواردة وجود  االشتباه  حاالت 

واحد املثال  مستفيد  سبيل  وا�حوالة،  عل  الصرافة  م�اتب  ع��  تارة  االعتماد  ف�ي  حدين،  ذو  سالح  الوسيلة  وهذه   ،

األ  نقل   �� املستخدمة�ستعمل  املهاجر�ن  موال  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  جرائم  عائدات  من  املتحصلة  وتارة  أو    أخرى ، 

 �ستخدم كمحالت واجهة للتنظيمات اإلجرامية نفسها ال�ي تقف وراء عمليات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. 

البنكية ال�خصية • ا�حسابات  �� كث��  االعتماد ع��  ا�حاالت،  ا  من  ا�حسابات  لعبت  ��  ال�ي وردت  لبنكية دور أسا��ي 

 استقبال متحصالت �شتبھ �� أ��ا عائدات �جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.

، و�عت�� هذه الوسيلة محبذة لدى ا�جرم�ن حيث يمك��م التواصل مع �حاياهم  التخفي وراء مهن وشر�ات وجمعيات •

 إل��م.  األنظاربصورة معلنة دون لفت 

  :
ً
التحقيقات ثانيا املواز�ة   أساليب  املالية  التحقيقات  املهاجر�ن،  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  جرائم  �شأن  التقليدية  والتقنيات 

 ��دف تحديد و�عقب متحصالت ا�جر�مة واألصول 

هذه    إنع��ما، حيث    األموال الناتجاالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وغسل    مائ جر هام �� كشف مال�سات  �عت�� التحقيقات مفتاح  

 تلو اآلخر ع�� الرغم من ا�جهود املبذولة  املالية    مردودا��ا  ي��ايد حجما�جرائم  
َ
ن  ، كما أوالدو�� واإلقلي�ي  ا�ح��  ع�� الصعيد  يوما

الطا�ع الدو��، وأصبحت تن�ج خيوطها اإلجرامية حول  كس��ا  الغالب مما أ   دولة �� عناصر تلك ا�جر�مة غالبا ما تتوزع ع�� أك�� من  

   .قتصاد العامليعنق اال

اإلجرامية  عليھ،  العصابات  ملواجهة  الدولية  ا�جهود  تنسيق  ز�ادة  بضرورة  الدو��  ا�جتمع  قناعة  تزايدت  فعالية  فقد  وز�ادة   ،

ودعمها  من خالل إتباع طرق مبتكرة �� التحقيقات    وذلك  التحقيقات ال�ي تجرى �� إطار البحث والتحري وتقديم ا�جرم�ن للعدالة، 

�� حاالت  تذليل العقبات ال�ي �ع��ض نجاحها، ال سيما  ، كما يجب العمل ع��  هانجاح  بالتحقيقات املالية املواز�ة من أجل ضمان

 إ��    والتوقيع ع�� االتفاقيات الدولية ال�ي تضمن التعاون ��   التحقيقات ال�ي تحتاج إ�� تنسيق دو�� مش��ك
ً
هذه ا�جاالت وصوال

ال بد من حصول  تـ عليھ،  نجاح هذه التحقيقا. من جانب آخر، تلعب مقدرات جهات التحقيق دور هام ��  تقديم ا�جرم�ن إ�� العدالة

 . 63العامل�ن �� هذه ا�جاالت ع�� التدر�ب الف�ي املناسب و�صورة خاصة جهات إنفاذ القانون 

 
لعاملي مل�افحة االتجار  منشورات األمم املتحدة، مجموعة أدوات مل�افحة اإلتجار باأل�خاص، مكتب األمم املتحدة املع�ي بم�افحة ا�خدرات وا�جر�مة، ال��نامج ا  63

 . 214، بدون تار�خ، ص V.07.89373�خاص، منشور رقم باأل
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عدد من األطراف ذات الصلة، مثل القائم�ن   مراعاةيجب  ،  بصورة عامة�النظر لإلجراءات ال�ي يتم اتخاذها عند إجراء التحقيقات  و 

والقضاء، و�حايا جرائم االتجار بالبشر أنفسهم، باعتبار أن التحقيق �� قضايا    واالدعاء ع�� أمر التحقيق من أجهزة إنفاذ القانون  

مراحل التحقيق ا�جنائي املعروفة، والعناصر املطلوب انطباقها  �ب املهاجر�ن يتم ع�� ثالث محاور رئيسية �شمل  االتجار بالبشر و��ر 

��ا التحقيق �� قضايا االتجار بالبشر   ال�ي يمرس�� التحقيق واملالحقة القانونية. و�شمل املراحل  و�جراءاتع�� التحقيق ا�جنائي، 

(املد��   التحقيق االبتدائي   مرحلة)، و القانون   إنفاذ(جهات   مرحلة جمع االستدالالت  ، تتضمن رئيسية  ثالث مراحل و��ر�ب املهاجر�ن  

   ).التحقيق ال��ائي (القضائي مرحلة)، و العام

 : و��ر�ب املهاجر�ن فتشمل  �� مجال االتجار بالبشر أما العناصر الواجب انطباقها عند إجراء التحقيق 

 بالبشر. وقوع جر�مة االتجار   إثبات .1

 بالبشر. تحديد م�ان وقوع جر�مة االتجار  .2

 بالبشر. تحديد وقت ارت�اب جر�مة االتجار  .3

 بالبشر. تحديد كيفية ارت�اب جر�مة االتجار  .4

 بالبشر. ودوافع جر�مة االتجار  أسبابتحديد  .5

 بالبشر. لتأكد من توفر أر�ان جر�مة االتجار ا .6

 القانونيةس�� التحقيق واملالحقة  إجراءات

 ال�حايا. من �ح��ا والتعرف ع��  والتأكد  والش�اوى  اإلخطارات استقبال  يتم .1

 . إجراءات تحر�ز مسرح ا�جر�مة .2

 .واإلسعاف اإلنقاذ .3

 وتحو�لهم ا�� ا�جهات ا�ختصة.  املشتبھ ��م/ا�جناةالقبض ع��  و�لقاءالتحقيق  مباشرة  .4

بالتنسيق مع منظمات ا�جتمع املد�ي وا�جهات ا�ح�ومية  إيواء .5 تقديم خدمات التحو�ل والرعاية النفسية  ، و ال�حايا 

 .االندماجوا�جسدية و�عادة 

 لبالدهم.تذاكر السفر لل�حايا ونقلهم ا�� املطار للمغادرة الطوعية    تأم�ن .6

ف�ي تقع �� نطاق استخدام البيانات املالية وتحليلها    هاجر�ن، �� جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب امل   ما بخصوص التحقيقات املاليةأ

للوصول إ�� ا�جرم�ن واالستدالل ع�� وجود هذه ا�جرائم من خالل املؤشرات ا�خاصة ب�ل جر�مة. وقد تقوم بالتحقيقات املالية  

 أن الهدف  املواز�ة جهة مختصة مثل وحدة املعلومات املالية، أو عدة جهات مثل أجهزة إنفاذ  
ً
القانون، والبنوك املركز�ة وغ��ها، إال

 �جميع األطراف يتمثل �� خدمة األدلة ال�ي تدعم مرحلة التحقيق �� جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.
ً
   يظل واحدا

ال�ي يمكن االستفادة م��ا �� هذا السياق،   ة تضطلع بمهام  جهة متخصصة أو تحديد جه  إ�شاءوقد ي�ون من أفضل املمارسات 

  موال غسل األ   جرائم  م�افحة  التحقيق �� جرائم االتجار بالبشر بنوعيھ التقليدي واملا��، أو إسناد هذه املهمة �جهة متخصصة ��  

املتعلقة    اإلخطارات بتلقي    وحدة املعلومات املالية باعتبارها جهة مركز�ة تختص  أهمية وخ��ة   ��ز �ش�ل الفت ي ، وهنا  اإلرهابوتمو�ل  

وطلب املعلومات ال�ي تتعلق ��ا والتحري ع��ا عند الضرورة وتحليلها    اإلرهابو تمو�ل  أموال  بأ��ا مرتبطة �غسل األ   �شتبھأي عملية  ب 

م�افحة  ا�جهات ا�ختصة ب   تنسيق مباشر بي��ا و��ن، كما أ��ا �عمل كقناة اتصال فعالة �� ال��ذه املعلومات  ا�ختصةوتزو�د ا�جهات  

اط يقوم بالتنسيق املباشر  ضابط ارتب و��ر�ب املهاجر�ن ع�� الصعيد ا�ح�� والدو��، وقد ي�ون من املناسب وجود  ر االتجار بالبش

متحصلة من   أموال بقضايا غسل تتعلق  ش��ات  أي �� حال وجود  _ إن وجدت، وذلك  م�افحة االتجار بالبشر ب  مع ا�جهة ا�ختصة 
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 عن استحسان وجود قسم مختص بم�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ��    االتجار بالبشر  جرائم
ً
و��ر�ب املهاجر�ن، فضال

 حال عدم وجود جسم مختص بالنظر �� هذه ا�جرائم.  

تحديد  �� التحقيق �� جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن،  التحقيقات املالية املواز�ة  من ضمن أهداف ومخرجات استخدام  و 

 : بصورة فعالة، مثل  التحقيقات ا�جنائيةاملرتبطة ��ا، والذي يدعم أعمال  �عقب متحصالت ا�جر�مة واألصول و 

أعضاء   .1 املؤسسات  وتفكيكها  جرامية  اإل   الشب�اتتحديد  خالل  من  تتم  ال�ي  املالية  أ�شط��م  طبيعة  تحليل  طر�ق  عن 

 املصرفية أو غ��ها من املؤسسات؛ 

 ؛ومصادرتھ حجزهواملساعدة �� تقديم األدلة الالزمة ��� الفعل اإلجرامي  ةاملستخدمحجم العائدات واملوارد املالية تقييم  .2

ع��   .3 االتعرف  و   الشتباهمؤشرات  القضائي،  التحقيق  إجراء   �� مرجعية  أدلة  بمثابة  ت�ون  أن  يمكن  النشاط  ال�ي  كشف 

   قيد التحقيق.  املهاجر�ناإلجرامي املرتبط بأ�شطة االتجار بالبشر و��ر�ب 

دورات    من خالل املشاركة ��جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن  مجال م�افحة  ��    العاملة�عز�ز القدرات الوطنية   .4

 . �� عملهم التحليل املا�� املوازي  ال�ي �ساعد ع�� فهم وتطبيق �� ا�جاالت  عمل وورش  تدر�بية

  سائلو �والتحقيقات املعتمدة ع�� املصادر املفتوحة    ، الرقميةمثل التحقيقات  التحقيقات  التعامل مع نوع مختلف من   .5

االجتما��   بالبشر  جرائم  ب   وارتباطهاالتواصل  املهاجر�ن االتجار  الفضاء  ،  و��ر�ب  عن  املز�د  بمعرفة  االهتمام  �عميق 

 ؛ السي��ا�ي وا�جر�مة السي��انية

مع �حايا    قابالت امل   هذه   إجراء  وتدر�ب ال�وادر ا�ختصة ع��   املقابالت،التحقيقات مثل  أنواع مختلفة من أساليب    إجراء .6

 االتجار باأل�خاص، مع ا�حرص ع�� الطا�ع التفاع�� للتدر�ب. 

ال�ي �ش�ل    ا�حاالت ��    ، ال سيما االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن   جرائم التحقيقات ��  هناك عدد من التحديات ال�ي �ع��ض س��  

،  استخدام العمالت اإللك��ونية  ، مثال ذلك ع�� املستو��ن الوط�ي والدو�� تحدي ماثل أمام ا�جهات األمنية  التقنيات الرقمية  ف��ا  

اإللك��و�ي    التعامل واقع األ�خاص، كما �سمح  املعلومات ال�خصية مثل تحديد هو�ة األطراف املعنية وم  وال�ي �ساعد ع�� إخفاء

ملا �عرف  و�� هذا اإلطار، ت�جأ عصابات ا�جر�مة املنظمة    بإجراء مدفوعات مجهولة املصدر ودون الكشف عن الغرض من املعاملة.

إم�انية التتبع  إلجرامية، دون  اإلن��نت املظلم" لضمان سر�ة التواصل مع ال�حايا و��ن املتعامل�ن من أفراد هذه التنظيمات ا“  ـــــــــب 

ع��   يصعب  حيث  ال�خصية،  املعلومات  إ��  الوصول  أثر    ا�جهاتوعدم  تتّبع  تز�يف    هذها�ختصة  بالبشر؛  (االتجار  املعامالت 

 جوازات السفر و�طاقات الهو�ة ...).

االتجاهات األخ��ة لالتجار ع��    كذلك رصد ا�ختصة لرصد وتتبع هذا العالم ا�خفي و   ال�وادر تأهيل    يجبهذه املمارسات،    وملواجهة

الوصول إ�� ال�حايا، �� ظل الصعو�ات ال�ي يواجهها    ودورها �� �سهيل  التواصل االجتما��  لوسائلخاصة    اإلن��نت، و�يالء عناية

و نقلهم أو إيواءهم، خاصة خالل الظروف ا�خاصة ال�ي  املتاجرون بالبشر من استخدام طرق أك�� تقليدية لتجنيد األ�خاص أ

 ".19-"كـوفيدفرض��ا جائحة 

، والعمل  �عز�ز التعاون الدو�� �� مجال تبادل املعلومات ب�ن اإلدارات والهيئات الوطنية ونظ��ا��ا األجنبية يت�ح أهمية    ، مما سبق 

من  عدد  ع��  التعاون  هذا  فعالية  لز�ادة  بدائل  و�يجاد  تنويع  بمهنية    اآلليات   ع��  القضايا  هذه  مع  التعامل  ع��  القدرة  لها  ال�ي 

ألغراض التحليل املا�� املوازي من خالل وحدة    مجال طلب املعلومات املالية يجب ��جيع التعامل ��  كما    .اإلن��بول واح��افية مثل  

قناة االتصال اآلمن �جموعة إيجمونت لوحدات    املعلومات املالية، وال�ي تتمتع بخ��ة �� التعامل مع ا�جهات النظ��ة ال سيما ع�� 

 . اإلخبار املا��
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 :
ً
  أفر�قياات بمنطقة الشرق األوسط و مخرجات ا�جلسة ا�خصصة �� ورشة التطبيقات املش��كة للتطبيقات و�ناء القدر ثالثا

 م 2019أغسطس   2 –يوليو  31

ب�ن  عقدت   للتطبيقات و�ناء القدرات  للمشروع ع�� هامش ورشة العمل املش��كة  املا��  مجموعات  جلسة مخصصة حول  العمل 

األو ب  الشرق  الف��ة  أفر�قيا سط و منطقة  العر�ية، خالل  القاهرة، جمهور�ة مصر  بمدينة  م. وقد  2019أغسطس    2  – يوليو    31، 

وا الدولية  ا�جهات  قبل  من  فاعل  حضور  ا�جلسة  ا�خدرات    قليميةإل شهدت  بم�افحة  املع�ي  املتحدة  األمم  مكتب  رأسها:  ع�� 

، وا�جمهور�ة التو�سية، واململكة املغر�ية،  موالمل�افحة غسل األ   أفر�قياوا�جر�مة املنظمة، ومجموعة العمل املا��، ومجموعة غرب  

 وجمهور�ة مصر العر�ية، وجمع من الدول األعضاء �� هذه ا�جموعات. 

