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مقدمة

ــخاص.  ــار باألش ــة االتج ــال مكافح ــة يف مج ــة مهم ــة ترشيعي ــريب حرك ــامل الع ــهد الع ــد ش لق
ففــي عــام 2003، كانــت موريتانيــا أول دولــة عربيــة تضــع ترشيعــا مناهضــا لالتجــار بالبــرش. 
واليــوم، لــدى 14 دولــة إمــا قانــون شــامل ملكافحــة االتجــار باالشــخاص، وإمــا نــص يف قانــون 
العقوبــات يجــرّم االتجــار باألشــخاص، يتســق مــع “بروتوكــول األمــم املتحــدة ملنــع، وقمــع، 
ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وخاصــة النســاء واألطفــال، واملكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة 
ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة” ]بروتوكــول األمــم املتحــدة[. ويوفــر الكثــري مــن 
ــا االتجــار، رغــم أن درجــة هــذه  ــة تهــدف إىل مســاعدة ضحاي هــذه القوانــني تدابــري حامئي
الحاميــة تتفــاوت مــن قانــون إىل آخــر، وأنــه مــن النــادر أن أيــا مــن هــذه القوانــني ينتبــه إىل 

املجتمــع املــدين بصفتــه عنــرا جوهريــا يف الحــرب عــىل االتجــار باألشــخاص. 

ــار  ــة باالتج ــات املتعلق ــع الترشيع ــىل وض ــرف ع ــدار التع ــذا االص ــن ه ــدف م ــل اله ويتمث
بالبــرش يف العــامل العــريب. وســيتم النظــر يف خمــس مســائل رئيســة : )أ( مــا إذا كان القانــون 
يجــرّم االتجــار بالبــرش بصفتــه جرميــة خطــرية، )ب( مــا إذا كان القانــون ينــص عــىل عقوبــات 
مشــددة، )ت( مــا إذا كان القانــون يتنــاول منافــع الضحيــة بصفتهــا حقوقــا، )ث( مــا إذا كان 
القانــون يشــري إىل تدابــري املنــع يف مكافحــة فعــل االتجــار، )ج( مــا إذا كان القانــون ينــص عــىل 

دور للمجتمــع املــدين. 

ــا  ــار وفق ــة االتج ــي ملكافح ــون الوطن ــري القان ــي تفس ــه ينبغ ــر اىل أن ــذا التقري ــي ه وينته
لربوتوكــول األمــم املتحــدة بصفتــه األداة القانونيــة الدوليــة امللزمــة يف مجــال االتجــار 
ــد  ــريب يجّس ــع الع ــن أن الترشي ــم م ــه بالرغ ــر أيضــا اىل أن ــي هــذا التقري باألشــخاص. وينته
عــددا مــن املامرســات املثــىل، فــام زالــت هنــاك نقــاط تــّم إغفالهــا وفجــوات يجــب معالجتهــا 
ــار  ــون االتج ــني قان ــق ب ــة التوفي ــذه املراجع ــب ه ــع. وتتطل ــة الترشي ــة ملراجع يف اي عملي
والقوانــني ذات الصلــة باالتجــار. ويشــيد هــذا االصــدار إىل امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان 
ــة النموذجــي لســنة 2012 بشــأن مكافحــة االتجــار بالبــرش.  ــدول العربي ــون جامعــة ال وقان

وبالتايل، ينقسم هذا االصدار إيل سبعة أجزاء رئيسة:
الترشيع الوطني املناهض لالتجار بالبرش يف العامل العريب- 1
تعريف االتجار بالبرش يف قوانني االتجار املختلفة- 2
ــل - 3 ــم فع ــم املتحــدة بتجري ــول األم ــن بروتوك ــامدة 5 م ــا لل ــزام الترشيعــي وفق اإلل

ــخاص ــار باألش االتج
وضع الضحية يف الترشيع العريب ملكافحة االتجار بالبرش- 4
إيجاد دور للمجتمع املدين يف تعزيز إنفاذ ترشيع االتجار بالبرش- 5
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الرشاكة يف املامرسات املثىل- 6
سد النقاط املغفلة والفجوات- 7

الترشيع الوطني الخاص مبكافحة االتجار بالبرش يف العامل العريب- 1

وضــع التصديــق عــىل بروتوكــول األمــم املتحــدة: إن الــدول العريبــة التــي صدقــت  1-1
عــىل “بروتوكــول األمــم املتحــدة ملنــع، وقمــع، ومعاقبة االتجــار باألشــخاص، وخاصة 
النســاء واألطفــال، واملكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عرب 
الوطنيــة” هــي الجزائــر، والبحريــن، وجيبــويت، ومــر، والعــراق، واألردن، والكويت، 
ولبنــان، وليبيــا، وموريتانيــا، واملغــرب، وُعــامن، وقطــر، والســعودية العربيــة، 
ــة املتحــدة، واليمــن. ومل تصــدق  ــارات العربي ــس، واإلم والســودان، وســوريا، وتون

جــزر القمــر، والصومــال، وفلســطني عــىل بروتوكــول األمــم املتحــدة. 

ــني  1-2 ــة قوان ــدول العربي ــدرت ال ــد أص ــرش: لق ــار بالب ــة االتج ــع مكافح ــع ترشي وض
ــام 2000.  ــدة ع ــم املتح ــول األم ــاذ بروتوك ــذ إنف ــخاص من ــار باألش ــة االتج ملكافح
ويف الوقــت الحــارض، ميكــن تقســيم دول العــامل العــريب إىل ثــالث مجموعــات عــىل 

ــا الخاصــة بشــأن االتجــار.  أســاس وضــع قوانينه

ــي  ــدول الت ــك ال ــن تل ــة األوىل م ــني شــاملة ملكافحــة االتجــار: وتتكــون املجموع 1-2-1 قوان
ــع شــامل ملكافحــة االتجــار بالبــرش: قامــت بالفعــل بســّن ترشي

البحرين )القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص(·
جيبويت )القانون رقم 210 لسنة 2007 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص(·
مر  )القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة االتجار بالبرش(·
العراق )قانون رقم 9 مكافحة االتجار بالبرش رقم 28 لسنة 2012(·
األردن )القانون لسنة 2009 بشأن مكافحة االتجار بالبرش(·
الكويــت )القانــون رقــم 91 لســنة 2013 بشــأن مكافحــة االتجارباألشــخاص ·

وتهريــب املهاجريــن(
موريتانيا )القانون رقم 25 لسنة 2003 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص(·
ُعــامن )املرســوم الســلطاين رقــم 126 بقانــون ســنة 2008 ملكافحــة جرائــم االتجار ·

باألشخاص(
قطر ) القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة االتجار بالبرش(·
ــنة 2009 · ــون س ــم م/40 بقان ــي رق ــوم املل ــعودية )املرس ــة الس ــة العربي اململك

ــخاص( ــار باألش ــم االتج ــة جرائ ملكافح
سوريا )املرسوم الترشيعي رقم 3 لسنة 2010 بشأن جرائم االتجار باألشخاص(·
اإلمــارات العربيــة املتحــدة )القانــون رقــم 51 الصــادر يف 9 نوفمــرب 2006 بشــأن ·

مكافحــة جرائــم االتجــار بالبــرش(
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· السودان )قانون مكافحة االتجار بالبرش لسنة 2014(	

1-2-2 النــص عــىل جرميــة االتجــار بالبــرش يف قانــون العقوبــات: وتتضمــن املجموعــة الثانيــة 
الــدول التــي تناولــت االتجــار بالبــرش فقــط بصفتــه جــزءا مــن قانــون العقوبــات فيهــا:

· االتجــار 	 لســنة 2011 معاقبــة جرائــم  رقــم 164  )القانــون  لبنــان 
586 املــادة  باألشــخاص، 

