ضمانات الضحية في جرائم الاتجار بالبشر
(وفقا ً لبروتوكول باليرمو وبعض التشريعات العربية)

إعداد
د .حسن يوسف مصطفى مقابله
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الشريعة – قسم الأنظمة – جامعة القصيم
بالمملكة العربية السعودية
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المقدمة
أولاً -:موضوع الدراسة:
أصبحت ظاهرة االتجار بالبشر في الوقت الحاضر بمثابة الوجه
المعاصر لظاهرة الرق والعبودية من أهم تحديات المجتمع الدولي بكافة
أطيافه ومحل اهتمامه ،ولم يأت هذا االهتمام على الصعيد الوطني أو
األقليمي أو الدولي إال لما تمثله تلك الجرائم من جعل الحياة اإلنسانية
لضحايا االتجار سلعة متداولة تباع وتشترى بين الناس من خالل
تحديد القيمة المالية للضحية ،وما تشكله من انتهاكات جسيمة لحقوق
ضحايا االتجار األساسية وكرامتهم وآدميتهم ،فضالً عما يصاحب هذه
الجريمة من آثار نفسية واجتماعية و اقتصادية بالغة الخطورة ليس
فقط على مست وى الضحية بل على مستوى المجتمعات وخاصة الفقيرة
منها .
وما يزيد من خطورة تلك الجريمة االنتشار السريع لها حيث
أصبحت اليوم ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم يحقق أرباحا ً بعد
تجارة السالح والمخدرات ،وينتظر انتشارها بصورة أكبر في المستقبل
ألن مخاطر اقترافها بالنس بة للجناة أقل من مخاطر الجرائم األخرى(،)1
ويساعد على ذلك أن بعض ضحايا االتجار قد ال يرغبون أو ال
يستطيعون اإلبالغ عن هذه الجريمة ألسباب مختلفة .
ويعد االتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي
والوطني ،فهي جريمة دولية عابرة للحدود الوطنية ،فأثارها ال تطال
دولة معينة ،بل يمكن أن تطال عددا ً من الدول إن لم يكن جميع دول
العالم ،فهي تمر عبر ثالث دول ،دولة المنشأ ودولة العبور ودولة
المقصد التي ينتهي إليها ضحايا االتجار ،ويقوم بها عصابات امتهنت
االتجار وجعلته حرفة لها مستهدفة من ورائه جلب تدفقات مالية تقدر

( : )1د .اسماء أحمد رشيد ،األتجار بالبشر وتطوره التاريخي ،القاهرة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،ط2009 ،2م ،ص. 15
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بالمليارات من الدوالرات ( ، )1في تحد سافر للتكريم اإللهي لإلنسان
الضحية ،قال تعالى" :ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال"(،)2
وفي هذا السياق جاء التوجه النبوي الكريم في الترغيب في عتق
الرقيق وفضله ،عندما قال (ص)  " :أيما امرئ مسلم اعتق امرأً
مسلما ً استنقذ هللا بكل عضو فيه عضوا ً من النار"(.)3
وقد حدثت نقلة نوعية في الفكر القانوي الدولي والوطني من
قضية الرق التقليدي إلى قضية االتجار بالبشر ،حيث انتقل من مفهوم
ممارسة الملكية إلى مفهوم االستغالل ،وبلغت هذه المسيرة الدولية
غايتها في اعتماد برتوتوكول منع وقمه ومعاقبة االتجار باألشخاص،
وبخاصة النساء واألطفال ،وقد ألحق هذا البروتوكول باتفاقية االمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)
الذي صدر عام 2000م ،الذي عالج ألول مرة ضمانات ضحية االتجار
بالبشر معالجة شاملة على نحو يدفع كافة أجهزة العدالة الجنائية
لضمان العناية واالهتمام به في كافة مراحل الدعوى الجنائية ،ثم تبعه
على الصعيد الوطني أصدر حزمة من التشريعات العربية في مجال
مكافحة االتجار بالبشر استجابة لتوجيهات المجتمع الدولي باالهتمام
بضحايا جريمة االتجار ،ومواجهة خطر هذه الجريمة ،ومحاولة
الوصول إلى وسائل قانونية تساعد في إيجاد الحلول الناجعة لحماية
حقوق الضحايا ،فلم تعد مهمة القانون تقتصر على مالحقة المجرمين
فقط .

( )1بلغت قيمة التجارة السنوية للمتاجرين بالبشر ( )32بليون دوالر وفق ما ورد في
مقدمة تقرير وزارة الخارجية االمريكية لعام  2010م ،أنظر الربط اآلتي
http://www:america.gov/st/democracyhrarabic/2010/june/20100615124025 ssissirdileo. 7045557.html
( )2سورة اإلسراء  .اآلية (. )70
( )3محيي الدين ابو زكريا النووي ،المنهاج ،شرح صحيح مسلم ،مؤسسة المختار،
القاهرة ،ط.5/146 ،2010 ،2
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ثانياً  -:أهمية الدراسة:
( – )1لقدددد احتدددل الجددداني طيلدددة القدددرنين السدددابقين االهتمدددام لددددى
الدارسين في مجال الجريمة ،فجاءت الدساتير والقوانين حافلة
بالضدددمانات التدددي تحفدددظ حقوقددده ،أمدددا ضدددمانات الضدددحية فدددي
الجريمددة فلقددد لفهددا النسدديان علدددى الددرغم مددن ازديدداد ضدددحايا
الجريمة وخاصة ضحايا االتجار بالبشر.
( )2كددذلك يكتسددب هددذا البحددث أهميددة مددن كوندده محاولددة لتبصدددير
ضح ايا االتجار بحقوقهم وكيفية حصولهم عليها .
( )3لفت االنتباه إلى السياسة الجنائية المطبقة حاليا ً على المستوى
الدددولي تجدداه ضددحايا االتجددار بالبشددر ومعالجددة الددنقص بهددذه
الضمانات سواء في سياسدة التجدريم أو العقداب أو الوقايدة مدن
هذه الظاهرة اإلجرامية ،ومن ثدم المسداهمة ولدو بقددر فدي فهدم
طبيعة ضحية االتجار وممارسة حقوقه .
( )4نظدددرا ً لمددددا يمثلددده هددددذا االعتددددداء و االسدددتغالل المشددددين لهددددذه
الشريحة التي هي في أشدد الحاجدة للرفدق بهدا وزيدادة الحمايدة
الجنائيددة لهددا مددن جددرائم االتجددار باألشددخاص فددي التشددريعات
الوطنية العربية المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر.
ثالثاً  :أهداف الدراسة
تهدف هدذه الدراسدة إلدى تحديدد مفهدوم ضدحية االتجدار بالبشدر،
والفدرق بددين الضددحية والمجندي عليدده بجددرائم االتجدار بالبشددر واألسدداس
القددانوني لحمايتدده ،ومتشددرات التعددرف عليدده فضددال عددن تسددليط الضددوء
على حقوقه أثناء مباشرة اإلجراءات الجنائيدة فدي كافدة مراحدل الددعوى
الجنائيددة سددواء وفق دا ً لبروتوكددول بدداليرمو لمنددع وقمددع ومعاقبددة االتجددار
باألشخاص ،وبعض التشدريعات الوطنيدة العربيدة بشدأن مكافحدة االتجدار
بالبشر .
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رابعاً -:أسباب الدراسة-:
تتلخص أسباب الدراسة في المسائل اآلتية:
.1

.2

.3

.4

تزايد هذه الظاهرة على المستويين الدولي والوطني،
وتشكيلها تهديدا ً فعليا ً لضحايا االتجار بالبشر ،مما يجعل
معدالت ضحايا تلك الجريمة ترتفع بشكل مستمر األمر
الذي يعد ضارا ً بالسياسات الجنائية وبحقوق وضمانات
الضحية ،ويشكل فشالً ذريعا ً في معالجة اإلفرازات
االجتماعية و االقتصادية والنفسية التي تنعكس على
ضحايا االتجار ،ومن ثم على أمن وسالمة المجتمع بأسره.
إن جريمة االتجار بالبشر ليست كالجرائم البسيطة التي تقع
بفعل واحد ،بل إنها تتشكل من سلسلة من األفعال
اإلجرامية التي تشكل بمجملها جرائم االتجار باالشخاص،
ويشكل كل فعل من تلك األفعال جريمة مستقلة ،مما جعل
لتلك الجريمة البشعة صورا ً أو اشكاال ال يمكن حصرها،
فوفقا ً لبعض التقديرات الصادرة حديثا ً من وزارة الخارجية
األمريكية فإنه يتراوح عدد ضحايا االتجار سنويا ً ()12
مليون ضحية أغلبهم من العمال والنساء واالطفال(.)1
ضرورة إظهار المفهوم الدولي لضحية االتجار بالبشر من
خالل بروتوكول ب اليرمو لمنع وقمع ومعاقبة االتجار
باألشخاص فضال عن بعض التشريعات الوطنية العربية
المقارنة بشأن مكافحة االتجار باألشخاص التي جرمت هذه
الظاهرة واألساس القانوني لحمايته على الصعيد الدولي و
االقليمي والوطني ،ومتشرات التعرف عليه .
إلقاء الضوء على أهم ضمانات ضحايا االتجار بالبشر أثناء
مباشرة اإلجراءات الجنائية ابتداء من مرحلة التحري
واالستدالل وتحقيق االبتدائي وحتى مرحلة المحاكمة ،وفقا ً
لبروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص
وبعض التشريعات الوطنية العربية المتعلقة بمكافحة
االتجار بالبشر .

( ) 1التقرير السنوي العاشر حول االتجار بالبشر ،تفاصيل التقرير على
http://www:america.gov/st/democracyhrarabic/2010/june/20100615124025 ssissirdileo. 7045557.html
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 .5بيان أوجه ا لقصور التي أنتابت نصوص بروتوكول باليرمو
وبعض التشريعات الوطنية العربية بشأن ضمانات الضحية
في جرائم االتجار بالبشر ،ومل الفراغ التشريعي الذي
يشكل ضرورة ملحة لجبر الضرر الذي أصابه ،وعدم
معاملته كمتهم في قضايا االتجار لرفع سوية تعاونه مع
كافة اجهزة العدالة الجنائية للكشف عن حقيقة هذه
الجريمة ،وحتى ال يشكل مخرجا ً للتهرب من التجريم
والعقاب يستفيد منه مرتكبيها.
خامساً  -:أسئلة الدراسة
تقتضي اإلجابدة علدى بيدان ضدمانات الضدحية فدي جدرائم االتجدار بالبشدر
طرح االسئلة اآلتية :
الستال االول :ما مفهدوم ضدحية االتجدار بالبشدر ،والفدرق بدين الضدحية
والمجني عليه في هذه الجريمة.
السددددتال الثدددداني :بيددددان األسدددداس القددددانوني لحمايددددة ضددددحايا االتجددددار
باألشدددخاص علدددى الصدددعيد الددددولي واإلقليمدددي والدددوطني ،والمتشدددرات
العامة والخاصة للتعرف عليهم .
الستال الثالث  :ما هي أهم ضدمانات الضدحية أثنداء مباشدرة اإلجدراءات
الجنا ئيددة سددواء فددي مرحلددة التحددري واالسددتدالل ،والتحقيددق االبتدددائي،
ومرحلة المحاكمة .
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سادساً  :منهجية الدراسة
 .1يستند البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لنصوص القدانون
المتعلقدددة بتعزيدددز ضدددمانات ضدددحايا االتجدددار بالبشدددر ،وخاصدددة
نصددددوص بروتوكددددول بدددداليرمو لمنددددع وقمددددع ومعاقبددددة االتجددددار
باألشددددخاص ،وبعددددض التشددددريعات الوطنيددددة العربيددددة المتعلقددددة
بمكافحة االتجار بالبشر .
 .2كما يستند هذا البحث إلدى المدنهج المقدارن حيدث تمدت المقارندة
بددين نصددوص بروتوكددول بدداليرمو وبعددض التشددريعات الوطنيددة
العربيددة المتعلقددة بمكافحددة االتجددار بالبشددر كالقددانون المصددري،
والقطدددددري ،والسدددددوري ،والعمددددداني ،واألردندددددي ،والسدددددعودي،
وغيدددرهم  .لبيدددان أوجددده االتفددداق واالخدددتالف ،والقصدددور التدددي
تشددوبها عنددد تقريددر هددذه الضددمانات أثندداء مباشددرة اإلجددراءات
الجنائية.
سابعا ً  -:تقتضي اإلجابة على األسئلة السابقة اتباع الخطة اآلتية :
المبحث األول  :ماهية الضحية في جرائم االتجار بالبشر .
المطلب األول  :مفهوم الضحية في جرائم االتجار بالبشر .
المطلددب الثدداني  :الفددرق بددين الضددحية والمجنددي عليدده بجددرائم االتجددار
بالبشر .
المطلب الثالث  :األساس القانوني لحماية ضحية االتجار بالبشر .
المطلب الرابع  :المتشرات الدالة على ضحية االتجار بالبشر .
المبحث الثاني  :حقوق الضحية بجرائم االتجار بالبشر أثناء اإلجدراءات
الجنائية.
المطلب االول  :حقوق الضحية في مرحلة التحري واالستدالل.
المطلب الثاني  :حقوق الضحية في مرحلة التحقيق االبتدائي.
المطلب الثالث  :حقوق الضحية في مرحلة المحاكمة .
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المبحث الأول
ماهية الضحية في جرائم الاتجار بالبشر
تمهيد وتقسيم:

شاع استخدام مصطلح الضحية أو ضحايا الجريمة في قوانين أغلب
الدول وفي المتتمرات والنددوات التدي تعقدد تحدت مسدمى حمايدة ضدحايا
الجريمة وكفالة حقوقهم ،الذي لم يرد ذكره في أغلدب تشدريعات االتجدار
بالبشر ،بينما شاع اسدتخدامه كتعبيدر عدن المجندي عليده لوحدده وأحياندا ً
عن المجني عليه والمتضرر من الجريمة ( ،)1وقد ارتأينا استخدام هدذا
المصطلح في البحث ألنه األغلب واألكثدر شديوعا ً فدي أغلدب أدبيدات علدم
الجريمدددة وعلدددم الضدددحايا ،كمدددا أن هدددذا المصدددطلح يشدددير إلدددى ضدددحايا
المباشدددرين أو المفترضدددين أو القدددانونيين فدددي الجريمدددة .لهدددذا يتوجدددب
توضيح هذه المفهوم بالمطالب اآلتية.
المطلب األول
مفهوم الضحية في جرائم االتجار بالبشر
إن مفهوم الضحية قديم قدم اإلنسانية ذاتها ويرتبط بشدكل ال يختلدف
عددن فكددرة األضددحية أو القددرابين وممارسددتها فالضددحية( :)2مددا ضددحيت
بدده ،وضددحا الرجددل ضددحوا وضددحو وضددحياً :بددرز للشددمس قددال تعددالى:
(وأندك ال تظمدأ فيهددا وال تضدحى) ( .)3والضدحية :الميددت ،وهدو الددذي ال
يسددتره مددن األذى سدداتر فيتضددرر بضددحياته أو بدده ،ويصددير ضددحية متددى
انكشدف وبددا بفقددد المحيطدين والمدانعين( ،)4فالمدددلول اللغدوي للضددحية

( ) 1مثل ضحايا العنف واإليذاء الجسدي من األطفال والنساء ،واالتجار بالبشر،
واإلدمان على المخدرات ،واالغتصاب ،واالستغالل الجنسي ،فهؤالء في نظر
القانون إما أن يكون مجني عليهم في الجريمة وإما متضررين منها.
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء األول ،القاهرة ،ط ،2013 ،23ص.117
( )3اآلية ( )119سورة طه.
( ) 4د .ناصر مانع البهيان الحكيم ،دور الضحية في حدوث الجريمة ،رسالة دكتوراة ،جامعة نايف
للعلوم األمنية ،الرياض2007 ،م ،ص.15
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يقصددد بدده الشددخص الددذي يقاسددي مددن سددوء المعاملددة فددي بدندده أو مالدده،
وهدو أيضدا ً الشدخص الدذي يعدداني مدن قهدر جماعدات ظالمدة أو الشددخص
الددذي يقاسددي مددن بعددض األذى أو الحرمددان أو الخسددارة( .)1أو كددل مددن
أصابه شر أو أذى نتيجة الخطأ أو عدوان أو حادث(.)2
مما يقتضي الوقوف عند هذا المفهوم وتوضيحه في الفروع اآلتية.
الفرع األول
مفهوم الضحية وفقا ً لبروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة االتجار
باألشخاص
عرفدددت المدددادة ( )3مدددن بروتوكدددول بددداليرمو لمندددع وقمدددع ومعاقبدددة
االتجدددار باألشدددخاص وخاصدددة النسددداء واألطفدددال الضدددحية المباشدددرة أو
الفعلية بأنه كل شخص تعرض ألذى ما سدواء كدان هدذا األذى جسدديا ً أم
عقليدددا ً أم اقتصددداديا ً نتيجدددة تعرضددده لمجموعدددة مدددن العوامدددل واألفعدددال
والوسائل واألغراض كما هدي محدددة فدي المدادة (/3أ) مدن البروتوكدول
واألفعال تتمثل بالتجنيد والنقل( ، )3والتنقيدل ،واإليدواء واالسدتقبال ،أمدا
الوسدائل فتتمثدل بالتهديدد بدالقوة أو اسددتعمالها ،أو غيدر ذلدك مدن أشددكال
القسر أو االختطاف ،واالحتيال أو الخدداع واسدتغالل السدلطة ،واسدتغالل
حالة استضعاف ،أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا.
أما األغراض فتتمثل في استغالل الغيدر لددعارة ،أو سدائر االسدتغالل
الجنسددددي ،والسددددخرة ،والخدمددددة قسددددراً ،واالسددددترقاق أو الممارسددددات
الشبيهة بالرق واالستعباد ،أو نزع األعضاء.

( )1د .عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا ً بالقانون الوضعي ،الجزء األول ،دار
الحديث ،القاهرة ،2011 ،ص.397
( ) 2برتوكول منع وقمع ومعاقبة األتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،عرض للتوقيع في  12ديسمبر 2000م ،ودخل
حيز النفاذ في  25ديسمبر .2003
( )3استخ دام مصطلح التجنيد كذلك في القانون األمريكي لحماية ضحايا األتجار لعام (( )2000البند
 ،)1590وقانون العقوبات الفرنسي (المادة ( )225-4-1التي أضيفت بالقانون رقم
( ،) 2013/239وكذلك اتفاقية المجلس األوروبي للعمل ضد األتجار بالبشر لعام .2005
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وعند الرجوع إلى وثيقة األعمال التحضيرية عن المفاوضدات بشدأن
وضددع اتفاقيددة األمددم المتحدددة لمكافحددة الجريمددة المنظمددة عبددر الوطنيددة
والبروتوكدوالت الملحقدة بهدا نجدددها عندد تحديدد مددن هدو ضدحية االتجددار
عرفته بأنه (اإلشارة الى استغالل حالة استضعاف تفهم علدى أنهدا تشدير
إلددى أي وضددع ال يكددون فيدده لدددى الشددخص المعنددي أي بددديل حقيقددي أو
معقددول سددوى الخضددوع لالسددتغالل المقصددود)  ،وهددذه الصددفة المحددددة
الخاصددة بحالددة االستضدددعاف مهمددة خصوصددا عنددددما تنظددر الدددول فدددي
إرسدداء مبددادئ توجيهيددة بشددأن وضددعية االتجددار بالبشددر وكددذلك أنددواع
االسدتحقاقات التدي قددد يحصدلون عليهددا مدن الدولدة  ،كمددا أن مدن األمددور
الحاسمة األهمية أن يكون مفهوما أن ضدحايا االتجدار ،بوصدفهم ضدحايا
مستضددعفين ،إنمددا يكونددون فددي وضددع ال خيددار لهددم فيدده سددوى الخضددوع
لالسددتغالل  ،ولهددذا السددبب ال يمكددن أن يكونددوا عرضددة للمسددتولية ع دن
أفعال إجرامية قد ترتكب عليهم باإلكراه أو من جراء االتجار بهم .
أمددا مفهددوم الضددحية بالتبعيددة أو الثانويددة  ،أي الضددحية غيددر األصددلية،
وهم هتالء الضحايا الذين قرروا التعاون مع سلطات المالحقة القضائية
وقد يكون لهم عائالت يحتاج أفرادهدا للحمايدة أيضدا .وإن إعدالن مبدادئ
العدل األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في اسدتعمال السدلطة
يقدم تعريفا للضحية بالتبعية ،غير األصلية ،فيبدين أن مصدطلح الضدحية
يشددمل أيضددا (حسددب االقتضدداء ،العائلددة المباشددرة للضددحية األصددلية أو
ُمعاليها المباشرين واألشدخاص الدذين أصديبوا بضدرر مدن جدراء التددخل
لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع االيذاء).
كمدددا أشدددارت إلدددى الضدددحية المحتملدددة علدددى أنددده الشدددخص الدددذي ينتمدددي
لمجموعة معرضة للخطر ولديده قابليدة لالتجدار بده ،وندص علدى وجدوب
اتخدداذ اإلجددراءات للحيلولددة دون تحددول الضددحية المحتملددة إلددى ضددحية
فعلية(.)1

( )1والجدير بالذكر أن البلدان العربية أصدرت قوانين شاملة لمحاربة االتجار بالبشر
منذ إقرار هذا البروتوكول ،وقد تبنت تلك الدول قوانينا ً لمكافحة االتجار بالبشر
تماشيا ً مع اإللزام التشريعي المصاحب لبروتوكول األمم المتحدة الذي صادقت
عليه معظم الدول العربية في تاريخ  21اكتوبر  2011وهي المملكة العربية
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والمالحددظ أن التعريددف الددوارد فددي بروتوكددول بدداليرمور الددوارد ف دي
المددادة الثالثددة جدداء واسددعا ً فددي تعييندده الوسددائل غيددر القانونيددة فيضددم
استغالل أي حالة استضعاف ،واستغالل السلطة ،ومختلف أشدكال القسدر
باعتبارها وسائل غير قانونية ،كما أن التعريف الوارد بالبروتوكول بين
عددا ً مجمالً مدن األغدراض االسدتغاللية ،فهدي أغدراض منصدوص عليهدا
كحد أدنى ،وتنطوي على إمكانية إدراج أشكال أخرى من االسدتغالل مثدل
إنتداج المدواد اإلباحيدة ،والدزواج المبكدر ،والدزواج بداإلكراه أو اإلذعددان،
والتسددددول والتبنددددي غيددددر القددددانوني ،وسددددياحة الجددددنس ،كمددددا يطبددددق
البروتوكول على جرائم تتسم بطابع غير وطني أو التي يرتكبهدا جماعدة
إجرامية منظمدة ،وأن هدذه الشدروط غيدر الزمدة إلقدرار الصدفة الجرميدة
االتجار باألشخاص في التشريعات الوطنية ،كمدا اعتمدد البروتوكدول فدي
سبيل مواجهة هذه الجريمة على فهم ثالثي األبعاد فقط تتمثدل بالمالحقدة
القضائية ،والحماية والمنع.
الفرع الثاني
مفهوم الضحية وفقا ً لمؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر بشأن منع
الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة لعام 2015م()1

السعودية ،األردن ،الجزائر ،البحرين ،مصر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا،
عمان ،سوريا ،تونس ،قطر ،العراق ،اإلمارات ،اإلمارات العربية ،المعاهدات
المتعددة األطراف المودعة لدى األمين العام ،مجلد ( ،)2فصل ( ،)18رقم ()12
(أ) .كما جاءت هذه القوانين تماشيا ً مع الحدود الدنيا لمقاييس مكافحة االتجار
بالبشر التي ينص عليها قانون حماية ضحايا االتجار بالبشر األمريكي رقم ()22
لعام  2000في القسم ( ) 109 ،108من أحكامه الذي يلزم وزارة الخارجية
األمريكية بمعاونة حكومات الدول األخرى في مجهوداتهم لمكافحة األتجار
بالبشر مما لعب دورا ً هاما ً في الحركة التشريعية المضادة لالتجار بالبشر في
الدول العربية التي يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام ،مجموعة الدول التي قامت
بالفعل بسن قوانين لمكافحة االتجار بالبشر وهي ،األردن ،المملكة العربية
السعودية ،سوريا ،اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،جيبوتي ،مصر ،سلطنة
عمان ،موريتانيا ،قطر ،ونجد دوالً تعمل اآلن على سن قوانين لمكافحة االتجار
بالبشر كاليمن ،وأخيرا ً هنالك دول ما زالت تستخدم قانون العقوبات بمواجهة
قضايا االتجار بالبشر مثل ،تونس ،المغرب ،ليبيا ،السودان ،لبنان ،الجزائر.
( )1هذا المفهوم ال يختلف في صياغته عن المدلول االصطالحي لضحايا الجريمة
الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة الذي عقد في ميالونو عام
1985م.
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جاء المدلول االصطالحي لضحايا االتجار بالبشر وفقا ً لمدتتمر األمدم
المتحدة بشأن منع الجريمدة والعدالدة الجنائيدة المنعقددة فدي الدوحدة مدن
 19-12نيسان/إبريل 2015م محدد النطاق في محتواه ليشمل:
أوالً :األشددددخاص الضددددحايا الددددذين أصدددديبوا بضددددرر فددددردي كددددان أو
جمدداعي ،بمددا فددي ذلددك الضددرر البدددني أو العقلددي أو المعاندداة النفسددية أو
الخسددارة االقتصددادية أو الحرمددان بدرجدددة كبيددرة مددن التمتددع بحقدددوقهم
األساسددية عددن طريددق أفعددال أو حدداالت إهمددال تشددكل إنتهاكددا ً للقددوانين
الجنائية النافذة في الدول األعضاء بما فيها القوانين التي تحرم اإلساءة
الجنائية الستعمال السلطة(.)1
ثانياً :ويمكن اعتبار الشخص ضدحية بمقتضدى هدذا اإلعدالن بصدرف
النظددر عمددا إذا كددان مرتكددب الفعددل قددد عددرف أو قددبض عليدده أو أديددن،
وبصرف النظر عن العالقة األسرية بينه وبين الضحية ،ويشمل مصدطح
الضددحية أيض دا ً حسددب االقتضدداء العائلددة المباش درة للضددحية األصددلية أو
معيليها المباشرين واألشدخاص الدذين أصديبوا بضدرر مدن جدراء التددخل
لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاء عنهم.
ثالث ااً :تطبددق األحكددام الددواردة هنددا علددى الجميددع دون تمييددز مددن أي
نددوع ،كددالتمييز بسددبب العددرق واللددون والجددنس والسددن واللغددة والدددين
والجنسدددية والدددرأي السياسدددي أو غيدددره مدددن المعتقددددات أو الممارسدددات
الثقافيددة والملكيدددة أو المولددد أو المركدددز األسددري أو األصدددل العرقدددي أو
االجتمدداعي أو العجددز( .)2فددي حددين نجددد أن تعريددف األكاديميددة القوميددة
لمساعدة الضحايا قد جاء متسدع النطداق لتشدمل عبدارة ضدحايا الجريمدة
شخصداً ،أو جماعددة أو كيانددات تعدداني مددن أذى أو خسددارة بسددبب نشدداط
غيددر مشددروع ،وقددد يكددون اإليددذاء بدددنيا ً أو تعسددفيا ً أو اقتصددادياً ،وهددذا

( ) 1هذا التعريف مقارب إلعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة
وإساءة استعمال السلطة ،قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )34/40فقرة
( ،)1وثيقة األمم المتحدة رقم  ،A/RES/40/34/Annexبتاريخ  29نوفمبر
. 1985
( ) 2مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،الدوحة،
 ،2015وثائق األمم المتحدة رقم . A/conf.222/11
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يشددددمل ضددددحايا الغددددع أو المشدددداريع الماليددددة ،وحتددددى ضددددحايا أعمددددال
الحكومة(.)1
كما شمل التعريدف ألغدراض تأكيدد حقدوق ضدحايا الجريمدة لشدخص
الدددذي عدددانى مباشدددرة أو تعدددرض لتهديدددد مدددادي ،أو عددداطفي أو نتيجدددة
الرتكاب الجريمة عليده فدي حالدة كدون الضدحية دون سدن ( )18سدنة أو
نددداقص األهليدددة أو معاقدددا ً أو مريضددداً ،أو أحدددد الدددزوجين ،أو الحدددارس
القدددانوني ،أو الوالددددين ،أو األطفدددال أو اإلخدددوان ،او أي شدددخص تعينددده
المحكمة.
فضالً عن كونه متسسة أو كيانا ً أو ممثل للمتسسة قانونداً ،بصدرف
النظر عن كون الجاني معروفا ً أو مجهوالً ،أدين أو لم تتم إدانته(.)2
والمالحظ أن التعريف الذي تبنته األمدم المتحددة بشدأن الضدحايا هدو
تعريف حصري وإن كان األولى بها اعتماد التعريف البياني الدذي يعتمدد
علدى تصدنيف ضدحايا االتجدار بالبشدر إلدى فئدات عمريدة ونوعيدة خاصددة
(األحددداث ،والنسدداء ،والبددالغين ،وشددبان) (شددهود مجنددي علدديهم) وذلددك
لتسددهيل صددياغة تدددابير محددددة لتنفيددذ حمددايتهم مددن خددالل آليددات خاصددة
تتناسب مع طبيعة الجريمة وطبيعة نوعية الضدحية .وخاصدةً أن اعتمداد
التعريددف البيدداني يجعلنددا نتفددادى الوقددوع فددي هددذا النطدداق الضدديق ألن
ا لضددحية لددم يعددد المجنددي عليدده فقددط ،بددل حتددى أن المددتهم قددد يعددد ضددحية
بسبب الظروف التي دفعتده الرتكداب الجريمدة ،كمدا نتفدادى دور المجندي
عليه في وقوع الجريمة أو تسهيلها أو عدم االحتراز منها أو حتدى عددم
اإلبالغ عنها( .)3ولكن يالحظ إذا كان شخص الضدحية طفدالً فإنده يعتبدر
( )1د .محمد عبد المحسن سعد ون ،حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي،
مجلة االلتزامات والعقود ،المعهد التقني ،العدد  ،2النجف ،العراق،2015 ،،
ص.43
( ) 2د .محمد األمين البشري ،علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية ،مركز
الدراسات والبحوث ،الرياض ،2005 ،ص.57
د .محمد محب الدين مؤنس ،تعويض ضحايا الجريمة ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض ،2005 ،ص.27
( ) 3يعرف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  1998الضحية وفقا ً للمادة
( ) 85من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بأنه «يدل لفظ الضحية على
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ضحية وفقا ً لتعريف األمم المتحدة حتى ولدو لدم يسدتخدم آيدة وسديلة مدن
الوسدائل المدذكورة فدي المدادة (/3أ) مدن بروتوكدول مندع وقمدع ومعاقبدة
االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال.

األشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق
اختصاص المحكمة .كما يجوز أن يشمل لفظ الضحايا المنظمات أو المؤسسات
التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين ،أو التعليم ،أو
الفن ،أو العلم ،أو األغراض الخيرية ،والمعالم األثرية والمستشفيات وغيرها من
األماكن واألشياء المخصصة ألغراض إنسانية» .للمزيد من التفصيل يراجع د.
خديم نبيل ،استيفاء حقوق الضحايا في القانون الجنائي الدولي ،رسالة دكتوراة،
جامعة بسكرة ،الجزائر2012 ،م ،ص 85وما بعدها.
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الفرع الثالث
مفهوم الضحية في التشريعات العربية لمكافحة االتجار بالبشر
بددالرجوع إلددى كافددة التشددريعات العربيددة المتعلقددة بمحاربددة االتجددار
بالبشددر ،نجددد أن القددانون السددوري ،واللبندداني والمصددري ،قددد انفددردوا
بتعريف من وقعت عليه جريمة االتجار بالبشر بالضحية في حين سدلكت
مختلف القدوانين األخدرى مسدلكا ً مخالفدا ً واعتبدرت بدأن مدن وقعدت عليده
جريمة االتجار بالبشر مجندي عليده كمدا هدو الحدال بالقدانون األردندي()1
ونظام مكافحة االتجار بالبشر السعودي( ،)2والقطري( )3وغيرهم.
فقد نصت الفقرة الثالثدة مدن المدادة الرابعدة مدن قدانون مندع األتجدار
باالشخاص السوري رقم ( )3لسنة ( )2010على تعريف الضدحية بأنده
«شدخص وقددع عليدده فعدل االتجددار أو كددان محدالً لده» .كمددا نصددت الفقددرة
(/1ج) من المادة ( )586من قانون معاقبة جريمة االتجدار باألشدخاص
اللبناني رقم ( )164لسنة  2011المعدل ألحكام قدانون العقوبدات علدى
ذلك بالقول « :أي شخص طبيعدي ممدن كدان موضدوع اتجدار باألشدخاص
أو ممن تعتبدر السدلطات المختصدة علدى نحدو معقدول بأنده ضدحية اتجدار
باألشخاص بصرف النظدر عمدا إذا كدان مرتكدب الجدرم قدد عرفدت هويتده
أو قبض عليه أو حوكم أو أدين».