التطورات عن طبيعة ونطاق االتجار بالبشر    أخرا�جلسة بصورة رئيسية ع�� تقديم حاالت عملية، من ضم��ا عرض    وركزت هذه

و��ر�ب املهاجر�ن، توف�� مؤشرات حديثة عن م�افحة االتجار بالبشر ومخاطرها، تقديم أفضل املمارسات، �سليط الضوء ع��  

ت املعنية ��  التحديات واملمارسات ا�جيدة مل�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، توف�� أفضل املمارسات للتعاون ب�ن ا�جها

 هذه ا�خرجات:  مضمون  فيما ي�� أدناهـ �ستعرض   .أفر�قيامنطق�ي الشرق األوسط و 

 أهم املسائل ال�ي تمت مناقش��ا 

ودولية ع�� التدفقات املالية املرتبطة باالتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ودور ا�جهات واملنظمات الدولية (األمم   إقليميةنظرة  .1

 .املتحدة، مجموعة العمل املا��) وال��امج املتخصصة ال�ي تطبقها �� هذا الشأن

واملتحصالت   .2 املش�لة  تتبع    اإلحصائياتو�عض    الناتج ع��ا�عرف ع�� حجم  لدى  مراعا��ا  الواجب  االعتبارات  وأهم  املتاحة 

 .ا�جرائم. مثل أهمية ��جيع املؤسسات املالية ع�� اإلبالغ استنادا إ�� �عض املؤشرات وعدم االعتماد ع�� مؤشر واحد لإلبالغ

 وفق التقار�ر والدراسات .3
ً
املتخصصة من حيث العائد    �عت�� جر�مة االتجار بالبشر الثالثة ع�� ترتيب ا�جرائم املنظمة دوليا

. بينما تبلغ عائدات ��ر�ب املهاجر�ن حوا��  150واملدخول بمبلغ يقارب ال 
ً
 .64مليار دوالر 7إ��  5.5مليار دوالر سنو�ا

 والدولية وأبرز ما توصلت إليھ، أهمها:   قليميةتم استعراض دراسات ومشاريع التطبيقات اإل .4

الهيئات الوطنية ا�ختصة    أو�� املساعدة والتعاون وكذلك التنسيق الوط�ي مع ال�جان    أ. أهمية دور وحدات املعلومات املالية

 و��ر�ب املهاجر�ن و�عر�فها بدور الوحدة.  االتجار بالبشر بم�افحة جرائم 

اإلجرامية. . تحديد نطاق الشب�ات  1�� النشاط اإلجرامي (  موال املستخدمة. أهمية التحقيق املا�� املوازي ودوره �� �عقب األ ب

 . التوصل إ�� أدلة يمكن استخدامها �� اإلجراءات ا�جنائية). 3. تحديد و�عقب األصول ا�خاضعة للمصادرة. 2

تم استعراض دور مكتب األمم املتحدة املع�ي بم�افحة ا�خدرات وا�جر�مة �� تقديم املساعدة الفنية للدول لضمان اال�ساق   .5

 ب�ن القوان�ن واملعاي�� الدولية.

بالبشر،  إاستعراض مق��ح حول  تم   .6 االتجار  مل�افحة  تمت مناقشة  Traffic Human Pol�شاء مكتب دو�� متخصص  ، كما 

 النظر �� �عديل قوان�ن العمل وشروط التوظيف واش��اط منح ال��اخيص مل�اتب العمل لسهولة متا�عة أ�شط��ا.

بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، ووضع اس��اتيجيات وطنية وخطط عمل  ضرورة تضم�ن التقييم الوط�ي للمخاطر �جرائم االتجار   .7

 ومالئمة التشريعات الوطنية بناًء ع�� ذلك.

أهمية وجود هيئات وطنية �ع�ي بم�افحة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، واعتماد آليات للتحقيق ف��ا وتفعيل دور التعاون   .8

 ا واختصاصا��ا.الوط�ي ب�ن ا�جهات املعنية واإلعالن عن مهامه

 

 
 .2018 للعام �ال�شر االتجار عن الجر�مة لمكافحة المتحدة األمم مكتب تقر�ر سابق، مرجع  64



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 80       

 

 
 

 التحديات

 . صعو�ة التفر�ق ب�ن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.  1

 . ضعف السيطرة ع�� ا�حدود �� �عض الدول مما أدى إ�� ز�ادة عمليات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. 2

 بخصوص جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. األح�ام. هناك تحديات ترتبط بالفعالية والتطبيق، مثل البطء �� إصدار 3

 . ضعف التدر�ب واإلم�انات البشر�ة والفنية ا�خصصة ل�جهات العاملة �� مجال امل�افحة. 4

 و��ر�ب املهاجر�ن مما يؤدي إ�� صعو�ة تتبع العائدات ا�جرمية.. ضعف التعاون ا�ح�� والدو�� �� مجال االتجار بالبشر 5

 ع�� نموذج استبيان طلب املعلومات وا�حاالت العملية  مرفقة بردود الدول  عملية حاالت: الثا�ي املبحث

 

 

 

 

 : ال��و�ر �� املستندات و��ر�ب املهاجر�ن 3 –حالة رقم 

طلب مساعدة من وحدة إخبار ما�� نظ��ة أفادت ف��ا أن سلطات إنفاذ القانون    2019تلقت وحدة املعلومات املالية �� العام  

 �� قضية ��ر 
ً
�ب منظمة أل�خاص من خالل تزو�ر مستندات، حيث أشار التحقيق أن مجموعة من املهر��ن  لد��ا تجري تحقيقا

قاموا بتنظيم وتنفيذ عمليات ال��ر�ب من الدولة س ع�� الدولة ص ودول أخرى. وزودت الوحدة �عدد من األسماء ذات الصلة  

 بالقضية طالبة أية معلومات متوفرة �شأ��م. 

تحر�ا��ا ومخاطبة ا�جهات ذات الصلة ملدها بأي معلومات متوفرة لدى سلطات إنفاذ قانون    وعليھ، قامت الوحدة بمباشرة 

(أسبقيات جرمية، حركة دخول / خروج من البلد)، معلومات لدى ال�جل العقاري. كما تمت مخاطبة املصارف واملؤسسات  

�ل النقدية املنفذة بناًء أو لصا�ح أحد األسماء  املالية العاملة بالدولة، وتمكنت من تحديد حساب�ن مصرفي�ن وعدد من التحاو 

املطلوب معلومات �شأ��م، تم التصر�ح بأ��ا أموال ناتجة عن �شاط تجاري �� الدولة األجنبية ال�ي ورد م��ا طلب املساعدة.  

� وحدة اإلخبار املا��  قررت الوحدة ع�� الفور تجميد أرصدة ا�حساب�ن، كما قامت الوحدة ب��و�د املعلومات املتوفرة ا�جمعة إ�

  النظ��ة، كما وطلبت م��ا العمل ع�� إرسال طلب مساعدة قانو�ي دو��.

 . التحقيق قيد تزال  ال  والقضية
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 : االتجار باألطفال 4  –حالة رقم 

)،  2دولة () بالقبض ع�� املسماة (أ) و�سليمها ا�� قسم شرطة اآلداب وم�افحة ا�خدرات �عد ترحيلها من 1قام عناصر أمن مطار دولة (

 وذلك ��دف التحقيق معها �� قضية اتجار بالبشر. 

ـــفر  ـــ ــــواز ســ ـــ ـــفرها األول جــ ـــ ـــوازي ســ ـــ ـــا جــ ـــ ــــل معهــ ـــ ـــت تحمــ ـــ ـــماة (أ) �انــ ـــ ـــح أن املســ ـــ ـــدما�يات�ــ ـــ ــــة  خــ ـــ ـــا�ع�ن للدولــ ـــ ـــادي تــ ـــ ـــفر عــ ـــ ــــواز ســ ـــ ـــا�ي جــ ـــ والثــ

ــــــة (1( ــــــية الدولــ ــــــالن جنســ ــــــيدت�ن تحمــ ــم ســ ـــ ــــــة (أ) باســ ــــــن الدولــ ــــــذلك عــ ــــــادر�ن كــ ــــــر�ن صــ ــــــفر آخــ ــــــوازي ســ ـــــذلك جــ ــــــن (ب) 1). كــ ــــــل مــ ــــــا �ــ  ) وهمــ

 .و (ج)، إضافة إ�� أوراق ثبوتية ألطفال و��خ عن شهادات ميالد

والنساء الذين يمرون بظروف صعبة. بالتا��، �انت تجري رحالت متعددة    �� رئيسة جمعية ��تم باألطفال  (أ) أظهر التحقيق أن املسماة  

) من أجل التكفل وتقديم الرعاية 3ألهداف إ�سانية. ولهذا السبب استصدرت جواز سفر خدما�ي ساعدها �� إجراء رحلت�ن إ�� دولة (

 . (ب) و (ج)  ال�حية لسيدت�ن حامل

 وقامت بإرسالهما إ�� دولة (�ن السيدت�ن (ب) و (ج) اللتو�� إطار أ�شطة ا�جمعية، تقر�ت املسماة (أ) م
ً
) �عد أن أقنعت 3ن �انتا حامال

ذوي ال�حيت�ن بأ��ا ستتكفل ��ما. ولكن خالل الرحلة، تفاجأت �ل من (ب) و (ج) ح�ن علمتا من رئيسة ا�جمعية أنھ �عد الوالدة، سوف  

 يتم �سليم الطفل�ن إ�� أسر أورو�ية لتبن��ما.

إ�� السلطات   و�الفعل، بالتبليغ  ا�� مجهول�ن. فقامت ال�حية (ب)  (أ) بأخذ طفل ال�حية (ب) و�سليمھ  �عد الوالدة، قامت املسماة 

) و�سليمها ا�� 2) ع�� الدولة (1) و�التا�� تّم استدعاء املسماة (أ) ووضعها رهن التحقيق و�عد ذلك ترحيلها إ�� الدولة (3ا�ختصة بالدولة (

 ) �عد أن تم العثور ع�� الطفل و�عادتھ إ�� والدتھ.1شرطة الدولة (

ل��ا من وقائع وقالت إ��ا أرادت فقط من خالل عملها �� ا�جمعية أن تقدم  إأمام قا��ي التحقيق، نفت ما �سب    املسماة (أ) عند مثول 

 املساعدة إ�� السيدت�ن اللت�ن �انتا �� وضع صعب. 

املسماة (أ) من أجل �سهيل عملها و�خفاء النية ا�جرمية، استخدمت ا�جمعية ال�ي �انت قد أ�شأ��ا  ولكن ات�ح من خالل التحقيق، أن 

 ت��أسها من أجل التقرب من النساء ا�حوامل و�سليم أطفالهم إ�� أسر أورو�ية  
ً
�حماية األطفال والنساء �� ا�حاالت الصعبة و�انت أيضا

أ��ا قامت باستصدار جواز سفر خدما�ي لتسهيل رحال��ا املتعددة ومختلف  ،  للطفل الواحد  ما�� هام لتبن��م مقابل مبلغ كما ات�ح 

 أ�شط��ا ا�جرمية.

 

 

 

 

 

 تجار بالبشر ودعارة الغ�� : اال5  –حالة رقم 

 بأن  )1) واعدا إياهن بتوف�� عمل الئق لهن بأجر جيد بدولة (3) ودولة (2من دولة (  اإلن��نتيقوم املدعو (أ) باستقطاب فتيات ع��  
ً
علما

  إجبارهن سفرهن ومن ثّم  )، يقوم املدعو (أ) بمصادرة جوازات  1عند وصول الفتيات ا�� الدولة ().  1املدعو (أ) يمتلك مل�ى لي�� بدولة (

 . ع�� االنخراط �� شبكة دعارة مع حرفاء املل�ى اللي�� للمدعو (أ)

ا�حساب البن�ي الراجع  من العمليات الدائنة املنجزة ع��    % 100عند القيام بالتحر�ات املالية ات�ح أن عمليات اإليداع النقدي تمثل  

  للمدعو (أ)، ال�ي تمثل �� حقيقة األمر إيرادات �شاط الدعارة. كما قام املدعو (أ) بفتح حساب بن�ي ثان باسم املل�ى اللي��، العمليات 

�شركة   حصص  يمسك  (أ)  املدعو  أن  أيضا  ات�ح  األول.  ا�حساب  ع��  امل�جلة  لتلك  مماثلة  عليھ  امل�جلة  ��  متخصصة    (A)املالية 

 ).1وهو موضوع تصر�ح بالش��ة بالدولة ( (A)املدعو (ب) هو املساهم الثا�ي �� شركة  الصناعة وهو املساهم األك�� �� هذه الشركة.

و�التا�� �ستخلص أن عائدات الدعارة    (A)من خالل التحر�ات املنجزة، ات�ح وجود تحو�ل بن�ي من حساب املل�ى اللي�� ا�� حساب شركة  

 �� �شاطات واستثمارات شرعية أخرى.  إدماجهايتّم 

 �ستخلص مراحل غسل األموال من خالل العملية �� اآل�ي:

م  مرحلة اإليداع: من خالل قيام املدعو (أ) �عدد من عمليات اإليداع النقدي بمبالغ مالية هامة �� ا�حسابات البنكية املفتوحة باسمھ واس

 دي لألموال ال�ي يمكن أن يدرها �شاط مماثل.املل�ى اللي�� وال�ي ال تتالءم مع املعدل العا

 مرحلة التمو�ھ: من خالل عمليات ال�حب النقدي ال�ي تمت ع�� ا�حسابات البنكية.    

مختصة �� البناء وشراء �عض العقارات حيث تم الوقوف   (B)مختصة �� الصناعة وشركة    (A)شركة    إ�شاء: من خالل  اإلدماجمرحلة  

 يورو لفائدة �اتب عدل.  60000صك بقيمة  إصدارع�� عملية 
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 : ال��و�ر �� مستندات رسمية (جوازات السفر والطوا�ع ا�حكومية) لتسهيل ال�جرة غ�� الرسمية 6  –حالة رقم 

) من أحد البنوك عن �خص يد�� (أ) �عمل موظف بإحدى الوزارات السيادية، لديھ 1(ورود إخطار ا�� وحدة التحر�ات املالية بدولة  

 حسابان أحدهما حساب جاري لتلقي الراتب الشهري واآلخر حساب توف�� تم فتحھ من عام تقر�با. 

�ن، و�ان إجما�� التعامالت  اشتبھ البنك �� أن حساب التوف�� شهد �� األشهر األخ��ة حر�ات أك�� من املعتادة وذات طبيعة ونمط مختلف

عليھ ال يتناسب بأي حال من األحوال مع دخل املدعو (أ) ووظيفتھ، وتمثلت ا�حر�ات عليھ �� تحو�الت شبھ متساو�ة من ا�حساب ا�جاري 

(ج) و��  �� الغالب شهر�ة، وتحو�ل�ن بمبلغ�ن كب��ين �ان الغرض م��ما بيع عقارات، و�يداعات نقدية منھ ومن �خص�ن آخر�ن (ب) و

أنھ  بطر�قة �سو�قية  العميل  البنك من  بمبلغ كب��. علم موظف  إال حركة واحدة  تقر�با  ا�حساب  مبالغ من  أي  يتم �حب  لم  املقابل 

 سيش��ي عقار ��ذا املبلغ.