· الجزائر )قانون العقوبات، املادة 303(	

1-2-3 غيــاب قانــون خــاص باالتجــار بالبــرش: وتتكــون املجموعــة الثالثــة مــن الــدول التــي 
ــا  ــق يف قضاي ــة للتحقي ــات الخاص ــون العقوب ــة يف قان ــىل النصــوص القامئ ــد ع ــت تعتم مازال

االتجــار بالبــرش:
· ــتغالل 	 ــارة، واالس ــر الدع ــات تحظ ــون العقوب ــواد يف قان ــا م ــا: لديه ليبي

ــاء. ــار بالنس ــرق، واالتج ــي، وال الجن
· وفقــا للمرســوم امللــي رقــم 1-59-413 لســنة 1962، يحظــر قانــون 	

ــرسي  ــل الق ــادة 467(، والعم ــال )م ــرسي لألطف ــل الق ــريب العم ــات املغ العقوب
)املــادة 10(، والدعــارة القرسيــة. وأيضــا، يُســتخدم قانــون الهجــرة لســنة 2003 

ــرش.  ــار بالب ــاة يف االتج ــاة الجن ملقاض
· يف تونــس، ينــص قانــون العقوبــات عــىل عقوبــة الســجن ملــدة 10 	

ســنوات عــن العمــل القــرسي، وعقوبــة تصــل إىل الســجن ملــدة 6 ســنوات عــن 
الدعــارة. وتحظــر املــادة 232 مــن القانــون الصــادر يف 9 يوليــو 1913، التحريــض 
عــىل دعــارة اآلخريــن بغــض النظــر عــن موافقــة أو عمــر ذلك الشــخص. ويشــمل 

التحريــض توفــري العــون، أوالحاميــة، أو املســاعدة يف دعــارة اآلخريــن. 
· ــأن 	 ــنة 1994، بش ــم 12 لس ــون رق ــوم بقان ــن املرس ــادة 248 م ــص امل تن

الجرائــم والعقوبــات يف قانــون العقوبــات اليمنــي ، عــىل عقوبــة الســجن ملــدة 
10 ســنوات ألي شــخص “يشــرتي، أو يبيــع، أو يقــدم كهديــة، أو يتعامــل بالبــرش، 
وأي شــخص يُحــر إىل البلــد أو يُخــرج منهــا شــخصا بغــرض اســتغالله.” إضافــة 

إىل ذلــك، تُجــرّم املــادة 161 مــن قانــون حقــوق الطفــل دعــارة األطفــال.

حظر االتجار يف الدساتري العربية 1-3

الحظر الدستوري للرق والعمل القرسي واالستغالل: لدى الدول العربية نصوص يف  1-1-2
دساتريها تحظر االسرتقاق وأعامل السخرة والعمل القرسي واالستعباد واالستغالل. 

فعىل سبيل املثال:
· تنــص املــادة 8 مــن دســتور الجزائــر الصــادر يف 2008 عــىل “القضــاء عــىل 	
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اســتغالل اإلنســان لإلنســان”
· يحظرالدســتور الفلســطيني عــام 2003 يف املــادة 27 منــه إجــراء التجــارب العلمية 	

أو الطبيــة عــىل أحــد دون رضــاء قانوين مســبق.
· يف املــادة 13، ينــص الدســتور األردين عــام 2011 عــىل أال يفــرض التشــغيل اإللزامي 	

عــىل أحــد. وتحمــي املــادة 7 النســاء واألطفــال من االســتغالل وســوء املعاملة.
· تنــص املــادة 10 مــن دســتور الكويــت عــام 1962 عــىل أن ترعــى الدولــة النــشء 	

“وتحميــه مــن االســتغالل.” وتنــص املــادة 42 عــىل أنــه “ ال يجــوز فــرض عمــل 
إجبــاري عــىل أحــد إال يف األحــوال التــي يعيّنهــا القانــون لــرورة قوميــة ومبقابــل 

عــادل.”
· ــن 	 ــشء م ــة الن ــىل حامي ــه 5 ع ــام 2002 يف مادت ــي ع ــتور البحرين ــص الدس ين

االســتغالل.
· يحظــر دســتور اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام 1996 يف املــادة 34 فــرض عمــل 	

إجبــاري عــىل أحــد.
· ينص الدستور القطري عام 1999 يف املادة 22 عىل حظر استغالل األطفال.	
· ينــص الدســتور الســوري عــام 2012 يف املــادة 22 عــىل حظــر اســتغالل “املزارعــني 	

والعاملــني يف الزراعــة .....لضــامن زيــادة اإلنتــاج.”
· ويحظــر دســتور الســودان املؤقــت عــام 2005 يف املادة 30 االســرتقاق، واالســتعباد 	

وأعــامل الســخرة أو العمــل القرسي.

الحظــر الدســتوري لالتجــار بالبــرش : إن الدســتورين الوحيديــن اللذيــن يتنــاوالن  1-1-2
رصاحــة االتجــار بالبــرش هــام الدســتور العراقــي والدســتور املــري. فالدســتور 
العراقــي عــام 2005 يحظــر يف املــادة 37)3( “ العمــل القــرسي “الســخرة” 
والعبوديــة وتجــارة العبيــد “الرقيــق” واالتجــار بالنســاء واألطفــال، واالتجــار 
بالجنــس.” وإضافــة إىل ذلــك، تحظــر املــادة 29)3( االســتغالل االقتصــادي لألطفال 
بصــوره كافــة. وتحظــر املــادة 89 مــن الدســتور املــري عــام 2014 رصاحــة “كل 
صــور العبوديــة واالســرتقاق والقهــر واالســتغالل القــرسي لالنســان ، وتجــارة 
ــك.” ــون كل ذل ــرش ، ويجــرم القان ــن اشــكال االتجــار يف الب ــس ، وغريهــا م الجن

تعريف االتجار باألشخاص يف مختلف قوانني مكافحة االتجار باالشخاص- 2

ــزان يف  ــان متامي ــتخدم مصطلح ــرش: يُس ــار بالب ــار باألشــخاص أم االتج ــح : االتج 2-1 املصطل
ــراد بغــرض االســتغالل. ــة عــىل اســتخدام االف ــع العــريب للدالل الترشي

االتجــار باألشــخاص: تســتخدم بعــض القوانــني مصطلــح “االتجــار باألشــخاص”  1-1-2
ومنهــا املرســوم الترشيعــي الســوري رقــم 3 لعــام 2010 بشــأن “جرائــم 
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االتجــار باألشــخاص”، والقانــون البحرينــي رقــم 1 لعــام 2008 بشــأن “االتجــار 
ــا رقــم 025 لعــام 2003 بشــأن “ قمــع االتجــار  باألشــخاص”، وقانــون موريتاني
باألشــخاص”، وقانــون جيبــويت رقــم 210 لعــام 2007 بشــأن “مكافحــة االتجــار 
باألشــخاص”، وواملرســوم الســلطاين العــامين رقــم 126 لعــام 2008 بقانــون 
“مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص”، واملرســوم امللــي الســعودي رقــم 
ــون  ــم االتجــار باألشــخاص”، والقان ــون “ مكافحــة جرائ ــام 2009 بقان م/40 لع
الكويتــي رقــم 91 لعــام 2013 بشــأن “ مكافحــة االتجــار باألشــخاص وتهريــب 

ــن”.  املهاجري

االتجــار بالبــرش: وتســتخدم قوانــني أخــرى مصطلــح “ االتجــار بالبــرش”، مثــل  1-1-3
القانــون املــري رقــم 64 لعــام 2010 بشــأن “مكافحــة االتجــار بالبــرش”، 
وقانــون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة رقــم 51 لعــام 2006 بشــأن “مكافحــة 
جرائــم االتجــار بالبــرش”، وقانــون قطــر رقــم 15 عــام 2011 بشــأن “مكافحــة 
االتجــار بالبــرش”، والقانــون األردين رقــم 9 لعــام 2009 بشــأن “ مكافحــة االتجار 

بالبــرش”، والقانــون الســوداين ملكافحــة االتجــار بالبــرش لعــام 2014.