( ) 1نجد بأن المشرع األردني أشار إلى تعريف من وقعت عليه جريمة االتجار
بالبشر بالمجني عليه أو المتضررين من جرائم االتجار بالبشر لغايات تخفيض
أي من العقوبات المنصوص عليها بهذا النظام وفقا ً لنص المادة ( )13من قانون
منع األتجار بالبشر األردني رقم ( )9لسنة 2009م.
( ) 2وهذا يتضح من خالل استعمال المنظم لعبارة المجني عليه في المادة ( )4من
نظام االتجار بالبشر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )40تاريخ
 1430/7/21والمتعلقة بعدم االعتداد برضاء المجني عليه في أي جريمة من
الجرائم المنصوص عليها بهذا النظام .والمادة ( )15من ذات النظام التي نصت
على اتخاذ إجراءات معينة بحق المجني عليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة في
جريمة من جرائم األتجار باألشخاص.
( ) 3نجد أن المشرع القطري قد استبعد مصطلح الضحية وهذا يتضح من نص المادة
( ) 3التي ال يعتد بها برضاء المجني عليه في أي من جرائم االتجار بالبشر،
والمادة ( )4التي يعفي فيها المجني عليه من المسؤولية المدنية والجنائية عن أي
من جرائم األتجار بالبشر ،وفي الفصل الخامس المواد ( )5-10المتعلقة بحماية
المجني عليه بجرائم األتجار بالبشر.
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وهذا من نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة األولى من قدانون بدأن
مكافحة االتجار بالبشر المصري رقدم ( )64لسدنة  2010عنددما عرفدت
الضدددحية بأنددده «الشدددخص الطبيعدددي الدددذي تعدددرض ألي ضدددرر مدددادي أو
معنو ي ،وعلى األخص الضرر البدني أو النفسدي أو العقلدي أو الخسدارة
االقتصادية ،وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما ً مباشرة عن جريمدة
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون» .التي تتفق في محتواها
مع المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بداألفراد فدإن
ال شخص يعد ضحية في جرائم االتجار باألشخاص ويسدتفيد مدن التددابير
المنصددوص عليهددا فددي أحكامهددا .وبددذلك حاولددت هددذه القددوانين أن تلف دت
األنظار إلى ضرورة التمييز بين الضحية فدي جدرائم االتجدار باألشدخاص
وغيرهددا مددن الجددرائم األخددرى ،فقددد كددان التوجدده السددائد فددي األوسدداط
الشدرطية والقضدائية هدو التعامدل مدع األشدخاص المتجدر بهدم علدى أنهددم
مجرمددون ينسددب إلدديهم مخالفددة القددوانين الداخليددة سددواء تلددك المتعلقددة
بالدعارة أو العمالة أو الهجرة واإلقامة.
ولكدددن نالحدددظ أن القدددوانين التدددي لدددم تتبندددى مفهدددوم الضدددحية فدددي
نصوصها قد حرصت علدى انصداف المجندي عليده إذ جداءت قدوانين كدل
م ن األردن ،ولبنان ،ومصر وقطر المتعلقة بمندع االتجدار بالبشدر لدتعلن
بشكل صريح عدم معاقبة ضحية األتجدار ،وعبدر عدن هدذا المفهدوم بعددة
طرق ،مما يشار إليده أحياندا ً بمفهدوم عددم التجدريم ،الحصدانة ،اإلعفداء،
عدددم المسددتولية القانونيددة( ،)1حيددث مددنح قددانون منددع االتجددار بالبشددر
األردن دي رقددم ( )9لسددنة  2009المدددعي العددام الحددق فددي التوقددف عددن
المالحقددة القانونيددة للمتضددررين مددن جددرائم االتجددار بالبشددر المنصددوص
عليهددا فددي القددانون( .)2كمددا نصددت الفقددرة ( )8مددن المددادة ( )586مددن
قدددانون العقوبدددات االتجدددار باألشدددخاص اللبنددداني المعددددل ألحكدددام قدددانون
العقوبات على أنه «يعفى من العقاب المجني عليه الذي يثبدت أنده أرغدم

( )1يعبر القرآن الكريم أيضا ً عن مبدأ عدم المعاقبة للضحية في قوله تعالى (وال
صناً ...ومن يكرههن فإن هللا من بعد
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تح ّ
إكراههن غفور رحيم) اآلية ( )33من سورة النور.
( ) 2الجدير بالذكر أن هذه السلطة تقديرية للمدعي العام ومتروكة لتقديره الشخصي
وأن القانون ال يحتوي أي نص إرشادي لتطبيق تلك السلطة.
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على ارتكاب أفعال معاقب عليهدا فدي القدانون أو خدالف شدرط اإلقامدة أو
العمل»(.)1
ونصددت المددادة ( )21مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر المصددري
بدالقول« :ال يعدد المجندي عليده مسدتوالً مسدتولية جنائيدة أو مدنيدة عدن
أي جريمددة مددن جددرائم االتج دار بالبشددر متددى نشددأت أو ارتبطددت مباشددرة
بكونه مجنيا ً عليه»( )2وهدذا مدا أكدده المشدرع القطدري حدين ندص فدي
المادة ( )45من قدانون رقدم ( )15لسدنة  2011بشدأن مكافحدة االتجدار
بالبشدر بقولده « يعفدى المجندي عليده مدن العقوبدات المقدررة عدن مخالفدة
القانون رقم ( )4لسنة  2009بتنظيم دخول وخروج الوافددين وإقدامتهم
وكفالتهم»(.)3

( )1قانون رقم ( )164الصادر بتاريخ  24أغسطس « 2011قانون معاقبة جريمة
االتجار بالبشر».
( ) 2يشار إلى أن القانون المصري قد أشار إلى مبدأ هام يتعلق بالتعرف على
الضحية في المادة ( )23من قانون مكافحة االتجار بالبشر بقوله «يراعى في
جميع مراحل االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم االتجار بالبشر العمل
على التعرف على المجني علي ه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره
لضمان إبعاد يد الجناة عنه».
( )3يؤكد هذه التوجه المادة ( ) 4من القانون ذاته عند النص في أحكامها على أنه «ال
يعد المجني عليه مسؤوالً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم
االتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا ً عليه».
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المطلب الثاني
الفرق بين الضحية والمجني عليه بجرائم االتجار بالبشر
يجمددددددع التشددددددريع والفقدددددده الفرنسددددددي علددددددى اسددددددتخدام مصددددددطلح
) (Victimeباللغددة الفرنسددية الددذي يقابددل مصددطلح الضددحية( ،)1علددى
عكس التشريعات والفقه العربي الذي ال يكاد يجمع على مصطلح واحدد،
فتارة يستخدم مصطلح الضحية وتارة مصطلح المجني عليه(.)2
فنجددد بعددض الفقدده الفرنسددي يعددرف الضددحية بأندده «الشددخص الددذي
تأذى في سدالمته الشخصدية بواسدطة عامدل سدببي أجنبدي تسدبب لده فدي
الضددرر الظدداهر ،معتددرف بدده مددن طددرف أغلبيددة أفددراد المجتمددع( .)3أمددا
بالنسبة للفقه ا لعربي وخاصة المصري نجده يعرف المجني عليه بكونده
« كددل شددخص أراد الجدداني االعتددداء علددى حددق مددن حقوقدده وتحققددت فيدده
النتيجة الجنائية التي أرادها الفاعل»(.)4
كمددا عبدددر جاندددب مددن الفقددده عدددن المجنددي عليددده بضدددحية الجريمدددة،
فالمجني عليده هدو الضدحية وهدو مدن وقدع عليده االعتدداء بفعدل يوصدف
( )1وهي مشتقة من األصل الالتيني ) (Victimaالتي تقابل بدورها اللفظية اإلغريقية
(اليونانية)  thymaوهي تعني المخلوق الممنوح قربانا ً لاللهة،
- Voir Ge'rard lopez: Victimologie, Dalloz, paris, 1997, p.31.
- Et C'est le même sens situe' dans le Rebert, dictionn aire
d'anjourd'hui. France loisirs, paris, 2005 le mot.
( ) 2د .صالح عبد المتعال ،الدراسة العلمية للمجني عليه ،دار المعارف ،القاهرة،
 ،2009ص.295
د .هادي السعيد ،حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ،أعمال المؤتمر الثالث
للجمعية المصرية للقانون الجنائي في  1989-3/14-12حقوق المجني عليه في
اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 2009 ،ص.221
(3) Et dans le même sens on tyoure "La victime s,entend
ge'ne'ralements de la personne qui subit et qui souFFre soit
"des agissements d'autrui, soit d'e'venement nefastes
Francoise ALT-MAES: "Le concept de La victim en droit civil
eten droit pénal" RSC, no=1994, p.35.
( ) 4د .حسن صادق المرصفاوي ،الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ،دار
المعارف ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.19
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بالقددانون بأندده جريمددة( ،)1ومددن ثددم يددرى أن المفهددوم القددانوني للمجنددي
عليده مددرن يستعصددي علددى التحديددد ( .)2كمدا يعددرف المجنددي عليدده بأندده
« ذلددك الشددخص الددذي يبقددى علددى قيددد الحيدداة ويسددأل نفسدده عددن أسددباب
تعرضدده للجريمددة مثددل ضددحايا االغتصدداب واالتجددار بالبشددر والتحددرع
الجنسي»( .)3فيما يدرى جاندب آخدر مدن الفقده أن اسدتخدام لفدظ ضدحية
االتجار بالبشر يفيد في الداللة على ضحية السلوك االجرامدي فضدالً عدن
الذين يصابون بالضرر من عوائلهم وأقاربهم الذين أصيبوا بضرر أدبدي
أو معنوي( ، )4كما يعرفون أصحاب هذا االتجاه المجندي عليده بأنده (كدل
إنسدددان أو جماعدددة وقدددع عليددده اعتدددداء مدددن أي ندددوع فدددي ذاتددده أو علدددى
حقوقه ،مسببا ً له أو ألسرته أو من يعولهم ضررا ً مدا ،أو الدذين أصدابهم
ضددرر لتددددخلهم لمعاونددة الضدددحية أو الشددهادة معددده ،سددواء تدددم معرفدددة

( )1د .هادي الس عيد ،حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ،مرجع سابق،
ص.221
( ) 2د .إبراهيم ناجي بدور ،مفهوم الضحية بين نظرية علم االجتماع والنظرية العامة
للتجريم ،مجلة البحوث األمنية ،الرياض ،مجلد  ،12العدد  ،26ص.134
د .مسعود محمد مرسي ،شكوى المجني عليه ،رسالة دكتوراة ،أكاديمية الشرطة،
القاهرة ،1990 ،ص. 181
د .أحمد عبد اللطيف الفقي ،الحماية الجنائية لحقوق ضاحيا الجريمة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2013 ،ص.18
(3) Sandra walkat: criminology the basics, willaan, 2007, p48.
Bonnie.S.fisher. Steven. P. lab; Encyclopedia victimology
and crime preventation. Volume1 sage publications,
california, 2010. p.999
( ) 4د .سري محمود صيام ،حق الضحايا في الحصول على التعويض ،أعمال
المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ،1990 ،ص .454والثابت
يقينا ً أن محكمة النقض الفرنسية (الدا ئرة الجنائية) قد درجت على قبول التعويض
عن الضرر االدبي المرتد ليس فقط عن الوفاة ولكن عند اإلصابة ،في حين أن
الدائرة المدنية في ذات المحكمة رفضت تقرير ذلك ،وفي ذات اتجاه الدائرة
الجزائية ذهبت محكمة النقض المصرية في أحكامها منذ اكتوبر 1994م .
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المعتدي ،أو لم يتم معرفته ،سواء أدين في محاكمته أم لم يددن ،أو كدان
الفعل بسبب القوة القاهرة واألزمات والكوارث الطبيعة»(.)1
وبالنسددبة لموقدددف القضدداء فنجدددد أن محكمددة الدددنقض المصددرية قدددد
فرقت بين المجني عليه والضحية ،فقدد عرفدت المجندي عليده «بأنده مدن
يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المتثم قانونا ً سواء كان شخصا ً طبيعيدا ً
أم معنويدا ً بمعنددى أن يكددون هددذا الشددخص نفسدده محددل الحمايددة القانونيددة
التي يهدف إليها الشارع بنص التجريم »( ،)2بينما الضحية هو كل من
أضددرت بدده الجريمددة أو هددو كددل شددخص يلددزم الجدداني قبلدده بددالتعويض
الضدرر الناشدم منهدا أو هدو مدن وقعدت الجريمدة علدى نفسده أو مالدده أو
على حق من حقوقه أو هدو كدل شدخص أراد الجداني االعتدداء علدى حدق
من حقوقه وتحققت ف يه النتيجة الجنائية التي أرادها الفاعل(.)3
ويتضح مما سبق الفرق بين الضحية والمجني عليه وهو أن الثاني مدن
تحققدددت فيددده نتيجدددة الفعدددل المعاقدددب بصدددورة مباشدددرة ومتكددددة وهدددو
الشخص المستهدف بالدرجة األولى ونستطيع أن نقول عنه مجني عليده
ونسددتطيع أيض دا ً أن نقددول عندده ضددحية ،أمددا م دن لحقتدده نتددائج الجريمددة
بطريق غير مباشر وتم االعتداء على حق من حقوقده تلدزم الجداني قبلده
بتقديم تعويض عن األضرار التي لحقتده يسدمى ضدحية وهدو غيدر محددد
بذاته وال نستطيع أن نطلق عليه لفظ المجني عليده فدي هدذه الحالدة وقدد
يكون شخصا ً طبيعيا ً أو معنوياً ،لذلك يمكن أن نعرف الضحية بأنده «كدل
شدددخص طبيعدددي أو معندددوي أصددديب بصدددورة مباشدددرة أو غيدددر مباشدددرة
ومتكدة بأضرار مادية أو أدبيدة بفعدل سدلوك االتجدار بالبشدر محليدا ً كدان

( )1د .عادل عبد الجواد محمد الكردوسي ،الجمعيات غير الحكومية وضحايا
الجريمة ،بحث مقدم إلى مؤتمر أكاديمية الشرطة ،دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة ،2004 ،ص.36
( )2د .المستشار الشوربجي البشري محمد ،حقوق ضحايا الجريمة بين مقتضيات
العدالة الجنائية والنفع االجتماعي ،مؤتمر شرطة دبي الدولي حول ضحايا
الجريمة ،دبي  ،2004ص. 71
( ) 3د .ناصر مانع آل بهيان الحكيم ،دور الضحية في حدوث الجريمة ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،2007 ،ص.19
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أو دوليا ً عن طريق أفعال عمديدة ،أو غيدر عمديدة .ويتسدع هدذا المفهدوم
ليشمل من عانى من آثار الجريمة وليس المجني عليه وحده.
ومما يتكد توجهنا هذا مدا نصدت عليده المدادة ( )13مدن قدانون مكافحدة
االتجدددار بالبشدددر األردندددي بدددالقول « :ال يعتدددد برضدددى المجندددي عليددده أو
المتضررين من جرائم االتجار بالبشر لغايات تخفديض أي مدن العقوبدات
المنصوص عليها في هذا القانون»(.)1

( ) 1ويؤيدنا في هذه االتجاه األستاذ الدكتور محمد علم سالم في بحثه الموسوم ،حماية
ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق االبتدائي ،مجلة القانون ،جامعة بابل ،ع،1
 ،2008ص.13
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المطلب الثالث
األساس القانوني لحماية ضحية االتجار بالبشر
الفرع األول
في مجال التشريعات الدولية
يقددر العديددد مددن الصددكوك الدوليددة الرئيسددية لحقددوق اإلنسددان بحددق
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في سدبيل الحصدول علدى إنصداف فعدال.
وفي حالدة ضدحايا االتجدار بالبشدر ،ينبدع االلتدزام بتدوفير سدبل اإلنصداف
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشدخاص ،وبخاصدة النسداء
واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحددة لمكافحدة الجريمدة المنظمدة عبدر
الوطنيدددة (بروتوكدددول بددداليرمو لعدددام  ،)1( )2000حيدددث يعتبدددر أول أداة
قانونية شاملة في مجال حماية ضحايا االتجار .حيث سدلطت المدواد (،2
 )9 ،7 ،6من البروتوكول الضوء على دور الدولة فدي ضدمان االحتدرام
الكامددل لحقددوق اإلنسددان عنددد معاملددة الضددحايا وتزويدددهم بطائفددة مددن
وسائل وأدوات الحماية فدي سدبيل اإلنصداف .ونصدت الفقدرة الثانيدة مدن
المادة الثالثة من البروتوكدول علدى أن موافقدة الشدخص ضدحية االتجدار
لددديس ذات عالقدددة وأهميدددة ،إذا اسدددتخدمت أي مدددن الوسدددائل القانونيدددة

( )1لقد تمت إدانة هذا الفعل واستنكاره أول مرة عام  1815بالمؤتمر الذي عقد بغينا ،ونجد
أنه قبل تبني االتفاقية المتعلقة بمكافحة العبودية عام  ،1926قامت اللجنة المؤقتة
لمكافحة العبودية بوضع قائمة عام  1924تنص على مختلف أشكال العبودية كتلك التي
كانت تمارس مع العمال بالمزارع ،ونصت أيضا ً على الممارسات المشابهة للعبودية
كشراء الفتيات بمقابل النقود وتحت اسم (المهر المقنع) ،وفي عام  1926وقعت اتفاقية
جنيف لمكافحة العبودية ووضعت تعريفا ً لهذا المصطلح ،وبعدها حررت اتفاقية مكملة
في  7سبتمبر  1957ونصت على أهم االلتزامات الواجب اتخاذها من الدول األعضاء
إلزالة ممارسات العبودية ولكنها لم تذكر (العمل الجبري) وإنما تركت ذلك على منظمة
العمل الدولية ،وقد تبنت هذه المنظمة بعض األشكال السيئة لعمل الطفل في عام 1999
تحت الرقم ( )182ونصت أيضا ً على االستغالل بسبب الديون .ونصت على إلغائه .وقد
عرف شكل آخر للعبودية وهو االتجار بالنساء جنسيا ً في سنة  1933وعلى هذا األساس
قد تم تبني اتفاقية دولية لقمع االتجار بالنساء الراشدات ،وفي عام  1949أبرمت اتفاقية
بغرض قمع االتجار باألشخاص واالستغالل الجنسي لآلخرين ،هذه االتفاقية ال تحصر
االتجار على فئة النساء واألطفال ،بل الرجال أيضا ً لذلك تعتبر هذه االتفاقية األساس
القانوني الذي ارتكزت عليه اتفاق باليرمو بإيطاليا عام .2000
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المنصددوص عليهددا فددي القددانون ،وبالتددالي ال يمكددن اسددتعمال الموافقددة
كجزء من الدفاع الذي يقدمه القائم على االتجار المتهم.
أمددا المددادة ( )9مددن البروتوكددول فقددد حددددت البددرامج واإلجددراءات التددي
يجب أن تتبعها الدول لمنع ومكافحدة االتجدار وحمايدة الضدحايا ،وتغطدي
المادتين ( )11 ،10تبادل المعلومات والتددريب واإلجدراءات الحدوديدة،
وتشمل إعدادة الضدحايا إلدى دولهدم األصدلية وتسدليم المجدرمين ،وتدنص
المادة ( ) 12على أمن وضدبط الوثدائق ،و قيدام الددول األعضداء بضدمان
عدم القدرة على تزوير أو تعديل وثائق الضحايا ،فدي حدين تدنص المدادة
( )13بأندده ينبغددي علددى الدددول األعضدداءع وبندداء علددى طلددب دول أخددرى
التحقق من وثائق السفر والهوية المستخدمة لضدحية االتجدار بالسدرعة
الممكنددة .وجدداءت المددادة ( )5مددن البروتوكددول لتددنص علددى تجددريم فعددل
االتجددار ألندده ينبغددي علددى كددل الدددول أن تتبنددى القددوانين وتضددع الوسددائل
المناسدددبة لتعريدددف ومقاضددداة هدددذه الجدددرائم لتشدددمل أفعدددال الشدددروع أو
التحريض أو التدخل أو االشتراك الجرمي(.)1
وإلدددى جاندددب هدددذا البروتوكدددول جددداءت اتفاقيدددة األمدددم المتحددددة
لمكافحدددددددة الجريمدددددددة المنظمدددددددة عبدددددددر الوطنيدددددددة( ،)2فدددددددي المدددددددواد
( )23،8،6،5،3،2لتجمع في مكافحتها لظاهرة الجريمدة المنظمدة عبدر
الوطنية بدين شدقي التجدريم واإلجدراءات ،فدالتجريم يعندي حظدر ومعاقبدة
األفعددال اإلجراميددة الددواردة باالتفاقيددة لدديس فقددط فددي صددورتها التامددة
كجرائم أصلية ،بل أيضا ً في صورة الشدروع وصدورة المسداهمة التبعيدة
أمددا الشددق اإلجرائددي فيعنددي رسددم نظددام إجرائددي للتحددري عددن الجددرائم
المشددمولة بهددا ومالحقتهددا ،والمعاقبددة عليهددا مددن خددالل صددور التعدداون
القضائي الدولي في مجاالت تكامدل الواليدة القضدائية وتسدليم المجدرمين

() 1هنالك بروتوكوالن مكمالن مع هذا البروتوكول التفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجرمية المنظمة ,بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر
والجو لسنة  , 2009و بروتوكول صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها
والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة لسنة .2009
( ) 2اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة رقم ( )25المؤرخ في  /15تشرين الثاني  /نوفمبر 2000م ،وقد
بدأ نفاذها في /29أيلول /سبتمبر 2003م.
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وإنشاء سجل جنائي ،ولم تقتصر االتفاقيدة علدى ذلدك ،بدل شدملت مالمدح
إسددتراتيجية وقائيددة تسددتهدف منددع وتقليددل فددرص مثددل هددذه الجددرائم مددن
خالل فرض تدابير لمكافحتها قبل وقوعها.
وإلددى جانددب هددذه األحكددام التددي تناولددت بشددكل مباشددرة حقددوق
ضدحايا االتجدار بالبشددر ،فدإن هنالدك صددكوك دوليدة أخدرى تقددر مثدل هددذه
الحقدددوق مثدددل االتفاقيدددة الخاصدددة بتجدددريم السدددخرة رقدددم ( )105التدددي
حظددرت كددل أشددكال عمددل السددخرة والعمددل القسددري وعدددم اللجددوء إليدده
كوسدديلة لإلكدددراه أو العقددداب ،مدددع تعهددد الددددول باتخددداذ التددددابير الكفيلدددة
باإللغاء الفوري الكامل لعمل السخرة والعمل القسري (.)1
واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضدد المدرأة،
التي أهابت بكافة األطراف أن تتخذ التدابير المناسبة بما فيها التشريعي
منها ،لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المدرأة وفقدا ً
للمادة السادسة( . )2واتفاقيدة حقدوق الطفدل التدي حمدت الطفدل مدن جميدع
أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسدي ،التدي نصدت علدى أن تتخدذ
الدددول األطددراف جميددع التدددابير المالئمددة الوطنيددة والثنائيددة والمتعددددة
األطراف لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غدرض مدن
األغددراض أو بددأي شددكل مددن األشددكال ( )3واإلعددالن بشددأن القضدداء علددى
العنددف ضددد المددرأة ( ، )4الددذي عددرف العنددف فددي المددادة الثانيددة مندده بأندده
يشمل االغتصاب ،والتعدي الجنسي ،والمضايقة الجنسية والتخويف فدي
مكددان العمدددل ،وفددي المتسسدددات التعليميدددة ،وأي مكددان آخدددر ،واالتجدددار
بالنساء وإجبدارهن علدى البغداء )) .واتفاقيدة منظمدة العمدل الدوليدة رقدم
( )182بشددأن القضدداء علددى أسددوأ أشددكال عمددل األطفددال لعددام )،(1999

( ) 1أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في ( )25يونيو  1957في دورته
األربعين .أنظر أيضا ً السجالت الرسمية للجمعية العامة ،الدورة السادسة
والخمسون ،الملحق رقم  )A /56/10( 10الفقرة . 77
( )2المادة السادسة من االتفاقية ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدية رقم ( )34/180في عام . 1979
( )3المادتان ( 34و  )35من االتفاقية.
()4مكتبةحقوق اإلنسان ،جامعةمنيسوتا
WWW.Hrlibary.ong.ru/arabic.thm.
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حيددث حظددرت كافددة أشددكال الددرق ،أو الممارسددات الشددبيهة بددالرق ،كبيددع
األطفال واالتجار بهم والعمل القسري أو اإلجباري ،بما فدي ذلدك التجنيدد
ا لقسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في نزاعدات المسدلحة ،ونظدام
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي حددد فدي المدادة الخامسدة
أنددواع الجددرائم التددي تدددخل فددي اختصدداص المحكمددة ومنهددا الجددرائم ضددد
اإلنسددانية التددي تشددمل االسددترقاق واالغتصدداب ،واالسددتعباد الجنسددي أو
البغاء اإلجباري ،كما عرفت السترقاق بأنه «ممارسدة أي مدن السدلطات
المترتبة على حق الملكية ،أو هذه السلطات جميعا ً على شخص مدا ،بمدا
فددي ذلددك ممارسددة السددلطات فددي سددبيل االتجددار باألشددخاص ،وال سدديما
النسددداء واألطفدددال» ( .)1وغيرهدددا مدددن االتفاقيدددات والبروتوكدددوالت ذات
العالقة كالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيدع األطفدال
في البغداء وفدي المدواد اإلباحيدة( ،)2وبروتوكدول عدام  2000االختيداري
التفاقيدددة حقدددوق الطفدددل لعدددام  1989المتعلدددق باشدددتراك األطفدددال فدددي
النزاعات المسلحة ( ، )3واالتفاقية الدوليدة لحمايدة جميدع األشدخاص مدن
االختفاء القسري لعام  ،2006ومن قبلهم جميعا ً االتفاقية الدولية بشدأن
مكافحددة تجدددارة الرقيدددق األبددديض والممارسددة الشدددبيهة بدددالرق الموقعدددة
بباريس لعدام  ، 1904واالتفاقيدة الخاصدة بدالرق والموقعدة بجنيدف عدام

( )1المادتان ( ) 5،7من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في
المؤتمر الدبلوماسي لألمم المتحدة الخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية والمنعقد
في 17يوليو/تموز  ،1998ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليه .2002
( )2وقد ورد في المادة ( ) 10على الدول األطراف اتخاذ كل الخطوات الالزمة لتقوية
التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف واإلقليمية لمنع
وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع
األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية والسياحة الجنسية،
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم ( )263المؤرخ في  25أيار/مايو 2000م.
( )3وثيقة األمم المتحدة رقم .263/A/RES/154
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 ، 1926واتفاقيددة حظددر االتجددار باألشددخاص واسددتغالل دعددارة
واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق (.)2

الغيددر()1

وفي إطار القانون الدولي فدإن مسدتولية الددول فدي تدوفير سدبل
اإلنصددداف تقدددوم إتجددداه ضدددحايا االتجدددار بالبشدددر فدددي حالدددة إن ارتكبدددت
انتهاكات عليهم نتيجة عمل أو إغفال جهة فاعلدة مدن جهدات الدولدة ،أو
فددي حالددة انتهاكددات ارتكبتهددا جهددة عاملددة مددن غيددر جهددات الدولددة لكددن
برضا ء الدولة أو تعاونها أو معرفتها أو مواقفها ،وفي حالدة عددم إيدالء
الدولددة العنايددة الواجبددة فددي منددع الجهددات الفاعلددة الخاصددة مددن ارتكدداب
انتهاك أو التحقيدق فيده أو مقاضداة مرتكبده ،كمدا تنشدأ مسدتولية الدولدة
فددي حالددة االتجددار باألشددخاص علددى جميددع الضددحايا الخاضددعين لواليددة
الدولة ،سواء كانوا من المواطنين أم المقيمين(.)3
الفرع الثاني
في مجال التشريعات اإلقليمية
أعدددت أقدداليم مختلفددة أطددرا ً تشددريعية ومبددادرات سياسددية أكدددت
فيها من جديد سبل اإلنصاف الفعال لضحايا االتجار بالبشر .حيث نصدت
المددواد مددن ( )12-16مددن اتفاقيددة المجلددس األوروبددي بشددأن إجددراءات
مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر لعدددام 2005م( )4علدددى أحكدددام شددداملة تتعلدددق
بحمايدددة ضدددحايا االتجدددار بالبشدددر .فالمدددادة ( )12تكدددرس التدددزام الددددول
األعضدددداء بضددددمان المددددأوى والمسدددداعدة الطبيددددة والماديددددة وخدددددمات
المشددورة ،فددي حددين تلددزم المددادة ( )15الدددول األطددراف تزويددد الضددحايا
بالمساعدة القانونية المج انية ،وضمان التعويض العادل لضحايا االتجدار
( ) 1مجموعة المعاهدات الدولية في األمم المتحدة ،المجلد ( ،)212الرقم ()2861
،منشورعلى الربط اإللكتروني
.www.unhehr.ch/htm/menu3/b/f2sc.htm
( ) 2مجموعة المعاهدات الدولية في األمم المتحدة المجلد رقم ( )266الرقم .3822
( ) 3المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في اإلنصاف وجبر الضرر
لضحايا االنتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة
للقانون اإلنساني الدولي.
() 4اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة االتجار بالبشر ،مجموعة معاهدات مجلس
أوروبا ،الرقم ( )197وتقرير المجلس الفقرة .ETS/97, 16, V.2006, 83

- 487 -

فدددي قوانينهدددا الوطنيدددة ،فدددي حدددين فرضدددت المدددادة ( )29علدددى الددددول
األعضاء إنشاء آليات تنسيق لمكافحدة االتجدار باألشدخاص تشدارك فيهدا
جميددع الهيئددات العامددة المعنيددة والجهددات الفاعلددة مددن المجتمددع المدددني.
ويددنص التوجدده الصددادر عددن البرلمددان األوروبددي بشددأن منددع ومكافحددة
االتجار بالبشر وحماية ضحاياه «تتخذ الددول األعضداء التددابير الالزمدة
إلنشاء آليات مناسبة تستهدف تحديد الضحايا في وقت مبكدر وتزويددهم
بالدعم والمساعدة ،بالتعاون مع منظمات الدعم ذات الصلة»
كمددا صدددرت االتفاقيددة األمريكيددة لحقددوق اإلنسددان والتددي تضددم
( )23دولة في عضويتها من األمريكيتين ،حيث أكددت المدادة ( )25مدن
االتفاقية على حماية حقوق الضحايا من االنتهاكدات ،وفدي عدام 2010م
اعتمدت منظمة الدول األمريكية خطة عمل لمكافحدة االتجدار باألشدخاص
أساسها توجيه المساعدة للدول لكي تسدتطيع الوفداء بالتزاماتهدا بتزويدد
ضدددحا يا االتجدددار بالبشدددر بسدددبل اسدددترداد الحقدددوق والتقاضدددي (وإعدددادة
التأهيل) والتعويض وضمانات عدم التكرار(.)1
وفددي قددارة أفريقيددا اعتمددد االتحدداد األفريقددي عددام  2006خطددة
عمددل (واغددادوغو) لمكافحددة االتجددار بالبشددر ،والتددي ترمددي إلددى تعزيددز
الجهددود المشددتركة بددين االتحدداد اإلفريقددي واالتحدداد األوروبددي فددي مجددال
مكافحددة االتجدددار بالبشدددر وتدددم بموجبهددا إنشددداء وحددددة مكافحدددة االتجدددار
بالبشددر ،وفددي عددام  2009وضددعت سياسددة عامددة بشددأن حمايددة ضددحايا
االتجار بالبشر ومساعدتهم في غرب أفريقيا(.)2

( ) 1االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،سان خوسيه ،في  ،1969/11/22حيث
تضمن ديباجة و ( ) 82مادة ،واشتملت على الحقوق األساسية لإلنسان المستمدة
من اإلعالنات والمواثيق الدولية واإلقليمية ،وأنشئ بموجب هذه االتفاقية جهازين
للفصل في المسائل المتعلقة بتنفيذ الدول األطراف لتعهداتها ،وهما اللجنة
األمريكية لحقوق اإلنسان ،والمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان.
( ) 2أكدت مفوضية الشؤون االجتماعية في االتحاد اإلفريقي بينسي جاواناس أن
وضع هذه الخطة ساهم في إدانة مزيد من المهربين وأنقذت عددا ً كبيرا ً من
ضحايا االتجار بالبشر ،ووافق االتحاد اإلفريقي عليها عبر قراره الذي اتخذه
مجلسه التنفيذي في يناير .2009
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وفددي منطقدددة الشددرق الوسدددط وشددمال أفريقيدددا ،تناولددت جامعدددة
الدول العربية مسدألة حمايدة حقدوق ضدحايا االتجدار فدي الميثداق العربدي
لحقوق اإلنسان حيث حظرت المادتين ( )10 ،9من الميثاق االتجدار فدي
األعضدداء البشددرية( ،)1ونددرى حظددرا ً ممدداثالً لددذلك فددي المددادة ( )11مددن
إعدالن القداهرة لحقدوق اإلنسددان فدي اإلسدالم التددي تدنص «يولدد اإلنسددان
حرا ً وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله»( )2كمدا نصدت
المادة ( )9من الميثاق بالقول« :ال يجوز إجراء تجارب طبيدة أو علميدة
على أي شخص أو استغالل أعضائه دون رضداءه الحدر وإدراكده الكامدل
للمضاعفات التي قد تنم عنه ،مع مراعاة الضوابط األخالقية واإلنسدانية
والمهنيددة» ،كمددا نصددت المددادة العاشددرة مندده علددى  -1( :يحظددر الددرق
واالتجار باألفراد في جميع صدورها ،ويعاقدب علدى ذلدك ،وال يجدوز بدأي
حددال مددن األحددوال االسددترقاق واالسددتبعاد -2 .تحظددر السددخرة واالتجددار
باألفراد من أجل الدعارة أو االستغالل الجنسي أو اسدتغالل دعدارة الغيدر
أو أي شكل آخر أو استغالل األطفال في النزاعات المسدلحة» ولكان مان
جملة هذه النصوص نالحظ على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان مايلي:
أوالً :أن الميثدداق يفدددرق بدددين العبوديددة ،واالتجدددار فدددي األفدددراد،
ويحظدددر االثندددين معددداً ،فالعبوديدددة تتطلدددب ممارسدددة حدددق االمدددتالك علدددى
شددخص آخددر ،بينمددا االتجددار هددو السدديطرة أو تددأثير الغيددر علددى آخددرين
ولدديس البيددع والشددراء( .)3علددى الددرغم أن الددرأي السددائد حاليددا ً هددو أن
االتجار هو العبودية الحديثة.