تب�ن ورود إخطار ساب البيانات  املالية، وأثناء عملية الفحص املبدئي والت�جيل ع�� قاعدة  التحر�ات  ق بخصوص ع�� مستوى وحدة 

املدعو (ج) من شركة تحو�ل أموال، وتم التأكد من مطابقة بيانات الرقم القومي لنفس ال�خص والعنوان واملهنة. و�ان هذا اإلخطار �� 

يتب�ن من أسما��م   تلقى عدة تحو�الت من ا�خارج من أ�خاص مختلف�ن  تب�ن أن ال�خص املذ�ور (ج)  مراحل فحصھ األخ��ة، حيث 

أ��م من دولة (والبيانات املتا ) ومعظمهم �� سن متقار�ة (العشر�نات) وكذلك من �عض األ�خاص من 1حة ع��م ع�� نظام الشركة 

 ).1)، هذه التحو�الت �ان مكتوب �� نموذج التحو�ل إما سداد مديونية �خصية أو تحت حساب شراء بضاعة من دولة (2جنسية دولة (

لوجود   ببعضهم  تب�ن من  تم فحص اإلخطار�ن ور�طهم  بھ، حيث  املرتبطة  ا�خاطر  (ج) ورفع درجة  املدعو  بي��م وهو  �خص مش��ك 

وضوح العالقة بينھ و��ن األطراف املتعامل معها،    عدم  كذلكالفحص أن املدعو (أ) لديھ �عامالت كب��ة ال تتناسب مع دخلھ من وظيفتھ و 

اإلخطار�ن إ�� جهت�ن من جهات إنفاذ القانون املعنية، لطلب إجراء   باإلضافة إ�� ورود إخطار اشتباه للوحدة عن أحدهما. وتمت إحالة

 التحر�ات وجمع االستدالالت الالزمة.

 أفادت ج�ي إنفاذ القانون املعنية بما ي��:

يحتوي ملف خدمة املوظف (أ) ع�� عدة عقو�ات إدار�ة لك��ة �غيبھ عن العمل وعدم ال��امھ بمواعيد ا�حضور واالنصراف، مما   -1

 إ�� ارتباطھ ببعض األعمال األخرى بخالف وظيفتھ.  �ش��

بتكثيف التحر�ات ومز�د من املتا�عة، تب�ن وجود عالقة صداقة وشراكة مع أ�خاص آخر�ن �عمل �عضهم �� القطاع العام واآلخر  -2

ا�ح�ومية، وأيضا    �� القطاع ا�خاص، وجميعهم متورطون �� ارت�اب جرائم تزو�ر مستندات رسمية خاصة جوازات السفر، والطوا�ع

 .ال�جرة غ�� الرسمية، وزواج القاصرات، و�سهيل الدعارة، مما �عد من قبيل جرائم االتجار �� البشر

جرائم تزو�ر مستندات رسمية خاصة تزو�ر جوازات السفر، والطوا�ع ا�ح�ومية، وأيضا ال�جرة غ�� الرسمية، وزواج القاصرات،   -3

 ئم االتجار بالبشر.و�سهيل الدعارة، مما �عد من قبيل جرا

مؤشرات االشتباه الرئيسية اشتبھ البنك �� أن حساب التوف�� ا�خاص باملشتبھ فيھ شهد �� األشهر األخ��ة حر�ات مالية غ�� معتادة   -4

وذات طبيعة ونمط مختلف�ن، و�ان إجما�� التعامالت عليھ ال يتناسب بأي حال من األحوال مع دخلھ من وظيفتھ، وعدم وضوح  

 ب�ن ال�خص محل اإلخطار واألطراف املتعامل معها. كما توفرت مؤشرات أخرى تتمثل ��:  العالقة

 قيام املشتبھ بھ األول بفتح حساب جاري لدى البنك لتحو�ل راتبھ الشهري إليھ.  -5

 قيامھ بفتح حساب توف�� لدى نفس البنك.   -6

حصيلة بيع عقارات،    أ��ا تلقي حساب التوف�� تحو�الت بمبالغ متقار�ة من حسابھ ا�جاري، و�يداعات نقدية بمبالغ كب��ة بدعوة   -7

 و�يداعات نقدية من صاحب ا�حساب ومن أ�خاص آخر�ن.

) وأجانب من  1ولة (قيام املشتبھ فيھ الثا�ي بتلقي تحو�الت من ا�خارج عن طر�ق شركة تحو�ل أموال من أ�خاص مختلف�ن من د -8

 ) بدعوى سداد مديونيات و�غرض شراء بضاعة. 2دولة (
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 : االتجار باألعضاء 8  –حالة رقم 

عدم   صاحب عدد من ا�حسابات البنكية، دوالر 95يبلغ دخلھ الشهري حوا��  1970طبيب بمستشفى ح�ومي من مواليد املدعو (أ) 

التعامالت املالية ع�� حساب املشتبھ فيھ مع دخلھ الشهري الذي أفاد بھ إ�� جانب طبيعة عملھ (طبيب بمستشفى  إجما��ا�ساق 

 ح�ومي). مؤشرات االشتباه املتعلقة با�حالة تتمثل ��:

 قام املدعو (أ) بفتح عدد من ا�حسابات املصرفية بالبنك القائم بالتصر�ح عن املشتبھ بھ.  -

دوالر خالل أقل من عام، وتمثلت �� إيداعات نقدية من قبل املدعو  628 12تب�ن أن إجمال��ا يصل لنحو  بفحص �عامالت املذ�ور  -

 (أ) أو من طرف أ�خاص آخر�ن. 

 تّم �حب تلك املبالغ املودعة �ش�ل نقدي أو بموجب شي�ات. -

جهات إنفاذ القانون املعنية وال�ي أو�حت أن    نتائج التحليل املا��، وع�� ضوء التحر�ات ال�ي قامت ��ا الوحدة �عد التعاون مع إحدى

املشتبھ فيھ وآخر�ن يمثلون شبكة متخصصة �� االتجار باألعضاء البشر�ة وخاصة الك��، واستغالل �عض املواطن�ن واألطفال ا�حتاج�ن  

مؤجرة لصا�ح أحد    من خالل �عض الوسطاء والذين يقومون بتحر�ض املواطن�ن ع�� بيع أعضا��م واصطحا��م إ�� مستشفى خاص،

امل��م�ن، حيث يتم إجراء العمليات ا�جراحية لهم الستئصال الك�� و�يعها لبعض األثر�اء العرب بدون ترخيص من ا�جهات ا�ح�ومية 

 ا�ختصة. 

وتمو�ھ طبيعة  أشارت التحر�ات إ�� أن امل��م�ن �ونوا ثروة طائلة حصيلة �شاطهم اإلجرامي املشار إليھ، حيث �جأوا لغسلها وذلك إلخفاء 

 تلك األموال وقطع الصلة بي��ا و��ن منش��ا اإلجرامي من خالل عدة أساليب تمثلت �� شراء العقارات والسيارات. 

 

 

 

سابق أن املدعو (ج) تلقى عدة تحو�الت من ا�خارج من   إخطارنتائج التحليل املا��، ونتائج التحر�ات أو�حت من خالل فحص   -9

) دولة  من  أ��م  الشركة  نظام  ع��  ع��م  املتاحة  والبيانات  أسما��م  من  يتب�ن  مختلف�ن  متقار�ة 1أ�خاص  سن   �� ومعظمهم   (

�سداد مديونية )، هذه التحو�الت تّم ت��يرها بنموذج التحو�ل إما  2�عض األ�خاص من جنسية دولة (  من  كذلك(العشر�نات) و 

 ). 1�خصية أو �سبقھ شراء بضاعة من دولة (

م  تّم توجيھ ا��امات للمشتبھ ف��م نظرا الرت�اب جر�مة غسل األموال املتحصلة عن ا�جرائم املذ�ورة أعاله وال�ي �عت�� جميعها من ا�جرائ

 عمالت مختلفة، ومازالت القضية قيد التحقيقات.األصلية �جر�مة غسل األموال، حيث قاموا �شراء عقارات ومنقوالت و�عامالت نقدية �

تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لهذه ال��م وأذنت باستكمال اإلجراءات القانونية وأحيلت القضية للمحكمة ا�ختصة وأصدرت حكمها  

دوالر، باإلضافة إ�� عزل   27200  إ��  دوالر  5440سنوات وغرامات مالية من    10إ��    3بال�جن �جميع امل��م�ن �� ا�جر�مة األصلية من  

جميع املوظف�ن العمومي�ن م��م من وظائفهم جراء ما ارتكبوه من جرائم منسو�ة إل��م، وما زالت جر�مة غسل األموال محل التحقيقات  

 لدى النيابة العامة تمهيدا إلحال��ا للمحكمة. 

 : عروض العمل الوهمية با�خارج 7  –حالة رقم 

شهر�ا ملدة سنھ  دوالر 550) �شركة (د) مقابل راتب قدره 1عرض املدعو (أ) ع�� ا�ج�ي عليھ (ج) �� دولة مجاورة، العمل كسائق �� دولة (

اء  دوالر. دفع ا�ج�ي عليھ هذا املبلغ إ�� أحد أقارب امل��م األول (أ) بن  4900مقابل أن يدفع ا�ج�ي عليھ مبلغ مادي لقاء هذه الوظيفة قدره  

 ع�� طلبھ و�ان الدفع عن طر�ق املناولة اليدو�ة. 

  ) الدولة  إ��  ا�ج�ي عليھ  مبلغ قدره  1عند وصول  سداد  �� شركتھ وطلب منھ  �عيينھ  (أ)  املدعو  برفض  تفا��  أن   2614)  دوالر مقابل 

 عن البالد �عد القبض عليھ. �ستخرج لھ إقامة وهدده �� حال عدم قيامھ بذلك أنھ سيقوم بتقديم بالغ �غيب ضده ح�ى يتم إ�عاده
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 : استغالل السلطة الوظيفية وال��بح وتجارة األعضاء البشر�ة10  –حالة رقم 

بحساب�ن أحدهما �عملة ) إخطار اشتباه من أحد البنوك ا�حلية تضمن احتفاظ املشتبھ فيھ  1ورد ع�� وحدة التحر�ات املالية بدولة (

بجامعة  الطب  �ليات  بإحدى  مساعد  مدرس  أنھ  للمذ�ور  القومي  الرقم  بطاقة  بيانات  وتظهر  األمر��ي،  بالدوالر  واآلخر  (ع.م)  محلية 

 ح�ومية، و�فحص ا�حركة ع�� حساباتھ تب�ن ما ي��:

وتحو�الت،   محصلة،داعات نقدية مختلفة، وشي�ات  مليون (ع.م) تمثلت �� إي  4,2ا�حساب األول بلغت إجما�� ا�حر�ات الدائنة نحو  

 مليون (ع.م) وتمثلت �� م�حو�ات نقدية وتحو�الت صادرة وشي�ات مخصومة.   3,4ا�حر�ات املدينة نحو  إجما��واردة، فيما بلغت 

بلغت إجما�� ا�حر�ات املدينة  ألف دوالر وتمثلت غالبي��ا �� إيداعات نقدية، فيما 90ا�حساب الثا�ي بلغت إجما�� ا�حر�ات الدائنة نحو  

 ألف دوالر وتمثلت غالبي��ا �� م�حو�ات وتحو�الت صادرة.   76نحو 

 املرتبطة با�حالة تمثلت ��: مؤشرات االشتباه

 .مبالغ التعامالت ع�� حسابات املشتبھ فيھ خالل ف��ة زمنية وج��ة إجما���خامة   -

 وحساب توف�� بالدوالر لدى البنك.  بـ (ع.م)قيام املشتبھ بھ بفتح حساب جاري  -

 والدوالر بمبالغ كب��ة. بالـ (ع.م)تلقي ا�حساب�ن إيداعات نقدية وتحو�الت واردة  -

 ع�� ا�حساب بمبالغ كب��ة.  بـ (ع.م)القيام �عمليات �حب وتحو�الت  -

التحر�ات من إحدى جهات إنفاذ القانون املعنية ال�ي   إجراءنتائج التحليل املا��: �� ضوء ما سبق قامت وحدة التحر�ات املالية بطلب  

متحصل عل��ا من جراء    أموالواستثمار    و�دارةتحر�ا��ا ا�� التوصل إ�� دالئل تفيد قيام املشتبھ فيھ وآخر�ن باكتساب وحيازة    أسفرت

 األموالتصرفات مختلفة ع�� تلك    و�جراءرائم استغالل السلطات الوظيفية وال��بح وتجارة األعضاء البشر�ة ا�خالفة للقانون  ارت�ا��م �ج

طبيع��ا وا�حيلولة دون اكتشاف مصدرها.    إخفاءبإيداعها �� حسابات مصرفية، وامتالك أصول (عقارات) بأسما��م وأسماء ذو��م بقصد  

ب جر�مة غسل األموال، كما تم ضبط املشتبھ فيھ وآخرون من األطباء وطاقم التمر�ض واإلدار��ن العامل�ن  وتّم تحر�ر محضر بارت�ا

 . باملستشفى ا�ح�ومي و�حدى املستشفيات ا�خاصة

) واألجانب 1تمت إحالة القضية ا�� ا�حكمة لقيامهم باستغالل مواقعهم الوظيفية �� تقا��ي مبالغ مالية من العديد من املر��ى من دولة (

�شر�ة "زرع ك��"، واالستيالء ع�� نماذج التقار�ر الطبية و�عض   أعضاءامل��ددين ع�� ا�جهات محل عملهم والراغب�ن �� إجراء عمليات زرع  

تلك العمليات للمر��ى با�خالفة للقانون، وقيامهم ب��و�ر مستندات رسمية    و�جراءات واألدوات ا�خاصة باملستشفيات مقر عملهما  املعد

 . الطبية ا�خاصة ��م واملعتمدة بمعرف��م من جهة عملهم، وغ��ها) وكذلك الشهاداتدخول وخروج املر��ى،  (مستندات

اقع التواصل االجتما�� �� جرائم االتجار بالبشر9 –حالة رقم     : استغالل مو

وتحر�ضها ع�� الهروب من من�ل كفال��ا  Facebookقام املدعو (أ) باستدراج معينة من�لية (ب) من خالل الشبكة االجتماعية  

قام املدعو (أ) بنقل ال�حية (ب) إ�� أحد مناطق  ، دوالر  1150و���امها بالعمل �� صالون حالقة نظ�� راتب شهري قيمتھ 

قام املدعو (ج) بضرب ال�حية (ب) وتصو�رها عار�ة و��ديدها بنشر  ، و دوالر 1636مقابل  البالد و�يعها ا�� املدعو (ج) 

حبس ال�حية  ، صورها �� حالة لم �ستجب ألوامره ومن ثّم بنقلها ا�� شقة �عمارة، حارسها املدعو (د) متعاون مع املدعو (ج)

ات�ح فيما �عد أن املدعو (ج) �ان يرتب  . باب(ب) داخل الشقة من طرف املدعو (د) ومنعت من ا�خروج ألي سبب من األس

دوالر و�ان املدعو (د) يقوم باستقبال الز�ائن �� أسفل العمارة    16مع الز�ائن الراغب�ن باملتعة ا�جنسية مقابل مبلغ ما�� قدره 

 وتنظيم عملية الدخول إ�� الشقة. 