ــدة:  1-1 ــم املتح ــول األم ــن بروتوك ــادة 3 م ــخاص يف امل ــار باألش ــف االتج تعري
ــي: ــا ي ــىل م ــدة ع ــم املتح ــول األم ــن بروتوك ــادة 3 م ــص امل تن

      ألغراض هذا الربوتوكول:
)أ( يقصــد بتعبــر “االتجــار باألشــخاص” تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم 
أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعاملها أو غــر ذلــك 
مــن أشــكال القــر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة 
أو اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ أو مزايــا لنيــل موافقــة 
شــخص لــه ســيطرة عــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، يف 
حــده األدىن، اســتغالل دعــارة اآلخريــن أو األشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي 
أو الســخرة أو الخدمــات القريــة أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق 

أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء. 
االســتغالل                      عــى  باألشــخاص  االتجــار  ضحيــة  موافقــة  تكــون  ال  )ب( 
املقصــود املبــن يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة محــل اعتبــار يف الحــاالت التــي 
يكــون قــد اســتخدم فيهــا أي مــن الوســائل املبينــة يف الفقــرة الفرعيــة )أ(؛

                     )ج( يعتــرب تجنيــد طفــل أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله 
لغــرض االســتغالل “اتجــارا باألشــخاص”، حتــى إذا مل ينطــو عــى اســتعامل أي 

مــن الوســائل املبينــة يف الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه املــادة؛ 
)د( يقصد بتعبر “طفل” أي شخص دون الثامنة عرشة من العمر.
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– حظــر االتجــار بالبــرش يف امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان: لقــد قامــت كل  1-2

ــا،  ــان، وليبي ــت، ولبن ــراق، واألردن، والكوي ــن، والع ــر، والبحري ــن الجزائ م
ــارات  ــوريا، واإلم ــعودية ، وس ــة الس ــة العربي ــر، واململك ــطني، وقط وفلس
ــوق  ــريب لحق ــاق الع ــىل “امليث ــق ع ــن بالتصدي ــدة، واليم ــة املتح العربي
اإلنســان”. وتحظــر املادتــان 9،10 مــن “امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان” 

ــامدة 9 : ــا لل ــة. فوفق االتجــار بالبــرش واالتجــار باألعضــاء البرشي

ال يجــوز إجــراء تجــارب طبيــة أو علميــة عــى أي شــخص أو اســتغالل أعضائــه 
مــن دون رضائــه الحــر وإدراكــه الكامــل للمضاعفــات التــي قــد تنجــم عنهــا، مع 
مراعــاة الضوابــط والقواعــد األخالقيــة واإلنســانية واملهنيــة والتقيــد باإلجــراءات 
ــة بضــامن ســالمته الشــخصية وفقــا للترشيعــات النافــذة يف كل  الطبيــة الكفيل

دولــة طــرف. وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال االتجــار باألعضــاء البرشيــة.

وتنص املادة 10 عىل  أنه: 
يحظــر الــرق واالتجــار باألفــراد يف جميــع صورهــام ، ويعاقــب عــىل ذلــك ، وال - 1

يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال االســرقاق أو االســتعباد؛
ــي - 2 ــتغالل الجن ــارة أو االس ــل الدع ــن أج ــراد م ــار باألف ــخرة واالتج ــر الس تحظ

أو اســتغالل دعــارة الغــري، أو أي شــكل آخــر أو اســتغالل األطفــال يف النزاعــات 
املســلحة.

 
ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان”  1-3 ــى “امليث ــع لالتجــار بالبــرش: يتبن مفهــوم موّس

تفســريا موســعا ملفهــوم االتجــار بالبــرش:

· متيــز املــادة 10 مــن امليثــاق العــريب بــني “الــرق” و”االتجــار بالبــرش” ولكنــه يحظــر 	
. كليهام

· أيضــا، مييــز امليثــاق بــني الدعــارة واســتغالل دعــارة اآلخريــن، ويحظــر كال الشــكلني 	
لالتجار.

· رغــم أن املــادة 10)ب( مــن امليثــاق العــريب ال تســتخدم رصاحــة مصطلــح “ االتجــار 	
مــن اجــل العمــل” فــإن املــادة 10 توضــح أن “ جميــع أشــكال ..... االتجــار” 

ــا “ أعــامل الســخرة “. محظــورة ، ومنه
· أخــريا، يــربز امليثــاق العــريب أشــكاال محــددة لالتجــار، ومنهــا “ اســتغالل األطفــال يف 	

النزاعــات املســلحة” و”االتجــار باألعضــاء البرشيــة” و”إخضــاع أي شــخص للتجــارب 
ــكال  ــذه األش ــة ه ــريب أهمي ــاق الع ــدرك امليث ــم، ي ــن ث ــة”. وم ــة أو العلمي الطبي

لالســتغالل ويقــرر أنــه البــد مــن حظرهــا. 
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ــات  ــة املعلوم ــم تقني ــة جرائ ــة ملكافح ــة العربي ــخاص يف االتفاقي ــار باألش ــة االتج 2- 5 جرمي
ــة املعلومــات،  ــم تقني ــة ملكافحــة جرائ ــة العربي ــادة 16 مــن االتفاقي لعــام 2010 : تدعــو امل
الــدول إىل تجريــم مــا تســميها “الجرائــم املتعلقــة بالجرائــم املنظمــة واملرتكبــة بواســطة تقنية 

املعلومــات “ ومنهــا “االتجــار باألشــخاص” و “االتجــار باألعضــاء البرشيــة”.

2-6جرميــة االتجــار باألشــخاص يف االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة 
عربالحــدود الوطنيــة لعــام 2012 : تدعــو املــادة 11 الــدول األطــراف إىل أن تتعهــد بــأن 
ــزم مــن تدابــري يف إطــار قانونهــا الداخــي ، لتجريــم ارتــكاب أو املشــاركة  تتخــذ مــا يل
ــار  ــة إجراميــة منظمــة : “ االتج ــا جامع ــوم به ــي تق ــال التاليــة الت ــكاب األفع يف ارت
باألشــخاص وخاصــة النســاء واألطفــال.” وتعــرّف املــادة 11 االتجــار باألشــخاص بأنــه “ أي 
تهديــد بالقــوة أو اســتعاملها أو غــري ذلــك مــن أشــكال القــرس أو االختطــاف أو االحتيــال 
أو الخــداع أو إســاءة اســتعامل الســلطة أو اســتغالل حالــة الضعــف، وذلــك مــن أجــل 
اســتخدام أو نقــل أو إيــواء أو اســتقبال أشــخاص لغــرض اســتغاللهم بشــكل غــري مــرشوع 
يف مامرســة الدعــارة أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنــي أو الســخرة أو الخدمــة قــرسا 
أو االســرتقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد”. وتحظــر املــادة 12 “ انتــزاع 

األعضــاء الجســدية أو األنســجة العضويــة أو االتجــار فيهــا.”

ــني  ــم املتحــدة: تتســق القوان ــول األم ــع بروتوك ــار باألشــخاص اتســاقا م ــف االتج 2-7  تعري
العربيــة بصفــة عامــة مــع بروتوكــول األمــم املتحــدة يف تعريــف جرميــة االتجــار باألشــخاص. 
فاملــادة 1 مــن قانــون موريتانيــا رقــم 025 عــام 2003 بشــأن قمــع االتجــار باألشــخاص تنــص 

عــىل:
ــخاص  ــل األش ــل، أو تنقي ــد، أو نق ــخاص تجني ــار باألش ــر االتج ــد بتعب ......يقص
ــأي شــكل آخــر مــن القــر،  ــد بالقــوة أو باســتعاملها، أو ب ــق التهدي عــن طري
أو االختطــاف، أو الخــداع، أو إســاءة اســتعامل الســلطة، أو حالــة الضعــف، أو 
بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا، وذلــك بغــرض الحصــول عــى موافقــة 
شــخص لــه ســيطرة عــى شــخص آخر مــن أجــل االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، 
يف حــده األدىن، العمــل بــدون أجــر، أو العمــل أو الخدمــات قــرا، أواملامرســات 
املامثلــة، أو نــزع األعضــاء نظــر ربــح مــادي، أو اســتغالل دعــارة اآلخريــن أو 

األشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي.