( ) 1الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،جامعة الدول العربية 22 ،مايو  ،2004ودخل
حيز النفاذ في  15مارس .2008
( ) 2المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ،اللجنة التحضيرية ،الجلسة الرابعة 14 ،إلى 25
يونيو 1993 ،إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان 5 ،آب ،1990 ،وثائق األمم
المتحدة A/CONf. 157/PC/62/Add.18
( ) 3ال يكفي االقتصار على وضع مفهوم تعريفي لالتجار باألشخاص بالعالم
اإلسالمي بأنه شكل من أشكال الرق ،وبخاصة أن الرق بمعناه التقليدي على
األقل قد حرم شرعا ً في جميع أنحاء العالم اإلسالمي ،ذلك ألن االتجار في
جوهره استغالل ،وال تزال أشكاله موجودة بالعالم اإلسالمي وشكل خلالً بمبادئه.
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ثانيااااً :يفدددرق الميثددداق بدددين الددددعارة واسدددتغالل دعدددارة الغيدددر،
ويحظرهمددا كشددكلين مددن أشددكال االتجددار فددي البشددر ،مددع أن بروتوكددول
األمم المتحدة يحظر استغالل الدعارة فقط(.)1
ثالثاااً :علددى الددرغم أن الفقددرة الثانيددة مددن المددادة العاشددرة مددن
الميثدداق العربددي ال تددذكر بوضددوح مصدددطلح االتجددار فددي اليددد العاملدددة،
ولكنها تحظر «االتجار باألفراد في كافة الصور» بما فيها السخرة.
رابع ااً :يركددز الميثدداق العربددي علددى أشددكال معينددة مددن االتجددار
بالبشدددر و منهدددا اسدددتغالل األطفدددال فدددي النزاعدددات المسدددلحة ،واالتجدددار
باألعضاء البشرية ،وتعرض أي فرد لتجارب طبية أو علميدة ،وهدو مدن
خالل ذلك يرسخ أهمية القضاء عليها.
خامسااً :وجددوب تفسددير المددادة ( )10 ،9مددن الميثدداق فددي إطددار
المادتين ( )7 ،6من بروتوكول األمدم المتحددة ،كمدا تقضدي بدذلك المدادة
( )43من الميثاق العربدي التدي تدنص «ال يجدوز تفسدير هدذا الميثداق أو
تأويله على نحدو يندتقص مدن الحقدوق والحريدات التدي تحميهدا القدوانين
الداخليددة للدددول األطددراف أو الحقددوق المنصددوص عليهددا فددي المواثيددق
الدوليددة واإلقليميددة لحقددوق اإلنسددان التددي صددادقت عليهددا أو أقرتهددا بمددا
()2
فيهدددا حقدددوق المدددرأة والطفدددل واألشدددخاص المنتمدددين إلدددى األقليدددات»
وبالتالي يشير تفسدير المدادتين ( )10 ،9فدي ضدوء المدادة ( )43أنده ال
يكفددي أن تحظددر الدددول العربيددة أو تجددرم االتجددار بالبشددر ،ولكددن يتطلددب
القدددانون الددددولي مدددن كدددل الددددول األطدددراف أن تسددداعد وتحمدددي ضدددحايا
االتجددار .وبالتددالي وعلددى الددرغم مددن أن الميث داق العربددي ال يددذكر حمايددة
ومساعدة الضحايا لفظياً ،إال أن المادة ( )43تشير إلى هذين االلتزامين
من خالل الجزء الثاني من بروتوكول األمم المتحدة.
الفرع الثالث
في مجال التشريعات الوطنية

( )1تحظر كافة دول الشرق األوسط الدعارة ألن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،فيما عدا لبنان وتركيا ،وهذا الحظر منصوص عليه ضمن نصوص
قانون العقوبات حيث يجعل من ممارسة الدعارة واألنشطة المتعلقة بها جريمة
معاقب عليها قانوناً.
( )2انظر كذلك المادة ( )6من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
التي تنص «تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعي
منها ،لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة»
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ال يمكددن وضدددع سياسدددة شددداملة مانعددة لحمايدددة ضدددحية االتجدددار
بالبشرة طالما لم توحد المفاهيم فدبعض الددول مثدل فرنسدا ال تعتبدر فعدل
دعارة الغير جرم يعاقب عليده القدانون وال يعاقدب إال علدى الددعارة التدي
تتم بدون موافقة الضحية ،االستغالل الجنسي للقصدر( ،)1أمدا بروتوكدول
األمم المتحدة فإنه يعاقب على دعارة الغير بغض النظر إذا كان الضحية
راشدددددا أو قاصددددراً ،طالمددددا اسددددتعملت فيدددده وسددددائل العنددددف واإلكددددراه
واالعتداء(.)2
ومددن خددالل اطالعنددا علددى بعددض القددوانين األوروبيددة المتعلقددة
بمكافحددة االتجددار بالبشددر نجددد أن إيطاليددا األكثددر تعرض دا ً لالتج دار حيددث
تعتبر بلد عبور ومقصدد بامتيداز وهدي البلدد الوحيدد الدذي يعدرف مفهدوم
االتجددار بددالرقيق وتطبددق فيدده االتفاقيددات ،وقددد قامددت بتحددديث الترسددانة
القانونيددة لمكافحددة وحمايددة الضددحايا مددن جددرائم الددرق واالتجددار ،فنجددد
المادة ( )600من قانون العقوبات اإليطالي تعاقب على االسترقاق ،كمدا
أن المدددادة ( )630تعاقدددب علدددى االختطددداف لألشدددخاص والضدددحايا .كمدددا
صدر قانون مدرلين الصدادر ( )20فبرايدر  1958ليعاقدب علدى اسدتغالل
دعارة الغير وعلى أساس المادة ( )600عقوبات.
ويالحظ على القانون اإليطالي بأنه طبق سياسات مبتكدرة تتمثدل
بتطبيدق إجددراءات التسددوية الجنائيددة مددع ضددحايا االتجددار الددذين تعرضددوا
للعندددف أو لحددداالت اسدددتغالل خطيدددرة ،ويمكدددن اسدددتخدام رخدددص اإلقامدددة
للضحايا بطلب من المدعي العام إذ بدأت إجراءات التقاضي ،أو من قبدل
الجهدددات التدددي تقددددم مشددداريع التأهيدددل ،أو مدددن قبدددل طدددرف المصدددالح
()3
االجتماعية للمجتمع المحلي

( )1اجتمعت رئاسة االتحاد األوروبي في  26إبريل  1997على مستوى مؤتمر
وزاري ،الذي حدد اإلرشادات األوروبية المتعلقة بإجراءات منع االتجار في
النساء ألغراض االستغالل الجنسي ومكافحة هذا االتجار (إعالن هاج) وقد حدد
اإلعالن مجموعة من األفعال التي يجب اتخاذها لح ماية ضحايا االتجار بالبشر.
( )2تنص المادة ( )3من البروتوكول في فقرتها األولى « ...ويشمل االستغالل ،كحد
أدنى ،استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي.»...
( ) 3تكون رخص اإلقامة الممنوحة صالحة لمدة ( )6أشهر قابلة للتجديد لمدة سنة أو
أكثر إذا تطلبت اإلجراءات القضائية ذلك ،ويمكن إعطاء رخص العمل إذا
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وفي سدبيل حمايدة ضدحايا االتجدار أنشدأت لجندة مشدتركة تتدألف
من ممثلين من وزارات تكدافت الفدرص والتضدامن االجتمداعي والداخليدة
والعدل لتطبيق إجراءات حماية الضحايا (.)1
أمددا فددي فرنسددا فددإن المشددرع الفرنسددي لدده تصددور ضدديق حددول
االتجدار باألشدخاص بددالرغم مدن مصددادقته علدى اتفاقيددة مكافحدة االتجددار
لعام  ،1960واستغالل دعدارة الغيدر عدام  1949وأصددر مجموعدة مدن
القددوانين التددي تمثددل األسدداس القددانوني لمكافحددة البغدداء كقددانون ()13
إبريدل  ،1946والقدوانين الصدادرة فدي ( )30 ،28جوليده  ،1960ومدا
تددم إدخالدده فددي قددانون العقوبددات الفرنسددي  1994الددذي جددرم اإلغددراء
اإليجابي الذي يعاقب على الوساطة في البغاء وفقا ً للمادة ()7/1/225

التحقق األجنبي بعمل ما ،ويمكن منح رخص اإلقامة لألجنبي الضحية الذي
سجل نفسه في مؤسسة تعليمة.
( ) 1كما تقرر الجمعيات األهلية عدة برامج لحماية ومساعدة الضحايا المدمجين
ويمكنهم من االستفادة من المساعدات الطبية وممارسة نشاط مهني بموجب
قانون dectro del presidente della repnblican no394.
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من قانون العقوبات( )1كما حظدرت المدادة ( )1/4/225كدل نشداط مهندي
يمارسه القاصر البالغ ( )16سنة والعمل وفدق شدروط تتندافى والكرامدة
اإلنسانية وفرض في سبيل حماية ضحية االتجار عقوبدة السدجن سدنتين
والغرامددة ( )500.00فرنددك فرنسددي واخيددرا ً نجددد أن المشددرع الفرنسددي
جرم الصور المختلفدة لجدرائم االتجدار بالبشدر فدي المدادة ( )4/225مدن
قددانون العقوبددات المعدلددة بالقددانون رقددم ( )239تدداريخ 2003/3/18م
والتددي قصدددها علددى جددرائم االسددتغالل الجنسددي وجددرائم اسددتغالل العمددل
حيث خلت هذه المادة من جدرائم ندزع األعضداء البشدرية ،وإن كاندت قدد
جرمددت بالمددادة ( )2/511مددن قددانون العقوبددات لسددنة  2004االتجددار
باألعضدداء البشددرية  ،سددواء تعلددق األمددر بعض دو أو استئصددال نسدديج أو
خاليا أو منتجات من جسد شخص أو الحصدول علدى أجندة بشدرية وذلدك
مقابددل أيددا كددان شددكل هددذا المقابددل أو المسدداعدة أو الوسدداطة فيهددا (،)2

( )1تنص المادة ( ) 225من قانون العقوبات الفرنسي على المعاقبة على البغاء :
يعاقب على الوساطة في البغاء إذا ارتكبت على قاصر.
أو على الشخص الضعيف أو الذي يتواجد في وضعية حساسة بسبب سنه ،أو
مرضه ،أو عجزه الجسدي أو النفسي أو حالة الحمل.
إذا ارتكب الفعل عدة أشخاص.
وكذلك المحرض على فعل االستغالل الجنسي سواء خارج أقاليم الجمهورية أو
عند وصوله إقليم الجمهورية.
الشخص الذي يحمل السالح.
الشخص الذي يستعمل التهديد ،والعنف والمناورات االحتيالية أو المخادعة.
إذا ارتكب من طرف عدة أشخاص لهم صفة فاعل أصلي أو شريك دون أن
يكونوا جماعة منظمة.
كل من يجبر شخص على ممارسة البغاء باستعمال العنف والترهيب والكذب أو
إساءة استعمال مركز التفوق أو الضرر أو ضعف الضحية يعاقب بسنتين إلى 4
سنوات.
كل من يشجع دخول أو إقامة أو خروج أشخاص من األقاليم الوطنية بفرض
االستغالل الجنسي باستعمال العنف والترهيب أو الكذب أو استعمال مركز تفوق
أو ضعف أو حاجة الضحايا يعاقب بنفس العقوبات.
(2) Art 511-2 Le fait d' obtenir d'une personne l'un de ses organs
contre un paiement quelle qu'en soit la forme , est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amend, Est puni des meme
peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention
d'un organs contre le paiement de celui- ci, ou de céder á titre
onéreux un tel organ du corps d'autrui. Les mémes peines sont
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ويدرى جاندب مدن الفقده أن انضددمام فرنسدا لالتفاقيدة األوروبيدة لمكافحددة
االتجار بالبشر توجب عليهدا إضدافة هدذه الصدورة إلدى تشدريعها فالمدادة
) من قانون العقوبات تجرم مثل االستئصال لعضدو مدن أعضداء3/511(
 مى كدان هدذا الفصدل موضدوعا ً لتددبير، أو بالغ حي،جسم شخص قاصر
 أو لدددم يدددتم الحصدددول علدددى رضدددائه وفقدددا ً للقواعدددد،الحمايدددة القانونيدددة
.السارية
أمدا فدي القدانون البلجيكدي فقدد أخدذ بالعديدد مدن التوصديات التددي
،أق رتهدددا االتفاقيدددات األوروبيدددة بشدددأن حمايدددة حقدددوق ضدددحايا اإلتجدددار
 ال سدديما إنشدداء1995 ) أبريددل5( وإدراجهددا فددي القددانون المددتر فددي
 وبواسددطة التعمدديم.مراكددز اسددتقبال متخصصددة لضددحايا االتجددار بالبشددر
 نددص القددانون البلجيكددي1994  جويليدده7  الصددادر فدديCirculaire
applicable dans le cas ou l'organe obtenu dans les conditions prévues
au premier alinéa provient d'un pays étranger.
Art 511-4: Le fait d'obtenir d'une personne le prélévement de tissus,
de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende. Est puni des mémes peines le fait d'apporter
son entremise pour favoriser l'obtention de tissus , de cellules ou de
produits humains contre un paiement , quelle qu'en soit la forme, ou
de céder á titre onéreux des tissus , des cellules ou des produits du
corps d'autrui.
Art 511-9 Le fait d, obtenit des gametes contre un paiemen, quelle
quen soit laforme at ex caption du paiement des prestaition assures
patles etablissement, effectuant la prepar athion et la con servation
de co gametes, est puni de cinq ans d.emptisonnement et de 75000
euros d,amende , Est puni des me, mes peins le fait d,apporter son
entremise pour favor isor I, obten tion de gamets contre unpaiement
quelle quen soit la forme oude remettre ades tiers a titre onereux
gametes provenant de dons
Art 211-15 le fait d'obtenir des embryons humains contre un
paiement , quelle qu'en soit la forme , est puni de sept ans
d'emprosonnement et de 10000 euros d'amendeEst puni des mémes
peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention
d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
ou de remettre á des tiers, á titre onéreux, des embryous humains.
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على إصدار بطاقات إقامة لضدحايا اإلتجدار األجاندب( .)1كمدا سدار علدى
هذا النهج القانون اإلسباني الذي أدان بموجب المادة ( )311من قدانون
العقوبات كل مدن يفدرض علدى العامدل شدروط عمدل تعسدفية عدن طريدق
الغع ،واستغالل الحاجة ،والعنف أو الترهيب ( .)2ونجد كذلك أن المدادة
( )187من أحكام قانون العقوبات قد أداندت االسدتغالل الجنسدي للقاصدر
ضحية االتجار ،واستعمال القوة عند استغالل الشخص الجنسدي للقاصدر
ضحية االتجار.
وفدددي سدددتة عشدددر أصددددر الكدددونجرس األمريكدددي قدددانون حمايدددة
ضحايا عنف االتجدار بالبشدر لعدام  ،2000ومدن العيدوب الرئيسدية لهدذا
القددانون أندده ألقددى عددبء إثبددات اسددتعمال القددوة والتحايددل علددى ضددحايا
االتجار بالبشر والمدعيين العاميين االتحداديين ،األمدر الدذي ترتدب عليده
قلدة عدددد قضدايا االتجددار التدي حددوكم عليهدا بموجددب القدانون( )3واقتصددر
معالجته لصورتي جرائم االستغالل الجنسي وجرائم اسدتغالل العمدل ،إال
أندده ال بددد مددن اإلشددارة إلددى قددانون الصددحة العامددة األمريكددي فددي المددادة
( )301والمعدلدددة بمقضدددتى القدددانون القدددومي لزراعيدددة األعضددداء لعدددام
 /1984قددد تضدددمن نصوصددا ً حدددول بيدددع األعضدداء البشدددرية والحصدددول
عليها(. )4

( )1من بين المراكز التي تم إنشاءها مركز ) (Pag-AsAببروكسل في عام 1995م
ومنظمة ).(Payoke
( )2نصت المادة ( )311على أنه يعاقب بالحبس من  6أشهر إلى ثالث سنوات كل
من يخدع شخص أو يستغل حاجته أو يفرض على العامل شروط عمل أو ضمان
اجتماعي يرتب له ضرر أو يقيد له حقوقه المنصوص عليها في األحكام القانونية
أو االتفاقيات الجماعية أو العقود الفردية.
( ) 3لم تتجاوز القضايا التي حوكم بها بموجب هذا القانون من عام (/ )2004-2008
 137قضية .
(4)Abrief text of subsec (a) sec (301) public health service Act
title (1) the national organ transplant act 1984 it un lawful
for any person to knowingly acquire receive or other wise
transfer any human organ for valuable consideration for use
in human trans plantation if the transfer affects interstate
commerce..
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أمددا بالنسددبة للدددول العربيددة فقددد أقددرت قوانينهددا مجموعددة مددن
الحقدددوق لضدددحايا االتجدددار بالبشدددر ولكدددن بددددرجات متفاوتدددة ،فنجدددد أن
القدددانون المصدددري يضدددمن هدددذه الحقدددوق ،كحدددق السدددالمة ،والحدددق فدددي
الهويدددة ،وحدددق الحصدددول علدددى المعلومدددات ،وحدددق االسدددتماع إليددده فدددي
المحكمدددددة ،والحدددددق فدددددي المسددددداعدة القانونيدددددة ،والحدددددق فدددددي األمدددددان
الشخصي( ،)1والحق في العدودة إلدى وطنده ( ،)2وحدق المصدري ضدحية
االتجدددار بالبشدددر فدددي دولدددة أخدددرى بدددالعودة إلدددى مصدددر( ،)3كمدددا يرتدددب
االلتزامات علدى عداتق الدولدة اتجداه ضدحية االتجدار بالبشدر حيدث تدنص
المددادة ( )22بددالقول  :تكفددل الدولددة حمايددة المجنددي عليدده ،وتعمددل علددى
تهيئددة الظددروف المناسددبة لمسدداعدته ورعايتدده صددحيا ً ونفسدديا ً وتعليمي دا ً
واجتماعي دا ً وإعددادة تأهيلدده ودمجدده فددي المجتمددع فددي إط دار مددن الحريددة
والكرامة اإلنسانية ))..ومن هدذا القدانون يتضدح لندا المددى الدذي يدوفره
المشدددرع المصدددري لضدددحايا االتجدددار بالبشدددر لدرجدددة ال يميدددز بهدددا بدددين
الضحية المصري وغيره ،حيث يطبق المواد ( )21-24على المصدريين
وغيددرهم بصددورة متسدداوية( ،)4فدددي حددين نجددد أن المددادة ( )26جددداءت
لتطبددق علددى المصددريين فقددط وفرضددت علددى السددلطات المختصددة تددوفير
برامج الرعاية والتعليم وتدريب وتأهيل (.)5
فددي حددين فددرض قددانون مكافحددة االتجددار باألشددخاص البحرينددي
لضحية االتجدار مجموعدة مدن الضدمانات أثنداء التحقيدق والمحاكمدة مدن
شدددأنها تكدددريس مبددددأ الحمايدددة لضدددحية االتجدددار( ،)6حيدددث تتضدددمن هدددذه
الحقددوق ،الحددق فددي الحصددول علددى المعلومددات ،وإفهددام المجنددي عليدده
بحقوقه القانونية بلغة يفهمها ،والحق في الرعايدة الطبيدة والنفسدية(،)7
كما شدد القانون البحريني على وجوب عرض المجني عليه على طبيدب
مخددتص إذا طلددب هددو ذلددك أو اذا اثبددت أندده بحاجددة إلددى رعايددة صددحية
ونفسددية( ،)8كمددا ونددص القددانون علددى إيددداع المجنددي عليدده أحددد مراكددز

( )1المادة ( )23من قانون مكانة االتجار بالبشر رقم ( )64لسنة 2010م المصري.
( )2المادة ( )22من قانون مكانة االتجار بالبشر المصري
( )3المادة ( )25من ذات القانون.
( )4أنظر المواد ( )21-24من قانون رقم ( )64لسنة  2010بشأن مكافحة االتجار
بالبشر.
( )5أنظر المادة ( )26من القانون ذاته
( )6أنظر المادة ( )5من قانون بشأن مكافحة االتجار باألشخاص البحريني رقم ()1
السنة . 2008
( )7أنظر المادة ( )2/1/5من ذات القانون.
( )8أنظر المادة ( )3/5من ذات القانون.
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التأهيل الطبية أو النفسدية أو دور الرعايدة إذا تبدين أن حالتده الطبيدة أو
النفسية أو العمرية تستدعي ذلك(.)1
وبددالرجوع إلددى أحكددام قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر األردنددي
نجددده وفددي المددادة السددابعة مددن أحكامدده قددد أورد مجموعددة مددن القواعددد
التدددي تشدددكل فدددي مجموعهدددا تكريسدددا ً لمبددددأ اإلنصددداف وحمايدددة ضدددحايا
االتجددار ،فقددد فرضددت المددادة السددابعة علددى مجلددس الددوزراء وبندداء علددى
تنسدديب اللجنددة الوطنيددة لمكافحددة االتجددار الددواردة فددي المددادة الخامسددة
اعتماد دار واحدة أو أكثر إليواء المجني عليهم والمتضررين من جدرائم
االتج ار بالبشدر ،ووضدع بدرامج التعدافي الجسددي والنفسدي واالجتمداعي
المقدمة لنزالء( ، )2كما منح المددعى العدام سدلطة وقدف مالحقدة أي مدن
المجنددي علدديهم والمتضددررين مددن جددرائم االتجددار إذا تبددين ارتكددابهم ألي
من الجرائم أو المشاركة أو التدخل فيها أو التحريض عليها(.)3
كما نص نظام االتجار بالبشر السعودي على جملدة مدن الحقدوق
لضددحايا االتجددار أثندداء سددير التحقيددق والمحاكمددة فوفقددا للمددادة الخامسددة
عشدرة مددن أحكامده نصددت علددى ضدرورة إعالمدده بحقوقده النظاميددة بلغددة
يفهمها ،وإتاحة الفرصدة لده لبيدان وضدعه النظدامي والجسددي والنفسدي
واالجتمدداعي بمددا يضددمن كوندده ضددحية اتجددار باألشددخاص( .،)4ووجددوب
عرضه على الطبيب المخدتص إذا تبدين حاجتده لرعايدة نفسدية أو طبيدة،
وتدوفير الحمايدة األمنيدة لده ،وإيداعده أحدد المراكدز المتخصصدة إذا كدان
بحاجة إلى مدأوى ،ومدنح المددعي العدام سدلطة تقديريدة إذا كدان المجندي
عليه أجنبي وكانت هنالك ضرورة لبقائه في المملكة ،ونجد كذلك حقوقدا ً
مشابهة مقررة بالقانون السوري( ،)5وقانون سلطة عمان(.)1

()1أنظر المادة ( )4/5من ذات القانون.
( )2انظر المادة ( )7من قانون مكافحة االتجار بالبشر األردني رقم ( )9لسنة .2009
( )3انظر المادة ( )12من قانون مكافحة االتجار بالبشر ذاته ،التي نالحظ عليها أن
هذه السلطة ذات طبيعة تقديرية وال يوجد نص إرشادي يحدد طبيعة هذه السلطة
في قانون مكافحة االتجار بالبشر األردني ،إال أن هذه المادة قيدت اتخاذ هذا
القرار بموافقة لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيسا ً وقاضيين من محكمة
التمييز يختارهما رئيس المجلس القضائي.
()4انظر المادة ( ) 15من نظام االتجار بالبشر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي
رقم ( )40تاريخ 1430/7/21هـ
( ) 5يعطي القانون السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( )3لسنة 2010
المتعلق بجرائم االتجار باألشخاص في المادة (/15هـ/د) الضحية حق
الخصوصية بما فيها حق سرية أسمائهم و أماكن رعايتهم ،أو أية معلومات
أخرى قد تكشف هويتهم ،ومخاطبهم بلغة مفهومه لهم.
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( )1نصت المادة ( )5من المرسوم السلطاني رقم ( )126لسنة  2008الصادر بتاريخ
 2008/11/23على جملة من الحقوق لضحية االتجار أثناء مرحلة التحقيق
والمحاكمة أهمها ،تعريف المجني عليه بحقوقه وبلغة يفهمها ،وإتاحة الفرصة له
لبيان وضعه القانون والجسدي والنفسي واالجتماعي ،وتوفير الحماية الالزمة
له ،والبقاء في السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق والمحاكمة.
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المطلب الرابع
المؤشرات الدالة على ضحية االتجار بالبشر
يعدددد التعدددرف علدددى ضدددحايا االتجدددار بالبشدددر مدددن الموضدددوعات
الهامة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم ،إذ أنها تعد مدن الجدرائم
صعبة االكتشاف نوعا ً ما ،ففي العادة تحاط بالسدرية والكتمدان حتدى مدن
جانب الضحايا أنفسدهم خوفدا ً مدن الكثيدر مدن التهديددات التدي يواجهوهدا
من الجناة ،أو من السلطات العامة العتقادهم بإيقاع العقاب عليهم فدي
حال اكتشافها .ومدن هندا تهدتم الجهدود الدوليدة فدي المجداالت التشدريعية
والتنفيذيددة بموضددوع المتشددرات الدالددة علددى التعددرف علددى ضددحايا هددذه
الجرائم لتسهيل اكتشافها والمعاقبة عليها.
وفددي هددذا الصدددد قددام مكتددب األمددم المتحدددة المعنددي بالجريمددة
المنظمة والمخدرات إلى وضع بعض المتشرات العامة والخاصدة الدالدة
والتددي تمكننددا مددن التعددرف علددى ضددحايا االتجددار بالبشددر والتددي نتناولهددا
كاآلتي:
الفرع األول
المؤشرات العامة الدالة على ضحية االتجار بالبشر
هددذه المتشددرات ال تنطبددق علددى كددل حدداالت االتجددار ،فدداألنواع
المختلفة لحاالت االتجدار ينشدأ عنهدا أندواع مختلفدة مدن الضدحايا ،وهدي
ملخدددص للخصدددائص العامدددة للضدددحايا ،ويجدددب االنتبددداه دائمدددا ً إلدددى هدددذه
البيا نات بأنها ذات طابع عام وأن كدل قضدية تختلدف عدن األخدرى ،ومدن
المفيددد للمدددعين العددامين والقضدداة إدراك هددذه المتشددرات العامددة التددي
تشمل :
أو ًال -العماار :يعتمددد عمددر الضددحية علددى طبيعددة عمليددة االتجددار
بالبشر ،ونوع االستغالل ،ويعتبر االتجار باألطفال والصغار أكثر سهولة
من االتجا ر بالكبدار ألن األطفدال مدن السدهل خدداعهم ،واالحتيدال علديهم،
وخطفهددم ألن درجددة مقدداومتهم أقددل ،وهددم بطبيعددتهم مطيعددون أكثددر مددن
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الكبدار ،واحتمدال اسدتغاللهم للعمدل والجدنس أكثدر ،وقدد تشدتمل عمددالتهم
على التسول والنشل وغيرها من الجرائم البسيطة(.)1
ثانيا ً -الجنس :يسدتهدف االتجدار بالبشدر جدنس اإلنداث أكثدر مدن
الذكور عموماً ،إال أن هنالك استثناءات ،فاالتجدار لغايدات االسدتغالل فدي
السخرة تستهدف اإلناث والذكور بنفس الدرجة(.)2
ثالثا ً -الوثائق الثبوتية :يشكل استخدام شدخص الضدحية لهويدة
شدخص آخدر ،ووثددائق السدفر الخاصددة بده فدي المعددابر أو نقداط التفتدديع
األخدرى متشدرا ً عامدا ً علدى االتجددار بالبشدر ،ويعتبدر عدددم تدوفر الوثددائق
الثبوتية أو أوراق السدفر لددى الضدحية المشدتبه بهدا والهويدات ووثدائق
السفر المزورة عوامل دالة لوقوع الضحية لالتجار(.)3
رابعا ً – النقل :الطريقة التي يتم بهدا نقدل الضدحية قدد تشدير إلدى
وجود عملية اتجار بالبشر وقد يحداولون المتجدرون الدتحكم بكدل جواندب
النقل من المنشأ وفي منطقة العبور وحتى بلدد المقصدد ،ألنهدم سديتلقون
المال مقابل الضحايا في المقصد النهائي(.)4
حيث يتم إتمام تسليم السلعة الضحية إلى المشترين ،وقدد يلتدزم
المتجرون بالبشدر بخدط نقدل واحدد لفتدرة زمنيدة طويلدة لكدونهم انشداءوا
( ) 1د .آن جوردان ،الدليل المشروح لبروتوكول األمم المتحدة لمكافحة االتجار
بالبشر ،مجموعة حقوق االنسان الدولية ،دار الحكمة ،بيروت ،2012 ،ص
.16
Andrew Karmen: Crime Victime; An Introduction to victimology,
eighth Edition, Belomont, USA, 2012. P 82.
() 2مبادئ األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر ،موجه إلى ممارسي العدالة
الجنائية ،الوحدة النمطية (( ،))2مؤشرات االتجار بالبشر ،2009 ،ص.5
د .مصطفى مصباح دبارة ،وضع ضحايا اإلجرام في النظام الجنائي ،دار الفكر،
اإلسكندرية ،1996 ،ص. 73
(3)Von Hentig. Hans – Remarks on the interaction between
perpetrator and victims – Journal of the American institute
of criminal law and Criminology Vol. 31. 1997. P. 143.
(4)Mende lsohn. B.A, New Branch of Biopsychologyical seience
"La victimology : Revue international de Criminologie et
depolice Technique No.2. 1999. P. 58.
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عالقات وثيقة مدع (األشدخاص المناسدبين) وقددموا الرشداوي لهدم ،لدذلك
يتوجدددب علددددى رجدددال الشددددرطة أن يراقبدددوا بشددددكل دوري طدددرق النقددددل
المحتملددة( ، )1ويتددداولوا هدددذه المعلومددات فددي مجدددال التعدداون القضدددائي
لمواجهة هذه الظاهرة(.)2
خامس اا ً -آخاار موقااع :يعتبددر آخددر موقددع عثددر فيدده علددى الضددحية
مباشرة من قبل رجال الشدرطة مدن العوامدل الهامدة ،فعلدى سدبيل المثدال
تشكل بيوت الدعارة ،أو أماكن العمل االستغاللي متشدرات علدى احتمدال
وجدود االسدتغالل ،ومدن الممكدن اعتبدار موقدع المنشدأ أو العبدور أو آخددر
موقع تم فيه العثور على الضحية عامالً هاما ً أيضاً ،فإذا عثرت الشدرطة
على سبيل المثال على فتاة في مكان تم فيه العثور على ضحايا االتجدار
بالبشر آخرين فيجب أن تتنبه الشدرطة إلدى احتمدال أن تكدون تلدك الفتداة
ضحية أيضا ً(.)3
سادسا ً -ظارو اإلحالاة  :قدد يدتم تسدليم ضدحايا االتجدار بالبشدر
إلى الشرطة من خالل اإلحاالت من قبل المنظمدات غيدر الحكوميدة ،علدى
سبيل المثدال ،هنداك بعدض المنظمدات التدي تقددم المدأوى للنسداء ضدحايا
االستغالل ،لذلك يجب على تلك المنظمات التواصل مدع الشدرطة وإجدراء

( ) 1د .ناجي هالل ،التحليل االجتماعي لضحايا الجريمة ،بحق منشور في مركز
البحوث الشرطة ،دبي ،2005 ،ص .21
د .نور الدين هنداوي ،المجني عليه بين القانون الجنائي وعلم اإلجرام ،مجلة الشريعة
والقانون ،جامعة اإل مارات العربية ،كلية الشريعة والقانون ،العدد الثاني،
 ،1988ص .64
( ) 2د .أمل الدبيان ،مشاكل التجار بالنساء في العالم العربي ،بحث مقدم لنيل درجة
الدكتوراه في الشؤون الدولية والدبلوماسية ،األكاديمية السورية الدولية،2010 ،
ص .73
د .وائل احمد عالم ،الحماية الدولية لضحايا الجريمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2004ص . 183
( ) 3المؤتمر اإلقليمي حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة االتجار
بالبشر في المنطقة العربية ،عمان 30-29 ،سبتمبر 2010
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مقددابالت مددع الضددحايا لتحديددد مددا إذا كددان هندداك جريمددة اتجددار بالبشددر
محتملة (.)1
سدددابعا ً -وجدددود أدلدددة علدددى االعتدددداء :مدددن الممكدددن اعتبدددار أي
ت على تعرض الضحية إلصابات جسدية متشر بأن الشخص وقدع
إشارا ٍ
ضحية اتجار بالبشر حيث يتعرض الضحايا لالعتدداء واإلسداءة مدن قبدل
المتجرين بالبشر والزبائن(.)2

( ) 1المؤتمر اإلقليمي حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة االتجار
بالبشر في المنطقة العربية ،عمان  30-29سبتمبر .2010
( ) 2مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة لمنظمة عبر الوطنية،
فينا )10-12( ،تشرين األول /أكتوبر  .2011وثائق األمم المتحدة CTOC/
COP/ WG4/ 2001/4/P.3
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الفرع الثاني
المؤشرات الخاصة الدالة على ضحية االتجار بالبشر
هنالك متشرات ذات طابع خاص تفرضها طبيعة الجريمة المرتكبة علدى
ضددحايا االتجددار بالبشددر أو طبيعددة الضددحية الخاضددع لالتجددار التددي يجددب
التعرف عليها وهي-:
أوالً :المؤشاارات الدالااة علااى الضااحية الطفاال :يمكددن أن يتسددم األطفددال
الددذين يتجددر بهددم بعدددم قدددرتهم االتصددال بوالددديهم أو أوصدديائهم ،ويبدددو
عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة ال تتفدق مدع السدلوك النمطدي لألطفدال
الددذين فددي سددنهم ،ولدديس لهددم أصدددقاء فددي سددنهم خددارج نطدداق العمددل،
وأنهددم ال يتلقددون تعلدديمهم ،وال يتددوفر لهددم وقددت للعددب ،ويعيشددون فددي
أماكن سكن متدنية المستوى ،ويتناولون طعدامهم بعيددا ً عدن أسدرهم ،أو
ال يقدم لهم سواء الفضالت من الطعدام ،ويمارسدون أعمدال غيدر مالئمدة
لسنهم ،ويسافرون دون مرافقة أولياءهم ،وفي مجموعات مدع أشدخاص
ال تددربطهم معهددم صددلة ،أو الوجددود فددي أمدداكن غيددر مناسددبة مثددل بيددوت
الدددعارة والمصددانع ،أو ادعدداء المددرافقين بأندده عثددر علدديهم ،أو اكتشدداف
حاالت تنطوي على التبني غير المشروع(.)1
ثانياً :المؤشرات الدالة على ضحية العبودية المنزلية
من أهدم سدمات هدتالء الضدحايا بدأنهم يعيشدون مدع أسدر وال تدوفر لهدم
حيز خاص ،أو ينامون في حيدز مشدترك أو غيدر مناسدب ،وقدد يبلدغ رب
العمدددل بدددأنهم مفقدددودين رغدددم أنهدددم مدددا زالدددوا يعيشدددون معددده ،أو قدددد ال

( )1المؤتمر القضائي المغربي حول الحماية عبر الحدود لألطفال والعائلة ،من (-3
 )15ديسمبر ،كانون األول.2010 ،
د .عشاري خليل ،األطفال في وضعيات االتجار – التعريف والمعايير الدولية واألطر
البرامجية ،الحلقة العلمية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،قسم البرامج ،خالل الفترة
( ،2006/)22-18ص39
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يغادرون المنزل ألسباب اجتماعية أبدا ً أو مدع النددرة ،وهدم دائمدا برفقدة
رب العمل ،ويتعرضون إلساءة المعاملة أو التهديد أو العنف(.)1
ثالثا ً -المؤشرات الدالة على ضحية االستغالل الجنسي:
يكونوا هتالء الضدحايا مدن أي سدن تبعدا ً للمكدان والسدوق ،وقدد
يتواجددد علددى أجسددامهم وشددم وعالمددات تشددير إلددى الملكيددة مددن جانددب
مسددتغلهم ،فضددالً علدددى أن سدداعات عملهددم تكدددون طويلددة أو تتدداح لهدددم
أجددازات قصدديرة ،وينددامون حيددث يعملددون ،وتكددون معظددم مالبسددهم مددن
النوع الذي يرتدى للعمل فدي مجدال الجدنس ،وال يعرفدون سدوء الكلمدات
المتصلة بالجنس باللغة المحلية أو لغة الفئة من الزبائن التدي يتعداملون
مدددع وجدددود عالمدددات علدددى ممارسدددة الجدددنس دون وقايدددة أو الممارسدددة
المصحوبة بالعنف ،وال يملكون رفض ممارسته ،مع وجود إعالنات فدي
أماكن مشابهة تعرض خدمات النساء كأماكن التدليك(.)2
رابعا ً -المؤشرات الدالة على ضحية االستغالل في العمل
عدددادة هدددتالء األشدددخاص يتواجددددون فدددي قطاعدددات الزراعدددة،
والبناء ،والترفيه ،وصن اعة الخدمات ،والصناعات التحويلية( ،)3وعدادةً
ما يتسمون بأنهم يعيشون فدي جماعدات فدي نفدس المكدان الدذي يعملدون
فيه وال يغادرونها إال نادراً ،وظروف حياتهم ومعيشتهم تكون مذلة غير
مناسبة مثل المبداني الزراعيدة والصدناعية ،وال يرتددون مالبدس مالئمدة
للعمل الدذي يمارسدونه ويفتقدرون لوسدائل الحمايدة مدن مخداطرة وتكدون

( )1د .محمود شريف بسيوني ،الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( ماهيتها ووسائل
مكافحتها عربيا ً ودولياً ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،2009 ،3ص  .204وكشفت
دراسة حديثة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية ونشرت نتائجها شبكة البي بي
سي ،أن هنالك ما بين  10آالف إلى  13ألف شخص ضحية األوضاع التي تشبه
العبودية في بريطانيا ،موقع هيئة اإلذاعة البريطانية ،موقع إيالف اإلخباري uk
world news www.bbc.Co
( ) 2خالد محمد سليمان المرزوقي ،جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في
الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف للعلوم
األمنية ،2005 ،ص 103
( ) 3د .سوزي عدلي ناشد ،االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد
الرسمي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .81
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عدددادةً سددداعات عملهدددم طويلدددة ،وال يتقاضدددون فدددي كثيدددر مدددن األحيدددان
أجورهم ،وال يكون لديهم عقود عمل ،ويفتقرون إلدى التددريب األساسدي
والرخص المهنية ،وال يستطيعون التنقل بحرية وإذا تنقلوا خارج أماكن
العمل يكون ذلدك برفقدة رب العمدل ويخضدعون لتددابير أمنيدة تهددف إلدى
إبقاءهم في أماكن العمدل ،وهدم دائمدو التعدرض لسدوء المعاملدة والعندف
(.)1
خامساً :المؤشرات الدالة على ضحية التسول
عادةً ما يكونوا من األطفال أو المسدنين أو المعداقين ويتسدولون
غالبا ً فدي األمداكن العامدة وأمداكن تواجدد وسدائل النقدل العدام ،وقدد يكدون
بحوزتهم العقاقير غير المشروعة التي ينوون تسدويقها ،وفدي كثدر مدن
األحيان يكون لدديهم إعاقدات جسددية ،ويشداركون فدي أنشدطة العصدابات
اإلجرامية المنظمة ،وينتمدون إلدى مجموعدات أكبدر متلفدة مدن أشدخاص
لددديهم نفددس العمددل ،ويتعرضددون للعقدداب إذا لددم يجمعددوا أو يسددرقوا م دا
يكفي ،ويتنقلون يوميا ً في مجموعدات كبيدرة وعلدى مددى مسدافات بعيددة
برفقة أشخاص ليسوا آباءهم.