 نظ�� مبالغ مالي 
ً
 جنسيا

ً
ز�ون باليوم   28ة يتم التحصل عل��ا من الز�ائن بمعدل تّم استغالل ال�حية (ب) وغ��ها استغالال

 ل�ل �حية.  
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 : جر�مة غسل األموال واالستغالل ا�جن��ي 11 –حالة رقم 

اســتالم م�افآت مــن مواقــع أجنبية لتقديــم ا�خدمــات ا�جنســية، وذلك ع�� حسابات بنكية وتوزيعهــا عــن طر�ــق شــر�ات تحو�ل  

عدد من األساليب شملت    دوالر.، وقد استخدم �� هذه ا�حالة 000 109 مبلغاألموال، وتجاوز حجم التدفقات املالية املشبوهة  

 . PayPalو الدولية، والتحو�الت النقديةالتحو�الت البنكية 

 �� العملية تتمثل ��: مؤشرات االشتباه

 ،مصادر غ�� معروفة ومشبوهة لألموال 

  ،ز�ادة غ�� عادية �� ال��وة 

 ،صعو�ة التعرف ع�� الغرض االقتصادي من تحو�ل األموال 

 ،عدد وحجم كب�� للمعامالت ع�� حسابات �خص صغ�� السن 

  معلومات عن طبيعة ا�خدمات املقدمة مقابل الدفوعات،عدم وجود 

 التزال القضية قيد التحقيق. 

 بالبشر ودعارة الغ��    االتجار : 12 -رقم  حالة

القيام   �عمدت مجموعة من األ�خاص، ع�� غرار �ل من املدعو (أ) واملدعو (ب)،  بالبشر، إذ  يتعلق األمر بجر�مة االتجار 

)، من أجل استغاللهن بإحدى النوادي الليلية، حيث �ستفيد صاحب النادي من �سبة  2) إ�� دولة (1فتيات من دولة (بت�ج��  

فقط.   %20من قيمة املبالغ املالية املسلمة من قبل الز�ائن عن �ل فتاة يتم استغاللها، فيما �ستفيد هذه األخ��ة بنسبة    80%

دول أجنبية (إفر�قية، وعر�ية، وأور�ية، وآسيو�ة) وذلك من  عدة  دوالر من   5755 عھاستفاد املشتبھ فيھ األول (أ) مما مجمو 

دوالر من أ�خاص مختلف�ن أيضا لكن من دول   4951أ�خاص مختلف�ن، واستفاد املشتبھ فيھ الثا�ي (ب) من مبلغ ما�� قدره 

 املعتمدة. �ل هذه التحو�الت ع�� و�االت تحو�ل األموال  وقد تمت  ، عر�ية فقط 

مؤشرات االشتباه املتعلقة با�حالة تتمثل �� تواصل �خصان (أ) و(ب) بأموال طائلة من دول أجنبية وذلك من أ�خاص أغل��م  

والتق��ي لدى جميع املؤسسات البنكية    ع�� إثرها تمت املباشرة �� التحقيقاتال تجمعهم ��م أي عالقة و�توار�خ جد متقار�ة. و 

أجل تحديد املستوى املعي��ي وموارد دخل أقارب هذه الشبكة اإلجرامية وملعرفة ما إذا �ان أفراد الشبكة    املعنية من  واإلدارات

تّم  اإلجرامية قد قاموا بإنجاز مشاريع أو بتوظيف مبالغ مالية متحصلة من هذه ا�جر�مة األصلية ح�ى يتس�ى تجميدها، كما  

 البحث مستمر.  إيقاف �ل من املدعو (أ) واملدعو (ب)، فيما اليزال 

 

 

للتحايل ع�� القانون املتعلق بتنظيم نقل وزراعة األعضاء البشر�ة والقانون املتعلق بم�افحة االتجار بالبشر �غرض تحقيق منافع مادية 

  كب��ة لهم وأل�خاص آخر�ن. و�تفتيش منازلهم ع�� ع�� مبالغ مالية كب��ة من الدوالرات األمر�كية ومبلغ بـ (ع.م) والعديد من املشغوالت 

كما تم تحر�ر محضر باملستندات واملرفقات الدالة ع�� ملكية   ية املتحصلة من ا�جر�مة كما هو مدون بتحقيقات النيابة العامة. الذهب

 امل��م�ن لعقارات ومنقوالت متحصلة عل��ا من جراء تلك ا�جرائم.

السلطات استغالل  جرائم  ا�جرم:  نوع  حضور�ا  ا�حكمة  قضت  حيث  للمحكمة،  القضية  إحالة  األعضاء    تم  وتجارة  وال��بح  الوظيفية 

دوالر و�عزلھ من وظيفتھ و�أح�ام جنائية وغرامات    31645عام و�غر�مھ    15البشر�ة. وعليھ، تمت معاقبة امل��م الرئي��ي بال�جن املشدد  

ا لإلحالة إ�� ا�حكمة تبعا  وما زالت قضية غسل األموال قيد التحقيقات تمهيد  مالية متفاوتة لعدد آخر من امل��م�ن �� القضايا األصلية،

 ملا ستنت�ي إليھ التحقيقات. 
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 : االتجار بالبشر ودعارة الغ��  13 –حالة رقم 

استغالل   مع  البغاء  ملمارسة  ز�ائنھ  إشارة  رهن  وضعهن  أجل  من  الفتيات  واستدراج  للدعارة  محالت  بإعداد  (أ)  املدعو  قام 

ممارسة �ل وسائل الضغط والعنف عل��ن حيث  حاج��ن املاسة إ�� املال واعتبارهن بضاعة وسلعة معروضة للبيع إ�� جانب  

إل��ا من   ال�ي تم التوصل  ج�ى من خالل �شاطھ اإلجرامي عائدات مالية مهمة. حجم التدفقات املالية واملتحصالت ا�جرمية 

ي�ن  خالل األبحاث والتحر�ات املالية املنجزة ع�� مستوى وحدة التحر�ات املالية، تمكنت من الوقوف ع�� وجود حساب�ن بنك 

دوالر باإلضافة إ�� امتالكھ سيارة فارهة   64500دوالر والثا�ي برصيد قيمتھ   40850 راجع�ن للمع�ي باألمر، األول برصيد قيمتھ

وعقار فخم.  وتمثلت مؤشرات االشتباه �� ا�حالة �� عدم ا�ساق التدفقات املالية الكب��ة امل�جلة ع�� حسا�ي املع�ي باألمر  

 ة وطبيعة العمل الذي يزاولھ (مس�� مق�ى شع�ي).خالل ف��ة زمنية وج�� 

 تمت إحالة القضية ع�� القضاء كما اع��ف املشتبھ فيھ ب�ون املبالغ املالية املرصودة �� نتاج �شاطھ اإلجرامي. 

 

 : ��ر�ب املهاجر�ن  14 –حالة رقم 

ال�جرة غ�� الشرعية، حيث إن عناصرها �انوا �ستقطبون الراغب�ن  تفيد املعلومات الواردة بأن شبكة إجرامية تنشط �� مجال  

 ) كنقط�ي عبور.3) و (2) علما أ��م �انوا يتخذون الدولت�ن (1�� ال�جرة غ�� الشرعية نحو الدولة (

كما �انوا  دوالر،    3228دوالر و  2690عناصر الشبكة اإلجرامية �انوا يفرضون ع�� �ل مر�ح لل�جرة مبالغ مالية ت��اوح ما ب�ن  

 دوالر عن �ل �خص يتم استقطابھ.  215دوالر إ��  108�سلمون الوسطاء �� هذه العملية مبالغ مالية ت��اوح ما ب�ن 

 فرد) وكذلك ممتل�ا��م العقار�ة واملنقولة تم تجميدها.   13جميع املبالغ امل�جلة ع�� حسابات عناصر هذه الشبكة (

والتحر�ات املالية ال�ي بوشرت �� إطار قانون غسل األموال، أمكن الوقوف ع�� استعمال شركة  من خالل األبحاث ال�ي أجر�ت  

لتحو�ل األموال يديرها أحد املشتبھ ف��م من أجل التمو�ھ و�خفاء املصدر ا�حقيقي لألموال املتحصل عل��ا من عائدات تنظيم  

مستو  ع��  ينشطون  مشارك�ن  مع  مسبق  باتفاق  الشرعية  غ��  (ال�جرة  الدولة  ع��  2ى  متخصصة  شبكة  إطار   �� وذلك   (

 استخدام نظام ا�حوالة.

 تمت إحالة القضية ع�� القضاء.

 : ��ر�ب املهاجر�ن15  –حالة رقم  

�عمل ��  ورد طلب تحليل ما�� موازي من دائرة م�افحة اإلتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن لوحدة املعلومات املالية بخصوص خلية كب��ة  

)، حيث تّم ضبط عدد كب�� من الدفاتر ال�ي ��ا معامالت مالية لسماسرة ��ر�ب مهاجر�ن 1��ر�ب املهاجر�ن من مناطق حدودية إ�� دولة (

 دوالر وعر�ة ر�اعية الدفع �ساعد �� ��ر�ب املهاجر�ن. 36000ره دومبلغ ق

نقدية بمبالغ مالية هامة، وتحو�الت مالية داخلية بطرق غ�� رسمية ع�� م�اتب مؤشرات االشتباه املتعلقة با�حالة تتمثل �� �عامالت 

 غ�� مقننة. 

 من خالل تحليل الذي قامت الوحدة ات�ح التا��:

 ن السماسرة واملبالغ املالية الهامة ال�ي تّم رصدها ��ذه الدفاتر كشفت عن حركة كب��ة لل�جرة غ�� الشرعية وعن  العدد الكب�� م

 ة لل��حيل وذلك �عد تجميع أك�� عدد من املهاجر�ن. ف��ات محدد

 .هنالك �عض الدفاتر ال�ي تو�ح مصار�ف األ�ل والشرب لهؤالء املهاجر�ن 

  .والدخل السنوي والشهري ل�ل سمسار 
ً
 من خالل هذه الدفاتر تّم تحديد عدد املهاجر�ن سنو�ا

 ل �سهيل نقل مهاجر�ن عن طر�ق سمسار آخر.كما ات�ح أن هناك �سو�ات مالية تتم ب�ن السماسرة نفسهم من خال 

  :دوالر 1281200حجم التدفقات املالية أو املتحصالت ا�جرمية 
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 : ��ر�ب الفتيات و�جبارهم ع�� العمل القسري 16  –حالة رقم 

أجن�ي ا�جنسية يحمل صفة ال��  ورد ع�� وحدة التحر�ات املالية عدة إخطارات اشتباه من إحدى شر�ات التحو�الت املالية عن �خص 

دوالر أمر��ي والذي أفاد   15,120و�د�� (أ) تلقى تحو�الت مالية من إحدى الدول العر�ية من عدد من األ�خاص �� ف��ة عشرة أيام بمبلغ  

  7,000� قدره  ) يد�� (ب) ويعمل �� إحدى ا�جهات ا�ح�ومية مبلغ ما�1كما تلقى مواطن من دولة (  أن التحو�الت عبارة عن مصار�ف.

 دوالر من نفس األ�خاص الذين قاموا بتحو�ل األموال للمدعو (أ).

 مؤشرات االشتباه املتعلقة با�حالة: 

 ال توجد وظيفة وا�حة للمشتبھ فيھ (أ) وهو ال��.   -

 تكرار التحو�الت �� ف��ة زمنية محدودة وذكر العميل أن املبالغ عبارة عن مصار�ف. -

 تر�ط األ�خاص مرس�� األموال واملستفيدين.ال توجد عالقة وا�حة  -

 املبالغ الواردة كب��ة.  -

 البلد املرسل يصنف عا�� ا�خاطر حسب سياسة االل��ام �� ا�جهة املبلغة.  -

نتائج التحليل املا��، أو�حت عدم وجود حسابات مالية تخص املشتبھ ف��م وال أية أصول أو شر�ات، ولكن أثناء التحليل ورد مبلغ آخر 

) 3) و�� الدولة ال�ي قدم م��ا املدعو (أ) والدولة (2دوالر، قامت الوحدة بطلب معلومات من الدولة (  2100شتبھ فيھ (أ) عبارة عن  للم

الدولة ال�ي يتم م��ا تحو�ل املبالغ املالية، كما طلبت تحر�ات ميدانية من جهات إنفاذ القانون ال�ي أو�حت أن املشتبھ ��م ينشطون 

 �ة ل��ر�ب الفتيات إلحدى الدول العر�ية إلجبارهم ع�� العمل القسري وهم مرصودين من قبل ا�جهات األمنية. ضمن شبكة كب� 

 

اقع التواصل االجتما�� �� جرائم االتجار بالبشر17  –حالة رقم     : استغالل مو

). وهو حسب بيانات بطاقة "اعرف عميلك " يمتلك مركز  2بدولة () ومقيم  1ورد تصر�ح بالش��ة �� شأن املدعو (أ) يحمل جنسية دولة (

عالج طبي�� وصالون حالقة للنساء.  بخصوص أسباب التصر�ح، ات�ح أن املع�ي باألمر تلقى مبالغ مالية هامة ع�� حسابھ البن�ي املفتوح  

قيمة هذه التحو�الت خالل ف��ة زمنية لم ) �عنوان "هبات" وذلك ع�� مكتب صرافة، بلغت  2) من �خص (ب) مقيم بدولة (1بدولة (

دوالر. بدراسة الكشوفات البنكية الراجعة للمدعو (أ)، ات�ح وأن املع�ي باألمر قد قام، مباشرة إثر تحصيلھ    500000تتجاوز السنة  

ملدعو (ج)، املدعو (د)،  لألموال، بإصدار عّدة ص�وك بنكية لفائدة شر�ات ط��ان وو�االت أسفار وعدد من األ�خاص، ع�� غرار �ل من ا

 املسماة (ك) واملسماة (غ). 

كما ات�ح أن الص�وك الصادرة عن حساب املدعو (أ) لفائدة شر�ات الط��ان وو�االت األسفار �� ذات مبالغ مالية هامة بحيث �ستخلص  

 أن هاتھ العمليات مثلت ع�� ما يبدو عمليات استخالص لتذاكر ألك�� من �خص.