وقــد أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام 2006  قانــون ملكافحــة االتجــار بالبــرش 
متأثــر بقانــون جامعــة الــدول العربيــة االسرتشــادي ملكافحــة جرميــة االتجــار باألشــخاص. وقــد 
اقترعــىل التجريــم، واخــذ بتعريــف األمــم املتحــدة. وتبنــت دول أخــرى ايضــا، مثــل الجزائــر، 

والبحريــن، وُعــامن تعريــف األمــم املتحــدة املنصــوص عليــه يف املــادة 3. 
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ــول  ــة تاخــذ بربوتوك ــني العربي ــب القوان ــم أن أغل ــرش: رغ 2-8  أشــكال أخــرى الســتغالل الب
ــرى  ــكاال أخ ــر أش ــني تذك ــض القوان ــإن بع ــتغالل، ف ــكال االس ــداد أش ــدة يف تع ــم املتح األم

ــتغالل: لالس
·  املــادة 2 مــن قانــون الســعودية واملــادة 1 مــن القانــون العراقــي تعرفــان االتجــار 	

باألشــخاص ليشــمل “ التســول” و” إخضــاع شــخص للتجــارب الطبيــة”.
· يضيف قانون العقوبات الجزائري التسول ألشكال االتجار بالبرش.	
· يعــرّف قانــون لبنــان االســتغالل ليشــمل “ ارتــكاب فعــل يعاقــب عليــه القانــون،” 	

“والدعــارة أو اســتغالل دعــارة اآلخريــن،” “واألشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي،” 
ــال يف النزاعــات املســلحة” و” االنخــراط القــرسي يف  ــد األطف “والتســول”، و”تجني

أعــامل اإلرهــاب” و”نــزع األعضــاء أو االنســجة البرشيــة.”
· ــراض 	 ــال ألغ ــتغالل األطف ــىل “اس ــة ع ــر رصاح ــون قط ــن قان ــادة 2 م ــتمل امل تش

ــول.” ــة، والتس ــواد اإلباحي ــية، وامل جنس
· تضيــف املــادة 1 مــن القانــون العراقــي “البيــع” و”االســتغالل” بصفتهــام الغــرض 	

مــن االتجــار بالبــرش.
· يشــتمل القانــون املــري رقــم 64 عــام 2010 عــىل أشــمل تعريــف لالتجــار بالبــرش. 	

ويقــوم التعريــف عــىل تصــور عــام لالتجــار بالبــرش بصفتــه عقــد صفقــات باألفــراد. 
تقــرر املــادة 2 يف نصهــا الكامــل:

يعــّد مرتكبــا لجرميــة االتجــار بالبــرش كل مــن يتعامــل بأيــة صــورة يف شــخص 
ــع أو الــرشاء أو الوعــد بهــام أو االســتخدام أو النقــل  ــك البي طبيعــي مبــا يف ذل
أو التســليم أو اإليــواء أو االســتقبال أو التســلم ســواء يف داخــل البــالد أو عــرب 
حدودهــا الوطنيــة – إذا تــّم ذلــك بواســطة اســتعامل القــوة أو العنــف أو 
ــتغالل  ــداع، أو اس ــال أو الخ ــاف أو االحتي ــطة االختط ــام ، أو بواس ــد به التهدي
ــة الضعــف أو الحاجــة، أو الوعــد بإعطــاء أو تلقــي  الســلطة، أو اســتغالل حال
ــار  ــى االتج ــخص ع ــة ش ــى موافق ــول ع ــل الحص ــا مقاب ــة أو مزاي ــغ مالي مبال
بشــخص آخــر لــه ســيطرة عليــه – وذلــك كلــه – إذا كان التعامــل بقصــد 
االســتغالل أيــا كانــت صــوره مبــا يف ذلــك االســتغالل يف أعــامل الدعــارة وســائر 
ــة  ــواد اإلباحي ــك ويف امل ــال يف ذل ــي، واســتغالل األطف أشــكال االســتغالل الجن
ــرق  ــبيهة بال ــات الش ــرقاق، أو املامرس ــرا، أو االس ــة ق ــخرة، أو الخدم أو الس
أو االســتعباد، أو التســول، أو اســتئصال األعضــاء أو األنســجة البرشيــة أو جــزء 

منهــا.

2-9  غياب أي شكل محدد لالستغالل : 
ــار  ــة االتج ــأن مكافح ــم 2010 بش ــويت رق ــون جيب ــن قان ــادة 2 م ــص امل •   تن
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ــد  ــا تجني ــم به ــة يت ــرش عملي ــار بالب ــري االتج ــد بتعب ــه “يقص ــىل أن ــرش ع بالب
ــارج  ــل أو خ ــواء داخ ــتقباله، س ــواؤه، أو اس ــه، أو إي ــه، أو تنقيل ــخص، أو نقل ش
الحــدود الوطنيــة، عــىل يــد شــخص أو أشــخاص أو مؤسســة عــن طريــق التهديــد 
أو أي شــكل آخــر للقــرس، أو االحتيــال، أو الخــداع، أو االختطــاف، أو ســوء 
ــدد أي  ــون ال يح ــري أن القان ــتغالل.” غ ــرض االس ــك بغ ــلطة، وذل ــتخدام الس اس

ــتغالل.  ــكل لالس ش
•  ينــص القانــون الســوري ، دون أن يحــدد أي شــكل لالتجــار، عــىل تعريــف عــام 
“لألفعــال واألغــراض غــري املرشوعــة” يف “ مقابــل ربــح مــادي أو معنــوي أو وعــد 
ــا أو أي  ــذه املزاي ــن ه ــىل أي م ــول ع ــة الحص ــا أو محاول ــم مزاي ــك أو تقدي بذل
مزايــا أخــرى.” غــري أن املــادة 5 مــن القانــون الســوري تنــص عــىل أن االســتغالل 
الجنــي لألطفــال، ومنــه اســتخدام الطفــل يف انتــاج مــواد إباحيــة “ يعــّد اتجــارا 

باألشــخاص.” 
•  وبشــكل مشــابه ينــص القانــون الســوداين عــىل تعريــف عــام ليشــمل »اعــامل 
غــري مرشوعــة او اي افعــال مــن شــأنها اهانــة كرامتــه ، او تحقيــق اهــداف غــري 
ــام ،  ــاي منه ــد ب ــوي ، او الوع ــب معن ــادي او كس ــد م ــل عائ ــة« مقاب مرشوع
ــروف  ــل الظ ــن مثي ــوداين م ــون الس ــرب القان ــا. ويعت ــن املزاي ــوع م ــح اي ن او من
املشــددة »تعــرض اي مــن الضحايــا اىل االســتغالل الجنــي ، او نــزع االعضــاء ، او 

اســتخدم يف الدعــارة او اي فعــل مــن شــأنه اهانــة كرامــة االنســان«.

ــريب  ــون الع ــرف القان ــادي : يع ــريب االسرتش ــون الع ــرش يف القان ــار بالب ــف االتج 2-10 تعري
ــي: ــام ي ــه 1 ك ــرش” يف مادت ــار بالب ــرش “ االتج ــار بالب ــة االتج ــي ملكافح النموذج

ــواء، أو اســتقبال  ــل، أو إي ــد أو نقــل، أو تنقي يقصــد باالتجــار باألشــخاص تجني
أشــخاص – ســواء داخــل أو خــارج الحــدود الوطنيــة – بغــرض االســتغالل، عــن 
طريــق التهديــد أو اســتخدام القــوة أو أي مــن أشــكال القــر، أو االختطــاف، 
ــف أو  ــة الضع ــلطة أو حال ــتخدام الس ــاءة اس ــداع، أو إس ــال، أو الخ أو االحتي
الحاجــة، أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا أو الوعــد بهــا للحصــول عــى 

موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى شــخص آخــر. 