( ) 1د .محمد فتحي عيد ،عصابات اإلجرام المنظم ودورها في االتجار باألشخاص،
دراسة منشورة من كتاب مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية،
صادر عن جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،2004 ،ص .93
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المبحث الثاني
حقوق ضحية الاتجار بالبشر أثناء الإجراءات الجنائية
تمهيد وتقسيم:

يواجددده ضدددحايا االتجدددار بالبشدددر العديدددد مدددن التحدددديات ،منهدددا
االحتياجددات التددي يجددب علددى المختصددين توفيرهددا ،فيجددب النظددر لهددم
باعتبددارهم ضددحايا اتجددار ،وال يجددب معدداملتهم كمجددرمين ،وعلددى أنهددم
مصدرا ً لألدلدة فقدط ألن تدوافر االحتياجدات علدى نحدو فعدال يسدهل تعدافي
الضحايا جسديا ً ونفسيا ً مما يمكنهم من أن يشاركوا مشداركة فعالدة فدي
سدديره العدالددة الجنائيددة ( .)1وعلددى رجددال الضددبط القضددائي والمدددعيين
ا لعامين والقضاة إدراك التزامهم بحماية حقوق الضحايا ،فدي مرحلدة مدا
قبل المحاكمة ،وأثناءها وبعددها ،وهدذا مدا سدتتناوله تباعدا ً فدي المطالدب
اآلتية:
المطلب األول
حقوق الضحية في مرحلة التحري واالستدالل

()2

في هدذه المرحلدة تتكشدف الجريمدة ،ويقدوم بهدا أعضداء الضدبط
القضددددائي( ،)3وأن مختلددددف التشددددريعات قددددد تركددددت تحديددددد نطدددداق هددددذا
االختصاص للقواعد العامة وإن كانت جريمدة االتجدار بالبشدر ذات طدابع
خدداص ،فهدددي فدددي الغالدددب جريمدددة عبددر وطنيدددة ،ويقدددوم علدددى ارتكابهدددا
( ) 1مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مبادرة األمم المتحدة العالمية
لمكافحة االتجار بالبشر ،موجة إلى ممارسة العدالة الجنائية ،الوحدة النمطية
 ، 11احتياجات الضحايا في إجراءات العدالة الجنائية المعلقة باالتجار
باألشخاص 2009 ،ص .2-1
( ) 2مرحلة التحري واالستدالل هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات غير الماسة
بحرية الفرد أو المسكن و يباشرها أعضاء الضبط بهدف الكشف عن الجرائم
وضبط المهتمين فيها ،وجمع عناصر اإلثبات الالزمة لمباشرة التحقيق االبتدائي
والمحاكمة.
( ) 3ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني يطلق وصف الضبط القضائي
على رجال الضابطة العدلية بموجب نص الفقرة ( )1من المادة ( ،)8بينما يطلق
عليهم وصف الضبط الجنائي بموجب نص المادة ( )24من نظام اإلجراءات
الجزائية السعودي.
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جماعددات إجراميددة منظمددة ،وتشددكل ظدداهرة مركبددة (الضددحية ،الوسدديط،
التددددداجر ،السدددددوق) فضدددددالً عدددددن ارتفددددداع عوائددددددها الماديدددددة وقددددددرتها
االسددتثمارية ،أمددام كددل هددذه المعطيددات ينبغددي معهددا أن يضددع المشددرع
الجندددائي مجموعدددة مدددن الضدددمانات لحمايدددة حقدددوق الضدددحية فدددي هدددذه
المرحلة والتي نجملها كاآلتي:
أوالً :عدم اإلفصاح عن هوية الضحية المبلغ عن جريمة االتجار بالبشر
يجب على مأمور الضبط القضائي قبول البالغات التدي تدرد إليده
من الضحية بشأن جرائم االتجار بالبشر ،وأن يثبتها فدي محضدر ويبعدث
بها فورا ً للنيابة العامة حتى يتسنى لها أن تراقبه وتوجهه عندد مباشدرة
عمله المتعلق باالستدالل( ،)1وأن تشرع في تحقيق ،وإن كدان األصدل أن
تبلغ عن الجرائم التي يجوز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى عنهدا بغيدر
شكوى أو طلب أو إذن وهدو التدزام يقدع علدى كدل مدن علدم بالجريمدة(،)2
ولكددن هددذا االلتددزام بددالتبليغ تقابلدده احتياجددات خاصددة للضددحية تفددرض
تسدددترا ً علدددى هويتددده صددديانة ألمنددده وحياتددده ،والوصدددول إلدددى الجنددداة،
والمحافظة على أدلة اإلثبدات مدن العبدث( ،)3وتشدجيعه علدى التبليدغ عدن
مثل هذا النوع من الجرائم(.)4
وهذا ما أكدته المادة ( )1/6من بروتوكدول مندع وقمدع ومعاقبدة
االتجار باألشخاص بالقول «يتعين على كل طرف ،في الحاالت المناسدبة
وبقدر ما يتيحه القانون الدداخلي ،أن تصدون الحريدة الشخصدية لضدحايا
االتجدار باألشددخاص وهددويتهم ،بوسددائل منهدا جعددل اإلجددراءات القانونيددة
المتعلقدددة بدددذلك االتجدددار سدددرية»( .)5والمدددادة ( )25مدددن اتفاقيدددة األمدددم
المتحدة لمكافحة الجريمدة المنظمدة عبدر الوطنيدة التدي فرضدت علدى كدل
دولدة طدرف أن تتخدذ مدن التدددابير المالئمدة فدي حددود إمكانياتهدا لتددوفير
المساعدة لحماية ضحايا الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية ،خصوصا ً في

( ) 1د .سعد محمود سالمة ،التبليغ عن الجرائم ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية،
 ،2003ص  408وما بعدها.
( )2أنظر المادة ( ) 37من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي اإلماراتي.
( ) 3د .وجدان سليمان ارتيمه ،األحكام العامة لالتجار بالبشر ،دار الثقافة ،عمان،
 ،2014ص  241وما بعدها.
(4) Naoum salamé, Génétique moléculaire et spécificités
humaine, Jean- claude Hervé, 2013, p53 ets
( ) 5وهذا كذلك ما أكدته توصيات منظمة الصحة العالمية األخالقية واألمنية في مقابلة
النساء من ضحايا االتجار بالبشر ،لندن ،2000 ،ص.5 ،4
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حاالت تعرضهم للتهديدد باالنتقدام أو الترهيدب .وسدارت علدى هدذا الدنهج
معظدددم تشدددريعات مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر العربيدددة ،التدددي فرضدددت هدددذا
االلتزام علدى السدلطات المختصدة فدي هدذه المرحلدة ،حيدث نصدت المدادة
( )4/23مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر المصددري بددالقول (( ..كمددا
يراعى كفالة الحقوق اآلتية للمجني عليه( ..ب) الحق في صدون حرمتده
الشخصية وهويته )) كما نصت عليه نظام االتجار بالبشر السعودي فدي
المددادة ( )15مددن أحكامدده وإن كددان بشددكل غيددر صددريح باعتبدداره أحددد
وسائل الحماية األمنية لضحية االتجار بالقول " تتخدذ اإلجدراءات اآلتيدة
فددي مرحلددة التحقيددق أو المحاكمددة فددي شددان المجنددي عليدده فددي جريمددة
االتجددار بالبشددر ...تددوفير الحمايددة األمنيددة لدده إذا اسددتلزم األمددر ذلددك".
وبذات المعنى نصت على ذلك المادة ( )7/6من قانون مكافحدة االتجدار
بالبشدر القطدري رقدم ( )15لسدنة  ،2011والمدادة (/15د) مدن القددانون
المتعلددق باألتجددار باألشددخاص السددوري رقددم ( )3لعددام  ،2010والمددادة
(/5ج) مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر العمدداني رقددم ( )126لعددام
 ،2008والمدددادة ( )2/370مدددن القدددانون رقدددم ( )164لعدددام ، 2011
المعدل الحكام قانون العقوبات.
ونلفت النظر بأن التعديل األخير ألحكام قانون العقوبات اللبناني
قد جاء بأحكام أكثر شدموالً فدي معالجدة مسدألة ضدمان عددم الكشدف عدن
هوية المبلغ عن جريمة االتجدار بالبشدر ،حيدث قدرر صدفته فدي الددعوى
الجزائيددة باعتبدداره شدداهداً ،ثددم وضددع مددن اإلجددراءات والتدددابير لكيفيددة
التعامل مع هذه اإلفادة أثناء نظر القضية عن طريق االستعانة بالتقنيات
الحديثددة ،وفددرض العقوبددات علددى كددل مددن يفشددي بددأي معلومددات تتعلددق
بإجراءات حماية هوية ضحية االتجدار بالبشدر ،مدع عددم إمكانيدة اسدتناد
حكم اإلدانة على اإلفادة وحدها (.)1

( )1تنص المادة ( ) 2/370من القسم الثاني مكرر من قانون رقم ( )164تاريخ
 2011/8/24المعدل ألحكام قانون العقوبات بالقول لقاضي التحقيق أن يقرر
االستماع إلى إفادة شخص يحوز على معلومات بصفة شاهد ،دون أن يتضمن
المحضر هوية الشخص المستمع إليه في حال توافر الشرطيين التاليين :تكون
جريمة االتجار باألشخاص موضوع التحقيق معاقب عليها بعقوبات جنائية ال
تقل عن االعتقال لمدة خمس سنوات أن يخشى أن يترتب على اإلدالء بمعلومات
حول الجريمة تهديدا ً لحياة أو سالمة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد
أنسبائه.
ً
يجب أن يكون القرار معلال وأن يتضمن األسباب الواقعية والمادية التي استند عليها
إلصداره.
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وهذا المسلك اإليجابي من المشرع اللبنداني ،يتوجدب علدى كافدة
التشددريعات العربيددة بشددأن مكافحددة االتجددار بالبش در تبنيدده فددي نصوصددها
وأن ال تخضعه للقواعدد العامدة للقدانون العقوبدات واإلجدراءات الجزائيدة
بسبب الخصوصية التي تمتع بها هذه الجريمة

تدون هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص ،ال يضم إلى ملف القضية ،يودع
ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.
وتنص المادة ( ) 4/370على أنه " للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المستمع
إليه وفقا ً ألحكام المادة ( )2/370وفي هذه الحالة يعود للقاضي ان يقرر
االستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد."..
كما تنص المادة ( ) 5/370ال يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المستمع
إليه وفقا ً للمادة ()2/370
ونصت المادة ( )6/370بالقول يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية
المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين إلى ثالث سنوات وبالغرامة
من عشرين مليون إلى ثالثين مليون ليرة لبنانية.
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ثانياً :إعالم الضحية بحقوقه القانونية
وفقددا ً لبروتوكددول منددع وقمددع االتجددار باألشددخاص علددى الددددول
األطددراف أن تكفددل تددوفير معلومددات لضددحايا االتجددار بالبشددر عددن كافددة
حقدددددوقهم عندددددد اتخددددداذ اإلجدددددراءات القضدددددائية واإلداريدددددة ذات الصدددددلة
بحالتهم( ،)1حيث تنص الفقرة (/2أ) من المدادة السادسدة بدالقول (تكفدل
كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو اإلداري الدداخلي علدى تددابير
توفر لضحايا االتجار باألشخاص في الحاالت التي تقتضدي ذلدك مدا يلدي:
أ .معلومدددات عدددن اإلجدددراءات القضدددائية اإلداريدددة ذات الصدددلة .)..ومدددن
المتصور إعالم الضحايا بهذه المعلومات التي تشكل عنددهم قيمدة كبيدرة
في لوائح تنظيمية ومبادئ توجيهية ،ويمكن أن تكون أحد الخيارات فدي
هددذا الصددددد ،كبيدددان درجدددة وطبيعددة االسدددتحقاقات والخددددمات المتدددوفرة
وإمكانيات المساعدة المتاحة بواسطة المنظمات غير الحكوميدة وغيرهدا
من الهيئات المعنية بالضدحايا وطريقدة الحصدول علدى تلدك المسداعدات،
وإعالمهددددم بإمكانيددددة الوصددددول إلددددى الخدددددمات القانونيددددة المجانيددددة أو
منخفضددة التكلفددة أو كليهمددا ،وحقهددم بتدددابير الحمايددة وأسددرهم الددذين
يواجهدددون تهديددددا ً وتخويفددداً ،وحقهدددم فدددي الحريدددة الشخصدددية وسدددرية
التحقيق ،وبيان سبل االنصاف القانونيدة المتاحدة لهدم ،بمدا فدي ذلدك رد
حقوقهم وتعويضهم عن األضرار التي لحقدت بهدم ،واإلمكانيدات المتاحدة
للحصول على وضع إقامة متقتة أو دائمة ،وإمكانية تقديم طلب اللجدوء
أو اإلقامة بناء على أسباب إنسانية وخاصة بالرأفة (.)2
ويجب أن تقددم كافدة المعلومدات للضدحية بلغدة يفهمهدا ،وإذا لدم
يكن بمستطاع الضحية القراءة ،يجب على السلطة المختصة أن تبين له

( )1وهذا الحق أيضا ً أكدته المادة ( ) 19من القانون النموذجي لالتجار بالبشر المقترح
من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة.
( ) 2مؤسسة المستقبل ،تقييم وضع االتجار بالبشر وتشريعات مكافحة االتجار بالبشر
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،دراسة مقارنة للبحرين
واألردن،عمان ،واإلمارات2014 ،م ،ص 23وللمزيد أنظر Commentary
on the
Recommended principles and Guidelines to Human Rights and
Human Trafficking (united nation publication, sales No. E.
.10. XIV.1) PP. 141 , 151
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المعلومات بطريقة شفوية( .)1وهذا ما نصت عليه المادة (/3/6ب) مدن
بروتوكددول منددع وقمددع االتجددار بقولهددا «يتعددين علددى كددل دولددة طددرف أن
تنظددر فددي تنفيددذ تدددابير تتدديح التعددافي الجسدددي والنفسدداني االجتمدداعي
لضدددحايا االتجدددار باألشددددخاص بمدددا فدددي ذلددددك فدددي الحددداالت المناسددددبة،
وبالتعدداون مددع المنظمددات غيددر حكوميددة وسددائر المنظمددات ذات الصددلة
وغيرها من عناصر المجتمع األهلدي وخصوصدا ً تدوفير مدا يلدي ......:ب
المشددورة والمعلومددات خصوص دا ً فيمددا يتعلددق بحقددوقهم القانونيددة ،بلغددة
يمكن لضحايا االتجار باألشخاص فهمها.
وقدددد تبندددت هدددذا الحدددق للضدددحية مختلدددف التشدددريعات العربيدددة
لمكافحة االتجار بالبشر ونصت عليهدا فدي قوانينهدا ،حيدث نصدت المدادة
(/23ج) مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشدر المصدري علدى ذلدك بقولهدا
« الحددق فددي تبصدديره بددداإلجراءات اإلداريددة والقانونيددة والقضدددائية ذات
الصدددلة ،وحصدددوله علدددى المعلومدددات المتعلقدددة بهدددا» .ونظدددام مكافحدددة
االتجددار بالبشددر السددعودي فددي المددادة ( )1/15التددي تددنص علددى (إعددالم
المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمهدا) وبدذات المعندى نصدت علدى
ذلك المادة ( )3/6مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشدر القطدري ،والمدادة
( /5أ) من قانون مكافحة االتجار بالبشر العمداني ،والمدادة (/15هد)) مدن
قدددانون جدددرائم االتجدددار باألشدددخاص السدددوري ،والمدددادة ( )9/586مدددن
قانون العقوبات اللبناني رقم ( )164لعدام  2011المعددل ألحكدام قدانون
العقوبات ،والمادة (/11ثانياً ،ثالثداً) مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشدر
العراقي ،والمادة ( )1/5من قانون مكافحة االتجار بالبشر البحريني.
ثالثاً :حق الضحية في المأوى الالئق
إن تددوفير مالجددم اإلقامددة اآلمنددة بصددفة دائمددة أو متقتددة يددوفر
الحماية الحيوية والطارئة لضحية االتجار بالبشر منذ الوهلة األولى مدن
تحرره ،من أجل اتخاذ المزيد من التدابير إلعادة تأهيلده الددائم والفعدال،
وتجنبه احتماالت التعرض لإلتجار واإليذاء من جديد ،ويسدمح باسدترداد
ثقتهم في أنفسهم وسلطات الضبط القضائي ،ويجعلهم أكثدر تعاوندا ً علدى

( ) 1د .محمد يحيى مطر ،الجهود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر ،الجزء األول،
منشورات جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،2010 ،ص .271
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تقددديم مددا لددديهم مددن معلومددات وأدلددة تسدداعد هددذه السددلطات علددى ضددبط
الجناة وتقديمهم للعدالة(.)1
لذلك يجب على سلطات الضبط القضائي وعلى وجده الخصدوص
إيواء األطفال والنساء ضحايا التجدار بالبشدر فدي أمداكن مناسدبة يراعدى
فيهددا احتياجدداتهم وأعمددارهم ،وتظهددر أهميددة هددذه الصددورة خاصددا ً فددي
الحددداالت التدددي تتعدددرض فيهدددا النسددداء ،واألطفدددال لالسدددتغالل الجنسدددي،
وخاصددة النسددداء الالتدددي يددأتين مدددن دول تجدددرم الدددعارة ،مدددع احتماليدددة
تعريضددهن للعقدداب األسددري والمجتمعددي ،والمسددائلة القانونيددة فددي حالددة
عودتهن(.)2
ومن المتصدور أن يمتدد هدذا الحدق إلدى أسدرة الضدحية المتوفداة
وفقا ً لقواعد اإلنصاف الفعالة(.)3
وفددي سددبيل ذلددك ج داء بروتوكددول منددع وقمددع ومعاقبددة االتجددار
باألشددخاص ليقددرر هددذا الحددق وفددرض علددى كددل دولددة طددرف تددوفير هددذا
االلتزام حيث نصت المادة (/3/6أ) بالقول «يتعين على كل دولدة طدرف
أن تنظر في تنفيدذ تددابير التعدافي بالتعداون مدع المنظمدات غيدر حكوميدة
وسدددائر المنظمدددات ذات الصدددلة وغيرهدددا مدددن عناصدددر المجتمدددع األهلدددي
وخصوصا ما يلي  :أ .السكن الالئق».
ووفقا ً للملحوظات التفسيرية فإن الحكم الخاص بنوع المسداعدة
المددذكورة فددي الفقددرة (/3أ) مددن المددادة ( )6مددن البروتوكددول يطبددق فددي
الدول المستقبلة لضحايا االتجار وكذلك على دول منشدئهم األصدلي ،كمدا

(1) OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN women and ILo , Joint
Un Commentary on the Eu- Directive – A Human Rights
Based Approach , 2011, p. 56.
( ) 2المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في اإلنصاف والجبر لضحايا
االتهامات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة ،للقانون
الدولي اإلنساني ،وثائق األمم المتحدة A/ HRC/26 A8
( ) 3وثائق األمم المتحدة ،تقرير مفوضية األمم المتحدة  /مجلس حقوق اإلنسان A/
.HRC/ 26/ 18, 2 May. 2014
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يطبق الحكم على الدول المستقبلة إلى أن يعاد الضحية إلى دولة منشدئه
األصلي(.)1
كمددا أكدددت علددى هددذا الحددق الفقددرة ( )1مددن المددادة ( )25مددن
اتفاقيدددة األمدددم المتحددددة لمكافحدددة الجريمدددة المنظمدددة التدددي تلدددزم الددددول
األطراف باتخداذ التددابير المناسدبة لتدوفير المسداعدة والحمايدة للضدحايا
في حاالت تعرضدهم للتهديدد واالنتقدام والترهيدب ،وكثيدرا ً مدا تكدون هدذه
هي الحالة التي يواجهها الضحية والتدي تلدزم بتدوفير المسدكن المناسدب
لحمايته من الناحية األمنية.
وقد جاءت التشريعات العربية لتقرر هدذا الحدق لضدحية االتجدار
في أحكامها ،حيث نصت المادة ( )24من قانون مكافحة االتجار بالبشدر
المص ري بالقول( :توفر الدولدة أمداكن مناسدبة الستضدافة المجندي عليده
فددي جددرائم االتجددار بالبشددر تكددون منفصددلة عددن تلددك المخصصددة للجندداة،
بحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السدلطات المختصدة،
وذلك كله بما ال يخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن فدي قدانون
الطفددل أو أي قددانون آخددر) .ونصددت المددادة ( )5/15مددن نظددام مكافحددة
جرائم االتجار باألشخاص السعودي على هذا الحق بقولهدا (إيداعده أحدد
المراكددز المتخصصددة إذا كددان فددي حاجددة إلددى مددأوى) وعلددى نفددس الحددق
نصدت المددادة ( )7مدن قددانون مكافحدة االتجددار بالبشدر القطددري ،والمددادة
(/5ب) مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر العمدداني ،والمددادة ( )14مددن
قددانون االتجددار باألشددخاص السددوري ،والمددادة (/11سددابعاً) مددن قددانون
مكافحة االتجار بالبشر العراقي ،والمادة ( )7من قانون مكافحدة االتجدار
بالبشر األردني.

( )1الفقرة ( )71من الملحوظات التفسيرية A/55/383/Add.1
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ويالحدظ فدي هددذا المجدال إن كانددت مختلدف التشددريعات قدد أقددرت
هدددذا الحدددق لضدددحية االتجدددار إال أن أغلدددب الددددول لدددم تفدددتح دورا ً إليدددواء
ضحايا االتجار علدى أرض الواقدع فمدثالً فدي األردن ،واإلمدارات العربيدة
المتحدة ،والبحرين ،فإن هذه المركز تقتصر فقدط علدى اسدتقبال النسداء
واألطفال ولفترة وجيزة ومتقتة (.)1
ويجدددوز للسدددلطات المختصدددة عنددددما تقتضدددي الضدددرورة صدددونا ً
للسالمة ا لجسددية للضدحية أو بنداء علدى طلبده أو بالتشداور معده ،اتخداذ
كافدة التددابير الالزمدة لتغيدر مكددان إقامتده ،وفدرض القيدود بعددم الكشددف
عدددن عنوانددده وذلدددك بالقددددر الممكدددن ،حيدددث نصدددت المدددادة ( )5/24مدددن
بروتوكددول منددع وقمددع ومعاقبددة االتجددار باألشددخاص بددالقول (( ...يتعددين
علددى كددل دولددة طددرف أن تس دعى إلددى تددوفير السددالمة الجسدددية لضددحايا
االتجار باألشخاص أثناء وجودهم داخل أقليمها) (.)2

( )1تقرير االتجار باألشخاص الصادر عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان مذكور في
الصفحة  ،368 ،81 ،9وثائق األمم المتحدة ،رقم  .A/ HRC/28/18وفي مصر فتحت أول دار
إليواء ضحايا التجار في عام  ،2015تتسع لعشر فتيات فقط ،ولكنها خطوة جيدة ألنها تعكس
بداية االهتمام بضحايا االتجار.
( )2وقد أكدت هذا الحق المادة ( /2/24أ) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي
نصت وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية ألولئك األشخاص ،كالقيام مثالً ،بالقدر
الالزم والممكن عملياً ،بتغيير أماكن إقامتهم والسماح عند االقتضاء بعدم إفشاء المعلومات
المتعلقة بهوية أولئك األشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها)).

- 514 -

والجددددير بالدددذكر أن معظدددم تشدددريعات مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر
العربيددة لددم تددنص علددى هددذا الحددق بصددورة صددريحة وإن كددان ذلددك مددن
مقتضدديات تددوفير الحمايددة األمنيددة لضددحية االتجددار التددي حرصددت معظددم
التشريعات على صيانته(.)1
رابعاً :حق الضحية في التعافي والتفكير واإلقامة
من المهم أن تقيم الدولة توازنا ً بين ضرورة التعدرف علدى نحدو
صحيح على هوية ضحية االتجار بالبشدر ،والقدرارات واإلجدراءات التدي
تتصل به ،وأن تددرك أن الضدحايا المتجدر بهدم الدذين يواجهدون الترحيدل
واالعتقدد ال يجدددب أن تمدددنحهم الفتدددرة الكافيددة للتعدددافي والتفكيدددر وإعدددادة
التأهيل مدن المحندة التدي وقعدوا بهدا ،وأن تبندي سياسدتها الجنائيدة علدى
منحهم إقامة بصفة دائمة أو متقتة ،ألن من شأن ذلك أن يساعد الدولدة
على صون الحقوق اإلنسدانية والوجدانيدة لضدحايا االتجدار ،ويقدوي ثقدة
شخص الضحية بالدولة ومقدرتها علدى حمايدة مصدالحة فضدالً مدن عددم
اقتصار اإلجراءات القانونية على الدعاوى الجنائيدة بدل تشدمل الددعاوى
المدنية من أجل مطالبة الضحية بالتعويض عن األضرار التدي لحقدت بده
وتقددديم المسدداعدات الطبيددة والنفسددية والماديددة لهددم ،وإتاحددة الفرصددة
أمامهم للعمل والتعلديم والتددريب .أمدا إذا أرهدق الضدحية بالضدغط عليده
لكي يتقددم باالتهامدات علدى الفدور ،فدإن احتمدال تراجعده عدن إفادتده فدي
مرحلددة الحقددة تكددون واردة ،لددذلك فددإن إقددرار عدددم إبعدداده يتدديح لدده فتددرة
للتعددافي والتفكيددر مددن شددأنها أن تكددون فددي صددالح الضددحية والسددلطات

( )1وهذا ما نصت عليه المادة (/23و) من قانون مكافحة االتجار بالبشر المصري ،والمادة
( )6/15من نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص السعودي ،والمادة ( )7/6من
قانون مكافحة االتجار بالبشر القطري ،والمادة (/5ج) من قانون مكافحة االتجار بالبشر
العماني ،والمادة ( )1/15من قانون مكافحة االتجار باألشخاص السوري ،والمادة
( )5/11من قانون مكافحة األتجار بالبشر العراقي ،والمادة ( )6/5من قانون مكافحة
االتجار باألشخاص البحريني.
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العامة وتمكن سلطات الضدبط القضدائي مدن مباشدرة ومتابعدة التحقيقدات
والتحريات بصورة أفضل(.)1
لددذلك يقددع علددى سددلطات الضددبط القضددائي فددي هددذه المرحلددة أن
تمنح أي شخص طبيعي تعتقد بأن له أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بأنده
ضدحية اتجدار فتددرة كافيدة مددن التعدافي والتفكيددر تمكنده مددن اتخداذ قددراره
علدى بينددة بشددأن التعدداون معهددا بندداء علددى طلبدده أو بالتشدداور معدده ،وأن
تعلمدده بقددرار عدددم ترحيلدده ،وفددي حالددة صدددور قددرار بالترحيددل أن تعلمدده
بتعليقه(.)2
وهددذا الحددق نصددت عليدده المددادة ( )7مددن بروتوكددول منددع وقمددع
ومعاقبة االتجدار باألشدخاص وخاصدة فدي الددول المسدتقبلة بقولهدا «-1
باإلضدافة إلدى اتخداذ تددابير عمدالً بالمدادة  6مدن هدذا البروتوكدول يتعدين
علددى كددل دولددة طددرف أن تنظددر فددي اعتمدداد تدددابير تشددريعية أو تدددابير
أخرى مناسبة تسمح لضحايا االتجدار باألشدخاص فدي الحداالت المناسدبة
بالبقدداء داخددل إقليمهددا متقت دا ً أو دائم دا ً  -2لدددى تنفيددذ الحكددم الددوارد فددي
الفقرة (أ) في هذه المادة ،يتعين على كل دولدة طدرف أن تدولي االعتبدار
المناسب للعوامل اإلنسانية والوجدانية)
وقدددد تفاوتدددت التشدددريعات العربيدددة المختصدددة بمكافحدددة االتجدددار
بالبشر في تقرير هذا الحق فدي بلدد المقصدد ،فنجدد ان المدنظم السدعودي
قددد نصددت فددي المددادة ( )7/15علددى إبقدداء الضددحية فددي المملكددة إذا كدان
هنالك ضرورة لذلك بالقول (( إذا كان المجني عليه أجنبيا ً وكانت هنالدك
ضرورة لبقائه في المملكة أو العمل أثنداء السدير فدي إجدراءات التحقيدق
والمحاكمة للمدعي العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك).