ا�حدود واألجانب من أجل موافا��ا بكشف �� التحر�ات ا�حدودية امل�جلة    إدارةاملالية �� مرحلة الحقة مراسلة    تولت وحدة التحر�ات

خالل الثالث سنوات األخ��ة، وذلك ل�ل من املدعو (أ) وعدد من األ�خاص الذين �انوا قد استفادوا من مبالغ مالية صادرة عن حساب 

 عو (ج)، املدعو (د)، املسماة (ك) واملسماة (غ)، بحيث تّم الوقوف ع�� ما ي��: املع�ي باألمر، ع�� غرار �ل من املد

ا�حدود واألجانب من أجل موافا��ا بكشف �� التحر�ات ا�حدودية امل�جلة    إدارةتولت وحدة التحر�ات املالية �� مرحلة الحقة مراسلة  

�خاص الذين �انوا قد استفادوا من مبالغ مالية صادرة عن حساب خالل الثالث سنوات األخ��ة، وذلك ل�ل من املدعو (أ) وعدد من األ

 املع�ي باألمر، ع�� غرار �ل من املدعو (ج)، املدعو (د)، املسماة (ك) واملسماة (غ)، بحيث تّم الوقوف ع�� ما ي��: 

� تحديد �سق سفر املعني�ن باألمر  أفضت مقارنة التحر�ات ا�حدودية ل�ل من املسماة (ك) واملدعو (ج) واملدعو (د) واملسماة (غ) ا�  -

 وجهات فقط دون أن تتجاوز الف��ات الفاصلة ب�ن السفرات بضعة أيام.  5الذي ا�سم �شبھ منتظم مع تداولهم ع�� 
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املدعو (أ) بتحر�ا��م  بمقارنة توار�خ تحصيل �ل من املدعو (ج)، املدعو (د)، املسماة (ك) واملسماة (غ)، لص�وك صادرة عن حساب    -

ا�حدودية، ات�ح وأن هاتھ العمليات املالية قد سبقت أو تلت مباشرة توار�خ سفرهم �� �ّل مّرة، بحيث يرجح أن األموال ال�ي �ان قد  

ار��ا، وهو  استفاد م��ا املعنيون باألمر والصادرة عن حساب املدعو(أ)�� مقابل �خدمات قدمت ع�� ما يبدو بالدول ال�ي تداولوا ع�� ز�

ما من شأنھ أن يفسر العمليات املالية ال�ي سبقت سفرهم عبارة عن "عر�ون"، وأن العمليات املالية ال�ي تلت سفرهم عبارة عن "دفع  

 لبا�� مستحقا��م املالية". 

التواصل    - موقع  ع��  صفحتھ  باألمر «Facebook» االجتما��بز�ارة  املع�ي  أن  العال  ات�ح  مركز  باستغالل  وصالون  يقوم  الطبي��  ج 

 ا�حالقة للنساء، الستقطاب الز�ائن واستدراجهم من أجل ممارسة البغاء. 

القانون من أجل التحري حول �ل من املدعو (أ) واملدعو (ج)   إنفاذاحدى جهات   تولت وحدة التحر�ات املالية �� مرحلة الحقة مراسلة  -

) مخصص لتعاطي البغاء، وأن �ل من املدعو (ج) واملدعو 1عو (أ) تدير من�ل بدولة (واملدعو (د) واملسماة (ك) واملسماة (غ)، ات�ح أن املد

) وذلك بقيادة املدعو (أ) لفائدة 6) و(5)، (4)، (3)، (2دول (  5(د) واملسماة (ك) واملسماة (غ)، ينشطون ضمن شبكة مختصة �� الدعارة بـ  

 املدعو (ب). 

 

 االستغالل االقتصادي لألطفال واالشتباه �� االنتماء إ�� تنظيم إرها�ي: 18 –حالة رقم  

�جمعية قرآنية تأوي مجموعة    ) طلب �عاون وط�ي من أجل التحري حول النشاط املا�� 1ورد ع�� وحدة التحر�ات املالية بدولة (

طفل    42تصادي، حيث تّم العثور ع��  من األطفال والشبان �� ظروف غ�� مالئمة و�تعرضون لسوء املعاملة ولالستغالل االق

والنظافة    27و ال�حة  �ستجيب ألد�ى شروط  ال  �� ظروف  القرآنية،  للمدرسة  التا�ع  املبيت  بنفس  أ��م ُيقيمون  تب�ن  راشد 

والسالمة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما يتعرضون للعنف وسوء املعاملة و�تم استغاللهم �� مجال العمل الفال��  

 .بناء و�تم تلقي��م أف�ارا وممارسات متشددةوأشغال ال

بخصوص نتائج التحليل املا�� وحجم التدفقات املالية واملتحصالت ا�جرمية، ات�ح أن حساب ا�جمعية لم ��جل أي عملية  

بحوا��   اإلجمالية  قيم��ا  بمبالغ هامة قدرت  مالية  ا�جمعية عمليات  صاحب  حسابات  ح�ن �جلت   �� دوالر   370000مالية 

 طبيعي�ن وو�االت أسفار ومنظمات أخرى.  أ�خاص لوقوف ع�� عالقات مشبوهة مع وا

تجميد األموال واألصول الراجعة لرئيس  ، و إحالة امللف ع�� أنظار النيابة العموميةأفضت إ��  نتائج التحر�ات املالية

والتنظيمات والكيانات املرتبطة با�جرائم  لأل�خاص   إدراج املنظمة ورئيسها ضمن القائمة الوطنية، حل ا�جمعية، و املنظمة

 .اإلرهابية

 



سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 89       

 

 
 

 املبحث الثالث: أهم مؤشرات االشتباه 

 مؤشرات متعلقة بإجراء املعامالت املالية

 مؤشرات عامة  .1

I. ��التعامالت املالية امل�جلة ع�� ا�حساب ال يتناسب مع وظيفة املشتبھ فيھ. إجما 

II.   شراء عقارات ومنقوالت ذات قيمة عالية خالل ف��ة زمنية وج��ة بأسماء املشتبھ ��م أو أسماء ذو��م بقصد إخفاء طبيع��ا

 وا�حيلولة دون اكتشاف مصدرها.

III.  ملشتبھ فيھ مع دخلھ الشهري.عدم ا�ساق التعامالت املالية امل�جلة ع�� حساب ا 

IV. .ز�ادة غ�� عادية �� ال��وة 

V.  .عمليات إيداع نقدي بمبالغ مالية كب��ة 

VI. .تحو�الت مالية واردة ع�� حسابات املشتبھ فيھ من مناطق حدودية ومن أ�خاص مختلفة وال تر�طهم أي عالقة 

VII.  :حر�ات مالية غ�� اعتيادية م�جلة ع�� حسابات 

 اتجارهم باألعضاء البشر�ة.أطباء: إلم�انية  •

اإلدار��ن العامل�ن باملستشفيات: إلم�انية استيال��م ع�� نماذج التقار�ر الطبية و�عض املعدات واألدوات ا�خاصة   •

تزو�ر مستندات رسمية    إجراءباملستشفيات مقر عملهم من أجل �سهيل   للقانون أو  مثل هذه العمليات ا�خالفة 

املر��ى  وخروج  دخول  وزارعة (مستندات  نقل  بتنظيم  املتعلق  القانون  ع��  للتحايل  وغ��ها)  الطبية  الشهادات   ،

 األعضاء البشر�ة.

ذو مواقع وظيفية هامة �جهات مرتبطة بجرائم االتجار �� البشر و��ر�ب    إدار��نأ�خاص ذو مناصب حساسة أو   •

الصلة، وتقديم �سهيالت ل�حصول    املهاجر�ن مثل السفارات، والقنصليات، و�عض الوزارات وا�جهات ا�ح�ومية ذات 

 ع�� �عض الوثائق الالزمة لل�جرة أو االتجار بالبشر. 

 جمعيات ناشطة �� حماية األطفال والنساء ذي ا�حاالت الصعبة.  •

 فتح ا�حساب ب مؤشرات اشتباه متعلقة .2

نفس البيانات والعناو�ن والبيانات الوظيفية �جميع    إعطاءيتم فتح حسابات مختلفة مرتبطة بنفس املستفيد أو الوكيل و�تم   

 ا�حسابات.

 أو كيان ما قد تم ر�ط اسمھ أو معلومات عنھ بجر�مة سابقة أو ��جل جنائي،   
ً
إفادة تقار�ر املصادر املفتوحة بأن �خصا

 تلك املتعلقة باالتج
ً
 ار بالبشر أو ��ر�ب املهاجر�ن.خاصة

فتح حسابات لعمال أجانب أو طالب، حيث ي�ون صاحب العمل أو و�الة التوظيف الو��ي ع�� ا�حساب أو �� مرافقة صاحب  

 ا�حساب دائما إ�� البنك. 

 محاوالت فتح ا�حسابات باستخدام مستندات تبدو مزورة من قبل أجانب. 

ل   ا�حقيقي  املستفيد  أو  العميل  سيقوم  انتماء  أنھ  العميل  إفادة  أو  املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  باإلتجار  �ش��ر  ومناطق  دول 

 بالتعامل مع مناطق �ش��ر بتلك ا�جرائم.
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اختالف ا�جنسية ب�ن املو�ل وصاحب ا�حساب والسيما عند انتماء ال�خص األجن�ي لدول تتف��ى ف��ا جرائم االتجار �� البشر   

 أو ��ر�ب املهاجر�ن.

العنوان والسيما عند    بيانات  أو  ا�حساب  وراء فتح  للسبب  حقيقية  معرفة  واالرتباك وعدم وجود  القلق  يبدو عليھ  العميل 

 .أخراصطحابھ من قبل �خص 

 مع عدم وضوح الغرض من فتح ا�حساب أو مصدر األموال أو قيم العمليات ال�ي ستتم ع�� ا�حساب. 
ً
 صغر سن العميل �سبيا

جمة أو إعطاء اإلرشادات إ�� صاحب ا�حساب أثناء ال�حب أو إيداع األموال �� ا�حساب املصر��؛ والسيما  يقوم طرف ثالث ب��  

 بحيازة الهو�ة ا�خاصة بالعميل. 
ً
 �� أوقات الذروة املصرفية، وقد يقوم طرف ثالث دائما

ال   نفس   �� يقيمون  أو  متجاورة،  بلدان  من  مختلفة  ت�ون  جنسيات قد  من  أجانب،  أ�خاص  فنادق/نزل  قيام   �� أو  عنوان، 

 . structuringمتواضعة؛ بإجراء معامالت مالية، �� صورة شب��ھ �عمليات التجزئة  

من مدن مختلفة ال يقيم ف��ا العميل أو يزاول ف��ا أعمالھ، ثم يتم �حب األموال �سرعة (نفس اليوم مثال) �عد    إيداعاتتلقى   

 ي وا�ح.دون وجود غرض تجارى أو اقتصاد  اإليداعاتإجراء 

 املعامالت املالية املتكررة، ال�ي ال تتفق مع النشاط واملهن التجار�ة ال�ي يمارسها العميل،   

عمليات �ش�� لتوف�� دعم لوجيس�ي ع�� مجموعة كب��ة من األفراد (ع�� سبيل املثال، دفع مقابل السكن واإلقامة، واستئجار   

 وشراء كميات كب��ة من الطعام).  املركبات، 

 من الذهاب إ�� البنك.ال�حب و  
ً
 اإليداع املتكرر من الصراف اآل�� قد تصل إ�� حد ال�حب اليومي، بدال

   �� العامل�ن  النظراء  من  بكث��  أك��  األر�اح/الودائع  ت�ون  حيث  التجاري،  النشاط  مع  يتناسب  وال  م��ر  غ��  حياة  أسلوب 

 املهن/األعمال املماثلة.

 مقدما والسيما من خالل �غذي��ا من أماكن مختلفة من داخل الدولة.االستخدام املتكرر للبطاقات املدفوعة  

بنشاط    األجنبيةالقيام بتعامالت لبيع وشراء العمالت األجنبية بصورة متكررة دون التعرف ع�� مصدرها أو عالقة العمالت   

 العميل. 

 بالتحو�الت املالية  مؤشرات اشتباه متعلقة .3

 تحو�ل األموال.استخدام شر�ات الصرافة وشر�ات  

 استخدام عدة طرق لتحو�ل األموال وا�حواالت ال��يدية.  

 مستندات العميل من��ية وغ�� سار�ة وخاصة تأش��ة اإلقامة بالبلد املراد ��ا صرف تحو�ل م��ا أو صرف شيك ف��ا.  

 يعة العالقة.تحو�الت مالية �عمالت أجنبية من �عض الدول ال��ية إ�� أ�خاص بقرى فق��ة دون التعرف ع�� طب 

عدم تناسب التعامالت املالية ا�خاصة باإلناث وخاصة من فئات عمر�ة صغ��ة مع طبيعة �شاطهن أو قيامهن بتحو�ل أو تلقى   

 أموال ال تتناسب مع ذلك النشاط من و��� ا�خارج. 

 ا�حسابات وطال�ي عمليات التحو�الت املالية من جنسيات �ش��ر باإلتجار بالبشر  

خارجية متكّررة، مع عدم وجود أعمال تجار�ة أو غرض قانو�ي وا�ح يتفق مع �شاط العميل، وت�ون موجهة  تحو�الت مالية   

 إ�� الدول األك�� عرضة �خطر جرائم االتجار بالبشر، و��ر�ب املهاجر�ن.

 أو شر�ات مدفوعات العمالت االف��اضية.  اإللك��ونيةتلقى تحو�الت متكررة من شر�ات املدفوعات  
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تلقي تحو�الت مالية متعددة من أ�خاص أجانب داخل الدولة مع عدم وجود مهنة ثابتة �� البلد أو �ون ال�خص    إرسال أو 

 ا�حول أو ا�حول إليھ حاصل ع�� تأش��ة سياحية قص��ة. 

 إرسال عمالء متعددين، ال عالقة ببعضهم البعض، لتحو�الت مالية إ�� نفس املستفيد.  

 رسمية ع�� م�اتب غ�� مقننة.تحو�الت مالية بطرق غ��  

 تحو�الت بنكية دولية من أ�خاص مختلفة ومن عّدة دول أجنبية. 

 صعو�ة التعرف ع�� الغرض االقتصادي من تحو�ل األموال.  

الهاتف ا�حمول   ��    إجراء��    mobile walletsاستخدام محفظة  ب�ن املتعامل�ن دون وجود عالقة وا�حة والسيما  تحو�الت 

 ن الدولة.أماكن مختلفة م

 ، �غض النظر عن املبالغ ال�ي يتم تحو�لها. اإلقليمتحو�الت إ�� دول معروفة بأ��ا ع�� طرق ��ر�ب البشر الرئيسية ��  

 من و��� العمالء الذين �عملون �� مجال النقل والصناعات اللوجستية دون أسباب وا�حة. اإليداعاتالتحو�الت/ 

 من األفراد/الشر�ات املوجودة �� القرى أو املواقع ا�جغرافية املعروفة بتسهيل ال�جرة غ�� املشروعة. اإليداعاتالتحو�الت/ 

 تحو�الت إ�� أ�خاص/كيانات �� دول مرتفعة ا�خاطر ومعروفة باالتجار �� األعضاء البشر�ة. 

 ج". قيام عمالء بتحو�ل أو تلقى مبالغ كب��ة إ�� �خصيات اعتبار�ة و�ذكر �� الغرض "عال  

 مؤشرات اشتباه متعلقة بإجراء املعامالت ذات الصلة بجرائم االستغالل ا�جن��ي  .4

االستغالل    قسري،  (عمل  الواحدة  الدولة  حدود  وداخل  الدول  ب�ن  بالبشر  االتجار  هناك  ا�حضر،  إ��  الر�ف  من  االنتقال 

 ا�جن��ي).

تجميل وخالفھ مع طبيعة النشاط املعتاد لهم، أو  عدم تناسب التعامالت املالية لبعض ال�خصيات االعتبار�ة كصالونات ال 

 قيام أجانب بالتعامل ع�� تلك ا�حسابات.

ورود �عض املعلومات السلبية ع�� مصادر املعلومات املفتوحة �شأن قيام أحد العمالء بجرائم االستغالل ا�جن��ي أو تزو�ج   

 الفتيات. 