ــا  ــد ضحاي ــب ض ــي ترتك ــال الت ــذه األفع ــن ه ــا م ــمل أي ــتغالل يش ــون أن االس ــرر القان ويق
االتجــار بالبــرش: “أفعــال الدعــارة، وجميــع أشــكال االســتغالل الجنــي، والعمــل أو الخدمــات 
القرسيــة ، واالســرتقاق أو املامرســات الشــبيهة باالســرتقاق، والتســول، ونــزع األعضــاء، وإجــراء 

التجــارب العلميــة، وأي شــكل آخــر لالســتغالل يجرّمــه القانــون.”

ــري أن  ــدة ؛ غ ــم املتح ــول األم ــع بروتوك ــي يتّب ــريب النموذج ــون الع ــح أن القان ــن الواض وم
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القانــون النموذجــي الصــادر عــن جامعــة الــدول العربيــة كان رصيحــا يف اإلشــارة إىل العاملــة 
ــة: ــور الفــوارق التالي ــدويل. وتث ــة، وأيضــا إىل االتجــار ال املنزلي

ــة”  ــتخدام “ “الحاج ــاءة إس ــف “إس ــي يف تعري ــون النموذج ــف القان •    يضي
ــان إىل  ــني قــد تؤدي ــة الضعــف” بصفتهــام وســيلتني غــري رشعيت إضافــة إىل “حال

ــوع االتجــار بالبــرش.  وق
•    يشتمل القانون النموذجي يف تعريفه عىل الوعد مببالغ مالية أو مزايا.

ــون النموذجــي تعريفــا موســعا لالســتغالل، ليشــمل التســول،  ــى القان •    يتبن
البرشيــة، و”أي شــكل آخــر  ، ونــزع األنســجة  العلميــة  التجــارب  وإجــراء 

لالســتغالل يجرّمــه القانــون.” 
•    أخــريا، بينــام يشــري بروتوكــول األمــم املتحــدة إىل “اســتغالل دعــارة اآلخرين،” 

يشــري القانــون النموذجــي إىل “ أفعــال الدعارة.”

ــار  ــني االتج ــي قوان ــة، تتبن ــري املرشوع ــائل غ ــبة للوس ــة : بالنس ــري القانوني ــائل غ 2-11 الوس
ــني:  مقاربت

•    إحداهــام، مثلــام نراهــا يف القانــون املــري، تتبــع بروتوكــول األمــم املتحــدة 
ــة  ــة بصــورة موســعة ليشــمل “ اســتغالل حال يف تعريــف الوســائل غــري القانوني

الضعــف.” وتتبنــى املــادة 1)أ( مــن قانــون البحريــن مقاربــة مامثلــة.
•    واألخــرى، ميثلهــا القانــون الســوري ملكافحــة االتجــار، ال تتطلــب اســتخدام 
وســيلة غــري قانونيــة عنــد إثبــات جرميــة االتجــار باألشــخاص، إذ إن املــادة 4 )1( 
مــن القانــون الســوري تعــرّف الجرميــة بتوفــر األفعــال واألغــراض غــري القانونيــة، 
ــة لألفعــال  ــون الســوري أن الطبيعــة الجنائي ــادة 4)2( مــن القان ــام تقــرر امل بين
ال تتغــري بغــض النظــر عــام إذا كانــت قــد ارتكبــت عــن طريــق اســتخدام القــوة 
أو التهديــد باســتخدامها، أو عــن طريــق اللجــوء إىل العنــف أو اإلقنــاع؛ أو عــن 
طريــق اســتغالل جهــل اآلخريــن أو ضعفهــم؛ أو عــن طريــق اســتخدام الخــداع، 
أو االحتيــال، أو اســتغالل املركــز الوضيفــي؛ أو عــن طريــق التآمــر مــع شــخص أو 

مســاعدته ولهــذا الشــخص ســيطرة عــىل الضحيــة. 

2-12 املوافقــة : يقــرر بروتوكــول األمــم املتحــدة أن موافقــة ضحيــة االســتغالل بــأي شــكل 
مــن أشــكال االتجــار بالبــرش “ال يُلتفــت إليهــا “ فقــط يف القضايــا التــي تــم فيهــا اســتخدام 
ــة طفــال، ويف هــذه الحــال ال يُلتفــت إىل املوافقــة  ــة )مــا مل يكــن الضحي وســائل غــري قانوني

بغــض النظــر عــن الوســائل التــي تــم اســتخدامها(.

وتتفــاوت الــدول يف مقارباتهــا. فقانــون البحريــن، يف املــادة 1)ب( منــه يتبنــى مقاربــة 
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مامثلــة ملقاربــة بروتوكــول األمــم املتحــدة، تجعــل املوافقــة غــري ذات اعتبــار متامــا يف القضايــا 
املتضمنــة أطفــاال دون 18 عامــا مــن العمــر.  بينــام تنــص املــادة 2 مــن القانــون الكويتــي عــىل 
أنــه » يف جميــع الحــاالت، ال يُلتفــت إىل اتفــاق أو موافقــة الضحيــة عــىل األفعــال التــي تشــكل 
اســتغالال يف هــذه الجرميــة.« وباملثــل، تنــص املــادة 10 مــن القانــون العراقــي عــىل أنــه » ال 

يُلتفــت إىل موافقــة ضحيــة جرميــة االتجــار بالبــرش يف جميــع الحــاالت.«  

3- اإللــزام الترشيعــي وفقــا للــامدة 5 مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة لتجريــم فعــل االتجــار 
باألشخاص

3-1 تجريم االتجار باألشخاص يف املادة 5 : ينص اإللزام الترشيعي ،مثلام هو مقرر يف املادة 5، 
عىل أن “ تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى لتجريم السلوك 

املبني يف املادة 3 من هذا الربوتوكول يف حال ارتكابه عمدا.” وتنص أيضا عىل أن :

 تعتمــد أيضــا كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر ترشيعيــة وتدابــر أخــرى 
لتجريــم األفعــال التاليــة: )أ( الــرشوع يف ارتــكاب أحــد األفعــال املجرمــة وفقــا 
للفقــرة 1 مــن هــذه املــادة، وذلــك رهنــا باملفاهيــم األساســية لنظامهــا القانــوين؛ 
ــن هــذه  ــرة 1 م ــا للفق ــة وفق ــال املجرم ــك يف أحــد األفع )ب( املســاهمة كرشي
تنظيــم أو توجيــه أشــخاص آخريــن الرتــكاب أحــد األفعــال  املادة؛ )ج( 

املجرمــة وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه املــادة.

3-2  العقوبات عىل جرمية االتجار باألشخاص: تتفاوت العقوبات بني الدول:
· ينــص قانــون العقوبــات الجزائــري عــام 2009، يف الجــزء 5 منــه، عــىل 	

معاقبــة جرائــم االتجــار بالبــرش بالســجن ملــدد تــرتاوح مــن  3  إىل 10 ســنوات.
· ينــص قانــون البحريــن رقــم 1 عــام 2008 عــىل معاقبــة االتجــار 	

باألشــخاص بالســجن ملــدد تــرتاوح مــن 3 إىل 15 ســنة. 
· ينــص القانــون املــري رقــم 64 عــىل عقوبــات بالســجن ملــدد تــرتاوح 	

مــن 3 إىل 15 ســنة.
· ينــص قانــون العقوبــات العراقــي عــىل معاقبــة الجنــاة يف دعــارة الطفــل 	

القرسيــة  بالســجن ملــدة تصــل إىل 10 ســنوات. 
· وينــص القانــون األردين عــام 2008 بشــأن مكافحــة االتجــار بالبــرش عــىل 	