( )1د .مصطفى طاهر ،إطاللة على القانون االتحادي لمكافحة االتجار بالبشر في
ضوء االتجاهات الدولية المعاصرة ،مطبوعات مركز البحوث والدراسات
األمنية ،القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ،2008 ،ص .123
( ) 2د .فتحية محمد قوراري ،المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر – دراسة في
القان ون اإلماراتي المقارن ،بحث منشور في مجلسة الشريعة والقانون ،المجلد
األربعون ،2009 ،ص .23
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وهددذا مدددا أخددذ المشدددرع العمدداني فدددي المددادة (/5د) مدددن قدددانون
مكافحة االتجار بالبشر ،والمشرع العراقي فدي المدادة (/11عاشدراً) مدن
قانون مكافحة االتجار بالبشر ،في حين قرر المشرع القطري إبقاءه فدي
الدولة لحين االنتهاء من إجراء التحقيق والمحاكمدة وفقدا ً للمدادة ()4/6
من قانون مكافحة االتجار بالبشر ،ولكدن وطبقدا ً للمدادة ( )7مدن اإلتجدار
بالبشر البحريني يجب على وزير التنمية االجتماعية تشدكيل لجندة تقيديم
وضددعية الضددحية المتجددر بدده ويعطددي هددذا القددانون اللجنددة صددالحية أن
تدرس حاجة الضحية للعودة إلى بدالده ،أو احتياجده إلدى عمدل فدي حدال
بقائه في المملكة لفترة طويلة ،ولكن يتم مراجعدة التوصدية بالعمدل مدرة
على األقل كل ستة أشهر(.)1
ويالحددظ أن كدد ً
ال مددن المشددرع المصددري( )2واألردنددي واللبندداني
والسددوري قددد التزمددا جانددب الصددمت فيمددا يخددص حددق ضددحية االتجددار
بالبشر باإلقامة في بالدهم فدي قدوانين مكافحدة االتجدار بالبشدر ،ونتمندى
فدددي هدددذا المجدددال إعدددادة النظدددر بهدددذه القدددوانين واتخددداذ مسدددلكا ً مشدددابها ً

( )1وفقا ً للمادة سابقة تشكل اللجنة من ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ،واإلدارة
العامة للجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية
وهيئة تنظيم س وق العمل ،وتقوم كل جهة بترشيح اثنين لتمثيلها ،ويتم تعين رئيس
لهذه اللجنة يختاره وزير التنمية االجتماعية ،وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها
باألغلبية المطلقة وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس،
وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع أقواله أو
من يمثله قانونا ً وتختص اللجنة بما يلي:
تنفيذ البند رقم ( )7من المادة الخامسة من هذا القانون.
التنسيق مع وزارة الداخلية إلعادة المجني عليه إلى موطنه األصلي بالدولة التي تنتمي
إليها جنسيته أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.
التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه
القانونية»...
( )2يالحظ أن المشرع المصري قد عاد ونص على هذا الحق في المادة ( )17من
الئحة تنفيذية من قانون مكافحة االتجار بالبشر والتي نصت بالقول ( ....ويجوز
السماح للمجني عليهم األجانب في جرائم االتجار بالبشر في الحاالت المناسبة
البقاء داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ً أو دائما ً وفقا ً للقواعد المعمول بها في
هذا الشأن) .كما نصت المادة ( )18من ذات الالئحة على أنه «تتخذ اإلدارة
العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ما يلزم نحو تسهيل
إجراءات التحقيق من أن المجني عليهم في جرائم االتجار بالبشر لهم حق اإلقامة
الدائمة في جمهورية مصر العربية»...
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للتشريعات التي أقرت هذا الحق هدذا مدن جهدة ،ومدن جهدة ثانيدة نالحدظ
بددأن بروتوكددول منددع وقمددع ومعاقبددة االتجددار لددم يحدددد مدددة معينددة لفتددرة
إقامة الضحية وتعافيده وتفكيدره بالتعداون مدع سدلطات الضدبط شدأنه فدي
ذلك شأن بقية التشريعات العربية التي أقرت هدذا الحدق وإنمدا تدرك ذلدك
للمبادئ التوجيهية واإلجراءات الوطنية التي لم تقرر بعد في الكثيدر مدن
هددذه الدددول ،وفض دالً عددن عدددم إقددرار هددذا الحددق إلددى األشددخاص الددذين
يعدديلهم الضددحية والددذين برفقتدده متمنددين أن تشددملهم الحمايددة لألسددباب
الوجدانية واإلنسانية التي تتعلق بضحايا االتجار بالبشر(. )1

( ) 1والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد تبنى مجموعة من اإلجراءات والتدابير
القانونية لحماية ضحية االتجار بالبشر بمرحلة التحري واالستدالل فوفقا لنص
المادة ( )316الفقرة ( )1-2-3-4-8-9من قانون دخول وإقامة األجانب وحق
اللجوء أوجب على رجال الشرطة الدرك الوطني اعالم الضحية في جرائم
االتجار بالبشر عن إمكانية الحصول على رخصة اإلقامة والعمل ،واالستقبال
في المراكز المتخصصة لإليواء  ،ومنحه مهلة للتفكير  ،ومدة هذه المدة  30يوما ً
تبدأ من يوم الحصول على ايصال  Sui Generisإلى يوم رفع الدعوى ،وليست
قابلة للتجديد ،ويمكن تقصيرها بأقل من ذلك ،إذا اقر الضحية التعاون مع سطات
الضبط القضائي قبل انتهائها ،فضالً عن الحصول على المساعدات المالية للعودة
لوطنه ،أو السفر لدولة أخرى.
Article R 316 – 1 "Le service de police ou de gendarmerie qui
dispose d'éléments permettant de considérer qu'un
étranger, victime d'une des infractions constitutives de la
traite des êtres humains ou du proxênêtisme prêvues et
 rêprimêes par les articles 225-4 – 1 á 225-4-6 et 225-5áet225 -10 du code pénal . est susceptible de porter plainte
contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans
une procédure pénal contre une personne poursuivie pour
une infraction ideentique, l'informe : 1 – De la possibilité
d'admission au séjour et du droit á l'exercice d'une – 2- Des
mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues
á la section 2 du présent chapitre; 3- Des droits mentionnés
á l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de
la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir
ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe
également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de
réflexion de trente jours, dans les conditions prévues á
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L'artice R 316-2. du présent code , pour choisir de bénéficier
ou non de la possibilié d'admission au séjour mentionnée au
deuxiéme alinéa , Ces information sont données dans une
langue que l'étranger comprend et dans des conditions de
confidentialité permettant de le mettre en confiance et
d'assurer sa protection.
Ces information peuvent être fourines complétées ou
développées auprés des personnes intéressées par des
organismes de droit privé á but non lucratif, spécialisés dans
le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite
des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action
sociale, désignés á cet effet par le ministre chargé de
l'action sociale.
Article R 316-2 L' étranger á qui un service de police ou de
gendamerie fournit les informations mentionnées á l'article
R 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de un réflexion
de trente jours mentionné au cinquiéme alinéa du même
article se voit délivrer un récépissé de même durée par le
préfét ou aparis , par le préfet de police , conformément aux
dispositions du deuxiéme alinéa de l'article
R 311-4 Ce délai court acompter de La remise du récépissé
pandant le délai de réflexion , aucune mesure
d'éloignement ne peut étre prise á l'chcontre de l'étanger
en application de L'article L 511-2 ni exécuté le délai de
réflextion peut .
, á tout moment, être interrompu et le d'éloignement ne
peut être prise á l'encontre de l'étranger en application de
l'article L511-1 ni exécutée Le délai de réflexion peut, á tout
moment , être interrompu et le récépissé retiré par le préft
territorialement compétent , si l'étranger a, de sa prore
initative , retiré un lien avec les auteurs des information
mentionnées au premire alinéa de l'article R 316-140 du
présent code, ou si sa présence constitue une menace grave
pour l'ordre public.
Article R 311-4 ' ll est remis á tout étranger admis á
souscrire une demande de premiére délivrance ou de
renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise
la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il
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précise, Ce récépissé est reêtu de la singature de l'agent
compétent ainsi que du timbre du service chargé. en vertu
de l'article R 311-10, de l'instruction de la demande . Un
récépissé peut également être remis á l'étranger qui
demande á bénéficier du délai de réflexion prévu aux
articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par
un service de police ou de gendamerie .
Article R 316-3 Une carte de séjour temporaire portant la
mention "vie privée et familiale d'une durée minimale de six
mois est délivrée par le préfet territorialement compétent á
l'étranger qui satisfait aux conditons définies á l'article L.
316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés
des infractions mentionnées á cet article .
La même carte de séjour temporaire peut également être
délivrée á un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant
les conditions mentionnées au présent article et qui déclare
vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou
suivre une formation professionnelle.
La demande de carte de séjour temporaire est
accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger
ou fait référence á la procédure pénale comprtant son
témoignge .
La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant
toute la durée de la procédure pénale mentionnée á l'alinéa
précédent sous réseve que les conditions prévues pour sa
délivrance continuent d'être satisfaites .
Article R 316-8 L'étranger titulaire d'une carte de séjour
temporaire "vie privée et familiale délivrée dans les
conditions prévues á l'article R 316-3, bénéficie de l'accés
aux dispositifs d'accueil , d'hébergement, de logement
temporaire et de veille sociale pour les personnes
défavorisées mentionnés mentionnés au 8˚ du I de l'article L
312-1 et á l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des
familles, et notamment aux centres d'hébergement et de
réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l'aricle
L. 345- I du même code …
Article R 311-9 ' L' étranger titulaire d'une carte de séjour
temporaire 'vie privée et familile ' délivrée dans les
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خامساً :توفير الخدمات األساسية لضحية االتجار بالبشر.
تتبع الكثير من الدول عند إصدار قوانين االتجار بالبشر ولوائح
التنظيمدده والمبددادئ التوجيهيددة تددوفر الكثيددر مددن المسددتحقات والخدددمات
لضحايا االتجار ولكن علدى نحدو ضديق يقتصدر علدى جدرائم االتجدار ضدد
النساء واألطفال واألولى أن يشتمل كافة أنواع الضدحايا .ألن مدن شدأن
ذلك أن يخدم الضحية والمالحقدة القضدائية للجنداة ،ويجعدل الضدحية فدي
مأمن من طلب التماس المساعدة مدن رجدال الضدبط القضدائي علدى نحدو
قددد يخشددى معدده إسدداءة معدداملتهم ،أو درءا ً لمخدداطر محتملددة قددد تطددال
سدددالمتهم الشخصدددية علدددى الصدددعيد الجسددددي والنفسدددي واالجتمددداعي()1
لددذلك جدداءت المددادة ( )3/6مددن بروتوكددول منددع وقمددع ومعاقبددة االتجددار
باألشددخاص تددنص علددى أندده «يتعددين علددى كددل دولددة طددرف أن تنظددر فددي
تنفيددذ تدددابير تتدديح التعدددافي الجسدددي والنفسدداني واالجتمدداعي لضدددحايا
االتجار باألشدخاص ،بمدا فدي ذلدك ،فدي الحداالت المناسدبة ،بالتعداون مدع

conditions prévues á l'article R 316-3 qui souhaite retourner
dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays
peut bénéficier du dispositif d'aide au retour fnancé par
l'Office francais de l'immigration et de l'intégration.
ونجد أن قانون حماية حقوق ضحايا االتجار بالبشر األمريكي لعام 2000
وتعديالته قد نص على العديد من التدابير والحقوق لضمان حماية المتجر بهم،
وتتمثل هذه الحقوق بإعطاء النائب العام الحق بمنح الضحية التواجد المستمر على
األراضي األمريكية ،إذا رأى موظفي العدالة أنه وقع ضحية لالشكال الخطيرة لجرائم
اإلتجار بالبشر ،وأن شهادته محتملة بالدعوى ،إال إنه يشترط لمنح الضحية هذا الحق
قبول التعاون مع سلطات التحقيق والمحاكمة ،ويعمل موظفي العدالة على ضمان أمن
الضحية وأفراد عائلته ضد التهديد والتخويف واالنتقام من طرف المجرمين ،ويمنح
نفس المساعدة الممنوحة لالجئين ،باإلضافة إلمكانية مزاولة العمل .كما منح النائب
العام الحق بمنح الضحية تأشيرات ) k(U.Tوتوجيه الضحايا إلى منظمة غير حكومية
للتكفل بهما ،وتمنح التأشيرة ( )Tللضحايا المتواجدين في الواليات المتحدة للمساعدة
في التحريات أو المتابعة القضائية ،والذين يكونون معرضين في المستقبل لمواجهة
صعوبات بالغة ،تنطوي على أضرار حادة وغير عادية عند ترحيلهم من البالد ،وهذه
االمتيازات تمنح لزوجة الضحية وأبناءه وأخوانه وأولياءه ،وال يجوز أن تتجاوز عدد
التأشيرات الممنوحة عن خمسة آالف تأشيرة سنوياً ،وال تشمل زوجات األشخاص
األجانب أو أزواجهم أو أبناءهم أو والديهم  ،وفقا ً للمادة ( )25المعدلة بالجزء الفرعي
( )Mمن قانون اصالح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجر.
(1) Kelly E. Hyland protecting Human Victime of Trafficking, An
American Framework, 2009, p29 -35.

switzer land: Global commission on international migration.
2004. P.82
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منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصدر
المجتمع األهلي».
ومن صور هذه التدابير ،أن تتاح للضحية إمكانيدة تدوفير المسداعدة
لهددم بواسدددطة شدددخص مسددداند يختدداره الضدددحية مدددن أوسددداط المنظمدددات
الحكومية ،أو مدن متسسدة للمعوندة القانونيدة ،واالبتعداد عدن احتجدازهم
فددددي مرافددددق الهجددددرة غيددددر المشددددروعة ،وتقددددديم المشددددورة القانونيددددة
والمسددداعدة النفسدددية والماديدددة المسدددتعجلة علدددى أسددداس مدددن السدددرية
واالحتددرام الكامددل لخصوصددية شددخص ضددحية االتجددار ،وفددرض تدددابير
الحمايدة مددن التهديددد والتعددذيب واالنتقددام ،والرعايددة الصددحية والمعالجدة
الطبية الالزمة وإجراء االختبارات السرية لألمراض السارية والمعدية
وخاصدة األمددراض الجنسددية ،مددع ضددرورة أن تشددمل هددذه التدددابير أيضدا ً
األشخاص الذين يعولهم الضحية ويرافقونه (. )1

( )1يعتبر القانون السوري رقم ( )3لسنة  2010المتعلق بجرائم االتجار باألشخاص هو
القانون النموذجي في فرض هذه التدابير وأشكالها ،وامتدادها إلى أفراد عائلة المجني
عليه أو من يعول حيث نصت المادة ( )15بالقول« :
 -1تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا االتجار وتؤمن لهم
متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي واالجتماعي بالتعاون عند المقتضى
مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات األهلية ذات الصلة
 -2يراعى في هذه التدابير أ -تواجد العنصر النسائي عن إجراءات التحقيق بضحايا االتجار
من النساء .ب -عدم احتجازهم في منشآت ال تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم .ج-
حصولهم على الرعاية الطبية والجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدات المادية .د-
السرية وعدم الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم اإلفصاح عن
معلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم .هـ -تقديم المشورة والمعلومات خصوصا ً
فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية».
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ووفقددددا ً للملحوظددددات التفسدددديرية ،فددددإن الحكددددم الخدددداص بنددددوع
المسدداعدة المددذكورة فددي الفقددرة ( )3مددن المددادة ( )6مددن البروتوكددول
يطبق في الدول المستقبلة لضحايا االتجار ودول منشئهم األصلي(.)1
ونددذكر هنددا بوجددوب فددرض هددذه التدددابير فددي أبكددر وقددت ممكددن
وقبددل أن يقدددم الشددخص الضددحية إفادتدده الرسددمية لدددى رجددال الضددبط
القضائي(.)2
وقد حرصت أغلب التشريعات العربية المتعلقدة باالتجدار بالبشدر
بدالنص علددى هددذه التدددابير ،حيددث ندص المددادة ( )22مددن قددانون االتجددار
بالبشددر المصددري بددالقول« :تكفددل الدولددة حمايددة المجنددي عليدده ،وتعمددل
علدددى تهيئدددة الظدددروف المناسدددبة لمسددداعدته ورعايتددده صدددحيا ً ونفسددديا ً
وتعليميدددا ً وإعدددادة تأهيلددده ودمجددده فدددي المجتمدددع فدددي إطدددار مدددن الحريدددة
والكرامة اإلنسدانية »...كمدا نصدت المدادة ( )3،4/15مدن نظدام مكافحدة
االتجار باألشخاص السدعودي علدى وجدوب ( -3...عرضده علدى الطبيدب
المخددتص إذا تبددين أندده بحاجددة إلددى رعايددة طبيددة أو نفسددية ،أو إذ طلددب
ذلك -4 .إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسدية أو االجتماعيدة إذا
تبددين أن حالتدده الطبيددة أو النفسددية أو العمريددة تسددتدعي ذلددك» .وبددذات
المعنددى نصددت المددادة ( )5مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر القطدري،
والمادة ( /5ب) من قانون مكافحة االتجار بالبشر العماني.

( )1الفقرة ( )71الملحوظات التفسيرية ) (A/55/383/Add.1من وثائق األمم المتحدة.
(2) Akers (T) & Lanier,(m), Epidemiological Criminology: coming full
circle. American Journal of public Health, 2009, pp.99, phinney
(A), Trafficking of women and children for sexual exploitation in
the America's. [o] Available: //www.planetwire.org/wrop/Files.
Fcgi/2369-trafficking-papars.ht Assessed 25/03/2008.
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والمددادة ( )15مددن قددانون جددرائم االتجددار باألشددخاص السددوري،
والمادة (/11ثامناً) من قانون مكافحة االتجار بالبشدر العراقدي ،والمدادة
(/5ز) من قانون مكافحة االتجار بالبشر األردني ،والمادة ( )5/4/5مدن
قانون مكافحة االتجدار باألشدخاص البحريندي ،والمدادة ( )12مدن قدانون
مكافحة االتجار بالبشر الكويتي رقم ( )91لسنة (.)2013
ولكدن المالحدظ علدى مجمدل هدذه التشدريعات لدم تدنص علدى حددق
منح هذه التدابير إلى أفراد أسرة الضحية أو من يعول واقتصدرتها علدى
شخص المجني عليه ،فضالً على أن معظم القوانين التدي التزمدت جاندب
الصمت ولم تنص على هذه التدابير بصورة مطلقة ،كالقدانون اإلمداراتي
المتعلق باالتجدار بالبشدر و قدانون العقوبدات اللبنداني الدذي تدولى الدنص
على هذه الجريمة في (الفصل الثالث – القسم السابع مكدرر) مدن أحكدام
قانون العقوبات ،متمنين في هذا المجال أن تضمنه في أحكام قوانينها.
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المطلب الثاني
حقوق الضحية في مرحلة التحقيق االبتدائي
تتعددد أشدكال التحقيدق فدي مجدال جدرائم االتجدار بالبشدر ،وتتخددذ
صدددورة إمدددا التحقيدددق االسدددتجابي( ،)1أو االسدددتباقي( ،)2أو اإلربددداكي(،)3
ويجب على المدعين العامين وقضاة التحقيدق فهمهدا ألن ذلدك يتديح لهدم
إرشدددداد الشددددرطة فددددي عملهددددم وتحديددددد درجددددة التعدددداون الالزمددددة مددددع
الضحية.في ضوء نهدج متعددد التخصصدات وشدامل وأسداس ذلدك الدنهج
التعاون بين كافة متسسات العدالة الجنائيدة ،ومدزودي خددمات الرعايدة
االجتماعيددة والنفسددية والهيئددات الحكوميددة األخددرى كمفوضدديات حقددوق
اإلنسددان وعدددم معاملددة الضددحية كمددتهم قضددايا باالتجددار ألن ذلددك سدديتيح
لهددم إرشددداد الشدددرطة فددي عملهدددم وتحديدددد درجددة التعددداون الالزمدددة مدددع
الضحية ،وإجراء عملية تقييم مستمرة للمخاطر التي قد تواجده الضدحية
في سالمته .وكفالة حق الدفاع ،وتذكره بحق رفع الدعوى المدنية لجبدر
الضرر الذي أصابه وهذا ما سنتولى بيانه تباعا ً كاآلتي:
أوالً :حق الضحية بالمشاركة في إجراءات التحقيق االبتدائي.

( ) 1يعرف التحقيق االستجابي ،بأن التحقيق الذي يبدأ من خالل الضحية بشكوى
يقدمها لرجال الضبط القضائي ،ويتطلب تعاون الضحية وتقديمه للمساعدة لتمكن
جهات الضبط من جمع األدلة واعتقال المشتبه به باالتجار وتأسيس دعوى
المالح قة القضائية التي تهدف إلى إنقاذ الضحية على الفور ،وتتركز الممارسات
المتبعة دوليا ً في التحقيق االستجابي على عدة مبادئ أهمها ،عدم جواز تجريم
الضحايا ،واالهتمام بسالمة الضحية وأسرته ،وإعالمه بكافة تدابير المساعدة
والدعم.
( )2أما التحقيقات االستباقية ،تبدأ من خالل العمليات االستخبارية التي يجريها
أعضاء الضبط ،ويعتمد نهج االعتقال والمالحقة للمتجرين بالبشر قضائيا ً دون
االعتماد فقط على تعاون الضحية وشهادتهم ،وتشمل العمليات االستباقية
المداهمات على المواقع المشتبه بها ،وتحديد المسالك والطرق التي يستخدمها
المتجرون ومراقبتها وتنفيذ عمليات نوعية مخطط لها على الحدود.
( ) 3ويعرف التحقيق اإلرباكي ،بأنه التحقيق الذي يستخدم عندما يكون مستوى الخطر
الذي يواجهه الضحية عالي ،يحول دون اللجوء إلى خيار التحقيق االستباقي
ألسباب علمية (عدم إمكانية مراقبة الهدف) ،أو عندما تكون التحريات السرية
غير كافية.
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يجددب علددى سددلطات التحقيددق االبتدددائي أن تتدديح الفرصددة أمددام
الضحية لعرض آرائه واحتياجاته ومعالجة دواعدي قلقده مدن أجدل النظدر
فيهددا مددن خاللدده بصددفة مباشددرة أو مددن خددالل محاميدده دونمددا المسدداس
بحقوق الدفاع(.)1
وتتخدددذ أشدددكال المشددداركة صدددور متعدددددة كمدددنح الضدددحية اإلذن
بتقديم بيان مدى تأثير الجرم عليه وعلى ذويه ،وإبداء رأيه بشأن إبدرام
اتفاق على االعتراف بجرم مقابل تخفيف العقوبة على الجاني.
وأساس هذا الحق ما نصت عليه الفقدرة (/2ب) مدن المدادة ()6
مدددن بروتوكدددول مندددع ومعاقبدددة االتجدددار باألشدددخاص التدددي تلدددزم الددددول
األطدددراف بدددأن تكفدددل احتدددواء نظامهدددا القدددانوني اإلداري الدددداخلي تقدددديم
«مسددداعدات لتمكيدددنهم مدددن عدددرض آرائهدددم وشدددواغلهم وأخدددذها بعدددين
االعتبار في المراحل المناسبة من اإلجدراءات الجنائيدة ضدد الجنداة ،بمدا
ال يمس حقوق الدفاع.
كمددا تعتبددر المددادة ( )3/25مددن اتفاقيددة األمددم المتحدددة لمكافحددة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية مصدرا ً لهذا الحق عندما نصدت علدى أنده
«يتعين على كل دولدة طدرف أن تتديح ،رهندا ً بقانونهدا الدداخلي ،إمكانيدة
عددرض آراء الضددحايا وشددواغلهم وأخددذها بعددين االعتبددار فددي المراحددل
المناسددبة مددن اإلجددراءات الجنائيددة المتخددذة بحددق الجندداة ،علددى نح دو ال
يمس بحقوق الدفاع»
وهذا ما نصت عليده المدادة (/23د) مدن قدانون مكافحدة االتجدار
بالبشددر المصددري التددي قددررت «الحددق فددي االسددتماع إليدده وأخددذ رأيدده
ومصالحه بعين االعتبار ،وذلك فدي كافدة مراحدل الددعوى الجنائيدة وبمدا
ال يمدددس بحقدددوق الددددفاع» وأكدتددده المدددادة ( )2/15مدددن نظدددام مكافحدددة
االتجار باألشخاص السعودي التي قررت إتاحة الفرصة له لبيان وضدعه
بما يضمن كونه ضدحية اتجدار ،وهدذا مدا نصدت عليده المدادة ( )3/6مدن
(1) united nations Development program, Romania law
Enforcement Best practice manual for fiahting Against
Trafficking of Human Beings, Executive Summery. USAID.
2.12.p.10 CHECK
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قانون مكافحة االتجار بالبشر القطري ،والمادة (/5أ) من قانون مكافحة
االتجددار بالبشدددر العمدداني ،والمدددادة ( )2/5مدددن قددانون مكافحدددة االتجدددار
باألشخاص البحريني.
ويالحظ أن العديد من التشريعات العربية بمجال مكافحة االتجدار
باألشددخاص لددم تقددرر هددذا الحددق للضددحية ،كقددانون االتجددار باألشددخاص
السدددوري ،والكدددويتي ،وقدددانون االتجدددار بالبشدددر العراقدددي ،واإلمددداراتي،
وقانون العقوبات اللبناني المنظم ألحكام االتجار باألشخاص في القدانون
رقددم ( )164لسددنة  2011المعدددل ألحكددام قددانون العقوبددات متمنددين ف دي
هدددذا المجدددال علدددى هدددذه التشدددريعات أن تسدددلك المسدددلك المحمدددود الدددذي
انتهجتددده معظدددم التشدددريعات العربيدددة األخدددرى عندددد إقرارهدددا هدددذا الحدددق
لضحية االتجار.
ثانياً :حق الضحية في رفع الدعوى المدنية
يجب أن يكون لضحية االتجار باألشخاص الحق في رفع دعدوى
الحددق المدددني للمطالبددة بددالتعويض عددن األضددرار الماديددة وغيددر الماديددة
التي لحقت به من جراء أفعال محددة باعتبارها أفعاالً جنائية محكومة
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بموجب قوانين االتجار بالبشر(.)1
والحدددق بمتابعدددة المطالبدددة المدنيدددة بتعدددويض يجدددب أن ال يتدددأثر
بوجود إجدراءات دعدوى جنائيدة قائمدة فيمدا يتعلدق باألفعدال نفسدها التدي
تدددأتي مدددن جرائهدددا المطالبدددة المدنيدددة.وال فدددي وضدددع الهجدددرة الخددداص
بالضددحية ،أو إعادتدده علددى موطندده ،أو أي غيدداب آخددر للضددحية خددارج
الواليددة القضددائية المعنيددة ،ويجددب أال تعتبددر أسددبابا ً تمنددع المحكمددة مددن
إصدار أمر بدفع تعويض(.)2
وإلدى جانددب هددذا الحدق يجددوز للضددحية مباشدرة هددذه اإلجددراءات
أمام محاكم مختصدة بقضدايا العمدل والعمدال ،وقدد تقدوم منظمدات العمدال
في هذا الخصوص بدور هام في تقديم المساعدات للضحايا في الحصول
على المعلومات القا نونية والمشورة في هذا المجال ،رغم أن الكثير مدن
الدول تقرر في قوانينها العماليدة هدذه المسداعدات الماديدة للضدحية عدن
طريق النص في قوانين العمل على إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم

( )1هذه األفعال الجنائية حددت بالمادة (/3أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االتجار باألشخاص ،والمادة ( )2من قانون مكافحة االتجار بالبشر المصري،
والمادة ( ) 1/11من نظام االتجار باألشخاص السوري ،والمادة ( )2من قانون
مكافحة االتجار بالبشر القطري ،والمادة ( )2من قانون مكافحة االتجار بالبشر
العماني ،والمادة ( )1من قانون مكافحة االتجار بالبشر العراقي والبحريني،
والمادة ( ) 4/1من قانون االتجار باألشخاص الكويتي ،والمادة (/3أ) من قانون
مكافحة االتجار بالبشر األردني ،والمادة ( )1/4من قانون جرائم االتجار
باألشخاص السوري والمادة ( ) 1من قانون االتجار بالبشر اإلماراتي .ويشترط
لمباشرة هذه الدعوى -1 :أن يكون الضرر ناتج عن هذه األفعال الجرمية التي
نظرها القضاء الجنائي -2 .أن يكون الضرر مباشر عن الجريمة -3 .رفع
الدعوى من الضحية (الطرف المتضرر) ألنه صاحب الحق سواء كان الفعل
جناية أو جنحة أو مخالفة،
Van den Hoven, (A) & maree, (A): Victimization risk factors,
& repeat Victimization and victim profiling. In Davis, L
Snyman, R.victimology in south A frica. Van shaik Publishers
2005.
( ) 2د .هاني السبكي ،عمليات االتجار بالبشر (دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية
والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية واألجنبية) ،الطبعة الثانية ،دار الفكر
العربي ،اإلسكندرية ،201 ،ص.97
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واعتبارها مدن الددعاوى المسدتعجلة للبدت فيهدا( )1ومنهدا مدن ندص علدى
ذلك في قانون مكافحة اال تجار بالبشر كالقانون العماني في المادة ()17
من أحكامه التي تدنص بدالقول (يعفدى المجندي عليده مدن جريمدة االتجدار
بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبدة بدالتعويض عدن
الضرر الناجم عن استغالله في جريمة االتجار بالبشر).
ولكددددن ينبغددددي ألي دعددددوى مدنيددددة أو عماليددددة أن تتبددددع مسددددار
إجددراءات الدددعوى الجنائيددة ،ألنهددا إذا بوشددرت مثددل هددذه الدددعاوى فإندده
البددد مددن إرجائهددا إلددى حددين الفصددل فددي الدددعوى الجنائيددة وفق دا ً للقاعدددة
الجنائية المعروفة بأن الجنائي يعقل المدني(.)2
وبدددالرجوع ألحكدددام البروتوكدددول مندددع وقمدددع ومعاقبدددة االتجدددار
باألشخاص ووفقا ً للمادة ( )6/6فقد أوجب على كل دولة طرف أن تكفدل
فددددي نظامهددددا القددددانوني الددددداخلي علددددى تدددددابير تتدددديح لضددددحايا االتجددددار
باألشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن األضرار التي لحقت به.
وبالنسبة للتشدريعات العربيدة فقدد تفاوتدت فدي تقريدر هدذا الحدق
للضددحية ،فنجدددد أن القدددانون الوحيددد الدددذي ندددص علددى ذلدددك هدددو قدددانون
مكافحددة االتجددار بالبشدددر القطددري وإن كددان بطريقدددة غيددر مباشددرة فدددي
أحكامه عندما قرر في الفقرة ( )6/6من أحكامه حق الضحية بالحصدول
على التعويض المناسب لجبر األضرار التي قد تكون لحقت بده ،ألن مدن
مقتضدديات الحصددول علددى هددذا الحددق رفددع الدددعوى المدنيددة ابتدددا ًء ،أم دا
أغلب التشدريعات األخدرى المتعلقدة باالتجدار بالبشدر لدم تقدرر هدذا الحدق
للضددددحية فددددي أحكامهددددا ،كالقددددانون المصددددري ،والسددددعودي ،والعراقددددي
وغيرهم ،ولكدن فدي واقدع األمدر ال يعتبدر ذلدك قصدورا ً تشدريعيا ً مدن هدذه
القددوانين باعتبددار أن ذلددك الحددق يخضددع للقواعددد العامددة فددي التشددريعات
الجنائية و المدنية الداخلية ويلزم تطبيقه على ضحايا االتجار بالبشر.

( )1د .أحمد لطفي السيد مرعي ،إستراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر ،دراسة
مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.107
( ) 2د .كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،الطبعة
الثالثة ،دار الثـقافة للنشر والتوزيع ،عمان  ،2011ص .251د .محمد سعيد
نمور ،أصول اإلجراءات الجزائية ،دار الثقافة ،عمان ،2014 ،ص.172
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ثالثاً :االلتزام باالمتناع عن مالحقة الضحية قضائيا ً
يقتضددي هددذا المبدددأ عدددم اعتبددار ضددحية االتجددار بالبشددر تحددت
طائلة المستولية عن األفعال الجرمية ،جنائيا ً أو مددنيا ً أو إداريدا ً ،التدي
ارتكبها الضحية في سياق جريمة االتجدار بهدم ،وذلدك فدي حداالت معيندة
مثددل مددزاولتهم الدددعارة أو البغدداء أو انتهدداكهم الحدددود علددى نح دو غيددر
قدانوني ،واسدتخدام وثددائق مدزورة وغيددر ذلدك وكددذلك ال يجدوز معدداقبتهم
وحجزهم وتغريهم في إطار القانون الوطني.
وهددذا المبدددأ يشددترط معيددارين مختلفددين همددا :السددببية ،أي أن
تكون الجريمة مرتبطة مباشدرة باالتجدار ،والقهدر ،أي أن يكدون شدخص
الضحية أرغم على ارتكاب األفعال الجرمية(.)1
ولكدددن الالفدددت للنظدددر بهدددذا المجدددال أن بروتوكدددول مندددع وقمدددع
ومعاقبددة االتجددار باألشددخاص لددم يددنص علددى هددذا الحددق لضددحية االتجددار
وترك األمر اختياريا ً للقوانين الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص.
وبددالرجوع إلددى المبددادئ التوجيهيددة الموصددى بهددا فيمددا يتعلددق
بحقدددوق اإلنسدددان واالتجدددار باألشدددخاص الصدددادرة عدددن مفوضدددية األمدددم
المتحدددددة لحقددددوق اإلنسددددان ،قدددددمت اعتبددددارات بشددددان عدددددم مسددددتولية
األشددخاص المتجددر بهددم ،حيددث يددنص المبدددأ السددابع بددالقول " ال يعتقددل
األشخاص المتاجر بهم أو توجه لهم تهمة أو تتم مقاضاتهم بسدبب عددم
قانونيدددة وصدددولهم بلددددان العبدددور والوجهدددة أو إقدددامتهم بهدددا ،أو بسدددبب
ضددلوعهم فددي أنشددطة غيددر قانونيددة إلددى درجددة أن ضددلوعهم هددذا أصددبح
نتيجة مباشرة لوضعيتهم كأشخاص تم االتجار بهم(.)2
كمددا يوصددي المبدددأ الثددامن علددى ضددمان «عدددم إخضدداع األطفددال
ضدددحايا االتجدددار إلجدددراءات أو عقوبدددات جنائيدددة عدددن الجدددرائم المتصدددلة
بحالتهم بوصفهم متجرا ً بهم».