لة الزواج من أجانب (ع�� سبيل املثال �ش��ط �عض الدول  إصدار منتجات أو خدمات مصرفية �ش��ط ا�حصول عل��ا �� حا  

 سنة). 25إصدار شهادات ادخار ملص�حة الزوجة إذا تجاوز فرق العمر 

ص�وك لفائدة شر�ات ط��ان وو�االت أسفار من طرف �خص واحد بصفة مستمرة و�مبالغ مالية هامة بحيث تمثل    إصدار 

 ن �خص. هذه العمليات، عمليات اقتناء تذاكر ألك�� م

 مؤشرات اشتباه متعلقة بإجراء املعامالت ذات الصلة بجرائم العمل القسري  .5

 املدفوعات إ�� و�االت العمل أو توظيف الطالب وال�ي ال تتوافق مع طبيعة أعمالهم أو إ�� أطراف تبدو غ�� ذات صلة. 

 ية �� االتجار بالبشر. ذات ا�خطورة العال األقاليمالتعامالت املالية مع و�االت التوظيف �� الدول أو  

 بم�حو�ات نقدية أو أية تحو�الت ل�خارج لذو��م أو أية عمليات أخرى ع�� حسابا��م.   األجانبعدم قيام العمال  
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 مؤشرات اشتباه متعلقة بإجراء املعامالت ذات الصلة بجرائم االتجار �� األعضاء  .6

واملهني�ن الطبي�ن والعامل�ن �� املستشفيات وال�ي ت�ون غ�� متناسبة مع العمر  اإليداعات النقدية من/إ�� األطباء واملمرض�ن   

 أو ا�خ��ة.

 وجود �عامالت غ�� م��رة ب�ن ا�جمعيات ا�خ��ية أو العامل�ن ��ا والعامل�ن �� املهن الطبية.  

 التعرف ع�� سبب ذلك.  قيام العميل بمعامالت مالية يبدو م��ا دوره �وسيط ب�ن أ�خاص متعددين ومؤسسات عالجية دون  

االشتباه �� قيام املراكز الطبية والسيما الصغ��ة �شراء معدات طبية بمبالغ قد ال تتناسب مع رأسمالها أو �عامال��ا أو طبيعة   

 �شاطها الفع��.

 ورود أخبار سلبية عن سوء استخدام حساب طبيب/مستشفى �� إجراء عمليات نقل أعضاء بصورة غ�� قانونية. 

 طباء واملمرض�ن والعامل�ن �� ا�جال الط�ي بمعامالت مالية �عمالت أجنبية مع �ون أصل األموال غ�� معروف. قيام األ  

التعرف ع�� معلومات لعمالء �� املؤسسة املالية عن طر�ق وسائل التواصل االجتما�� �ش�� إ�� قيامهم بتسهيل عمليات زراعة   

 األعضاء.

 املعامالت ذات الصلة بجرائم ��ر�ب املهاجر�ن مؤشرات اشتباه متعلقة بإجراء  .7

 املعامالت املالية من األفراد/الشر�ات املوجودة �� املدن ا�حدودية، بصورة ال تتناسب مع طبيعة �شاطهم.  

 معلومات قد ترد ملسئو�� املؤسسة املالية عن مهر�ي البشر داخل منطقة جغرافية محددة.  

من    عدد  خالل  من  مالية  إيداعات  و��ر�ب  إجراء  بالبشر  باإلتجار  معروف  م�ان   �� واحد  �خص  حساب   �� األ�خاص 

 املهاجر�ن، أو �� نقاط حدودية.

محل إقامة العميل بمنطقة سكنية �عرف ع��ا وجود تركز من املغ��ب�ن وخاصة املنتم�ن �جنسيات معينة معروف ع��ا ال�جرة   

 إ�� الدول األجنبية.
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 الفصل ا�خامس 

التعاون الدو�� مل�افحة جرائم غسل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �� منطقة الشرق األوسط  

 وشمال أفر�قيا 

أفضل املمارسات �� م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وموقف دول املنطقة   املبحث األول: التعاون الدو�� و

  �ت�حو   ،املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر   االتجار   جرائم  عن   الناتج   األموال   غسل  جرائم  م�افحة  �� إطار  هام   محور التعاون الدو��    يمثل

و�عت�� املمارسات ال�ي �سود �� هذا اإلطار من أهم    ، خالل إعداد هذا التقر�ر   من  عل��ا  طالعاال   تم  ال�ي   الدراسات  خالل   منذلك  

 . العوامل املساعدة ع�� م�افحة جرائم غسل األموال الناتج عن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن

 عدد  ،أفر�قيا  وشمال   األوسط   الشرق   منطقة  ��   األعضاء  ول دال   تناولت  وقد
ً
ضمن    اإلجراءاتمن    ا إدراجها  يمكن  ال�ي  الفعالة 

  املؤتمرات   ��   املشاركةسبيل املثال، الت�جيع ع��    ع��   ، و��ر�ب املهاجر�ن   بالبشر   االتجار   جرائم  م�افحة�� سبيل    الفض��   املمارسات

  هذه  تجمع  متعددة   وطنية   عمل  ورش   �عداد و   ،بامل�افحة  ا�ختصة  ل�جهات  محلية  مؤتمرات  وعقد  الصلة،  ذات  والدولية  اإلقليمية

  باإلتجار   الصلة  ذات  املالية  التحر�اتو   ناقشة املوضوعات الهامة بي��ا مثل التعاون وتبادل ا�خ��ات واملعلوماتمل   صعيد  ��  ا�جهات

ا�جوانب املرتبطة بامل�افحة مثل موضوع   �عض  بأهمية   ا�ختصة  ا�جهات   هذه   منتس�ي   فهم  �عز�ز   ��دف  املهاجر�ن،  و��ر�ب   البشر   ��

بالبشر    جرائم  ��  األصلية  للتحقيقات  املواز�ة  املالية  التحقيقات  استخدام   وأفضل   ا�خ��ات  تبادلو   املهاجر�ن،   و��ر�باالتجار 

قات  عن  والكشف  التعقب  �شأن  املمارسات
ُ
  جانب  إ��  بالبشر،   واإلتجار  املهاجر�ن  ب��ر�ب  املرتبطة  املشروعة  غ��  املالية  التدف

 .ا�جر�مت�ن  ب�لتا   املرتبطة  املشبوهة  املالية  املعامالت   عن   الكشف  ��   املالية   املؤسسات  بھ  تقوم  أن  املمكن   من   الذي   الدور   ع��   التأكيد 

تبادل  الواردة ع�� استبيان طلب املعلومات �عض املمارسات الفض�� فيما يتعلق بموضوع    الردود  أفردتإ�� ما سبق،    باإلضافة

و��ر�ب   بالبشر  اإلتجار  بجر�م�ي  املرتبطة  األصلية  وا�جرائم  األموال  غسل  جرائم  محار�ة   �� ا�ختصة  ا�جهات  ب�ن  املعلومات 

  ، فعال   دو��  �عاون   سبيلنشيط استخدام القنوات املتوفرة ��  ��ا األجنبية وتاالتعاون األم�ي مع نظ��   إطار  ضمن   وذلكاملهاجر�ن،  

 مثل: وذلك 

 اإلن��بول؛  قناة  استخدام 

 العرب؛ الداخلية وزراء اتصال شعبة� ا�خاصة التواصل  آلية استخدام 

 السفارات  لدى   املعتمدين األجانب االتصال   ضباطآلية التواصل مع  استخدام 

  التنفيذ   لدولة  يتيح  مما(  والقضائية  القانونية  املساعدة  طلبات  إصدار  عند  مفصل   �ش�ل   الوقائع  وسرد  تحديد  ضرورة 

 .املطلوب  بالش�ل  اإلجراءات لتنفيذ وذلك  ، )املهاجر�ن  و��ر�ب  البشر ��  االتجار  جر�مة ب�ن   ا�حاالت حسب التمي�� 

 . ا�حاجة عند إل��ا للرجوع  األفعال ��ذه خاصة بيانات قاعدة  ع��  حصول ا� ضرورة 

  ع��  قانونا  ا�حددة   العقو�ات   تن�يل  ��  للوقت  ر�حا   القضائي،  التعاون   طلبات  بتدب��   املرتبطة   للوثائق   الالمادي  التبادل  

 .ا�جر�مة ومتحصالت عائدات واستعمال  باالنتفاع لهم الفرصة إتاحة عدم  مع امل��م�ن،

  رفض   حاالت  تقليص   قصد   ��ا،   امل�حقة  وال��وتو�والت  الدولية  االتفاقيات  مع  ومالئم��ا  الوطنية  التشريعات  تطو�ر  

 . الوطنية التشريعات �� إجرائي  قانو�ي إطار وجود  لعدم  الدو��  التعاون 

   الوطنية االس��اتيجيات  �� بالبشر واالتجار الشرعية غ�� ال�جرة منع بخصوص  صر�حة بنود  إدراج 
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عدد طلبات التعاون الدو�� ال�ي قامت �عض وحدات    ب�ن  مقارنة  إجراء� و   املعلومات  طلب  استبيان  تحليل   خالل  ومن  آخر،   جانب  من

التصار�ح بالش��ة أو    دبإرسالها ا�� الوحدات املالية النظ��ة األخرى �عد  أفر�قياالتحر�ات املالية �� منطقة الشرق األوسط وشمال  

بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، ات�ح أن طلبات  واملتعلق  2019و  2014ال�ي توصلت ��ا خالل الف��ة ب�ن    اإلخطارات ة بجرائم االتجار 

�أق��ى    %7لم تتجاوز �سبة    أفر�قيا التعاون الدو�� املرسلة من قبل وحدات التحر�ات املالية �� منطقة الشرق األوسط وشمال  

تصار�ح بالش��ة توصلت ��ا   7�ل    ال�ي توصلت ��ا خالل نفس الف��ة، أي أنھ ع��  اإلخطاراتتقدير من مجموع التصار�ح بالش��ة أو  

احدى وحدات التحر�ات املالية، قامت بإرسال طلب �عاون دو�� واحد فقط �� ح�ن أن جر�مة االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ��  

 جر�مة ع�� وطنية أو عابرة ل�حدود وعادة ما �شمل أك�� من دولة. 

  أفر�قيا ات�ح أيضا أن عدد طلبات التعاون الدو�� ال�ي تّم تبادلها ب�ن دول مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  و 

(MENAFATF)    ��ودول مجموعة العمل املا(FATF)    ��فاقت بكث�� طلبات التعاون الدو�� ال�ي تّم تبادلها ب�ن دول مجموعة العمل املا

مجموعة العمل املا��    أو   (GIABA) أفر�قياودول مجموعة العمل املا�� لغرب    (MENAFATF)  أفر�قيا وشمال    ملنطقة الشرق األوسط 

  .(ESAAMLG)  أفر�قيالشرق وجنوب 

وطلبات التعاون الدو�� املتعلقة بجرائم االتجار بالبشر    اإلخطاراتعدد التصار�ح بالش��ة أو    )   5  -   ش�لال (  أدناه يو�ح   ي��   فيما 

خالل الف��ة    أفر�قياو��ر�ب املهاجر�ن ال�ي توصلت ��ا أو أرسل��ا �عض وحدات التحر�ات املالية �� منطقة الشرق األوسط وشمال  

طلبات التعاون الدو�� املتعلقة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن    )6  –   ش�ل(ال   يو�ح   كما   ،م2019  –م  2014  2014من  

ال�ي تبادل��ا �عض وحدات التحر�ات املالية لدول مجموعة العمل املا�� مع �عض وحدات التحر�ات املالية لدول مجموعة العمل  

طلبات التعاون الدو�� املتعلقة  )  7  –(الش�ل    و�و�ح  ، م2019  –م  2014خالل الف��ة    أفر�قيااملا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  

لغرب   املا��  العمل  مجموعة  من دول  ل�ل  املالية  التحر�ات  �عض وحدات  تبادل��ا  ال�ي  املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  بجرائم 

املا�� لشرق وجنوب  GIABA(  �قيا أفر  ل ESAAMLG(  أفر�قيا) ومجموعة العمل  دول مجموعة  ) مع �عض وحدات التحر�ات املالية 

 : 2019-2014خالل الف��ة من  أفر�قياالعمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
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السودان المغرب تونس لبنان

يو�ح عدد التصار�ح بالش��ة أو االخطارات وطلبات التعاون الدو�� املتعلقة بجرائم االتجار : 5الش�ل رقم 

األوسط بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ال�ي توصلت ��ا أو أرسل��ا �عض وحدات التحر�ات املالية �� منطقة الشرق 

2019-2014وشمال أفر�قيا خالل الف��ة من 

اشعارات تقاریر االشتباه

طلبات التعاون الدولي المرسلة

طلبات التعاون الدولي المستلمة
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طلبات التعاون الدو�� املتعلقة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ال�ي تبادل��ا �عض وحدات التحر�ات املالية    ا يخصأما فيم

وحدات  و   (ESAAMLG)أفر�قيا  مجموعة العمل املا�� لشرق وجنوب    ، ودول (GIABA)أفر�قيال�ل من دول مجموعة العمل املا�� لغرب  

املالية مج   ��   التحر�ات  وشمال  لدول  األوسط  الشرق  ملنطقة  املا��  العمل  (موعة  الف��ة    ) MENAFATFأفر�قيا   خالل 

مع أحد دول مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق  السنغال  طلب �عاون دو�� واحد من قبل  فقد اقتصرت ع��    م2019م إ��  2014من  

أفر�قيا  اثيو�يا وطلب�ن  ،  األوسط وشمال  من قبل  الشرق  طلب واحد  ملنطقة  املا��  العمل  مجموعة  من  مع دول  ليسوتو  من قبل 

 األوسط وشمال أفر�قيا.  

اقع    لتعاون الدو�� �� م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نلالتحديات واملعوقات الرئيسية  :  ثا�ياملبحث ال من و

 ا�حاالت العملية

بالبشر   .1 باالتجار  املرتبطة  املالية  التدفقات  مل�افحة  املنطقة  دول  ب�ن  التعاون  مجال   �� الرئيسية  واملعوقات  التحديات 

 و��ر�ب املهاجر�ن 

من التحديات والصعو�ات ال�ي تواجھ دول منطقة الشرق    �عٍض  التقر�ر إ��من هذا    من الفصل األول   سبق أن تطرق املبحث الثا�ي 

 األوسط وشمال أفر�قيا �� إطار التعاون الدو��، واملتمثلة �� الصعو�ات ال�ي �عوق هذه الدول �� تنفيذ االتفاقيات الدولية.