ــال  ــار باألطف ــنوات لالتج ــني 6 شــهور إىل 10 س ــرتاوح ب ــدة ت ــة الســجن مل عقوب
واالتجــار بالنســاء والفتيــات. أمــا عقوبــات االتجــار باأليــدي العاملــة مــن الرجــال 
ــىل  ــهور ع ــدة 6 ش ــجن مل ــىل الس ــر ع ــددة فتقت ــا مش ــن ظروف ــي ال تتضم الت

األقــل والغرامــة. 
· وينــص القانــون الكويتــي بشــأن االتجــار عــىل عقوبــات بالســجن ملــدد 	
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تــرتاوح بــني 15 ســنة إىل الســجن املؤبــد. 
· وينــص قانــون لبنــان رقــم 164 عــام 2011 عــىل عقوبــة االتجــار الجني 	

والعمــل القــرسي بالســجن ملــدد تــرتاوح بني 5 ســنوات إىل 15 ســنة.
· ــرتاوح 	 ــة الســجن ملــدد ت ــات املغــريب عــىل عقوب ــون العقوب وينــص قان

بــني ســنة واحــدة إىل 3 ســنوات للعمــل القــرسي لألطفــال. وأيضــا، ينــص عــىل 
عقوبــة الســجن ملــدة 10 ســنوات أو الســجن املؤبــد للدعــارة القرسيــة ودعــارة 

األطفــال. 
· ــىل 	 ــخاص ع ــار باألش ــم االتج ــة جرائ ــامين ملكافح ــون الع ــص القان وين

ــنة. ــنوات إىل 15 س ــني 3 س ــرتاوح ب ــدد ت ــجن مل ــات بالس عقوب
· وينــص القانــون القطــري رقــم 15 عــام 2011 عــىل عقوبــات بالســجن 	

ملــدة ال تتعــدى 7 ســنوات، وعقوبــة الســجن ملــدة ال تتعــدى 15 ســنة لجرائــم 
االتجــار املصحوبــة بظــروف مشــددة.

· وينــص القانــون الســعودي عــام 2009 بشــأن مكافحــة جرائــم االتجــار 	
باألشــخاص عــىل عقوبــات تصــل إىل الســجن ملــدة 15 ســنة.

· وينــص قانــون العقوبــات يف تونــس عــىل عقوبــات بالســجن مــن ســنة 	
إىل ســنتني إلجبــار األطفــال عــىل التســول. وينــص قانــون العقوبــات عــىل الســجن 
ملــدة 5 ســنوات لدعــارة النســاء واألطفــال القرسيــة ، وملــدة 10 ســنوات لــألرس، 

أواالحتجــاز، أو التنــازل عــن شــخص للعمــل قــرسا. 
· ــىل 	 ــام 2006 ع ــم 51 ع ــدة رق ــة املتح ــارات العربي ــون اإلم ــص قان وين

ــد.  ــجن املؤب ــدة إىل الس ــنة واح ــدة س ــجن مل ــات بالس عقوب
· ــات تصــل إىل الســجن 	 ــات يف اليمــن عــىل عقوب ــون العقوب ــص قان وين

ملــدة 10 ســنوات ألي شــخص “يشــرتي، أو يبيــع، أو يقــدم هديــة، أو يتعامــل يف 
البــرش؛ وأي شــخص يجلــب إىل البلــد أو يصــّدر منهــا شــخصا بقصــد اســتغالله.”

· وعقوبــة اإلعــدام هــي جــزاء جرميــة االتجــار بالبــرش إذا أدت إىل وفــاة 	
الضحيــة وفقــا للــامدة 2 مــن قانــون الكويــت رقــم 91 عــام 2013 بشــأن مكافحــة 
االتجــار باألشــخاص وتهريــب املهاجريــن، ووفقــا للــامدة 8 مــن القانــون العراقــي. 
وينــص القانــون الســوداين لعــام 2014عــىل عقوبــات بالســجن ملــدة ال تقــل عــن 
ــادة 9 )2(  ــون يف امل ــص القان ــام ين ــالث ســنوات وال تتجــاوز عــرش ســنوات. ك ث
عــىل ان يعاقــب كل مــن يرتكــب جرميــة االتجــار بالبــرش بالســجن ملــدة ال تقــل 
عــن خمــس ســنوات وال تتجــاوز عرشيــن ســنة او االعــدام يف الظــروف املشــددة 
مبــا فيهــا: )أ( كان قــد انشــأ او اســس او انظــم او ادار جامعــة اجراميــة منظمــة 
اوتــوىل قيادتهــا او دعــا لالذمــام اليهــا؛ )ب( كان املجنــي عليــه انثــى او طفــل مل 
يبلــغ عمــره الثامنــة عــرش اومعــاق؛ )ج( ارتكبــت الجرميــة عــن طريــق االحتيــال 
او اســتعامل القــوة او التهديــد بالقتــل او بالتعذيــب البــدين او النفــي ؛ )د( وقــع 
الفعــل مــن شــخصني او اكــر او مــن شــخص يحمــل ســالحا؛ )ه( كان الجــاين زوجا 
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ــه؛  ــه ســلطه علي ــت ل ــه او كان ــه او فروعــه او ولي ــه او احــد اصول ــي علي للمجن
ــا اىل  ــن الضحاي ــرض اي م ــي؛ )ز( تع ــرب وطن ــع ع ــة ذات طاب ــت الجرمي )و( كان
االســتغالل الجنــي ، او نــزع االعضــاء ، او اســتخدم يف الدعــارة او اي فعــل مــن 
شــأنه اهانــة كرامــة االنســان؛ )ح( كان مرتكــب الجرميــة االتجــار بالبــرش موظفــا 
عامــا او مكلفــا بــاداء خدمــة عامــة وتــم ارتــكاب الجرميــة باســتغالل وظيفتــه او 
موقعــه؛ )ط( نتــج عــن الجرميــة مــوت او اصابــة الضحيــة بعاهــة مســتدمية او 

مبــرض ال يرجــى الشــفاء منــه. 

3-3 الــرشوع : تتضمــن الكثــري مــن قوانــني مكافحــة االتجــار النــص عــىل عقوبــات لألشــخاص 
الذيــن يرشعــون يف ارتــكاب جرميــة االتجــار بالبــرش. فتنــص املــادة 17 مــن قانــون قطــر عــىل 
عقوبــة الســجن ملــدة ال تتعــدى 3 ســنوات ألي شــخص يــرشع يف ارتــكاب الجرائــم املنصــوص 
عليهــا يف القانــون. وبعــض القوانــني األخــرى املكافحــة لالتجــار أكــر رصامــة حيــث تنــص عــىل 
تطبيــق العقوبــات نفســها عــىل األشــخاص الذيــن يرشعــون يف ارتــكاب جرميــة االتجــار مثلــام 
هــي مقــررة عــىل أولئــك الذيــن يرتكبونهــا بالفعــل. وتشــمل هــذه القوانــني قانــون اإلمــارات 
ــامن )املــادة 15(.  ــون ُع ــون الســعودية )املــادة 10(، وقان ــة املتحــدة )املــادة 8(، وقان العربي
ــبة  ــا بالنس ــن أحكام ــون ال يتضم ــت أن القان ــون الكوي ــة “ لقان ــة التنفيذي ــرشح “الالئح وت
للــرشوع واالشــرتاك الجنــايئ حيــث يتــم تطبيــق األحــكام العامــة املقــررة يف قانــون العقوبــات. 