( )1د .وجدان ارتيمه ،المرجع السابق ،ص 359وما بعدها.
( ) 2وثائق األمم المتحدة ،مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان رقم
)(E/2002/68/Add.1
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ونصت على هذا المبدأ المادة ( )26مدن اتفاقيدة مجلدس أوروبدا
المتعلق باإلجراءات الرامية لمكافحة االتجار بالبشر( ،)1كمدا تبندت خطدة
العمددل لمكافحددة االتجددار بالبشددر الخاصددة بمنظمددة األمددن والتعدداون فددي
أوروبا(.)2
وقددددد دعددددت الجمعيددددة العامددددة فددددي الفقددددرة ( )13مددددن قرارهددددا
( )67/55الحكومددات إلددى منددع مسدداءلة ضددحايا االتجددار علددى دخددولهم
البلددددد أو إقددددامتهم فيدددده علددددى نحددددو غيددددر قددددانوني واعتبددددارهم ضددددحايا
استغالل(.)3
أمددا التشددريعات العربيددة فقددد تفاوتددت بتقريددر هددذا الحددق لضددحية
االتجار بين تحصين بصورة مطلقة ،أو التقيدد بشدروط معيندة ،أو التدزام
الصمت.
فنجددد أن المشددرع المصددري قددد قددرر هددذا الحددق لضددحية االتجددار
بدون قيد أو شرط وفقا ً للمادة ( )21مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشدر
التي نصت على أنه «ال يعدد المجندي عليده مسدئوالً مسدتولية جنائيدة أو
مدنية عن أي جريمة من جدرائم االتجدار بالبشدر متدى نشدأت أو ارتبطدت
مباشرة بكونه مجنيا ً عليه» ،وهذا ما تبنداه المشدرع القطدري فدي المدادة
( )4مدددن قدددانون مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر ،فدددي حدددين نجدددد أن المشدددرع
األردني قد نص وفقدا ً للمدادة ( )12مدن قدانون مندع االتجدار بالبشدر رقدم
( )9لسنة  2009على منح النيابة العامة الحق في التوقف عن مالحقدة
المجني عليهم ضحايا االتجار إذا تبين ارتكابهم ألي مدن تلدك الجدرائم أو
المشاركة أو التدخل فيهدا أو التحدريض عليهدا ،والمالحدظ علدى المشدرع
األردني لم يترك قرار المددعي العدام بوقدف المالحقدة دون تعقيدب ،حيدث
أخضع هذا القرار لموافقة لجنة قضائية مكونة من رئيس النيابة العامدة
( )1تنص المادة ( )26من االتفاقية بقولها «على كل دولة طرف أن تعمل ،وفقا ً
للمبادئ األساسية في نظامها القانوني ،على إتاحة اإلمكانية لعدم فرض عقوبات
على الضحايا بسبب تورطهم في أنشطة غير مشروعة ،من حيث كونهم قد
أرغموا على القيام بذلك»
( ) 2خطة العمل على مكافحة االتجار بالبشر الخاصة بمنظمة األمن والتعاون في
أوربا المقرر ( 7 ،557/Revتموز/يوليو .)2005
( )3قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )67/55الخاص باالتجار بالنساء
والفتيات ،الصادر بتاريخ  ،2000/4/12وثائق األمم المتحدة
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رئيسدددداً ،وقاضدددديين مددددن محكمددددة التمييددددز يختارهمددددا رئدددديس المجلددددس
القضائي.
وترتيبددا علددى ذلددك ال يعتبددر قددرار المدددعي العددام بددالتوقف عددن
المالحقة في قضايا االتجار بالبشر نافذا ً إال بعدد الموافقدة عليده مدن هدذه
اللجنة القانونية المذكورة.
وحسنا ً فعل التوجه القانوني الذي يذهب إلى إعفاء الضحية مدن
المالحقة القضدائية دون تكليفده بتقدديم دليدل يددعم وجدود اعتقداد معقدول
لسلطات التحقيق بأنه ضحية اتجار بالبشر بصرف النظدر عدن اسدتعداده
للتعداون مددع سدلطات التحقيددق ،ولكددن يتخدذ علددى المشدرع األردنددي تددرك
هذه الضمانة للسلطة التقديرية لالدعاء العدام وموافقدة اللجندة القضدائية
عليها وكان األولى بالمشرع األردني أن يقيدد هدذه السدلطة بدالنص علدى
عدم جواز احتجاز شخص الضحية أو سجنه أو مالحقته جنائيا ً أو مددنيا ً
أو إداري دا ً عددن أفعددال جرميددة ارتكبهددا كنتيجددة مباشددرة لجريمددة االتجددار
بالبشددر بمددا فددي ذلددك دخددول الشددخص الضددحية الدولددة أو خروجدده منهددا
علددى نحددو غيددر قددانوني ،أو حيازتدده أي وثددائق سددفر أو هويددة مددزورة
حصل عليها أو زورها لغرض دخول المملكة أو مغادرتها أو ضلوعه
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في أنشطة غير مشروعة أرغم على القيام بها(.)1
في حين نجد أن المنظم السعودي ووفقا ً لنظام االتجار بالبشدر قدد التدزم
الصددمت حددول تقريددر هددذا الحددق لضددحية االتجددار ،وبددذات الموقددف اتبعده
المشدددددرع العمددددداني ،واللبنددددداني ،والكدددددويتي ،والعراقدددددي ،والبحريندددددي،
واإلمدداراتي ،والسددوري ،والقطددري ،متمنددين علدديهم إتبدداع نهددج القددانون
المصري واألردني في تقرير هذا الحق لضحية االتجدار للحدد مدن أثارهدا
وانتشددارها عدددن طريدددق وضدددع النصددوص التدددي تكفدددل مسددداعدة ضدددحايا
االتجار بالبشر وحماية حقوقهم.
رابعاً :حق الضحية في التمثيل القانوني.
يعتبر حق الدفاع من الحقوق األصلية المقدسة المقررة لضدحية
االتجددار بالبشددر للدددفاع عددن نفسدده بذاتدده أو بواسددطة محددا ٍم ،وقددد كفددل
القددانون ذلددك فددي مرحلددة التحقيددق االبتدددائي( )2ويسددتوجبه فددي القضددايا
المنظورة أمام محكمة الجنايات واالستئناف والدنقض( ،)3ويسدتند تقريدر
هددذا الحددق إلددى حريددة الضددحية المطلقددة فددي طددرح وجهددة نظددره ،وتقددديم
األدلة والقرائن التي تثبت الواقعة الجرميدة علدى المدتهم ،ومناقشدة أدلدة
نفدي التهمددة التدي يقدددمها المدتهم باالتجددار( .)4ويبدث الطمأنينددة والهدددوء
بنفس الضحية ،ويقدم له المساندة القانونية ،ويرتب دفاعه في مواجهدة
( )1وهذا ما تبنته بعثة األمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو في البند التنظيمي رقم ( 2000/)1بشأن
حظر االتجار باألشخاص في كوسوفو الذي ينص على أنه «ال يعتبر شخص ما مسؤوالً جنائيا ً
عن مزاولة البغاء أو عن دخول كوسوفو أو وجودة أو عمله فيها على نحو غير قانوني ،إذا قدم
ذلك الشخص دليالً وإثباتا ً يدعم وجود اعتقاد معقول بأنه ضحية اتجار باألشخاص» .وأخذ به
قانون الواليات المتحدة األمريكية لحماية ضحايا االتجار باألشخاص رقم ( )18لعام  2000في
البند (.)19( ،)17
( )2وهذا ما نصت عليه المادة ( )124من قانون اإلجراءات الجنائية المصري ،والمادة ( )63من
قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ،والمادة ( )57من قانون أصول المحاكمات الجزائية
العراقي ،والمادة ( )75من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويت ،والمادة ( )100من
اإلجراءات الجزائية الجزائرية.
( )3وهذا ما نصت عليه المادة ( )227المتعلقة بالجنايات ،والمادة ( )168المتعلقة بالمحاكمة من قانون
اإلجراءات الجنائية المصري ،والمادة ( )208المتعلقة بالجنايات ،والمادة ( )123المتعلقة
بالمحاكمة من قانون اإلجراءات الجزائية األردني ،والمادة ( )144المتعلقة بالجنايات ،والمادة
( )120المتعلقة بالمحاكمة من قان ون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ،والمادة ()271
المتعلقة بالجنايات ،والمادة ( ) 292المتعلقة بالمحاكمة من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.

( ) 4اتفقت أغلب التشريعات الجزائية على أن حضور المحامي في المخالفات والجنح
جوازياً ،ووجوبيا ً في الجنايات غير أنه وفقا للتعديل األخير لقانون اإلجراءات
الجنائية المصري أصبح حضور المحامي وجوبيا في الجنح التي يوجب فيها
القانون الحبس.
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المتهم( )1وينبه إلى حقوقه وواجباته ،ويجعل المحدامي رقيبدا ً علدى سدير
إجراءات تحقيق ،ويحول بينه وبين اإلجابات غيدر المدروسدة .لهدذا فدإن
كفالة حق الددفاع يعتبدر مدن النظدام العدام لتعلقده بثقدة الجمهدور وبعدالدة
القضاء ،ويعد عنصرا ً مدن عناصدر العدالدة ذاتهدا( ،)2وينبدع مدن القدانون
الطبيعددددي ومددددن روح القددددانون ،فهددددو ال يتصددددل بالضددددحية فحسددددب بددددل
بالمشروعية بذاتها(.)3
ولكدددن السدددتال الدددذي يثدددار ،هدددل أن حدددق الضدددحية باالسدددتعانة
بمحامي مقصور على مرحلة التحقيق االبتددائي والمحاكمدة أم يمتدد إلدى
مرحلة االستدالل في جريمة االتجار بالبشر؟
نجد أن غالبية التشريعات الجزائية العربيدة قدد التزمدت الصدمت
دددام كالتشددددريع
إزاء حدددق الضددددحية فددددي هددددذه المرحلددددة لالسددددتعانة بمحد ٍ
المصددري ،األردنددي ،والسددوري ،واإلمدداراتي ،والبحرينددي وحتددى بعددض
التشددريعات األوروبيددة كالتشددريع البلجيكددي والسويسددري ،ممددا يفيددد فددي
بمحام
واقع األمر باعتباره رخصة وليس حقاً ،فتتوقف استعانة الضحية
ٍ
فددي هدددذه المرحلدددة علددى إرادة موظدددف الضدددبط القضددائي ،فدددإذا مدددا أراد
دام وطلددب ذلددك مددن موظددف الض دبط فددإن ذلددك ال
الضددحية االسددتعانة بمحد ٍ
يقابلدده التددزام علددى عاتقدده بضددرورة تمكيندده مددن ذلددك ،فددإن شدداء سددمح
للضحية االسدتعانة وأندا لدم يشدأ رفدض ذلدك ،وال يدتثر مثدل هدذا الدرفض
على صحة اإلجراءات التي تدم مباشدرتها باعتبدار أن هدذا اإلجدراء يثبدت
في أول إجراء من إجدراءات التحقيدق االبتددائي ويحدق للضدحية التمسدك
بحضور محاميه أثناء التحقيق(.)4

() 1
() 2
()3
()4

د .حسن جواخدار ،السلطة المختصة باستجواب المتهم وحقه في االستعانة
بمحام ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اليرموك ،العدد ( ،)2المجلد
ٍ
( ،)24حزيران ،2008 ،ص.412
د .حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في قانون اإلجراءات الجنائية ،ط،5
منشأة المعارف ،اإلسكندرية2012 ،م ،ص 92وما بعدها.
بمحام ،مجلة المحامون السورية،
د .سامي الحسيني ،حق المتهم في االستعانة
ٍ
ع ،19أيلول  ،2011ص.1011
بمحام في مرحلة في مرحلة التحقيق
سيف إبراهيم مصاروة ،حق االستعانة
ٍ
األولي – دراسة مقارنة -مجلة الشريعة والقانون ،كليه القانون ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ،السنة السابعة العشرون ،ع ،2013 ،56ص ،200وما بعدها

- 534 -

وقددد كرسدددت هددذا الحدددق المددادة (/2/6ب) مدددن بروتوكددول مندددع
وقمع ومعاقبة االتجدار باألشدخاص عنددما نصدت «يتعدين علدى كدل دولدة
طرف أن تكفل احتواء نظامها القدانوني أو اإلداري الدداخلي علدى تددابير
تددوفر فددي الحدداالت المناسددبة لضددحايا االتجددار باألشددخاص مدا يلددي ...:ب
مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وآخذها بعدين االعتبدار
في المراحل المناسبة من اإلجدراءات الجنائيدة ضدد الجنداة ،بمدا ال يمدس
بحقوق الدفاع».
وهذا ما أقرته معظم التشريعات العربية ،إال أن بعضها قد أقرته
بصورة واضحة فدي القدانون الخداص بمكافحدة االتجدار بالبشدر وبعضدها
اقتصرة على تقديم المشورة القانونية أما البعض اآلخر فقد التزم جاندب
الصمت بهذه القوانين وأخضدعه للقواعدد العامدة التدي قررتهدا القدوانين
اإلجرائيدة الجزائيددة ،وإن كانددت فددي مجملهددا تتفدق علددى إقددراره فقددط فددي
مرحلددة التحقيددق والمحاكمددة دون مرحلددة االسددتدالل حيددث نصددت المددادة
( )5/23مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشددر المصدري علدى ذلدك بددالقول
« الحددق فددي المسدداعدة القانونيددة ،وعلددى األخددص الحددق فددي االسددتعانة
دام فددي مرحلددة التحقيددق والمحاكمددة ،فددإذا لددم يكددن قددد اختددار محامي دا ً
بمحد ٍ
وجددب علددى النيابددة العامددة أو المحكمددة بحسددب األحددوال أن تنتدددب لدده
محاميددداً ،وذلدددك طبقدددا ً للقواعدددد العامدددة المقدددررة فدددي قدددانون اإلجدددراءات
محدام للمدتهم» .وهدذا مدا أخدذت بده الفقدرة ( )5مدن
الجنائية بشأن نددب
ٍ
المدادة ( )6مددن قدانون مكافحددة االتجددار بالبشدر القطددري ،فدي حددين نددص
المشرع السوري وفقا ً للفقرة (ه)) مدن المدادة ( )15مدن قدانون مكافحدة
االتجار باألشخاص على اقتصدار ذلدك علدى تقدديم المشدورة والمعلومدات
خصوصددا ً فيمددا يتعلددق بحقددوقهم القانونيددة ،وهددذا مددا أخددذ بدده المشددرع
العراقدي فددي المدادة (/11ثالثداً) مدن قددانون مكافحدة االتجددار بالبشدر ،أمددا
بقيمة التشريعات فقد التزمت الصمت كنظام مكافحة االتجار باألشدخاص
السددعودي ،وقددانون مكافحددة االتجددار باألشددخاص اإلمدداراتي ،والكددويتي،
والبحرينددي ،والعمدداني وبددذلك إحالددة تطبيددق فيمددا يددرد بدده نددص بصددورة
ضدددمنية إلددددى القددددوانين اإلجرائيددددة الجزائيدددة .وكددددان األولددددى أن يتبنددددى
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار نصا ً أكثر وضدوحا ً وحزمدا ً يفدرض
بمحام في مرحلة
والجدير بالذكر أن بعض التشريعات أقرت بحق باالستعانة
ٍ
التحري واالستدالل كالتشريع اإليطالي في المادة ( )225من قانون اإلجراءات
الجنائية رقم ( )477لسنة  ،1988والتشريع األلماني في المادة ( )136من قانون
اإلجراءات الجنائية لسنة ( )1964والمشرع الكندي في المادة (/2ج) من وثيقة
الحقوق الكندية ،والقانون الفرنسي في المادة ( )4/63من القانون المعدل لقانون
اإلجراءات الجنائية رقم ( )204لسنة .2004
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فيه على الدول األطدراف إقدرار هدذا الحدق للضدحية مندذ مرحلدة التحدري
واالسددتدالل ،وأن تتبندداه مددن بعددد القددوانين الوطنيددة المتعلقددة بمكافحدددة
االتجددار بالنشددر نظددرا ً لخصوصددية المواجهددة التشددريعية لهددذا النددوع مددن
الجرائم التي توجب تقرير ضمانات أكبر لحماية حقدوق الضدحية تختلدف
بطبيعتها عن القواعد العامة المقررة في القوانين اإلجرائية الجزائية.
خامساً :فرض تدابير خاصة لضحية االتجار بالبشر.
قد تقتضي اعتبارات معيندة تتعلدق بندوع وجدنس وسدن الضدحية
محددل االتجددار ،فددرض نددوع معدددين مددن التدددابير لتحقيددق حمايددة عادلدددة
ومنصفة ،أثناء مباشرة إجراءات التحقيق االبتدائي.
ومصدددددر هددددذه التدددددابير مددددا نصددددت عليدددده المددددادة ( )4/6مددددن
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجدار بالبشدر وخاصدة النسداء واألطفدال
التي تنص بالقول «يتعدين علدى كدل دولدة طدرف أن تأخدذ بعدين االعتبدار
لددددى تطبيدددق أحكدددام هدددذه المدددادة ،سدددن وندددوع وجدددنس ضدددحايا االتجدددار
باألشدددددخاص واحتياجددددداتهم الخاصدددددة ،وبخاصدددددة احتياجدددددات األطفدددددال
الخاصة.»...
كما تستند هذه التددابير علدى اتفاقيدة حقدوق الطفدل( ،)1واتفاقيدة
القضدداء علددى كافددة أشددكال التمييددز ضددد المددرأة( ،)2المبددادئ التوجيهيددة
بشأن العدالة في المسائل التي تشتمل على األطفال والنسداء مدن ضدحايا
االتجار الشهود عليها( .)3حيدث أكددت اتفاقيدة حقدوق الطفدل علدى التدزام
كل دولة طرف أن تباشر إجراءات التحقيق بطريقة تتفق مع رفدع درجدة
إحسداس الطفددل بكرامتدده وقدددره ،وتعددزز احتددرام الطفددل ،ومراعدداة سددنه،
وأن تراعددي افتددراض براءتدده ،وإخطدداره بكافددة إجددراءات التحقيددق عددن
طريق والديه أو األوصدياء القدانونين عليده عندد االقتضداء وباللغدة التدي
يفهمها و إذا تعدذر فهدم اللغدة المسدتعملة والنطدق بهدا االسدتعانة بمتدرجم
والحصول على المساعدة القانونية ،وأن تتولى التحقيق سدلطة أو هيئدة

( )1اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة رقم ( )44/25المؤرخ في /20تشرين ثاني/نوفمبر ،1989
ودخلت حيز النفاذ في  2أيلول /سبتمبر .1990
( ) 2اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة رقم ( )34/180المؤرخ في  18كانون األول/ديسمبر ،1979
ودخلت حيز النفاذ  3أيلول/سبتمبر .1981
( ) 3مجموعة وثائق األمم المتحدة ،تقرير مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،
الدورة الخامسة والعشرون في /16ديسمبر .A/HRC/25/35 ،2013
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قضدددائية مختصدددة ومسدددتقلة ونزيهدددة وتفصددددل بمثدددل هدددذا الندددوع مددددن
الدددعاوى ،بحضددور مستشددار قددانوني أو بمسدداعدة مناسددبة مددن مددوظفين
مهنيين مدربين خصيصا ً على هذا العمل ،وبحضور والديه أو األوصدياء
القانونين عليه ،ما لم يعتبدر أن ذلدك فدي غيدر مصدلحة الطفدل ،وال سديما
إذا أخذ في الحسبان سنه وحالته ،وأن يراعى السرية بالتحقيق.
كما أكدت الفقرة الرابعة من المادة ( )40على عدم جدواز إكدراه
الطفدددل علدددى اإلدالء بشدددهادته ،وإذا أخدددذت أن تكدددون فدددي بيئدددة مالئمدددة
وظدددروف مناسدددبة ،وأن تتددداح ترتيبدددات معيندددة لهدددذا الطفدددل مثدددل أوامدددر
الرعاية ،واإلرشاد واإلشراف والمشورة واالختبار ،والحضانة(.)1
كما نصت اتفاقية القضاء علدى كافدة أشدكال التمييدز ضدد المدرأة
على وجوب أن تحظى المدرأة أثنداء مباشدرة إجدراءات التحقيدق بمعاملدة
مساوية لمعاملة الرجل الضدحية ،ووجدوب فدرض تددابير خاصدة بدالمرأة
الضدحية وخاصددة إذا كانددت حامددل ،ووجدوب تقددديم المسدداعدة والمشددورة
القانونيدة بواسدطة مدوظفين مددربين ومختصددين مهنيدا ً علدى هدذا العمددل،
وضرورة تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا
االتجار بالبشر من النساء( .)2ثم جاءت المبادئ التوجيهية لتقرر تددابير
فددي حقيقتهددا أكثددر حمايددة لألطفددال والنسدداء وضددحايا االتجددار عنددد عقددد
جلسات االستماع إلفاداتهم واسدتجوابهم والتحقيدق معهدم وتشدمل تدوفير
منشد ت مراعيددة لألطفددال والنسدداء تددنظم فيهددا جلسددات االسددتماع ،وعدددم
إجددراء جلسددات االسددتماع إال بحضددور أحددد الوالدددين أو الوصدددي أو أي
شدددخص يتدددولى رعايددددة الطفدددل ،إال إذا تعارضدددت ذلددددك مدددع مصددددلحته،
دام أو مستشددار قددانوني أو أي شددخص آخددر مددن المهنيددين
وبحضددور محد ٍ
ً
ً
المدربين تدريبا خاصا مثل األطباء القضائيين بالنسبة لألطفال والنساءع
ووجوب تسجيل االستجواب بالصدوت والصدورة خدارج قائمدة المحكمدة،
وأن تكددون بسددرية ،وتددوفير مرافددق للخدددمات تحددت سددقف واحددد لجمددع
األدلددة الجنائيددة وتقددديم المشددورة القانونيددة ،وتتخددذ هددذه التدددابير لمنددع
تكرار إيذاء الضدحية وجمدع األدلدة الالزمدة لددعم التعدافي وإعدادة الددمج
بالمجتمع(.)3

( )1انظر المادة ( )40من اتفاقية حقوق الفصل لعام 1990م.
( )2انظر المادة (/2ج) ،والمادة (/11د) ،من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
ضد المرأة ،لعام .1981
( )3هذه المبادئ غير ملزمة وهي مجرد مبادئ استرشادية ،وهذا ما أكدته وأخذت به
المنظمة القانونية االستشارية آلسيا وإفريقيا ( )Aalcoفي مجال تأسيس التعاون
لمكافحة االتجار بالنساء واألطفال (.)Aalco/48/PUTKAJAYA/2009/S8
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وهددذا مددا تبندداه المشددرع المصددري فددي المددادة ( )24مددن قددانون
مكافحة االتجار بالبشر التي نصت بدالقول«:تدوفر الدولدة أمداكن مناسدبة
الستضدافة المجندي عليده فدي جددرائم االتجدار بالبشدر تكدون منفصدلة عدن
تلددك المخصصددة للجندداة ،بحيدددث تسددمح باسددتقبالهم لددذويهم ومحددداميهم
وممثلددي السددلطات المختصددة ،وذلددك كلدده بمددا ال يخددل بسددائر الضددمانات
ا لمقددررة فددي هددذا الشددأن فددي قددانون الطفددل أو أي قددانون آخددر» وبددنفس
المعندى نصددت علددى ذلددك المددادة ( )7مدن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر
القطددري ،والمددادة ( )11مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر العراقددي،
والمدددادة ( )15مدددن قدددانون االتجدددار باألشدددخاص السدددوري .ونالحدددظ أن
بعض التشدريعات العربيدة المتعلقدة بمكافحدة االتجدار بالبشدر لدم تتضدمن
فددي نصوصددها فددرض مثددل هددذه التدددابير الخاصددة بالنسدداء واألطفددال ،بدل
التزمددددت جانددددب الصددددمت كالقددددانون األردنددددي ،والسددددوري ،البحرينددددي،
واإلمددداراتي ،وبدددذلك قدددررت تطبيدددق القواعدددد العامدددة ألصدددول إجدددراءات
التحقيق االبتدائي الواردة في نصوص القوانين االجرائية الجزائيدة فيمدا
لم يرد بها نص في قوانين االتجار بالبشر ،مدع مراعداة قدوانين األحدداث
(الطفل) بهذا المجال .إال أن بعضها قرر صراحة اإلحالة فيما لدم يدرد بده
نددص إلددى أحكددام قددانون اإلجددراءات الجزائيددة ،كالمددادة ( )21مددن قددانون
مكافحة االتجار بالبشر العماني.
المطلب الثالث
حقوق الضحية في مرحلة المحاكمة
أوالً :سرية إجراءات المحاكمة
تعتبر عالنية المحاكمة من حقوق اإلنسان األساسية والتي ندص
عليهددددا اإلعددددالن العددددالمي لحقددددوق اإلنسددددان فددددي المددددادة العاشددددرة مددددن
أحكامددده( .)1وحرصدددت معظدددم التشدددريعات الحديثدددة بدددالنص عليهدددا فدددي

( ) 1تنص المادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالقول «أن لكل إنسان
الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا ً عادالً وعلنا ً».
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دساتيرها وقوانينها اإلجرائية( )1ألن من شأن ذلك أن يدعم الثقة بأحكدام
القضدداء ،ويددتثر علددى مدددى تجددرد المحدداكم وحيادهددا والتزامهددا بأحكددام
القددانون ،ويبعددث االطمئنددان بعدددم إفددالت الجندداة مددن العقدداب ،وتحقيددق
الغرض المقصود من العقاب بالردع العام .ويترتب علدى إغفالهدا بطدالن
اإلجراءات المتخذة فيها( ،)2إال أن تالوة الحكم يجب أن تكون علنية.
إال أندددده لقيددددام اعتبددددارات معينددددة حددددددتها المددددادة ( )1/6مددددن
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص تتعلدق بصدون الحريدة
الشخصية لضحايا االتجار باألشخاص وهويتهم ،ألزمت الددول األطدراف
في الحاالت المناسبة وبقدر مدا يتيحده قانونهدا الدداخلي جعدل اإلجدراءات
القانونيدددة المتعلقدددة بالمحاكمدددة سدددرية ودون أن يمدددس ذلدددك بمبددددأ حدددق
الدفاع وعادة فإن القوانين اإلجرائية الداخلية تتديح ذلدك للقاضدي النداظر
للدعوى الجنائيدة بنداء علدى طلدب مقددم أو فدي األحدوال التدي يقدرر فيهدا
القانون ذلك مراعاة للنظام العام واآلداب العامة.
وهددذا الحكددم يتعلددق بددإجراءات المحاكمددة أمددام المحدداكم فقددط ألن
األصددل فيهددا العلنيددة ،أمددا إجددراءات التحددري واالسددتدالل التددي يق دوم بهددا
أعضدداء الضددبط القضددائي بهدددف جمددع المعلومددات حددول جريمددة االتجددار
تتسم بالسرية المطلقة ويمنع علدى المحدامي حضدور إجراءاتهدا ،وكدذلك
األمددر با لنسددبة للتحقيددق االبتدددائي الددذي تباشددره النيابددة العامددة .ولكددن
السددرية تكددون نسددبية فمددن جهددة ال يجددوز للجمهددور حضددور إجددراءات
تحقيددق االبتدددائي وال يجددوز لهددم االطددالع علددى محاضددرها ،كمددا ال يجددوز
لوسائل اإلعالم نشرها ،ومن جهة أخرى يجدوز ألطدراف دعدوى االتجدار
ووكالئهم حضور هذه التحقيقات واالطالع على محاضرها.

( )1انظر المادة ( )2/101من الدستور األردني لعام  ،1952والمادة ( )187من
الدستور المصري لعام  ،2014والمادة (/20ج) من الدستور العراقي لعام
1970م .والمادة ( )213والمادة ( )171من قانون اإلجراءات الجزائية األردني،
والمادة ( ) 268من قانون اإلجراءات الجنائية المصري ،والمادة ( )190والمادة
( ) 3/278من قانون اإلجراءات الجزائية السوري ،والمادة ( )153من قانون
اإلجراءات الجزائية اللبناني.
( ) 2د .جعفر محمد خضير ،الحق في محاكمة عادلة ،رسالة دكتوراة ،جامعة بغداد،
 ،1992ص.71

- 539 -

وبينددت الفقرتددان (/2/1ب) مددن اتفاقيددة األمددم المتحدددة لمكافحددة
الجريمة المنظمة مجموعة مدن التددابير تكريسدا ً لمبددأ سدرية اإلجدراءات
أمام المحكمة لحماية الضحايا الشدهود مدن أي انتقدام أو ترهيدب فقدررت
قواعددد خاصددة باألدلدددة تتدديح اإلدالء بالشدددهادة علددى نحدددو يكفددل سدددالمة
الضددحية الشدداهد كالسددماح مددثالً بدداإلدالء بالشددهادة باسددتخدام تكنولوجيدا
االتصاالت ،ومنها مثالً وصالت الفيديو أو غيرها من الوسائل المالئمدة،
كمدا يجدوز للضدحية الشدداهد أن يددلي بشدهادته دون اسدمه أو عنواندده أو
أي معلومات تتعلق بهويته للجمهور.
وقد جاءت الم بادئ التوجيهية بشدأن العدالدة فدي مسدائل ضدحايا
االتجدددار باألشدددخاص بمجموعدددة مدددن اإلرشدددادات للحدددافظ علدددى سدددرية
إجددراءات المحاكمددة ،كمباشددرة اإلجددراءات القضددائية فددي المحكمددة فددي
غرفة مغلقة وفي معزل عن حضدور الجمهدور واإلعدالم ،وحفدظ سدجالت
إجددراءات المحكمددة فددي مغلددف مختددومع واالسددتماع إل دى الضددحية الشدداهد
عبدددر وصدددلة فيدددديو أو مدددن خلدددف حجددداب ،أو غيدددر ذلدددك مدددن الوسدددائل
المشاهدة المالئمدة بعيددا ً عدن أنظدار المدتهم ،أو اسدتخدام الضدحية اسدما ً
مستعاراً ،أو السدماح بقبدول اإلفدادة التدي يددلي بهدا الضدحية الشداهد فدي
مرحلددة مددا قبددل المحاكمددة أمددام أعضدداء النيابددة العامددة باعتباره دا دليددل
إثبدات ،وأن يقتصدر القاضدي توجيده األسدئلة إلدى الضدحية الشداهد علدى
مسائل محددة تتعلق بوقدائع الددعوى ،وتقددير مددى الصدلة الوثيقدة بدين
تلدددك األسدددئلة وموضدددوع القضدددية ،واتخددداذ كافدددة التددددابير مدددن السدددلطة
القضدددائية الجتنددداب المواجهدددة المباشدددرة بدددين الضدددحية والمدددتهم داخدددل
المحكمة وخارجها.
وفدددي مجدددال التشدددريعات العربيدددة نجدددد أن القدددانون المصدددري،
واللبناني في مجدال مكافحدة االتجدار بالبشدر ،يعددان النمدوذج األمثدل فدي
تقرير مثل هذا الحق للضحية الشداهد أثنداء نظدر الددعوى الجنائيدة ،فقدد
نصدددت المدددادة (/23ج) مدددن قدددانون مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر المصدددري
بالقول« :وفي جميع األحوال تتخذ المحكمة المختصة من اإلجراءات مدا
يكفل توفيره لحماية المجني عليهم والشدهود وعددم التدأثير علديهم ،ومدا
قد يقتضيه ذلك من عددم اإلفصداح عدن هدويتهم ،وذلدك كلده دون اإلخدالل
بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم» كما نصت المدادة
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( )4/370مددن قددانون ا لعقوبددات اللبندداني المعدددل بالقددانون رقددم ()164
على أنه «للمدعى عليه بأن يطلب مواجهة الشخص المستمع إليده وفقدا ً
ألحكدددام المدددادة ( )2/370وفدددي هدددذه الحالدددة يعدددود للقاضدددي أن يقدددرر
االستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديدد» ويشدكل
هددذه النصددوص السددند القددانوني الددذي يمكددن االعتمدداد عليدده فددي إجددازة
اللجوء الستخدام تقنية الرتية عن بعد االتجار بالشدر ،التحقيدق الحمايدة
لضحية االتجار بعدم اإلفصاح عن هويته في ملف الددعوى ،حدق المدتهم
فدددي الددددفاع ومقتضددديات مبددددأ المواجهدددة بدددين الخصدددوم وعددددم اإلخدددالل
بأيهمددا ،األمددر الددذي يقتضددي تحقيددق التددوازن بددين المصددالح المتعارضددة
للطرفين.
فددي حددين نجددد أن بعددض القددوانين المتعلقددة باالتجددار بالبشددر قددد
قررت هذا الحق لضحية االتجار بإشدارات عامدة فدي نصوصدها ،كالمدادة
( )8مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر القطددري التددي تددنص« :علددى
الجهددات المختصددة االلتددزام بسددرية مددا تتحصددل عليدده مددن معلومددات ذات
صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعدم الكشدف عنهدا إال
بالقددددر الدددذي يقتضددديه تنفيدددذ أحكامددده» وهدددذا مدددا نصدددت عليددده المدددادة
(/11سادساً) من قانون مكافحة االتجار بالبشر العراقدي ،والمدادة ()14
مدددن قدددانون مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر اإلمددداراتي ،والمدددادة (/15د) مدددن
القددانون الم تعلددق بجددرائم االتجددار باألشددخاص السددوري .بينمددا نجددد أن
بعض القوانين لم تضمن نصوصها أي إشارة لهذا الحق لضحية االتجار
اكتفدددا ًء بتطبيدددق القواعدددد العامدددة اإلجرائيدددة الجزائيدددة كقدددانون مكافحدددة
االتجددددار باألشددددخاص الكددددويتي والبحرينددددي ،ونظددددام مكافحددددة االتجددددار
باألشخاص السعودي(.)1

( )1نظمت المادة ( ) 706-52من قانون اإلجراءات الفرنسي استخدام الوسائل
السمعية والبصرية لتسجيل أقوال األطفال ضحايا االعتداء الجنسي  ،بهدف تقليل
عدد المرات التي يستمع فيها اليهم ،وتدوين كل ما يدلي به القاصر من أقوال
أثناء التسجيل البصري في محضر التحقيق ،وأن يتم االحتفاظ بهذه التسجيالت
لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى ،وقد أوجب القانون إرسال نسخة
من أقوالهم إلى طرفي القضية والقاضي على أنه ال يجوز تسليمها ألي طرف
من أطراف النزاع أو الدفاع إال بأمر قاضي التحقيق
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Artticle 706-52 Au cours de l'enquête et de l'information,
l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions
mentionnées á l'article 706-47 fait l'objet d'un
enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu á
l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur
décision du procureur de la République ou du juge
d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie . Le procureur
de la République ou du juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur
commission rogatorie peut requérir toute personne
qualifiée pour procéder á cet enregistrement . Les
dispositions de l'article 60 sont applicables á cette
personne, qui est tenue au secret professionnel dans les
conditions de l'article 11.II est par aillieurs établi une copie
de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consulation
ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée
au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés
fermés . Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement
peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La
copie de ce dernier peut être toutefois visionné ou écoutée
par les parties , les avocats ou les experts, en présence du
juge d'instruction ou d'un greffier , Les huit derniers alinéas
de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas
applicables á l'enregistrment . La copie de ce dernier peut
toutefois être visionnée par les avocats des parties du palais
de justice dans des conditions qui garantissent la
confidentialité
de
cette
consultation,
lorsque
l,enregistrement ne peut être effectué en raison d'une
impossibilité technique, il en est fait mention dans le procés
– verbal d'audition qui précise la nature de cette
impossibilité . Si l'audition intervient au cours de l'enquête
ou sur commission rogatorie, le procureur de la Répulique
ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé . Le fait
, pour toute peronne , de diffuser un enregistrement ou une
copie réalisée en application du présent article est puni d'un
un d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. A
l'expiration d'un délai de cinq ans á compter de la date de
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 حق ضحية االتجار بالتعويض:ًثانيا
يقصدددد بدددالتعويض دفدددع مبلدددغ مدددالي للضدددحية عدددن اإلصدددابات
الجسددددية أو النفسدددية أو غيرهدددا مدددن األضدددرار المتكبددددة جدددراء جريمدددة
 ويمثل التعدويض حقدا ً أساسديا ً ينبغدي أن يعتدرف بده،)1(االتجار المرتكبة

l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie
sont détruits dans le délai d'un mois".
Article 706-71 " Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatorie d'une
personne ainsi que la confrontation entre plusieurs
personnes peuvent être effectués en plusieurs points du
territoire de la République se trouvant reliés par des
moyens de télécommunications
grantissant la
confidentialite de la transmission. Dans les mêmes
conditions, la présentation aux fins de prolongation de la
garde á vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par
l'utilisation
de
moyens
de
télécommunications
audiovisuelle, II est alors dressé, dans chacun des lieux, un
procés verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces
opérations peuvent faire l'object d'un enregistrement
audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisiéme á
huitiéme alinéas de l'article 706-52 sont alors applicable ….
Elles sont de même applicables devant la commission
d'indemnisation des victimes d'infraction , devant le
premier président de la cour d'appel statuant sur les
demandes de réparation d'une détention provisoire, devant
la Commission nationale de réparation d,une detentions
provisoire, devant la commission devant la commission
nationale de réparation des détentions
devant la
cfommission et la cour de révision et devant la commission
de réexamen des condammations…
 ) والية أمريكية استخدام الدوائر التلفزيونية االمغلقة يدلي من خاللها31( وقد أقرت
 وتسعى تلك،األطفال بشهادتهم بدالً من اإلدالء بشهادتهم بقاعة المحكمة
التشريعات إلى إعادة الموازنة بين الحاجة إلى شهادة الضحية مع حق المتهم في
.مواجهة الشهود
 حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون، نصر الدين بوسماحة.) د1(
.57 ص،2007 ، الطبعة األولى، مصر، اإلسكندرية، دار الفكر العربي،الدولي
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للضحية في إطار عملية جبر األضرار ،حيث يدوفر لهدم مزيددا ً مدن الثقدة
فددي نظددام العدالددة الجنائيددة ،واعتراف دا ً بدداألذى الددذي حددل بهددم نتيجددة فعددل
االتجار(.)1
ويتحدد التعويض من المحكمدة النداظرة لجريمدة االتجدار بحسدب
ما لحق الضحية من ضرر وما فاته مدن كسدب ،ويشدترط للقضداء بده أن
يكدون الضدرر مباشدرا ً أي أن يدربط بينده وبدين السدلوك اإلجرامدي عالقدة
سببية ،ويكون نتيجة مباشرة لفعل االتجار اإلجرامي(.)2
ويتحمدددل مسدددتولية دفدددع التعدددويض مدددن حيدددث المبددددأ الشدددخص
الجاني المدان ،أو الجهة التي تتحمل المستولية عن أفعاله ،كأن يكدون
مددن مددوظفي الدولددة أو شددركة مسدداهمة عامددة( ،)3إضددافةً إلددى إمكانيددة
إنشاء صناديق خاصة بدفع التعدويض لضدحايا االتجدار ،وفدي حالدة عددم
وجود موارد كافيدة لددى الشدخص المددان لددفع التعدويض هنداك إمكانيدة
لتحميله للدولة(.)4
وقددد تبندددت المدددادة ( )6/6مدددن بروتوكددول مندددع وقمدددع ومعاقبدددة
االتجار باألشخاص هذا الحق عندما نصت بقولها «يتعين على كل دولدة
طدددرف أن تكفدددل احتدددواء نظامهدددا القدددانوني الدددداخلي علدددى تددددابير تتددديح
لضحايا االتجار باألشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن األضدرار