التحديات ال�ي �عوق    وصبخصال�ي تم استطالعها �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا    و�� هذا املبحث نتناول ردود الدول 

عدم تطابق التشريعات الوطنية ال�ي �عيق تبادل املعلومات  املعوقات األساسية ��  ب�ن  ن من  أ، حيث ذكرت  عملية التعاون الدو�� 

�� شأن القضايا ال�ي يقت��ي البحث ف��ا إجراء تحر�ات ع�� املستوى الدو��، بطء إجراءات التعاون الدو�� القضائي. كذلك أفادت  

كما أن   ، دول عدة  هذا النوع من ا�جرائم ي�ونوا �� الغالب من جنسيات مختلفة وتتم تلك الوقائع ��  مثل  امل��م�ن �� ذه الدول بأنه

أ��ا   ا�جرائم  األموالمن طبيعة هذه  نقل  من  �عتمد ع��  اكتشافها البد  أجل  وتتجاوز  ، ومن  دو�� فعالة  �عاون  استخدام وسائل 

��    العالقة ب�ن امل��م�ن  إثبات��  الهامة    األدلةوال�ي �عت�� كذلك من  التحقيقات املالية من  ا�حدود الوطنية، مثال ذلك استخدام  

، إال أن  االشتباه �ش�ل سريعمؤشرات  مما �ستلزم �عاون ب�ن جهات التحقيق املا�� �� الدول ا�ختلفة وتبادل املعلومات و   عدة دول 

 تحديات تواجھ أجهزة إنفاذ القانون �� مواجهة غسل األموال املتعلقة بجر�م�ي اإلتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �� �اال�ي: هناك 

0

1

2

3

4

5

ھولندا ألمانیا

ادل��ا �عض وحدات يو�ح طلبات التعاون الدو�� املتعلقة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ال�ي تب: 6ش�ل رقم 

نطقة الشرق التحر�ات املالية لدول مجموعة العمل املا�� مع �عض وحدات التحر�ات املالية لدول مجموعة العمل املا�� مل

201االوسط وشمال أفر�قيا خالل الف��ة 

طلبات التعاون الدولي الصادرة من دول 
المجموعة

طلبات التعاون الدولي الواردة لدول 
المجموعة
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اإل  - لألنماط  السريع  ا�حقق�ن  التطور  سرعة  األحيان  �عض   �� �سبق  وال�ي  ا�جرم�ن،  قبل  من  املعتمدة  واملسالك  جرامية 

إلحباطها، حيث ي��هن ا�جرمون اللذين يتعاطون لها ع�� مهارة عالية وذ�اء كب�� �� ابت�ار أساليب جديدة لتفادي اس��اتيجيات  

 ،محار���م من قبل أجهزة التحقيق واملتا�عة 

 اعدة إ�� وسائل التكنولوجيات ا�حديثة ال�ي تتطلب إجراءات بحث معقدة. ال�جوء بصفة متص -

عدم �عاون ال�حايا سواء خوفا من التنظيمات اإلجرامية ال�ي �ستغلهم أو خشية عدم بلوغ أهدافهم (ا�حصول ع�� مقابل   -

 بالنسبة للمهاجر�ن).   االستقبالمادي نظ�� �عاط��م للدعارة، الوصول إ�� بلد 

 .استخدام ا�جرم�ن للنقد وتحا��ى القطاع املصر�� مما يؤدى إ�� إخفاء التدفقات النقدية -

 .عدم وجود نقاط اتصال وطنية محددة ومعروفة مل�افحة جرائم االتجار وال�جرة -

 .عدم تحديد وتحليل املعامالت املتعلقة باالتجار �� البشر و��ر�ب املهاجر�ن لدى القطاع ا�خاص -

،  أفر�قيا منطقة الشرق األوسط وشمال  أن دول  كذلك يت�ح جليا،  املعلومات  طلب  استبيان  الردود الواردة ��    ومن خالل تحليل 

ب�ن وحدات التحر�ات املالية وسلطات  �عا�ي من   التعاون الوط�ي خاصة   ��   إنالقانون، حيث    إنفاذنقص ع�� مستوى الفعالية 

،  م مباشر��ا من قبل وحدات األمن مع نقص �� التعاون مع وحدات التحر�ات املالية (التحليل املا�� املوازي)تت أغلب القضايا ا�حالة  

ة وتتبع الشب�ات وا�جرم�ن والتعامل ب�ن ا�جرم�ن أنفسهم و�عاو��م �� تنفيذ مختلف مراحل  ا�جر�م  اكتشافصعو�ة  مع اعتبارات  

أيضا ات�ح أنھ من أهم الوسائل للكشف عن األ�خاص  يصعب مهمة هذه ا�جهات.    املراحل ا�جر�مة واالش��اك �� تداخل �عض  

ضعف املوارد والوسائل  ، كما أن  ممكنة لوحدات التحر�ات املاليةاملتورط�ن �� مثل هذه ا�جرائم هو سماع ال�حايا و�� وسيلة غ��  

  ، وهوال�ي �ساعد �� عملية التتبع واملالحقة مع ا�حاجة ا�� وجود أجهزة حديثة �ستخدم �� �عقب ا�جرم�ن وا�حسابات واملتحصالت 

 عن ا�املالية العاليةما يخلق م��ة �سبية للمجرم�ن الذين يتمتعون باملقدرة 
ً
حاجة ا�� تدر�ب ال�وادر العاملة �� مجال إنفاذ  ، فضال

متا�عة ومراقبة    و�ةصعتلعب دور كب�� ��  ا�حدود الواسعة للدول  . من جانب آخر، نجد أن  ودعمهم باملهارات الفنية الالزمة   القانون 

 واملتاجر�ن �� البشر.  املهر��ن

بالبشر و��ر�ب   .2 املرتبطة بجرائم االتجار  إقليمية تتضمن قائمة األ�خاص والكيانات  بيانات  إ�شاء قاعدة  مق��ح حول 

 أفر�قياوشمال   األوسطاملهاجر�ن �� منطقة الشرق 

يق��ح الدو��  املستوى  ع��  والتعاون  التنسيق   �عز�ز  اطار  و   ��  األ�خاص  قائمة  تتضمن  إقليمية  بيانات  قاعدة  الكيانات  إ�شاء 

 واإلشراف    اإل�شاءمهمة  إسناد و يتم   أفر�قياو شمال  األوسطاملرتبطة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �� منطقة الشرق 

اإلقليمية دون   ا�� ا�جموعة  املذ�ورة  املنصة  ال   إم�انيةي�ون ألي طرف    أنع��  املعطيات واملعلومات  ي بحوزة دولة  �االطالع ع�� 

الذوات املعنو�ة املراد    أو�انت هو�ة ال�خص الطبي��    أنيتمثل دور املنصة �� مخاطبة قاعدة بيانات الدول لالطالع    إنماأخرى،  

بمع�ى    )البلوكشاين   سة الكتل (سل   ��ر�ب املهاجر�ن و �� �عتمد ع�� نظام  أواالس��شاد ع��ا قد تورطت �� قضايا اتجار باأل�خاص  

�عتمد   األنظمةطر�قة التخاطب ب�ن  أن تضمن سر�ة املعلومات ا�خاصة ب�ل دولة دون وجود مشرف مباشر ع�� املنصة حيث  أ��ا

  أو طرف آخر االطالع ع�� محتو�ات املنصة    أي ي�ون بمقدور    أن ع�� �ون �ل دولة تضع قاعدة بيانا��ا للتخاطب مع املنصة دون  

طرف    أي صلب املنصة وليس بمقدور    األنظمة عملية تخاطب ب�ن    أيسر�ة االطالع ممكنة ا�� جانب ��جيل    أندة البيانات، كما  قاع

 التواصل مع املنصة. أوعملية االطالع  إ��اء 
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الكيانات املفتش ع��ا دوليا ��    أو تولت ترك�� عدد من املنصات املتعلقة باأل�خاص    اإلن��بول نذكر وان منظمة الشرطة الدولية  

مشا��ة قصد    نظم�عض املناطق ع�� مستوى العالم تولت ترك��    أنعديد ا�جرائم، كما تب�ن من خالل عملية تحليل االستبيان  

 سويسرا.ا و املتورط�ن �� قضايا خط��ة كهولند األ�خاص املساعدة �� الكشف املبكر عن 

مل�افحة    اإلقلي�يسي�ون سابقة لتعز�ز التعاون    أفر�قيا وشمال    األوسطمنصة خاصة بمنطقة الشرق    إ�شاء  إنوجب التأكيد  و هذا  

مثل هذه قواعد البيانات املش��كة، علما    إ�شاءو    إعداد مثل هذه ا�جرائم ا�خط��ة وسيعطي دفعا �جموعات إقليمية أخرى قصد  

املعلومات ا�خاصة ب�ل دولة ست�ون محمية نظرا ل�ون قاعدة البيانات ا�خاصة ��ا    أنضع لسيطرة أي دولة كما  و أن املنصة ال تخ 

مثل هذه املنصة لن يؤثر    إ�شاءالتخاطب معها و هذا للتسريع �� ا�حصول ع�� املعلومة، كما  نذكر وان    إنماال يمكن االطالع عل��ا و  

والسرعة بالنسبة لوحدات التحر�ات املالية قصد الكشف    فعاليةبل سيعطي مز�دا من ال   ة إيجمونتا�ختص بمجموعع�� التعاون  

ومدى ارتباطهم بجرائم خط��ة ع��    و�قلي�ي والكيانات املتورطة �� جرائم غسل أموال  ع�� مستوى وط�ي      األ�خاص املبكر عن  

 و��ر�ب املهاجر�ن.  االتجار بالبشر عالقة مباشرة بجرائم 

 و��ر�ب املهاجر�ن:االتجار بالبشر منصة م�افحة جرائم  إ�شاءهذا و�ب�ن الرسم البيا�ي التا�� عملية 

  

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                               

 
 

 

 

املتاحة باملعطيات املنصة تمو�ل  

  ع�� املعلومات املطلو�ة االطالع
 

املهاجر�ن  و��ر�ب باأل�خاص االتجار  م�افحة ملنصة  املعلوماتية الهندسة  

 

Network 
BLOCK CHAIN 

الدول ع�� املشاركة ف��ا  وحثاملنصة  إل�شاءا�جموعة  دور   

د دولة    

 

ج دولة    

 

ب دولة   

 

 دولة أ 
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أفضل املمارسات  التوصيات  و

توصيات أخرى تم    باإلضافة إ��  التقر�ر،�حتوى هذا    البحث والتحليل   من خاللالدراسة    الواردة �� هذه  استنتاج التوصيات  تم

 لفائدة املشروع  استخالصها خالل ا�جلسة ال 
ً
ع�� هامش ورشة التطبيقات ال�ي أقام��ا ا�جموعة بمدينة القاهرة،  �ي أقيمت خصيصا

  م،  2019جمهور�ة مصر العر�ية، يوليو  
ً
وقد تم تناول هذه التوصيات    .متنوعة  توصيات صادرة عن مصادر أخرى كما �شمل أيضا

 �� محاور 
ً
 وفيما ي��  وا�جهات املعنية بتنفيذها.، حسب موضوع التوصيةمقسمة  جميعا

ً
 :تفاصيلها كما سبق آنفا

 عملية التقييم الوط�ي للمخاطر �عز�ز نتائج محور 

 تضم�ن جرائم االتجار �� البشر أو ��ر�ب املهاجر�ن �� تقار�ر التقييم الوط�ي للمخاطر املعد بواسطة الدول. .1

اإلرهاب ا�خاص بالدول للتعرف ع�� ما ان��ت إليھ الدول من تصنيف    األموال وتمو�ل الرجوع إ�� التقييم الوط�ي �خاطر غسل   .2

املدفوعات   إتمام  املشروعة وكيفية  ال�جرة غ��  �� ذلك طرق  بما  الدولة  داخل  املهاجر�ن  و��ر�ب  البشر   �� االتجار  مخاطر 

 وغ��ها. 

ال��   إعداد .3 خالل  من  املهاجر�ن  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  مل�افحة  وطنية  الوقاية  اس��اتيجيات  �شمل  هامة  مبادئ  ع��  ك�� 

 .وا�حماية واملالحقة والشراكة �� سبيل إرساء منظومة وطنية ملت�املة مل�افحة هذه ا�جرائم

 إنفاذ القانون  ختصة وجهات ا�جهات ا�دور �عز�ز محور 

 أهمية التوصيف القانو�ي ا�حدد ل�ل جر�مة من االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن.  .1

 و��ر�ب املهاجر�ن.االتجار بالبشر حث الدول ع�� إ�شاء إدارات وطنية متخصصة �� م�افحة جرائم  .2

طر�ق   .3 ا�ح��، وذلك عن  املستوى  ا�جر�مت�ن ع��  بم�افحة  املعنية  ا�جهات  ب�ن  تنسيقية  آلية  وجود  الأهمية  ات  كيان تأهيل 

 .وطنية األخرى تنسيق جهود ا�جهات الللعب دور أك�� ��    بم�افح��ا وتفعيلها ا�ختصة

القانون   إنفاذالبشر و��ر�ب املهاجر�ن �جهات أهمية العمل ع�� تحديث وتطو�ر مؤشرات االشتباه ا�خاصة بجر�م�ي االتجار ب  .4

 . تسهيل ضبط عصابات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نو�افة ا�جهات املعنية وذلك ل

ز�ادة التبادل التلقائي وتبادل املعلومات االستخبار�ة املالية �شأن عائدات االتجار بالبشر املساهمة �� غسل األموال وتمو�ل   .5

 . اإلرهاب

قائمة بأسماء املدن والقرى ال�ي �ش��ر ��ذا السلوك سواء أنماط جرائم اإلتجار �� البشر املعروفة �� الدولة وجرائم  إعداد   .6

 ��ر�ب املهاجر�ن. 

 إجراءات إنفاذ القانون والعدالة ا�جنائية.  ع��املهاجر�ن واإلتجار ��م، وال��ك��   الستغاللالتصدي بفعالية أك��  .7

سبيل    ع��  خرى األ ھ ليشمل الهيئات ا�ح�ومية  وتوسيع  الوطنية،هناك حاجة كب�� للتعاون الثنائي ب�ن جهات إنفاذ القانون   .8

التحر�ات   (وحدات  اإلجرامية  )،  املاليةاملثال   تمدد  فالشب�ات 
ً
يمكنو   محليا تبادل    ال  خالل  من  إال  فعال  �ش�ل  تفكيكها 

 املعلومات والعمليات مع ا�جهات املعنية. 

باألخص �� املؤسسات ا�ح�ومية والقطاع    املرتبط بقضايا االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن   تحس�ن إجراءات م�افحة الفساد .9

 العام.

 جرائم التجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن الدو�� �� م�افحة و  اإلقلي�ي تفعيل التعاون محور �عز�ز و 

 أهمية تجر�م االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وفقا لالتفاقيات الدولية. .1
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وتقو�ة   .2 املهاجر�ن،  و��ر�ب  بالبشر  االتجار  م�افحة عمليات  يخص  فيما  واملؤس��ي  القانو�ي  اإلطار  تقو�ة  الدول  ع��  ينب�� 

 التعاون الوط�ي والدو��.

 لسالم وامن �عض الدول، لذلك �عت�� أصبح اإلتجار بال  .3
ً
 للصراعات ومهددا

ً
وضع عقو�ات دولية  بشر و��ر�ب املهاجر�ن محر�ا

 ضد األفراد والكيانات املسؤولة عن االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن مسألة حتمية وضرورة قصوى. 

املوزعة  بالقبائل    ا�جر�مة  والرتباطللمش�لة  �ن أمر ضروري إليجاد حلول  تحليل شب�ات اإلتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر فهم و  .4

 �� ع�� عدة دول 
ً
 .الدول اإلفر�قيةخاصة

القانون وا�جهات املثيلة لها �� دول أخرى، وذلك للوقوف ع�� آخر املستجدات، وأفضل    إنفاذأهمية تبادل ا�خ��ات ب�ن جهات   .5

 األساليب ملواجهة وا�حد من تلك ا�جرائم. 