ــات مغلظــة إذا كانــت  ــني عقوب ــات املغلظــة للظــروف املشــددة : تفــرض القوان 3-4 العقوب
مثــة ظــروف مشــددة:

· ــرش 	 ــام 2012 بشــأن مكافحــة االتجــار بالب ــون العــريب االسرشــادي ع ــص القان ين
عــىل تغليــظ العقوبــة يف حالــة الظــروف املشــددة. ففــي املــادة 3 مــن القانــون 

ــا تفــي إىل الظــروف املشــددة: ــة بصفته ــر الحــاالت التالي االسرشــادي ، تذك
ــيم أو - 1 ــاع أذى جس ــل أو بإيق ــد بالقت ــق التهدي ــل بطري ــب الفع إذا ارتك

ــدين أو نفــي، أو إذا ارتكــب الفعــل شــخص يحمــل ســالحا؛ ــب ب تعذي
إذا كان الجــاين زوجــا للضحيــة أو مــن أحــد أصولهــا أو فروعهــا أو ممــن - 2

لــه الواليــة أو الوصايــة عليهــا أو كان مســؤوال عــن مالحظتهــا أو تربيتهــا 
أو ممــن لــه ســلطة عليهــا؛

إذا كان الجــاين موظفــا عامــا أو مكلفــا بخدمــة عامــة وارتكــب جرميــة - 3
ــة؛ ــة العام ــة أو الخدم باســتغالل الوظيف

ــرض ال - 4 ــتدمية، أو مب ــة مس ــة بعاه ــة الضحي ــة إصاب ــن الجرمي ــج ع إذا نت
ــه؛ يرجــى الشــفاء من

إذا كان الضحية طفال أو من عدميي األهلية أو من ذوي اإلعاقة؛- 5
إذا ارتكبت الجرمية بواسطة جامعة إجرامية منظمة؛- 6
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إذا كانت الجرمية عابرة للحدود الوطنية.- 7

· وتتضمــن املــادة 2 مــن قانــون اإلمــارات العربيــة املتحــدة رقــم 51 عــام 2006 	
بشــأن مكافحــة جرائــم االتجــار بالبــرش الحــاالت عندمــا يرتكــب فعــل االتجــار 
موظــف عــام أو يســاعد عــىل ارتكابهــا، أو تكــون ذات طابــع عابــر للحــدود 
الوطنيــة، أو ترتكــب بواســطة جامعــة إجراميــة منظمــة، أو إذا ارتكــب 
ــا  ــد أقربائه ــة أو أح ــا زوج الضحي ــالحا، أو ارتكبه ــل س ــخص يحم ــة ش الجرمي
مــن األصــول أو الفــروع، أو إذا شــارك يف ارتكابهــا أكــر مــن شــخص، أو نتــج 

عنهــا إصابــة الضحيــة بــأذى جســيم أو ســببت أذى ألحــد املعاقــني.
· ــات الجزائــري عــام 1966 فريــدة يف جعلهــا 	 واملــادة 303 مــن قانــون العقوب

حالــة الضعــف لضحيــة االتجــار ظرفــا مشــددا؛ حيــث تــزاد عقوبــة الســجن 
ملــدة 3 إىل 10 ســنوات إىل عقوبــة الســجن ملــدة 5 إىل 15 ســنة وبغرامــة إذا 
اســتغل الجــاين “حالــة ضعــف الضحيــة بســبب عمرهــا ، أو مرضهــا، أو عــدم 
ــة  ــرة أو معروف ــروف ظاه ــذه الظ ــا أن ه ــة، طامل ــة أو العقلي ــا البدني قدرته

للجــاين.”
· ويشــري القانــون العراقــي رصاحــة أيضــا إىل “اســتغالل حالــة الضعــف أو 	

ــدد  ــا، يش ــادة 6(. وأيض ــددا )امل ــا مش ــا ظرف ــة” بكونه ــدى الضحي ــة ل الحاج
القانــون العقوبــة إذا ارتكبــت جرميــة االتجــار عــن طريــق االختطــاف و 

التعذيــب )املــادة 6(.

3-5 هــل ينبغــي تشــديد العقوبــة يف قضايــا االتجــار بالنســاء؟ : ليــس مثــة إجــامع عــىل مــا إذا 
كانــت العقوبــة تشــدد عندمــا تكــون الضحيــة أنثــى.

3-5-1 تنــص بعــض قوانــني االتجــار بالبــرش العربيــة عــىل أنــه قــد تشــدد العقوبــة إذا ارتكبت 
الجرميــة يف حــق طفــل، أو امــرأة، أو أحــد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة:

· ــة 	 ــأن مكافح ــي بش ــاون الخليج ــس التع ــون مجل ــن قان ــادة 4 م ــدد امل تش
االتجــار بالبــرش العقوبــة “ إذا ارتكبــت الجرميــة ضــد األطفــال، أوالنســاء، أو 

ــة.” ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــخاص م أش
· وباملثــل، تشــدد املــادة 4 مــن القانــون الســعودي العقوبــة “إذا ارتكبــت ضــد 	

ــد  ــت ض ــة “ أو “ إذا ارتكب ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــد م ــرأة ، أو أح ام
طفــل حتــى ولــو مل يكــن الجــاين عاملــا بكــون املجنــي عليــه طفــال.”

· وتنــص املــادة 8 مــن القانــون الســوري عــىل أن العقوبــة تشــدد “ إذا ارتكبــت 	
الجرميــة ضــد النســاء، أو األطفــال، أو أشــخاص مــن ذوي االحتياجــات 

ــة.” الخاص
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· وتنــص املــادة 4 مــن قانــون البحريــن عــىل أن الظــروف املشــددة تقــع عندمــا 	
تكــون الضحيــة “ دون الخامســة عــرشة مــن العمــر، أو أنثــى، أو مــن ذوي 

االحتياجــات الخاصــة.”
· ــار 	 ــة االتج ــديد عقوب ــىل تش ــه 7 )ب( )2( ع ــون األردين يف مادت ــص القان وين

بالبــرش     “ إذا كانــت الضحيــة أنثــى، أو حدثــا، أو واحــدا مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة.”

· وباملثــل، تشــدد املــادة 15 مــن القانــون القطــري العقوبــة “ إذا كان املجنــي 	
عليــه أنثــى، أو طفــال، أو مــن عدميــي األهليــة، أو ذوي اإلعاقــة.”

· وتشــدد املــادة 2 مــن قانــون الكويــت العقوبــة إذا كانــت ضحيــة االتجــار “ 	
طفــال، أو أنثــى، أو شــخصا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.”

·  كــام ينــص القانــون الســوداين يف املــادة 9 )2( )ب( عــىل ان يعاقــب كل مــن 	
يرتكــب جرميــة االتجــار بالبــرش بالســجن ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات 
وال تتجــاوز عرشيــن ســنة او االعــدام اذا “ كان املجنــي عليــه انثــى او طفــل 

مل يبلــغ عمــره الثامنــة عــرش اومعــاق”.

3-5-2  مثة قوانني أخرى تتبنى مقاربة مختلفة مثلام يبدو يف األمثلة التالية: 

· ــون 	 ــا مشــددا. ويصــل القان ــار بالنســاء ظرف ــون املــري االتج ــرب القان ال يعت
بالعقوبــة إىل الســجن املؤبــد فقــط “ إذا كان املجنــي عليــه طفــال، أو شــخصا 

مــن عدميــي األهليــة، أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.” 
· وباملثــل، ال تعتــرب املــادة 9 مــن القانــون الُعــامين االتجــار باإلنــاث بكونــه ظرفــا 	

مشــددا، غــري أنــه إذا كانــت الضحيــة طفــال أو شــخصا مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، فــإن عقوبــة املقــررة بالســجن ملــدة 3 إىل 7 ســنوات تشــدد لتكــون 

الســجن ملــدة 7 إىل 15 ســنة باإلضافــة إىل الغرامــة.  
· ويعتــرب القانــون اللبنــاين املــرأة الحامــل ضحيــة مســتضعفة ويشــدد العقوبــة 	

يف هــذه الحالــة فقــط )املــادة 1(.

3-5-3  قــد يعتــر املــرء تشــديد العقوبــة يف قضايــا االتجــار التــي تكــون الضحيــة فيهــا أنثــى 
مثــاال للتمييــز اإليجــايب املســموح بــه وفقــا للميثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان؛ حيــث تنــص 

املــادة 3 )3( منــه عــىل أن: 

ــات يف ظــل  الرجــل واملــرأة متســاويان يف الكرامــة اإلنســانية والحقــوق والواجب
التمييــز اإليجــايب الــذي أقرتــه الرشيعــة اإلســالمية والرشائــع الســاموية األخــرى 
ــة  ــح املــرأة. وتتعهــد تبعــا لذلــك، كل دول والترشيعــات واملواثيــق النافــذة لصال
طــرف باتخــاذ كل التدابــري الالزمــة لتأمــني تكافــؤ الفــرص واملســاواة الفعليــة بــني 
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الرجــال والنســاء يف التمتــع بجميــع الحقــوق الــواردة يف هــذا امليثــاق. 