( )1د .نبيل عبد الرحمن ناصر الدين ،ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتها وفقا ً للقانون الدولي،
دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،ط ،2011 ،2ص.143
(2) Anne D'HAUTVILLE: les droits des victmes, Rev.Sc.crim Janv, mars
2001, p. 85.
(3) William TALLACK; reparation to the injured and the rights of the
victmes of crime to compensation, London, 2008. p.136.
( ) 4وإلى جانب اإلجراءات الجزائية أمام المحكمة يجوز في بعض البلدان وفي حاالت معينة
أن يستفيد الشخص الضحية من إمكانية رفع القضية للمطالبة بالتعويض إلى محكمة
مختصة بقضايا العمل والعمال ،وقد تقوم منظمات العمال بدور هام في هذا الخصوص،
وفي تقديم المساعدة إلى ضحايا االتجار في سبيل الحصول على جبر األضرار التي
لحقت بهم أو على التعويض الالزم عنها أو كليهما ،ولكن ينبغي ألي دعوى مدنية أو
دعوى عمالية أن تتبع مسار إجراءات الدعوى الجزائية ،ألنها إذا بوشرت قبل هذه
األخيرة فإنه البد من إرجائها إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية وهذا ما يعرف
بالتوقيف القضائي.
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التي لحقت بهم» وكذلك أقرته المادة ( )2/25من اتفاقية األمدم المتحددة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وبهددذا يشددير البروتوكددول واالتفاقيددة إلددى تمكددين ضددحية االتجددار
من المط البة بالتعويض عن الضرر والحصول عليه فدي األحدوال التدي ال
توجد فيها إمكانية الحصول عليه بمقتضى القانون الوطني ،وقدد تتطلدب
الضرورة تعديل التشريع الجنائي الداخلي ألجل وضدع إجدراءات وقواعدد
مناسبة في هذا الخصدوص ،ولكدن البروتوكدول واالتفاقيدة لدم يبيندا علدى
وجدده التحديددد أي مصدددر محتمددل للحصددول علددى التعددويض عددن الضددرر
الذي أصاب الضحية من جريمة االتجار.
لهذا جاءت الفقرة ( )12من إعالن األمم المتحدة لتوفير العدالة
لضددحايا الجريمددة وإسدداءة اسددتعمال السددلطة لتددنص( « )1حيثمددا ال يكددون
مددن الممكددن الحصددول علددى تعددويض كامددل مددن المجددرم أو مددن مصددادر
أخرى ،ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم عدوض مدالي إلدى -1 :الضدحايا
الددذين أصدديبوا بإصددابات جسدددية بالغددة ،أو بدداعتالل الصددحة البدنيددة أو
العقلية نتيجة لجرائم خطيرة( -2 ،)2أسر األشدخاص المتدوفين ،أو الدذين
أصددبحوا عدداجزين بدددنيا ً أو عقليددا ً نتيجددة اإليددذاء ،وبخاصددة مددن كددانوا
يعتمدون فدي إعدالتهم علدى هدتالء األشدخاص -3 ،ينبغدي تشدجيع إنشداء
وتعزيدددز وتوسددديع الصدددناديق الوطنيدددة المخصصدددة لتعدددويض الضدددحايا،
ويمكن أيضا ً عندد االقتضداء أن تنشدأ صدناديق أخدرى لهدذا الغدرض ،بمدا
فددي ذلددك الحدداالت التددي تكددون فيهددا الدولددة التددي تنتمددي إليهددا الضددحية

( )1الفقرة ( ) 12من إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة
لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة رقم ( )34/40المؤرخ في  29تشرين الثاني نوفمبر 1985م.
( )2يقصد بتعبير (جريمة خطيرة) وفقا ً التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية التي نصت عليه المادة (/2ب) سلوك يمثل جرما ً يعاقب
عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد،
وانظر كذلك المادة ( ) 11من قانون مساندة الضحايا السويسري لعام 1991
بصيغته في آخر تعديل له في عام 2005م.
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عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضدرر»( ،)1والمتأمدل بالتشدريعات
العربية في هذا المجال يالحظ بداية:
(أ) أن الكثيددر منهددا لددم يددنص علددى هددذه الضددمانة فددي أحكامهددا،
وإنمدددا التزمددددت موقفددددا ً يشدددوبه القصددددور وعدددددم االنسدددجام مددددع أحكددددام
بروتوكدددول مندددع وقمدددع ومعاقبدددة االتجدددار لألشدددخاصع واتفاقيدددة األمدددم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليها هذه
الدددول والتددي يتوجددب عليهددا إصدددار وتعددديل قوانينهددا بمددا يتوافددق مددع
أحكامهمددا ،كمددا أن عدددم الددنص علددى هددذه الضددمانة ال يعنددي إعفدداء تلددك
الدول من مستولياتها والتزاماتها القانونية اتجاه حق الضحية للمطالبدة
بدددالتعويض وأسددداس ذلدددك انضدددمامها لهدددذه االتفاقيدددات ،او مدددا تقدددرره
القواعددد العامددة فددي أحكددام القددوانين الوطنيددة الداخليددة كالقددانون المدددني
وقدانون العمدل والقواعددد اإلجرائيدة الجزائيددة بسدبب الفعددل الضدار الددذي
لحدددق بددده نتيجدددة ارتكددداب جدددرم االتجدددار .ومدددن هدددذه القدددوانين القدددانون
الكددويتي ،والبحرينددي ،والسددوري ،واللبندداني ،واإلمدداراتي ،والسددعودي،
والعراقي.
(ب) كمددا نجددد بعددض التشددريعات قددد نصددت علددى هددذا الحددق فددي
نصوصددها دون أن تشددير إلددى مسددتولية الدولددة القانونيددة أو األخالقيددة
اتجاه ضحايا االتجار بالتعويض في حالة عدم قددرة الجداني علدى الوفداء
بده أو نتيجدة قيدام مسدتوليتها القانونيدة بسدبب ارتكداب أو مسداهمة أحددد
موظفيهددا لهدددذه الجريمدددة عدددن طريددق إنشددداء صدددناديق خاصدددة بضدددحايا
االتجار كقانون منع االتجار بالبشر األردني الذي ينص في المدادة ()12
من أحكامه على تمكين المتضرر من أحد هذه الجرائم المذكورة فدي هدذا
القدددانون أن يسدددعى للحصدددول علدددى تعدددويض بمدددا يتفدددق مدددع القدددوانين
المعمددول بهددا ،وقددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر القطددري الددذي نددص فددي
( ) 1من األفضل إنشاء صندوق واحد ألن إدارة صندوق أسهل من حيث اإلدارة
والرقابة على هذه الصناديق ،ويمكن أن تقتصر األهداف المنشودة فيه على تقديم
المساعدة والتعويض للضحايا ،أو على توسيع نطاقه ليشمل التكاليف ذات الصلة
بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته والتعويض والمساندة المادية لضحايا
االتجار ،وتوفير التعليم والتدريب إلعادة دمجهم في المجتمع ومنع معاودة
اإليقاع بهم ,وإنشاء دور إليواءهم وتكاليف إعادتهم إلى وطنهم ،ورعاية أسرهم
ومن يعولون ،ويمكن توفير المال لهذا الصندوق من خالل اعتبار قرار المحكمة
بشأن مصادرة األموال المتحصلة واألدوات والغرامات عن جريمة االتجار من
موارده مع قبول التبرعات والهبات.

- 546 -

المددادة ( )6/6علددى حددق الضددحية «بالحصددول علددى التعددويض المناسددب
لجبددر األضدددرار التدددي قددد تكدددون لحقدددت بدده» وإلدددزام المحكمدددة الجنائيدددة
المختصددة بنظددر جددرائم االتجددار بالبشددر الفصددل فددي موضددوع الدددعوى
المدنيددة الناشددئة عددن هددذه الجددرائم وفق دا ً للمددادة ( )10مددن أحكامدده ،فددي
حدين نجددد أن القددانون المصدري بشددأن مكافحددة االتجدار بالبشددر قددد اتسددم
بطددابع مميددز فددي تقريددره هددذا الحددق لضددحية االتجددار حددين نصددت المددادة
( )27علددى أن « ينشدددا صدددندوق لمسددداعدة ضددحايا االتجدددار ،تكدددون لددده
الشخصية االعتبارية العامة ،يتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويتولى تقديم
المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحق بهم أضدرار ناجمدة عدن أي
مددن الجددرائم المنصددوص عليهددا فددي هددذا القددانون .ويصدددر بتنظدديم هددذا
الصندوق وتحديد اختصاصاته األخدرى ومدوارده ومصدادر تمويلده قدرار
مدددن رئددديس الجمهوريدددة .وتدددتول حصددديلة الغرامدددات المقضدددى بهدددا فدددي
الجرائم المنصوص عليها في هذا القدانون ،واألمدوال واألدوات ووسدائل
النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة ،وللصدندوق أن يقبدل
التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية واألجنبية»(.)1

( )1قرر هذا الحق لضحية االتجار المشرع الفرنسي وفقا للمادة  1/ 316من قانون
دخول األجانب وحق اللجوء وفقا ً لما حددته المادتين ( )3/706 ،1/53من قانون
اإلجراءات الجنائية الفرنسي حول الشروط الالزمة للحصول على التعويض
˚Article 706-3 En savoir plus sur cet article .. Modifié par Loi n
2004-204 du 9 mars 2004-art, 169 JORF 10 mars 2004 en
vigueur le ler janvier 2005. Toute personne ayant subi un
préjudice résultant de faits volontaires ou non qui
présentent le caractére matériel d'une infration peut
obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent
des atteintes á la personne, lorsque sont réparation
intégrale des dommages qui résultent des atteintes á la
personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes: 1Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article 53 de la loi de financement de la sécurité social pour
2001 (n ˚2000-1257 du 23 décenbre 2000) ni de l'article L.
˚126 1 du code des assurances ni du chapitre ler de la loi n
85-677 du 5 juillet 1985 tendant á l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et á
l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas
pour origine un acte de chasse ou de destruction des
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ثالثاً :ضمانة المساواة في العقاب بين الشروع والجريمة التامة.
إن العقاب على الشروع ال يقصد به السلوك اإلجرامي الذي قدام
به الجاني ،ألن هذا السلوك لم يحقدق نتيجدة ،وإنمدا الغدرض مدن العقداب
هددو مواجهددة الخطددورة الجرميددة الكامنددة فددي نفددس الجدداني التددي كشددف
عنهددا البدددء فددي تنفيددذ سددلوك يددتدي حدداالً ومباشددرة إلددى الجريمددة(،)1
باعتبار ذلك أسلوب وقائي لحماية شخص الضحية قبل أن تطاله جريمدة
االتجار ،وعليه ال يلزم المساس بجسدم الضدحية العتبدار الجداني شدارعا ً
في جريمته بل يكفي أن يبلغ سدلوكه حددا ً يدتدي حداالً ومباشدرةً إلدى هدذا
المسدداس( .)2لددذلك يمكددن القددول بددأن هندداك جريمددة شددروع فددي االتجددار
بالبشر عند محاولة التجنيدد (اسدتقطاب ،اسدتدراج) ،أو نقدل ،أو ترحيدل،
أو إيواء ،أو اسدتقبال ،إذا أوقفدت تلدك األفعدال أو خداب أثرهدا ألسدباب ال
animaux nuisibles , 2- Ces faits: soi ont entraîné la mort ,
une incpacité permanente ou une incpacité totale de travail
personnal égale ou supérieure â un mois , - soit son prévus
et réprimés par les articles 222- 22 á 222- 30, 225-4- 1 á
225-4-5- et 227-25 et 227- 27 du code pénal , 3- La
personne lésée est de nationalité francaise, Dans le cas
contrire , les faits ont été commis sur le territoire national et
la personne lésée est, soit ressortissante d'un Etat membre
de la Communauté économique européenne, soit sous
réserve des traités et accords internationaux, en séjour
régulier au jour des faits ou de la demande. La réparation
peut être refusée ou son montant réduit á raison de la faute
de la victime.
( ) 1الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف
أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها ،وهذا ما عرفته كل من المادة
( ) 45من قانون العقوبات المصري ،والمادة ( )1/30من قانون العقوبات
العراقي ،والمادة ( )68من قانون العقوبات األردني ،والمادة ( )199من قانون
العقوبات السوري ،والمادة ( )200من قانون العقوبات اللبناني.
( )2استقر قضاء محكمة النقض الفرن سية ،والمصرية على األخذ بالمذهب الشخصي
بالشروع ،أما المشرع األردني فقد أخذ بمفهوم البدء بالتنفيذ المكون للشروع
بالمذهب الشخصي ،أما في العقاب على الشروع فقد أخذ المذهب المادي ،أما
محكمة التمييز األردنية فقد أخذت بالمذهب الشخصي لتحديد معيار البدء في
التنفيذ (للمزيد انظر ،د .سلطان الشاوي ،د .محمد الوريكات ،المبادئ العامة في
قانون العقوبات ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان ،2011 ،ص.181
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دخددل إلرادة الجدداني بهددا ،كددأن يددتم ضددبطه أو ضددبط اإلنسددان المتجددر بدده
على حدود الدولدة أو يهدرب اإلنسدان المتجدر بده مدن الجداني ،أمدا إذا تدم
تجنيددد ونقددل وترحيددل الضددحية فددإن تلددك األفعددال تشددكل جريمددة تامددة إذا
تكاملت أركانها بصرف النظر عدن وقدوع أفعدال االسدتغاللع ومدتدى ذلدك
أن اضددطالع شددخص بددأي فعددل مددن األفعددال السددابقة مددع تددوافر الددركن
المعنوي المستلزم لقيام الجريمة من علم وإرادة وتوافر القصد الخاص
(االسددتغالل) ،هددو أمددر تددتم بدده جددرائم االتجددار بالبشددر وال يمثددل شددروعا ً
فيها .لهذا نص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشدخاص علدى
التزام الدول األطدراف بتجدريم الشدروع فدي جدرائم االتجدار بالبشدر وفدق
التعريف الوارد في المدادة ( )3مدن البروتوكدول ،فقدد نصدت الفقدرة ()1
من المادة ( )5على أنه «يتعين على كدل دولدة طدرف أن تعتمدد علدى مدا
قد يلزم مدن تددابير تشدريعية وتددابير أخدرى لتجدريم السدلوك المبدين فدي
المددادة ( )3مددن هددذا البروتوكددول ،فددي حددال ارتكابدده عمدددا ً» كمددا نصددت
الفقددرة ( /2أ) مدددن ذات المدددادة علدددى تجدددريم الشدددروع باالتجدددار بالبشدددر.
وترك ذلك رهنا ً بالمفاهيم األساسية للنظام القانوني لكل دولة.
وفقدا ً للملحوظددات التفسدديرية لهددذا البروتوكددول تفهددم فددي بعددض
البلدددان اإلشددارات إلددى الشددروع فددي ارتكدداب الجددرائم المقددررة بموجددب
القانون الداخلي وفقا ً للفقرة ( )2من المدادة ( )5مدن البروتوكدول ،علدى
أنها تشمل األفعال المقترفة تحضيرا ً الرتكاب جدرم جندائي واألفعدال التدي
تنفذ في محاولة غيدر ناجحدة الرتكداب الجدرم ،حيدث يعاقدب علدى األفعدال
أيضددا ً بموجددب القدددانون الددداخلي( )1إال أن تددرك البروتوكدددول ذلددك رهندددا ً
للقوانين الوطنية جعل قوانين مكافحة االتجار بالنشر تختلدف عدن تقددير
خطورتدده ،ومقدددار العقوبددة المقددرر لدده ،فمددن القددوانين مددن تس داوي فددي
العقدداب بددين الجريمددة التامددة والشددروع بجددرائم االتجددار بالبشددر كقددانون
االتجددار باألشددخاص السددوري الددذي نددص فددي المددادة ( )2/12مددن أندده
« يعاقدددب علدددى الشدددروع بعقوبدددة الجريمدددة التامدددة فدددي أي مدددن الجدددرائم
المنصددوص عليهددا فددي هددذا المرسددوم التشددريعي» وهددذا مددا نددص عليدده
المشددددرع اإلمدددداراتي فددددي المددددادة ( )1/8مددددن قددددانون االتجددددار بالبشددددر،
( )1الفقرة ( ) 70من
)(A/55/383/Add.1

الملحوظات

التفسيرية،

- 549 -

وثائق

األمم

المتحدة

والمشرع العماني فدي المدادة ( )15مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشدر،
والمددددنظم السددددعودي فددددي المددددادة ( )10مددددن نظددددام مكافحددددة االتجددددار
باألشخاص.
إال أن بعض التشريعات العربية في مجال االتجار بالبشدر لدم تدنص علدى
أحكام الشدروع فدي جدرائم االتجدار ،حيدث أخضدعتها إلدى القواعدد العامدة
الدواردة فدي قدانون العقوبددات ،كالقدانون المصدري واألردندي إذ ال يعاقددب
على الشروع وفق القواعد العامة إال في الجنايات.
خداص()1

أما في الجنح فال يعاقب عليها إال في حالة وجود نص
وتدددم اسدددتبعاده مطلقدددا ً مدددن نطددداق المخالفدددات ،باعتبارهدددا أقدددل الجدددرائم
جسدامة .ولددم يتضددمن قددانوني االتجدار بالبشددر السددابقين أي نددص خدداص
يجددرم الشددروع فددي جددرائم االتجددار بالبشددر المجنحددةع وإن كددان المشددرع
المصدري يعتبدر جدرائم االتجدار مدن جدرائم الجنايدات مدن حيدث جسددامتها
حيث عاقب عليها بالسجن المشدد ،والسجن المتبد وفقا ً للمادة ( )6مدن
قانون معاقبة االتجار بالبشر( .)2أما فدي مجدال القدانون األردندي ال يمكدن
التعويددل علددى تجددريم اتفدداق شخصددين لجريمددة منظمددة ،حيددث اشددترطت
المدددادة ( )2مدددن قدددانون مكافحدددة االتجدددار بالبشدددر األردندددي ...أن تتلدددف
الجماعددة المنظمددة مددن ثالثددة أشددخاص( )3وحيددث إن األصددل فددي جددرائم

( )1تنص المادة ( )47من قانون العقوبات المصري على أن «يعين قانونا ً الجنح التي يعاقب
على الشروع فيها» وهذا ما أخذت به والمادة ( )71من قانون العقوبات األردني.
( )2تنص المادة ( )5من قانون مكافحة االتجار بالبشر المصري على أنه يعاقب كل من
ارتكب جريمة اتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال
تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما األكبر .كما
تنص المادة ( ) 6من القانون ذاته بالقول يعاقب كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر
بالسجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه
في الحاالت ...الخ» .وعقوبة السجن المشدد هي إحدى العقوبات المقررة للجرائم
المعدودة من الجنايات وتقضي بوضع المحكوم عليه في إحدى السجون المخصصة لذلك
قانونا ً وتشغيله داخلها في األعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها ،وال يجوز أن
تنقص عن ثالث سنوات و ال تزيد على خمسة عشر سنة ،إال في األحوال المنصوص
عليها في المادة ( )14من قانون العقوبات المصري .
( )3حيث عرفت المادة ( )1/1من قانون مكافحة االتجار بالبشر المصري الجماعة اإلجرامية
المنظمة «الجماعة المؤلفة وقت تنظيم معين من ثالثة أشخاص على األقل للعمل بصفة
مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم االتجار
بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية أو
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االتجددار بالبشددر ووفق دا ً للمددادة ( )8مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر
األردني هي جرائم المجنحدة( ،)1وتدم تشدديدها فدي حداالت معيندة لتصدبح
جنايددات وفددق المددادة ( )9مددن ذات القددانون .ونددرى هنددا أن عدددم إبددداء
المشددرع المصدددري واألردندددي لددنص خددداص يجدددرم الشددروع فدددي جدددرائم
االتجار بالبشر في صدورتها المجنحدة بخدالف التشدريعات المقارندة التدي
سداوت بدين الجريمددة التامدة والشددروع فيهدا بجدرائم االتجددار بالبشدر مددن
شأنه أن يتدي إلى تضييق نطاق تجدريم االتجدار بالبشدر ،ممدا قدد يدتدي
إلى إفالت الجناة من العقاب علدى حسداب االنتقداص مدن حمايدة الضدحية
وحقوقدده وخاصددة أن مثددل هددذا النددوع مددن الجددرائم يقتضددي مددن المشددرع
انتهاج سياسة جنائية خاصة قوامهدا التوسدع وتشددد فدي نطداق التجدريم
بسبب طبيعتها الخاصة (.)2
رابعاً :ضمانة الظرو

المشددة للعقوبة

تعرف الظدروف المشدددة بأنهدا تلدك الظدروف المحدددة بالقدانون
والمتصلة بالجريمة أو الجاني ،التي يترتب عليها تشديد العقداب المقدرر
للجريمدددة إلدددى أكثدددر مدددن الحدددد األعلدددى الدددذي قدددرره القدددانون ،وال خيدددار
للقاضي الجنائي فدي االمتنداع عدن تطبيقهدا أو التوسدع فدي هدذا التطبيدق
في غير الحاالت التي حددها القانون(.)3

معنوية ،وبهذا المعنى نصت المادة ( )2من قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم ()9
لسنة .2009

( )1يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال
تزيد على خمسة آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى
جرائم االتجار بالبشر المنصوص عليها في البند ( )1من الفقرة (أ) من المادة
( )3من هذا القانون.
( )2والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد جعل عقوبة الشروع بجرائم األتجار
بالبشر بذات عقوبة الجريمة التامة وفقا ً للمادة ( )7/4/225من قانون العقوبات.
( ) 3د .محمود محمد مصطفى ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الخامسة
عشر ،مطبعة دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص 207وما بعدها.
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وبالتددالي ال يعددد مددن قبيددل تشددديد العقوبددة أن يصددل القاضددي فددي
حكمدده إلددى الحددد األقصددى المقددرر للعقوبددة مت دى كددان ال يتجدداوزه ،فهددذا
الحكم يعد ضمن السلطة التقديرية للقاضي(.)1
وتنقسددم هددذه الظددروف إلددى نددوعين ،الظددروف المشددددة العامددة
التي ينص عليها القانون وتسدري علدى كافدة الجدرائم مثدل ظرفدي العدود
وتعددددد الجدددرائم( .)2وظدددروف مشدددددة خاصدددة ،وهدددي الظدددروف المحدددددة
قانونا ً وليست لها صفة العموم في جميع الجرائم ،بل أنها خاصة ببعض
الجرائم خالفا ً للظروف المشددة العامة.
ولخطددورة جددرائم االتجددار بالبشددر علددى المجتمددع وعلددى ضددحايا
تلدك الجريمددة ،فقدد نصددت تشدريعات مكافحددة االتجدار علددى حداالت معينددة
من شأنها تشديد العقوبة على الجاني لمصلحة الضحية األولى بالحمايدة
و الرعايددة بعقوبدددة تزيدددد فدددي مقددددارها عدددن الحدددد األقصدددى مدددن العقوبدددة
األصلية لجريمة االتجار.
ونالحظ أن بروتوكول مندع وقمدع ومعاقبدة االتجدار باألشدخاص،
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،لم ينصا
علدددى هدددذه الظدددروف الخاصدددة ،بدددل تركدددا أمدددر تحديددددها اختياريدددا ً إلدددى
التشريعات الوطنية في مجال مكافحة االتجدار بالبشدر التدي نصدت عليهدا
فددي أحكامهددا علددى سددبيل الحصددر ،وكددان األولددى إدراج نددص يحدددد هددذه
الظروف ضمن أحكامهما.
وبدالرجوع إلددى نصددوص التشددريعات العربيدة فددي مجددال مكافحددة
االتجار نجد أنها تكاد تجمع على هذه الظدروف المشدددة ضدمن قوانينهدا
من حيث نوعهدا وجسدامتها باعتبارهدا ترقدى بفعدل االتجدار إلدى مسدتوى
( )1د .حاتم حسن بكار ،سلطة القاضي الجنائي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
 ،2002ص.68
( ) 2يقصد بالعود ارتكاب المتهم جريمة جديدة رغم سبق الحكم عليه بعقوبة عن
جريمة سابقة.
ويقصد بتعدد الجرائم ارتكاب الجاني أكثر من جريمة دون أن يفصل بينهما حكم بات
صادر ضده عن إحدى هذه الجرائم ،ويختلف عن المساهمة الجنائية التي تشترط
تعدد الجناة ،ووحدة الجريمة التي وقعت ،بينما يقوم التعدد في مواجهة شخص
واحد ارتكب أكثر من جريمة.
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الجنايددة وإن كاندددت تختلدددف بمقدددار العقوبدددة المقدددررة مددن حيدددث مددددتها
والغرامة المفروضة عليها.
وتتمثدددل هدددذه الظدددروف بارتكددداب جريمدددة االتجدددار مدددن جماعدددة
جرمية منظمة( ، )1أو إذا ارتكبت ضدد مجندي علديهم إنداث أو ذوي إعاقدة
أو أطفال حتى ولو لم يكن الجاني عالمدا ً بكدون المجندي علديهم كدذلك ،أو
إذا استعمل الجاني سالحا ً أو هدد باستعماله ،أو إذا أصيب المجني عليده
نتيجة الرتكاب إحدى جرائم االتجار بمرض عضال ال يرجى الشدفاء منده
أو اصدددابته بعاهدددة مسدددتديمة أو ندددتج عنددده وفاتددده أو إذا كدددان مرتكدددب
الجريمة موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة وارتكبهدا مدن خدالل اسدتغالل
وظيفتدده أو خدمتدده العامددة ،أو إذا كددان مرتكددب الجريمددة زوج دا ً للمجنددي
عليددده أو أحدددد أصدددوله أو فروعدددده أو الدددولي أو الوصدددي عليدددده ،أو إذا
ارتكبهددددا أكثددددر مددددن شددددخص ،أو إذا كانددددت الجريمددددة ذات طددددابع عبددددر
وطنددي(،)2وهددذا مددا نصددت عليدده المددادة ( )6مددن قددانون مكافحددة االتجددار
بالبشدددر المصدددري ،والمدددادة ( )4مدددن نظدددام االتجدددار بالبشدددر السدددعودي
والبحريني ،والمادة ( )15مدن قدانون مكافحدة االتجدار بالبشدر القطدري،
والمددادة ( )9مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر العمدداني ،والمددادة ()2
مددن قددانون االتجددار بالبشددر اإلمدداراتي ،والمددادة ( )2مددن قددانون مكافحددة
االتجددار باألشددخاص الكددويتي ،والمددادة ( )6مددن قددانون مكافحددة االتجددار

( )1تعرف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة :الجماعة اإلجرامية المنظمة وفقا ً
للمادة الثانية الفقرة (أ) بأنها جماعة محددة البنية ،مؤلفة من ثالث أشخاص أو أكثر،
موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا ً بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم
الخطرة أو الجرائم المقررة وفقا ً لهذه االتفاقية ،من أجل الحصول ،بشكل مباشر أو غير
مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .وهو نفس التعريف الوارد في قوانين
مكافحة االتجار بالبشر العربية ،وإن اختلفت بعضها في عدد تشكيل الجماعة اإلجرامية
المنظمة على شخصين ،أو أكثر كما هو الحال بنظام االتجار بالبشر السعودي وفقا ً
للمادة ( )3/1من أحكامه الذي يكاد ينفرد به المنظم السعودي.
( )2تعتبر الجريم ة عبر وطنية إذا ارتكبت في أكثر من دولة ،أو إذا ارتكبت في دولة وتم
التحضير أو اإلعداد أو التخطيط لها أو اإلشراف عليها في دولة أخرى ،أو إذا ارتكبت
في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من
دولة ،أو إذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.
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بالبشر العراقي،والمادة ( )4/586من قانون العقوبات اللبناني ،والمادة
( )9من قانون مكافحة االتجار بالبشر األردني(.)1
وفي هذا المجال نجد أن المشرع السوري قد انفرد بالنص علدى
إخضاع ظروف التشدد الواردة في المادة ( )8من قدانون جدرائم االتجدار
بالبشر من حيث العقاب إلى أحكام التشديد الدواردة فدي قدانون العقوبدات
العددام ،وكددان األولددى الددنص علددى العقوبددة ضددمن قددانون االتجددار بالبشددر
شأنه شدأن بقيدة التشدريعات العربيدة األخدرى وخاصدة أنده تدولى الدنص
على هذه الظروف ضمن هدذا القدانون الخداص الدذي يواجده جريمدة ذات
طابع خاص ومستحدث ،فضالً علدى أن قيمدة أي ندص تجريمدي ال تظهدر
إال بالنص على العقاب فيه.
وباسدددتقراء الظدددروف المشدددددة للعقوبدددة فدددي الحددداالت السدددابقة
نالحددظ أندده وبددالرغم مددن العقوبددات الصددارمة علددى الجددرائم الددواردة فددي
مختلف التشريعات مكافحة االتجار بالبشدر ،فدإن المشدرع بتلدك القدوانين
دف بتلدك العقوبددات فحسدب ،بددل أحاطهدا بالعديددد مدن الحدداالت التددي
لدم يكتد ت
تكدون سدببا ً فددي تشدديد العقوبدة عددن حددها األعلدى وتجعددل مدن الصددعوبة
ارتكدداب مثددل تلددك الجددرائم دون أن يالزمهددا ظرفدا ً مشددددا ً للعقوبددة ،ويعددد

( )1تشدد العقوبة على الجاني بالقانون المصري بالسجن المؤبد والغرامة التي ال تقل
عن مائة ألف جنيه وال تتجاوز خمسمائة ألف جنيه ،ويعاقب وفق النظام
السعودي بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة ،أو بغرامة ال تزيد على
مليون لاير أو بهما معاً ،ويعاقب الجاني بالقانون القطري بالحبس مدة ال تتجاوز
خمس عشر سنة وبالغرامة التي ال تزيد على ( )300.000لاير ،ويعاقب
بالقانون العماني بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد على خمس عشر
سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف لاير وال تزيد على مائة ألف لاير ،ويعاقب
وفق ا لقانون اإلماراتي بالسجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
وتكون العقوبة السجن المؤبد ،ويعاقب وفقا ً للقانون الكويتي بالحبس خمس عشر
سنة ،ويعاقب وفقا ً للقانون العراقي بالسجن مدة ال تزيد على ( )15سنة وبغرامة
ال تزيد على ( )10000000عشرة ماليين دينار ،ويعاقب الجاني وفق أحكام
قانون العقوبات اللبناني باالعتقال لمدة خمس عشر سنة ،وبالغرامة من ثالثمائة
ضعف إلى ستمائة ضعف الحد األدنى الرسمي لألجور .وتشدد العقوبة في
القانون األردني ليعاقب الجاني باألشغال الشقة المؤقتة مدة ال تزيد على عشر
سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار.
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هدددذا موقفدددا ً حازمدددا ً فدددي السياسدددة العقابيدددة تجددداه ارتكددداب تلدددك الجدددرائم
لمصلحة الضحية(.)1

( )1أورد المشرع الفرنسي حكما ً في المادة ( )5/4/225من قانون العقوبات يكون
القاضي بمقتضاه ملزما ً بتطبيق أي عقوبة سالبة للحرية أشد تزيد عن المدة
المقررة في المادة ( )1/4/225المتعلقة بجرائم االتجا بالبشر المجنحة ،والمادة
( ) 4/3/ 25المتعرفة بجرائم االتجار بالبشر من نوع الجناية أن وجد أي نص أو
قانون آخر دونما حاجة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في تلك المواد ،وبذلك
يكون هذا النص احتياطا ً يطبق في حال عدم عقوبة اشد ،وتكون تلك العقوبة هي
المقررة بالجريمة التي يكون فيها الفاعل عالما ً بأن الفعل الذي يرتكبه يشكل
اتجار بالبشر
Article 225-4-5 Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou
qui devait être commis contre la personne victime de
l'infraction de traite des être humains est puni d'une peine
privative de liberté d'une durée supérieure á celle de
l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4 1- á
225-4-3 l'infraction de traite des être humains est punie des
peines attachées aux crimes ou aux délits don’t son auteur a eu
connaissance et , si ce crime ou délite est accompagné de
circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules
circonstaces aggravantes don’t il a eu connaissance.
وهذا ما تبناه المشرع األمريكي في البند ( )1590 ،1589من قانون حماية ضحايا
االتجار باألشخاص لعام . 2000
نص المشرع األمريكي في البند ( )1589من قانون حماية ضحايا االتجار
باألشخاص لعام  2000وتعديالته تحت عنوان العمالة الجبرية والقسرية ( :إن
من يدرك أنه يوفر ألي شخص آخر أو يحصل منه على فرصة للعمل أو فرصة
لتقديم الخدمات:
أ -عن طريق تهديد هذا الشخص أو تهديد شخص آخر بإلحاق الضرر به أو
بال شخص اآلخر أو عن طريق تهديده هو أو غيره بفرض القيود المادية
الملموسة عليه  .ب -عن طريق استخدام أي وسيلة أو خطة أو نمط من السلوك
يكون الغرض منه اقناع هذا الشخص أنه سيتعرض هو أو غيره لضرر شديد أو
لفرض القيود المادية الملموسة عليه إذا امتنع عن القيام بهذا العمل أو تقديم تلك
الخدمات  .ت – عن طريق استخدام القانون أو اإلجراءات القانونية أو التهديد
باستخدامها ،ويعاقب بموجب أحكام هذا الباب بدفع غرامة مالية أو بالحبس لفترة
ال تتجاوز عشرين عاما ً أو بفض العقوبتين معا ً  " .كما نص المشرع األمريكي
في البند ( )1590من قانون حماية ضحايا االتجار باألشخاص لعام 2000
وتعديالته تحت عنوان عمليات المتاجرة باألشخاص المرتبطة بتسخير
األشخاص في العمل مقابل تسديد ديونهم لرب العمل ،أو تلك المرتبطة بالعبودية
أو بإرغام األشخاص على تقديم خدماتهم رغما عنهم أو إجبارهم عنوة على
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الخاتمة