، وز�ادة دور التعاون ب�ن املنظمات  �عز�ز دور ومشاركة املنظمات الدولية �� مبادرات إنفاذ القانون اإلقليمية وحماية ا�حدود .6

 ار�ة هذه ا�جرائم. اإلقليمية �� سبيل مح

 لعائدات االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. تفعيل املالحقة القضائية   .7

العمل ع�� وضع اس��اتيجية إقليمية لدول ا�جموعة للتعاون �� مجال م�افحة هات�ن ا�جر�مت�ن والتوقيع ع�� اتفاقية موحدة   .8

وضع آليات �سمح بتبادل  )  1(عدد من البنود الهامة مثل:    �� م�افحة جرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن، ع�� أن �شمل 

التدر�ب املتبادل واملش��ك ل�وادر األجهزة   )2( املعلومات وتنسيق ا�جهود واإلنابة القضائية وتنفيذ األح�ام و�سليم ا�جرم�ن،

  ) إتاحة فرصة االنضمام4(  ا�جتمع،وضع برامج إلعادة تأهيل �حايا تلك ا�جرائم و�عادة دمجهم ��  )  3(املعنية بامل�افحة،  

�� حال رغب��ا    خارج دول مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا  من   دول أخرى وتوقيع االتفاقية بواسطة  

 االنضمام إل��ا.  ��

 و��ر�ب املهاجر�ن  جار بالبشر املؤسسات املالية وغ�� املالية �� جهود م�افحة االت محور أهمية دور 

و��ر�ب   .1 البشر   �� االتجار  م�افحة  مجال   �� املالية  املؤسسات  مجال   �� للعامل�ن  والتدر�ب  بالتوعية  خاصة  عناية  إيالء 

 ، و�شر الو�� ب�ن السلطات واملؤسسات املالية.واملهاجر�ن

التعرف ع�� العمليات ا�خاصة  قيام البنوك بمراجعة اإلجراءات والسياسات واألنظمة الداخلية �ش�ل يمك��ا من املساعدة ��   .2

 باالتجار �� البشر و��ر�ب واملهاجر�ن.

االتجار بالبشر و��ر�ب    الناتج عن وفهم مفصل للمخاطر    بفعالية �� تقييم   واملشاركة ا�خاطر وتفعيل التحليالت املالية    إدارة .3

 .ةكب��  املاليةوعوائده  ال يزال إ�� حد كب�� جر�مة خفيةألن االتجار بالبشر  املهاجر�ن، 

أية جر�مة من    موال أوا�جهات الرقابية بما �سفر عنھ أعمال التحري والفحص من قيام دالئل ع�� ارت�اب جر�مة نقل األ   إبالغ .4

 ا�جرائم ذات الصلة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن. 

خارجها) ألغراض    دولة أوا�ختصة (سواء داخل ال توف�� معلومات حول األفراد والكيانات ال�ي تنشط �� هذه ا�جر�مة ل�جهات   .5

 م�افحة هذه الظاهرة وتنفيذ العقو�ات.

وسائل   .6 والسيما  املفتوحة  املصادر  ع��  املتاحة  بالعمالء  ا�خاصة  املعلومات  ملتا�عة  االل��ام  بقطاع  داخلية  وحدات  إ�شاء 

 .Social Mediaالتواصل االجتما�� 

 ل املشهورة بجرائم االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن ملتا�عة التعامالت املالية الواردة م��ا.إعداد قائمة اس��شادية بأسماء الدو  .7
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 حور االجتما�� وحمالت التوعية العامةا�

حول   الو�� رفع  تخصيص حمالت �س��دف، و املنظمات غ�� الهادفة للر�ح �� قطاع أهمية ال��ك�� ع�� تأهيل وتدر�ب العامل�ن  .1

 . الناتجة ع��ماواآلثار السلبية  �ب املهاجر�ن، االتجار بالبشر و��ر ة خطور 

�حث ا�جتمعات ال�ي تضررت    �عاون مع ا�جهات ا�ختصةالهيئات ا�ح�ومية ومنظمات ا�جتمع املد�ي عمل حمالت  ع��يجب   .2

ا�جتمع من شأنھ أن   وعيةت كما أن ،  من اإلتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وتقديم معلومات عن �ل املتاجر�ن بالبشر واملهر��ن 

 والوطنية.  ا�حليةالبيانات ال�ي تم جمعها من قبل فرق إنفاذ القانون  ع��يؤثر �ش�ل إيجا�ي 

واستحداث    كذلك خلق ضرورة اهتمام ح�ومات الدول بوضع برامج �عمل ع�� تحس�ن مستوى املعيشة للطبقات الفق��ة و  .3

لل�جرة غ�� الشرعية بحثا عن    ي�جؤون مشروعات توفر فرص عمل بأجور مناسبة �ستوعب أبناء الطبقات املهمشة الذين  

 يقعون فريسة لسماسرة االتجار بالبشر. والذين حياة أفضل،  

ا .4 للر�ح  الهادفة  املنظمات غ��  امل�افحة. ومحار�ة  �� جهود  املد�ي و�شراكھ  ا�جتمع  توعية  ال��ر�ب  أهمية  �� عمليات  ملش��كة 

 واالتجار وعدم ال��ك�� ع�� األ�خاص الطبيعي�ن فقط. 

واألمم املتحدة �� التدخل ملعا�جة األسباب ا�جذر�ة ل��ر�ب    األور�يمثل اإلتحاد    قليميةأهمية مشاركة املنظمات الدولية واإل .5

العمل   خالل  من  بالبشر  واالتجار  السالم    ع��املهاجر�ن  ال�جرة  االقتصاديةوالتنمية    رارواالستقإحالل  قنوات  وتنظيم   ،

 الشرعية، وتقديم املشورة الفنية والتدر�ب املتخصص.  
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 املالحق

�� التوقيع ع�� االتفاقيات   أفر�قياموقف الدول األعضاء بمجموعة العمل املا�� ملنطقة الشرق األوسط وشمال  

 االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�ن وال��وتوكوالت ا�خاصة بم�افحة  

 

 الثا�ي يناير/�انون  31 (ح�ى الوضع – أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة املا�� العمل بمجموعة األعضاء الدول  موقف

 مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية )1( إ�� (خ) خالفھو (ض)، وانضمام (ع)، واعتماد (ق)، وقبول  (م)، مصادقة حول  ،)2021

 )4و( ،67املهاجر�ن ��ر�ب م�افحة بروتو�ول  )3( ،66باأل�خاص) (االتجار بال��مو بروتو�ول  )2( ،65الوطنية ع�� املنظمات

    .69املالية االستخبارات لوحدات إيجمونت مجموعة عضو�ة )5(و ،68الفساد مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية
 

 العمل مجموعة أعضاء

 الشرق  ملنطقة املا��

  أفر�قيا وشمال األوسط

 األمم اتفاقية )1(

 مل�افحة املتحدة

 ع�� املنظمة ا�جر�مة

 الوطنية

 وقمع منع بروتو�ول  )2(

 االتجار ومعاقبة

  باأل�خاص،
ً
 وخاصة

 واألطفال النساء

 بروتو�ول  )3(

 ��ر�ب م�افحة

 طر�ق عن املهاجر�ن

 وا�جو والبحر ال��

 األمم اتفاقية )4(

 مل�افحة املتحدة

 الفساد

 مجموعة عضو�ة )5(

 لوحدات إيجمونت

 (حسب املالية االستخبارات

 )املنطقة

 ا�جزائر�ة ا�جمهور�ة

 الشعبية الديمقراطية

 األول  �شر�ن/أكتو�ر 7

 (م) 2002

 2004 آذار/مارس 9 (م) 2004 آذار/مارس 9

 (م)

 آب/أغسطس 25

 (م) 2004

 الشرق  2013 يوليو/تموز  3

 أفر�قيا وشمال األوسط

 �شر�ن/أكتو�ر 5 (ض) 2004 يونيو 7 (ض) 2004 يونيو 7 (ض) 2004 يونيو 7 مملكة البحر�ن 

 (م) 2010 األول 

 2007 األول  د�سم��/�انون  1

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2005 أبر�ل/نيسان 20 جيبو�ي جمهور�ة

  (ض)

 2005 أبر�ل/نيسان 20

  (ض)

 أبر�ل/نيسان 20

  (ض) 2005

 أبر�ل/نيسان 20

  (م) 2005

 

 2005 مارس/آذار 1 (م) 2004 آذار/مارس 5 (م) 2004 آذار/مارس 5 العر�ية مصر جمهور�ة

 )ض(

 شباط/ف��اير 25

 (م) 2005

 2004 يونيو 30

  أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2008 آذار/مارس 17 العراق جمهور�ة

 (ض)

 2009 شباط/ف��اير 9

 (ض)

 شباط/ف��اير 9

 (ض) 2009

 2008 آذار/مارس 17

 (ض)

 

 األردنية اململكة

 الهاشمية

 شباط/ف��اير 24  (ض) 2009 يونيو 11 (م) 2009 أيار/مايو 22

 (م) 2005

 2012 يوليو/تموز  12

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2006 أيار/مايو 12 (م) 2006 أيار/مايو 12 ال�و�ت دولة

 (ض)

 2006 أيار/مايو 12

 (ض)

 شباط/ف��اير 16

 (م) 2007

 2017 يوليو/تموز  5

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 األول  �شر�ن/أكتو�ر 5 اللبنانية ا�جمهور�ة

 (م) 2005

 األول  �شر�ن/أكتو�ر 5

 (م) 2005

 �شر�ن/أكتو�ر 5

 (م) 2005 األول 

 نيسان/أبر�ل 22

 (ض) 2009

 2003 يوليو/تموز  23

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 
(أ) اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية   12 -مجموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الثامن عشر، املسائل ا�جنائية  65

12&chapter=18&clang=_en-aties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIhttps://tre 
 النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� 66

ً
الوطنية   بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة االتجار باأل�خاص، وخاصة

a&chapter=18&clang=_en-12-treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII/https:/  
  (ب) بروتو�ول م�افحة ��ر�ب املهاجر�ن عن طر�ق ال�� والبحر وا�جو املكمل التفاقية األمم املتحدة 12 -مجموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الثامن عشر، املسائل ا�جنائية  67

 b&chapter=18&clang=_en-12-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIمل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية. 
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-وضع التوقيع واملصادقة  –كتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة، اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة الفساد م  68

status.html 
 https://egmontgroup.org/en/membership/listقائمة األعضاء  –لوحدات االستخبارات املالية  إيجمونتمجموعة  69

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
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https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
https://egmontgroup.org/en/membership/list


سل األموال الناتج عن جر�م�ي االتجار بالبشر و��ر�ب املهاجر�نغ                                                                                                                                   | 102       

 

 
 

 2004 أيلول /سبتم�� 24 (م) 2004 يونيو 18 ليبيا دولة

 (م)

 أيلول /سبتم�� 24

 (م) 2004

  

 اإلسالمية ا�جمهور�ة

 املور�تانية

 2005 تموز /يوليو 22

 (ض)

 2005 تموز /يوليو 22

 (ض)

 تموز /يوليو 22

 (ض) 2005

 �شر�ن/أكتو�ر 25

 (ج) 2006 األول 

 

 2011 نيسان/أبر�ل 25 2002 أيلول /سبتم�� 19 املغر�ية اململكة

 (ض)

  2011 يوليو/تموز  13 (م) 2007 أيار/مايو 9 

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2005 أيار/مايو 13 عمان سلطنة

 (ض)

 2005 أيار/مايو 13

 (ض)

 2005 أيار/مايو 13

 (ض)

 األول  �انون /يناير 9

 (م) 2014

 

 الثا�ي �انون /يناير 2 فلسط�ن دولة

 (م) 2015

 األول  �انون /د�سم�� 29

 (م) 2017

 2014 نيسان/أبر�ل 2 

 (م)

 2019 يوليو/تموز  3

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2008 آذار/مارس 10 قطر دولة

 (ض)

 2009 آذار/مارس 29

 (ض)

 األول  �انون /يناير 30 

 (م) 2007

 

 2005 يونيو 1

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 العر�ية اململكة

 السعودية

 الثا�ي يناير/�انون  18

  (م) 2005

 تموز /يوليو 20  2007 تموز /يوليو 20

 (م) 2007

 نيسان/أبر�ل 29

 (م) 2013

 2009 مايو/أيار 28

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 الصومال جمهور�ة

 الفيدرالية

     

 األول  �انون /د�سم�� 10 السودان جمهور�ة

 (م) 2004

 األول  �انون /د�سم�� 2

 (ض) 2014

 أكتو�ر/�شر�ن 9

 )ض( 2018 األول 

 أيلول /سبتم�� 5

 (م) 2014

  2017 يوليو/تموز  5

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 العر�ية ا�جمهور�ة

 السور�ة

 2009 نيسان/أبر�ل 8

 (م)

 2009 نيسان/أبر�ل 8

 (م)

 أبر�ل/نيسان 8

2009 

 2007 مايو/أيار 30 

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2003 تموز /يوليو 14 (م) 2003 يونيو 19 التو�سية ا�جمهور�ة

 (م)

 تموز /يوليو 14

 (م) 2003

 أيلول /سبتم�� 23

 (م) 2008

 2012 يوليو/تموز  11

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 الثا�ي �انون /يناير 21 (م) 2007 أيار/مايو 7 املتحدة العر�ية اإلمارات

 (ض) 2009

 شباط/ف��اير 22 

 (م) 2006

 2002 يونيو 5

 أفر�قيا وشمال األوسط الشرق 

 2010 شباط/ف��اير 8 اليمنية ا�جمهور�ة

 (م)

 �شر�ن/نوفم�� 7  

 (م) 2005 الثا�ي
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 املصادر واملراجع

 ،   2017مارس/أذار  27تقر�ر الن�اهة املالية العاملية، ا�جر�مة ع�� الوطنية �� العالم النامي،  .1

   trafficking-https://www.interpol.int/en/Crimes/Humanاالتجار بالبشر  –اإلن��بول، ا�جرائم 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-  مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة، ��ر�ب املهاجر�ن .2

migrants.html?ref=menuside-of-trafficking/smuggling 

 � الوطنية:مكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة، ا�جر�مة املنظمة ع� .3

نوفم��/�شر�ن   EMSC The PROFITS OF SMUGGLERS - INFOGRAPHIC ، 27اليورو�ول، املركز األورو�ي ل��ر�ب املهاجر�ن،   .4

 2019الثا�ي 

   https://migration.iom.int/europe?type=missingMissing  -Monitoring  Flowلل�جرة  تقر�ر املنظمة الدولية  .5

املهاجرون املفقودون   –املركز الدو�� لتحليل بيانات ال�جرة التا�ع للمنظمة الدولية لل�جرة  .6

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية و�روتو�وال��ا  .7

me/intro/UNTOC.htmlcri 

، اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة  12مجموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الثامن عشر، املسائل ا�جنائية  .8

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-ع�� الوطنية  

12&chapter=18&clang=_en 

أ، بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة االتجار   12مجموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الثامن عشر، املسائل ا�جنائية  .9

فاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية.  باأل�خاص، وخاصة النساء واألطفال، بروتو�ول مكمل الت 

r=18&clang=_ena&chapte-12-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 

ب، بروتو�ول م�افحة ��ر�ب املهاجر�ن عن طر�ق   12مجموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الثامن عشر املسائل ا�جنائية  .10

ال�� والبحر وا�جو، بروتو�ول مكمل التفاقية األمم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية.  
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