العمل " :أن من يقوم بتجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير شخص أو الحصول عليه
بأي وسيلة كانت من أجل قيام هذا الشخص بتأدية عمل ما أو تقديم الخدمات ..
إذا كان يعلم ويدرك أن ممارسته هذه تشكل انتهاكا ً ألحكام هذا الفصل إذا انطوى
االنتهاك على إساءة استخدام الشخص جنسيا ً على نحو شديد وبشع أو على
محاولة القيام بذلك ...يعاقب المتهم بموجب هذا الباب بدفع غرامة مالية أو
بصدور حكم ضده بالسجن المؤيد أو السجن ألي عدد من السنوات ،كما يجوز
فرض العقوبتين معاً.
 نص المشرع األمريكي في البند ( )1590من قانون حماية ضحايا االتجارباألشخاص لعام  2000وتعديالته أن من يقوم بتجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير
شخص أو الحصول عليه بأي وسيلة كانت  ...إذا كان يعلم ويدرك أن ممارسته
هذه تشكل انتهاكا ً ألحكام هذا الفصل إذا انطوى االنتهاك على إساءة استخدام
الشخص جنسيا ً على نحو شديد وبشع أو على محاولة القيام بذلك  ..يعاقب المتهم
بموجب هذا الباب بدفع غرامة مالية أو بصدور حكم ضده بالسجن المؤيد أو
السجن ألي عدد من السنوات ،كما يجوز فرض العقوبتين معا ً  .أما البند
( ) 1591من ذات القانون وتحت عنوان استخدام القوة أو الغش أو اإلكراه في
أعمال المتاجرة باألطفال الغراض جنسية:
أ -يعاقب من يدرك أثناء قيامه ب:
ممارسة النشاط التجاري بين الواليات المختلفة في الواليات المتحدة األمريكية
أنه يقوم بتجنيد أو استدراج أو إيواء أو نقل أو توفير شخص ما أو الحصول عليه
بأية وسيلة كانت  ...االشتراك في مشروع ما يتم في إطار القيام بعمل من
األعمال الواردة وصف لها على أنها أعمال تنتهك أحكام الفقرة (أ) وأن اشتراكه
في هذا المشروع أدى لحصوله على فائدة مالية أو على شيء ذي قيمة.
وتكون العقوبة المفروضة على الشخص هي العقوبة الوارد وصف لها في الجزء
الفرعي (ب) ،وتفرض تلك العقوبة في حال إدراك هذا الشخص أن ما جاء وصفه من
قوة أو احتيال أو اكراه في الجزء الفرعي (ج) ( )2سوف يتم استخدامه من أجل دفع
شخص ما على ممارسة عمل جنسي الغراض تجارية ،أو أن من تعرض للقوة أو
االحتيال أو اإلكراه لم يبلغ بعد الثامنة عشرة من عمره ،وأنه سوف يدفع لممارسة عمل
جنسي الغراض تجارية ب -يكون العقاب المفروض على من يرتكب جريمة تخضع
ألحكام الجزء الفرعي (أ):
غرامة مالية تفرض بموجب هذا الباب ،أو حكما ً بالسجن المؤبد أو ألي فترة زمنية أو
حكم بالسجن ويدفع الغرامة المالية ،وذلك أن كانت الجريمة تمت باستخدام القوة أو
االحتيال أو اإلكراه أو إذا كان الشخص المنقول شخص لم يكن قد يبلغ بعد الرابعة
عشرة من عمرة عند وقوع الجريمة
ً
غرامة مالية تفرض بموجب هذا الباب ،أو حكما بالسجن لفترة زمنية ال تتجاوز ()20
عاما ً أو حكم بالسجن ويدفع غرامة مالية ،إذا كانت الجريمة قد وقعت دون استخدام القوة
أو االحتيال أو اإلكراه ،أو إذا كان الشخص المنقول شخص قد بلغ الرابعة عشرة من
عمرة عند ارتكاب الجريمة ولكنه لم يبلغ بعد الثامنة عشرة من عمره.
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توصلنا في ختام هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصييات
نجملها على النحو التالي :

أوالً -:النتائج
 -1نجددددد ان التعريددددف الددددوارد للضددددحية وفقددددا ً للمددددادة (/3أ) مددددن
بروتوكدددول مندددع وقمدددع ومعاقبدددة االتجدددار باألشدددخاص وخاصدددة
النسدداء واألطفددال واسددعا ً فددي تعييندده الوسددائل غيددر القانونيددة،
فيضددم وسددائل التهديددد بددالقوة أو اسددتعمالها أو غيددر ذلددك مددن
أشدددكال القصدددر أو االختطددداف او االحتيدددال واسدددتغالل السدددلطة،
واستغالل حالة االستضعاف ،أو اعطاء أو تلقدي مبدالغ ماليدة أو
مزايا على عكس التعريف الدذي تبنتده األمدم المتحددة الدذي وإن
كان حصري إال إنه يشمل األطفال حتى ولو لدم يسدتخدم الجداني
أي وسيلة من الوسائل الواردة في المادة (/3أ) مدن بروتوكدول
باليرمو.
 -2جدداءت التشددريعات العربيددة فددي مجددال مكافحددة االتجددار بالبشددر
متفاوتة في توضيح مفهوم الضحية فنجد ان المشدرع السدوري
قددد عددرف هددذا المفهددوم وفق دا ً لددنص الفقددرة الثالثددة مددن المددادة
الرابعدة مدن قدانون منددع االتجدار بالبشدر رقدم ( )3لسددنة 2010
بالقول بانه " شخص وقع عليه فعل االتجار أو كان محدالً لده "
كما نص عليده المشدرع اللبنداني وفقدا ً لدنص الفقدرة (/1ج) مدن
المددادة ( )586مددن قددانون جريمددة االتجددار باألشددخاص اللبندداني
رقم ( )164لسنة  2011المعددل الحكدام قدانون العقوبدات بأنده
((أي شددخص طبيعددي ممددن كددان موضددوع اتجددار باألشددخاص أو
ممددن تعتبددر السددطات المختصددة علددى نحددو معقددول بأندده ضددحية
اتجار باالشخاص بصدرف النظدر عمدا إذا كدان مرتكدب الجريمدة
قد عرفت هويته أو قبض عليه أو حدوكم أو أوديدن " وهدذا مدا
تبنداه المشددرع المصددري وفقدا ً للفقدرة الثالثددة مددن المددادة األولددى
مددن قددانون مكافحددة االتجددار بالبشددر المصددري رقددم ( )64لسددنة
 "... 2010في حين نجد أن مجمل التشريعات العربية في هدذا
الشددأن قددد اعتبددرت الشددخص المتجددر بدده مجنددى عليدده كمددا هددو
الحال بنص المادة ( )13من قانون االتجار بالبشر االردني رقم
( )9لسددنة  ،2009ونظددام مكافحددة االتجددار بالبشددر السددعودي
وفق دا ً للمددادة ( )4رقددم ( )40تدداريخ  1430/7/21هدد) ،وقددانون
مكافحددة االتجددار بالبشددر القطددري وفقددا ً للمددادة ( )3رقددم ()15
لسنة  2011م .
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ثالثا ً  -:يتسع مفهوم الضدحية فدي جدرائم االتجدار بالبشدر ليشدمل كدل مدن
عانى من آثار الجريمة ولديس المجندي عليده وحدده األمدر الدذي
ال يطرح فكرة التسوية بدين مصدطلحي الضدحية والمجندي عليده
ألنددده الثددداني مدددن تحققدددت فيددده نتيجدددة الفعدددل بصدددورة مباشدددرة
ومتكددة والمسددتهدف بالدرجددة األولددى ونسددتطيع أن نقددول عندده
ضحية ،في حين من لحقته أثار الجريمدة بصدورة غيدر مباشدرة
وتددم االعتددداء علددى حقوقدده وتضددرر يسددمى ضددحية وال يطلددق
عليددده لفدددظ المجندددي عليددده ،وبعبدددارة أخدددرى قدددد يكدددون نفدددس
الشددخص مجنددي عليدده وضددحية فددي حددين لدديس بالضددرورة أن
يكون المجني عليه ضحية في جريمة االتجار بالبشر.
رابعددددا ً  -:يعتبددددر برتوكددددول منددددع وقمددددع ومعاقبددددة االتجددددار باألشددددخاص
(بروتوكدددول بددداليرمو لعدددام 2000م) اول اداة قانونيدددة شددداملة
لتقرير سبل الحصول على إنصاف فعال لضحايا االتجار بالبشر
وبخاصدددة النسددداء واألطفدددال المكمدددل التفاقيدددة األمدددم المتحددددة
لمكافحة الجريمة المنظمدة عبدر الوطنيدة ،ثدم تبعتده التشدريعات
اإلقليميددة التددي أعدددت أطددر تشددريعية ومبددادرات سياسددية لهددذه
الغايدددة كاتفاقيدددة المجلدددس األوروبدددي بشدددأن إجدددراءات مكافحدددة
االتجار بالبشر لعام  ، 2005والميثاق العربدي لحقدوق اإلنسدان
الذي دخل حيز النفاذ 2008م ،وخطدة عمدل (وأغدادوغو) التدي
اعتمدها االتحداد االفريقدي عدام 2006م ،ثدم توالدت التشدريعات
العر بية في تقرير هدذه السدبل ولكدن بددرجات متفاوتدة ،كقدانون
مكافحة االتجار بالبشر المصري لعام  ،2010وقدانون مكافحدة
االتجددار االردنددي لعددام  ،2009ونظددام مكافحددة االتجددار بالبشددر
السعودي لعام 1430ه) .
خامس دا ً  -:هنالددك متشددرات عامددة للتعددرف علددى ضددحية االتجددار بالبشددر
تشكل في مجملها الخصدائص العامدة للضدحايا وهدي ذات طدابع
عددام إال أنهددا ال تنطبددق علددى كددل حدداالت االتجددار ومنهددا العمددر،
وجدددددنس الضدددددحية ،والوثدددددائق الثبوتيدددددة المدددددزورة أو غيدددددر
الموجودة ،والطريقة التي يتم بها نقل الضحية ،وموقدع العثدور
عليه ،وظروف إحالته من المنظمات غير الحكومية إلى اجهدزة
العدالددة الجنائيددة ،وبالمقابددل هنالددك متشددرات خاصددة تفرضددها
طبيعدددة الجريمدددة المرتكبدددة علدددى ضدددحايا االتجدددار ،أو طبيعدددة
الضددحية الخاضددع لالتجددار ،كالمتشددرات الدالددة علددى الضددحايا
األطفدال ،والعبوديددة المنزليدة ،واالسددتغالل الجنسدي ،والتسددول،
واالستغالل في العمل .
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سادسددداً -:يالحدددظ التحدددول فدددي السياسدددة الجنائيدددة الحديثدددة سدددواء علدددى
المسدددتوى الدددددولي والددددوطني الددددذي انعكددددس علددددى المواجهددددة
التشريعية الدولية في مجال االتجار بالبشدر والقدوانين الوطنيدة
بهذا الشأن ،حيث أصبح ينظر إلى شخص المتجدر بده علدى أنده
ضددحية جريمددة االتجددار ،ولدديس متهمدا ً أو مجرم دا ً فيهددا ،ولدديس
مصدرا ً لألدلة فقط ،عن طريق توفير الضمانات القانونيدة علدى
نحو فعال يسدهل معهدا تعدافي الضدحية جسدديا ً ونفسدياً ،وإعدادة
تأهيله ،ودمجه بالمجتمع من جديد ومشاركته فدي سدير العدالدة
الجنائية .
سدددابعا ً  -:نجدددد أن برتوكدددول مندددع وقمدددع ومعاقبدددة االتجدددار باألشدددخاص
(بروتوكدددول بددداليرمو لعدددام 2000م) قدددد حدددرص بدددالنص علدددى
مجموعددة مددن الضددمانات لضددحية االتجددار فددي مرحلددة التحددري
واالسددتدالل كحددق الضددحية فددي عدددم اإلفصدداح عددن هويتدده ،أو
إعالمه بحقوقه النظامية ،وحقه في المأوى الالئق ومنحه فترة
كافية للتعافي والتفكير ،واإلقامة بصدفة دائمدة ومتقتدة وتدوفير
الخدمات األساسدية وخاصدة فدي الددول المسدتقبلة ،علدى عكدس
التشريعات العربية في مجال مكافحة االتجار بالبشر التدي ندص
بعضدددها علدددى هدددذه الضدددمانات بصدددورة جزئيدددة فدددي قوانينهدددا
وبعضها قد التزم جانب الصمت وترك ذلك إلدى القواعدد العامدة
لقانون اإلجراءات الجنائية .
ثامنا ً  -:إن من حق ضحايا االتجار بالبشر في مرحلة التحقيدق االبتددائي
المشدداركة فددي إجراءاتدده عددن طريددق إتاحددة الفرصددة لالسددتماع
الرائهم وشواغلهم وأخذها بعين االعتبار والحق برفع الددعوى
المدنيدددة للمطالبدددة بدددالتعويض دون أن يتدددأثر ذلدددك بدددإجراءات
دعوى جنائيدة قائمدة وال فدي وضدع الهجدرة الخداص بالضدحية،
أو إعادته إلى موطنه ،وحقه في التمثيل القدانوني ،وحقده بعددم
المسددائلة القضددائية عدددن األفعددال الجرميدددة جنائيددا ً او مددددنيا ً أو
إداريددداً ،فضدددالً عدددن حقددده فدددي فدددرض تددددابير خاصدددة تقتضددديها
اعتبددارات تتعلددق بنددوع وجددنس وسددن الضددحية محددل االتجددار،
وهذا مدا أكدده بروتوكدول بداليرمو لمندع وقمدع ومعاقبدة االتجدار
باألشخاص وأقرتده التشدريعات الوطنيدة العربيدة ولكدن بصدورة
متفاوتة في أحكامها .
تاسدددعاً -:نالحدددظ أن برتوكدددول بددداليرمور لمندددع وقمدددع ومعاقبدددة االتجدددار
بالبشر قد نص على بعض الضمانات التي يجب منحها لضدحية
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االتجددار فددي مرحلددة المحاكمددة كمددا هددو الحددال بضددرورة أن تددتم
اإلجدراءات أمددام المحكمدة بصددورة سدرية وحددق ضدحية االتجددار
بدددالحكم لددده بدددالتعويض ،إال أنددده بالمقابدددل تركدددت بعدددض هدددذه
الضددمانات رهن دا ً بالمفدداهيم األساسددية لكددل دولددة وفق دا ً لنظامهددا
القانوني الدوطني كمدا هدو الحدال بضدمانة المسداواة فدي العقداب
بددين الشددروع والجريمددة التامددة ،فددي حددين نجددده قددد تددرك البدداب
مفتوحا ً لهذه القوانين الوطنية لتختار إدراج هذه الضمانات في
نصوصها كما هو الحال بضدمانة تشدديد العقداب إذا مدا تدوافرت
أحد الظروف المشددة .
عاشرا ً  -:نجدد أن السياسدة العقابيدة التدي انتهجتهدا التشدريعات الوطنيدة
العربيدددة فدددي مجدددال مكافدددة االتجدددار بالبشدددر قوامهدددا التشدددديد
لمصددلحة ضددحية االتجددار حددين أحدداط هددذه الجريمددة بكثيددر مددن
الحاالت التي تكون سدببا ً فدي تشدديد العقوبدة عدن حددها األعلدى
وتجعدددل مدددن الصدددعوبة بمكدددان ارتكددداب تلدددك الجدددرائم دون أن
تالزمها هذه الظروف .
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ثانيا ً  -:التوصيات
.1

.2

.3

.4

نتمندددى علدددى المشدددرع الددددولي تعدددديل أحكدددام المدددادة (/3أ) مدددن
برتوكددول بدداليرمو لمنددع وقمددع ومعاقبددة االتجددار باألشددخاص وأن
يتخدددذ تعريفدددا ً حصدددريا ومحددددد النطددداق لضدددحية االتجدددار يتوافدددق
والتعريددف الددذي تبنتدده األمددم المتحدددة فددي مددتتمر منددع الجريمددة
والعدالدددة الجنائيدددة الددددذي عقدددد بالدوحددددة عدددام  ،2015والمددددادة
( /18ب) من إعالن االمم المتحدة بشأن المبادئ االساسية لتدوفير
العدالة لضحا يا الجريمة وإسداءة اسدتعمال السدلطة الدذي عقدد فدي
ميالندددو فدددي عدددام 1985م ،كمدددا نددددعو فدددي هدددذا المجدددال كافدددة
التشريعات العربية في مجال مكافحة االتجار بالبشر وخاصة التي
اعتبرت الشخص الذي ارتكبت عليده جريمدة االتجدار مجندي عليده
كما هو الحال بالمدادة ( )13مدن قدانون مكافحدة االتجدار األردندي،
والمادة ( )3من قانون مكافحدة االتجدار بالبشدر القطدري ،والمدادة
( ) 4من نظام االتجدار بالبشدر السدعودي ،تعدديل أحكامهدا واعتبدار
مددن وقعددت عليدده الجريمددة ضددحية اتجددار وتوسدديع نطدداق الحمايددة
المقددررة بهددذه التشددريعات لتشددمل الضددحية الفعليددة ،والقانونيددة،
والمستضعفة ،واحترام التزاماتها الدولية ،وخاصة أن مجمل تلدك
الددددول موقدددع علدددى هدددذا البروتوكدددول ،لتحقيدددق مبددددأ االنسدددجام
والتوافق بين التشريعات الوطنية والدولية .
نقترح تعريف ضحية االتجار بالبشر بأنه " كل شخص طبيعدي أو
معنوي أصيب بصورة مباشدرة أو غيدر مباشدرة ومتكددة بأضدرار
مادية أو أدبية بفعل سلوك االتجار بالبشر محليا ً كان أم دوليا ً عن
طريق أفعال عمدية أو غير عمدية " .
ندددرى أن تكدددون السياسدددات الجنائيدددة الدوليدددة والوطنيدددة متعدددددة
األبعداد سددواء فددي مجدال التجددريم أو العقدداب بحيدث تشددمل معالجددة
األسباب المتدية النتشار هدذه الجريمدة ،وحمايدة الضدحايا ،ومندع
االتجار  ،ومالحقة ومحاكمة األشخاص الذي يسهلون أو يرتكبدون
جددرائم االتجددار ،وجمددع البيانددات واإلحصدداءات ،وإجددراء البحددوث
والرصددددد المسددددتمر ،وتقيدددديم مدددددى االسددددتجابة تلددددك السياسددددات
والتدابير.
تدددريب أعضدداء الضددبط القضددائي باعتبددارهم أداة نفدداذ القددانون،
وأول المتعاملين مع الضحايا على إرشدادات التعدرف المبكدر علدى
الضحية المحتملة لالتجار وخاصة إذا كدان طفدالً ،وكيفيدة التعامدل
معددده ومحاورتددده وضدددمان معرفتددده بكامدددل حقوقددده النتدددزاع حالدددة
الخوف من ترحيله أو اتهامه ،وآليدة تجميدع المعلومدات منده ،مدع
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.5

.6

.7

.8

األخددذ بعددين االعتبددار عمددر الضددحية وحالتدده النفسددية والصددحية
وإعالء مبدأ ا لمصلحة الفضلى له ،لتجنب وقوعه فريسدة لالتجدار
مرة أخرى خالل مرحلة المقابلة والتحقق.
ندعو المشرع وخاصة في التشريعات الوطنيدة العربيدة فدي مجدال
مكافحة االتجار بالبشر والتدي لدم تدنص علدى حدق ضدحية االتجدار
المبلددغ عددن الجريمددة بعدددم الكشددف عددن هويتدده إلددى الددنص فدددي
أحكامها على هذ ا الحق كما هو الحال بالقانون االردندي والعراقدي
واإلمدددداراتي والكددددويتي والبحرينددددي ،وأن تتبنددددى خطددددة المشددددرع
اللبندداني فددي هددذا الشددأن باعتبدداره القددانون النمددوذجي الددذي ج داء
بأحكدددام شددداملة لمعالجدددة هدددذه المسدددألة قدددرر بموجبهدددا المركدددز
القانوني للشخص الضحية بالدعوى الجنائية باعتباره شاهدا ً ،ثدم
وضددع مددن اإلجددراءات والتدددابير لكيفيددة تعامددل مددع هددذه االفددادة،
وفرض العقوبات على كل من يفشي بأي معلومات تتعلدق بحمايدة
هويته ،وفقا ً لنص المادة ( )2/370من قانون العقوبات اللبناني،
صدديانة ألمندده وحياتددده ،وحفاظددا ً علدددى أدلددة اإلثبدددات مددن العبدددث،
ولتسهيل الوصول للجناة ،كمدا يحمدل طدابع تشدجيع الضدحية علدى
تبليغ عن هذه الجريمة .
نتمنى علدى المشدرع الددولي أن يعيدد النظدر فدي خطتده التشدريعية
الدددواردة فدددي المدددادة ( )7مدددن برتوكدددول (بددداليرمو) لمندددع وقمدددع
ومعاقبددة االتجددار باألشددخاص ) وأن ال يقصددر الحددق فددي التعددافي
وتفكير واإلقامة بصفة دائمة او متقتة على شخص الضحية دون
أن يمتددد إلددى األشددخاص الددذي يعدديلهم والددذين برفقتدده ،كمددا ندددعو
التشريعات الوطنية العربية التي لم تنص على هذا الحدق فدي هدذا
المجدددددال كالتشدددددريع اللبنددددداني والسدددددوري واألردندددددي أن تضدددددمن
نصوصها هذا الحق صونا ً لحقوق الضحية اإلنسانية والوجدانيدة،
ولتقليددل مددن احتماليددة تراجعدده عددن إفادتدده فددي المراحددل الالحقددة،
فضالً عن تقوية ثقة شخص الضحية بمقدرة الدولدة علدى حمايتده
وصيانة حقوقه .
ضرورة استحداث نص في التشريعات العربيدة فدي مجدال مكافحدة
االتجار بالبشر إلنشاء نيابة عامة مسدتقلة داخدل الجسدم القضدائي
متخصصددة فددي التحقيددق بجددرائم االتجددار بالبشددر تتمتددع بسددلطات
موسعة ،وذات طدابع متشددد لمواجهدة هدذه الجريمدة ،ذات الطدابع
الخددداص علدددى خدددالف القواعدددد اإلجرائيدددة المقدددررة فدددي الجدددرائم
العادية.
ندعو المشدرع الددولي إلدى تعدديل بروتوكدول بداليرمو لمندع وقمدع
ومعاقبددة االتجددار باألشددخاص وإدراج مددادة تددنص صددراحة علددى
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إقددرار مبدددأ الحصددانة القضددائية لضددحية االتجددار وعدددم مالحقتدده
جنائي دا ً أو مدددنيا ً أو إداري داً ،وأن ال يتددرك األمددر اختياري دا ً للقددوانين
الوطنيدة فددي هدذا الشددأن والتدي جدداءت بعضدها متقدددم عليده كددنص
المادة ( )21من قانون مكافحة االتجار بالبشر المصري ،والمدادة
( )4مددن قددانون مكافحددة االتجددار األردنددي ،التددي ندددعو إلددى تعددديل
أحكامها وعدم ترك هذه الضمانة للسلطة التقديريدة لالدعداء العدام
وموافقددة اللجنددة القضددائية عليهددا ،كمددا نتمنددى مددن التشدددريعات
العربية في هذا الشأن التي لم تنص على هذه الضدمانة كالتشدريع
الكويتي والعماني والسوري والقطري والسدعودي وغيدرهم األخدذ
بهذا المقترح وتبنيه في نصوصها .
 .9نتمنددى علددى المشددرع الدددولي تعددديل نددص الفقددرة ( )6مددن المددادة
( )6من بروتوكدول بداليرمو الدذي لدم يبدين علدى وجده التحديدد أي
مصدر محتمل لحصول ضحية االتجار على التعويض عدن الضدرر
الذي أصابه مدن جدرائم االتجدار بالبشدر ،وأن يدنص صدراحة علدى
إنشاء صنادق وطن ية خاصة لهدذا الغدرض مدن قبدل الددول لتعزيدز
مستوليتها القانونيدة واألخالقيدة تجداه الضدحية ،وخاصدة إذا كدان
الجدداني المدددان غيددر قددادر علددى الوفدداء بهددذا التعددويض ،أو نتيجددة
قيام مستوليتها القانونية بسبب ارتكاب أو مساهمة احد موظفيها
بهذه الجريمة ،كما ندعو التشريعات العربية التدي لدم تدنص علدى
هددذه الضددمانة إلددى تبنددي خطدددة المشددرع المصددري بهددذا المجدددال
الواردة في المادة ( )27من قانون مكافحة االتجار بالبشدر ،الدذي
نددص علددى إنشدداء صددندوق لمسدداعدة ضددحايا االتجددار ،كالتشددريع
االردني والقطري والعراقدي والسدوري والسدعودي ،ألن مدن شدأن
ذلددك أن يعددزز الثقددة فددي نظددام العدالددة الجنائيددة ،ويشددكل اعتراف دا ً
باألذى الذي حل بالضحية نتيجة فعل االتجار .
 .10نطالب المشرع الدولي بتعديل نص الفقرة (/2أ) من المدادة ()5
من بروتوكول باليرمو الذي نص على تجدريم الشدروع فدي جدرائم
االتجار بالبشر ،إال أنه ترك ذلك رهندا ً بالمفداهيم األساسدية للنظدام
القددانوني لكددل دولددة وفق دا ً لتشددريعاتها الوطنيددة التددي يتفددق الكثيددر
منهددا علددى تجددريم الشددروع فددي الجنايددات فقددط وعدددم تجريمدده فددي
الجدنح إال إذا أورد نصدا خاصدا علدى ذلدك مدع اسدتبعاده مطلقدا ً فدي
المخالفات وأن يتبع سياسة جنائيدة تتسدم بالتوسدع والتشددد بهدذه
الجريمة بسدبب طبيعتهدا الخاصدة يكدون قوامهدا ضدمانة المسداواة
في العقاب بين الشروع والجريمدة التامدة ،وأن يمتدد التجدريم إلدى
جرائم االتجار بالبشر المجنحة ،ونقترح علدى التشدريعات العربيدة
بهذا الشدأن وخاصدة القدانون المصدري واألردندي إلدى األخدذ بهدذه
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التوجدده ألن مددن شددأن االلتفددات عندده أن يددتدي إلددى تضدديق نطدداق
تجريم جرائم االتجار بالبشر على نحو قد يتدي إلدى إفدالت الجنداة
من العقاب على حساب االنتقاص من حقوق الضحية وحمايته .
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أوالً :المراجع باللغة العربية:
 .1إبراهيم ناجي بدور ،مفهوم الضحية بين نظرية علم االجتماع
والنظرية العامة للتجريم ،مجلة البحوث األمنية ،الرياض ،مجلد
 ،12العدد .2009 ،26
 .2ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء األول ،القاهرة ،ط.2013 ،23
 .3المستشار الشوربجي البشري محمد ،حقوق ضحايا الجريمة بين
مقتضيات العدالة الجنائية والنفع االجتماعي ،متتمر شرطة دبي
الدولي حول ضحايا الجريمة ،دبي .2004
 .4آن جوردان ،الدليل المشروح لبروتوكول األمم المتحدة لمكافحة
االتجار بالبشر ،مجموعة حقوق االنسان الدولية ،دار الحكمة،
بيروت.2012 ،
 .5د .أحمد عبد اللطيف الفقي ،الحماية الجنائية لحقوق ضحايا
الجريمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2013 ،
 .6د .أحمد لطفي السيد مرعي ،إستراتيجية مكافحة جرائم االتجار
بالب شر ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 .7د .أمل الدبيان ،مشاكل التجار بالنساء في العالم العربي ،بحث مقدم
لنيل درجة الدكتوراه في الشتون الدولية والدبلوماسية ،األكاديمية
السورية الدولية.2010 ،
 .8د .جعفر محمد خضير ،الحق في محاكمة عادلة ،رسالة دكتوراة،
جامعة بغداد.1992 ،
 .9د .حاتم حسن بكار ،سلطة القاضي الجنائي ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية.2002 ،
د .حسن صادق المرصفاوي ،الدعوى المدنية أمام المحاكم
.10
الجنائية ،دار المعارف ،اإلسكندرية.2009 ،
د .حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في قانون
.11
اإلجراءات الجنائية ،ط ،5منشأة المعارف ،اإلسكندرية2012 ،م.
د .خالد محمد سليمان المرزوقي ،جريمة االتجار بالنساء
.12
واألطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف للعلوم األمنية. 2005 ،
د .خديم نبيل ،استيفاء حقوق الضحايا في القانون الجنائي
.13
الدولي ،رسالة دكتوراة ،جامعة بسكرة ،الجزائر2012 ،م ،ص85
وما بعدها.
بمحام ،مجلة
د .سامي الحسيني ،حق المتهم في االستعانة
.14
ٍ
المحامون السورية ،ع ،19أيلول .2011

- 565 -

د .سري محمود صيام ،حق الضحايا في الحصول على
.15
التعويض ،أعمال المتتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي،
.1990
د .سوزي عدلي ناشد ،االتجار في البشر بين االقتصاد
.16
الخفي واالقتصاد الرسمي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2005 ،
بمحام في مرحلة
د .سيف إبراهيم مصاروة ،حق االستعانة
.17
ٍ
في مرحلة التحقيق األولي – دراسة مقارنة -مجلة الشريعة
والقانون ،كليه القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،السنة
السابعة العشرون ،ع.2013 ،56
د .صالح عبد المتعال ،الدراسة العلمية للمجني عليه ،دار
.18
المعارف ،القاهرة.2009 ،
عادل عبد الجواد محمد الكردوسي ،الجمعيات غير
.19
الحكومية وضحايا الجريمة ،بحث مقدم إلى متتمر أكاديمية
الشرطة ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2004 ،
د .عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا ً
.20
بالقانون الوضعي ،الجزء األول ،دار الحديث ،القاهرة.2011 ،
د .عشاري خليل ،األطفال في وضعيات االتجار – التعريف
.21
والمعايير الدولية واألطر البرامجية ،الحلقة العلمية ،جامعة نايف
للعلوم األمنية ،قسم البرامج ،خالل الفترة (.2006،)18-22
د .تحية محمد قوراري ،المواجهة الجنائية لجرائم االتجار
.22
بالبشر – دراسة في القانون اإلماراتي المقارن ،بحث منشور في
مجلسة الشريعة والقانون ،المجلد األربعون. 2009 ،
د .كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات،
.23
دراسة مقارنة  ،الطبعة الثالثة ،دار الث)قافة للنشر والتوزيع ،عمان
.2011
د .محمد األمين البشري ،علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته
.24
في الدول العربية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض.2005 ،
د .محمد سعيد نمور ،أصول اإلجراءات الجزائية ،دار
.25
الثقافة ،عمان.2014 ،
د .محمد عبد المحسن سعدون ،حماية حقوق ضحايا
.26
الجريمة في القانون العراقي ،مجلة االلتزامات والعقود ،المعهد
التقني ،العدد  ،2النجف ،العراق.2015 ،،
د .محمد علم سالم ،حماية ضحايا الجريمة في مرحلة
.27
التحقيق االبتدائي ،مجلة القانون ،جامعة بابل ،ع.2008 ،1
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د .محمد فتحي عيد ،عصابات اإلجرام المنظم ودورها في
.28
االتجار باألشخاص ،دراسة منشورة من كتاب مكافحة االتجار
باألشخاص واألعضاء البشرية ،صادر عن جامعة نايف للعلوم
األمنية ،الرياض.2004 ،
د .محمد محب الدين متنس ،تعويض ضحايا الجريمة،
.29
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.2005 ،
د .محمد يحيى مطر ،الجهود الدولية في مكافحة االتجار
.30
بالبشر ،الجزء األول ،منشورات جامعة نايف للعلوم األمنية،
الرياض.2010 ،
د .محمود شريف بسيوني ،الجريمة المنظمة عبر الوطنية
.31
( ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا ً ودولياً ،دار الشروق ،القاهرة،
ط.2009 ،3
د .محمود محمد مصطفى ،شرح قانون العقوبات ،القسم
.32
العام ،الطبعة الخامسة عشر ،مطبعة دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2005
د .مسعود محمد مرسي ،شكوى المجني عليه ،رسالة
.33
دكتوراة ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة.1990 ،
د .مصطفى طاهر ،إطاللة على القانون االتحادي لمكافحة
.34
االتجار بالبشر في ضوء االتجاهات الدولية المعاصرة ،مطبوعات
مركز البحوث والدراسات األمنية ،القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
.2008
د .مصطفى مصباح دبارة ،وضع ضحايا اإلجرام في النظام
.35
الجنائي ،دار الفكر ،اإلسكندرية.1996 ،
د .ناجي هالل ،التحليل االجتماعي لضحايا الجريمة ،بحق
.36
منشور في مركز البحوث الشرطة ،دبي.2005 ،
د .ناصر مانع البهيان الحكيم ،دور الضحية في حدوث
.37
الجريمة ،رسالة دكتوراة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض،
2007م.
د .ناصر مانع آل بهيان الحكيم ،دور الضحية في حدوث
.38
الجريمة ،رسالة ماجستير جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض،
.2007
د .نبيل عبد الرحمن ناصر الدين ،ضمانات حقوق اإلنسان
.39
وحمايتها وفقا ً للقانون الدولي ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،ط،2
.2011
د .نصر الدين بوسماحة ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية
.40
على ضوء أحكام القانون الدولي ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية،
مصر ،الطبعة األولى.2007 ،
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د .نور الدين هنداوي ،المجني عليه بين القانون الجنائي
.41
وعلم اإلجرام ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية،
كلية الشريعة والقانون ،العدد الثاني.1988 ،
د .هادي السعيد ،حقوق المجني عليه في اإلجراءات
.42
الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2009 ،
د .هاني السبكي ،عمليات االتجار بالبشر (دراسة في ضوء
.43
الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية
واألجنبية) ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية. 2013،
د .وائل احمد عالم ،الحماية الدولية لضحايا الجريمة ،دار
.44
النهضة العربية ،القاهرة. 2004 ،
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