3-6  مالحقــة الطلــب : تصمــت أغلــب قوانــني مكافحــة االتجــار بالنســبة ملشــرتي أو 
مســتخدم خدمــات ضحايــا االتجــار. وتنــص قوانــني قليلــة عــىل املالحقــة القضائيــة للزبــون 

ــار.  ــة االتج ــن ضحي ــية م ــات الجنس ــرتي الخدم ــذي يش ال

3-6-1 يف املــادة 9 )5( الخاصــة باملنــع ، ينــص بروتوكــول األمــم املتحــدة عــىل أن “ تعتمــد 
ــة أو  ــري التعليمي ــل التداب ــرى، مث ــري أخ ــة أو تداب ــري ترشيعي ــزز تداب ــراف أو تع ــدول األط ال
ــايئ واملتعــدد األطــراف مــن أجــل صــّد  ــة، بوســائل منهــا التعــاون الثن ــة أو الثقافي االجتامعي
الطلــب الــذي يحفــز جميــع أشــكال اســتغالل األشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال، التــي 

تفــي إىل االتجــار.”

3-6-2  والقانــون الســوري هــو القانــون العــريب الوحيــد الــذي ينــص عىل مســؤولية املشــرتين، 
أواملســتخدمني، أو الزبائــن. وتنــص املــادة 9 مــن القانــون الســوري رصاحــة عــىل أن أي شــخص 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــا م ــا أو معنوي ــح مادي ــار ويرتب ــل االتج ــم بفع ــىل عل ــون ع يك

ضحيــة االتجــار يكــون معرضــا للســجن ملــدة 6 شــهور إىل ســنتني باإلضافــة إىل الغرامــة. 
3-6-4  ينــص عــدد مــن القوانــني العربيــة عــىل مســؤولية الشــخص الــذي لديــه علــم بفعــل 
االتجــار وال يقــوم باإلبــالغ عنــه إىل الســلطات املختصــة. ورمبــا فــرست هــذه النصــوص عــىل 

انهــا تغطــي قضايــا الطلــب.

· ــة الســجن ملــدة مــن 6 	 ــون العــامين عــىل عقوب تنــص املــادة 11 مــن القان
شــهور إىل 3 ســنوات ألي شــخص يكــون عــىل علــم بجرميــة االتجــار ومل يبلــغ 

الســلطات املختصــة عنهــا.
· وينــص قانــون اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املــادة 3 عــىل عقوبــة الســجن 	

ملــدة ال تتجــاوز 5 ســنوات ألي شــخص يكــون عــىل علــم بجرميــة اتجــار وال 
يقــوم باإلبــالغ عنهــا إىل الســلطات املختصــة. 

· وتنــص املــادة 7 مــن القانــون الســعودي عــىل عقوبــة الســجن ملــدة تصــل 	
ــم املنصــوص  ــأي مــن الجرائ ــة ب ــن لديهــم معرف إىل ســنتني لألشــخاص الذي

عليهــا يف القانــون. 

3-7  مســؤولية الشــخص االعتبــاري : تنــص القوانــني املكافحــة لالتجــار يف الــدول العربيــة عــىل 
مســؤولية الشــخص االعتبــاري. فمثال:

· تنــص املــادة 10 مــن القانــون العــامين عــىل الحكــم بغرامــة ال تتجــاوز مائــة 	
ألــف ريــال عــىل  أي شــخصية اعتباريــة ترتكــب جرميــة االتجــار.
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· ــخصية 	 ــة للش ــة مامثل ــىل عقوب ــي ع ــون البحرين ــن القان ــادة 3 م ــص امل وتن
ــار.  ــف دين ــة أل ــاوز مائ ــة ال تتج ــة ، وهــي غرام االعتباري

· وينــص قانــون اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املــادة 7 عــىل غرامــة ال تتجــاوز 	
مائــة مليــون درهــم للهيئــة االعتباريــة التــي ترتكــب جرميــة االتجــار بالبــرش.

· وتنــص املــادة 11 مــن القانــون املــري عــىل أنــه “ يكــون الشــخص 	
ــات  ــن عقوب ــه م ــم ب ــا يحك ــاء مب ــن الوف ــن ع ــؤوال بالتضام ــاري مس االعتب
ماليــة وتعويضــات إذا كانــت الجرميــة قــد ارتكبــت مــن أحــد العاملــني بــه 
باســمه ولصالحــه، وتأمــر املحكمــة يف الحكــم الصــادر باإلدانــة بنــرش الحكــم 
ــار،  ــعتي االنتش ــني واس ــني يوميت ــاري يف جريدت ــخص االعتب ــة الش ــىل نفق ع
ــدة ال  ــاري مل ــخص االعتب ــاط الش ــف نش ــي بوق ــة أن تق ــوز للمحكم ويج

تجــاوز ســنة.”

3-8  فــرتة التقــادم : إن أحــد التحديــات التــي تواجــه رفــع دعــوى يف قضايــا االتجــار بالبــرش 
ــايل،  ــرب جرميــة االتجــار بالبــرش جنحــة. وبالت ــر تعت ــون الجزائ ــادم. ففــي قان هــو نظــام التق
ــع  ــادم 3 ســنوات. وم ــدة التق ــة ، تكــون م ــون اإلجــراءات الجنائي ــن قان ــامدة 8 م ــا لل ووفق
ذلــك، ينبغــي أن تنســحب اإلســتثناءات مــن نظــام التقــادم املتضمنــة يف املــادة 8 عــىل جرميــة 
االتجــار بالبــرش. وينــص هــذا اإلســتثناء عــىل أنــه “ ال تنقــي الدعــوى العامــة مبــرور الوقــت 
يف حــاالت الجنايــات والجنــح التــي تُعــّد أعــامال إرهابيــة أو تخريبيــة، مثــل الجرائــم املنظمــة 
ــادة 11 )5(  ــص امل ــدد، تن ــذا الص ــام.” ويف ه ــال الع ــالس امل ــاد، أو اخت ــة، أو الفس عربالوطني
مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، عــىل أن “ تحــدد كل 
دولــة طــرف يف إطــار قانونهــا الداخــي، عنــد االقتضــاء، مــدة تقــادم طويلــة تســتهل أثناءهــا 
اإلجــراءات الخاصــة بــأي جــرم مشــمول بهــذه االتفاقيــة، ومــدة أطــول عندمــا يكــون الجــاين 

املزعــوم قــد فــّر مــن وجــه العدالــة.”

ــون  ــق قان ــة يف تطبي ــة رئيس ــرش جرمي ــار بالب ــي إدراك أن االتج ــوال : ينبغ ــيل األم 3-9 غس
ــة لغســيل  ــني القامئ ــل القوان ــن خــالل تعدي ــا يحــدث هــذا اإلدراك م ــوال. ورمب غســيل األم
األمــوال أو بإضافــة نــص إىل قانــون مكافحــة االتجــار بالبــرش، مثلــام هــو الحــال مــع القانــون 

املــري: 

· ــيل 	 ــة غس ــق مبكافح ــام 2002 املتعل ــم 80 لع ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــتمل امل تش
ــاث.” ــور واإلن ــارة الذك ــم دع ــن “ جرائ ــة م ــاح املتحصل ــىل األرب ــوال ع األم

· ويضيــف القانــون 64 لعــام 2010 بشــأن مكافحــة االتجــار بالبــرش، االتجــار بالبــرش 	
بالنــص يف املــادة 14 عــىل أن “ تكــون الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون 
ــون غســيل األمــوال  ــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2 مــن قان ــم األصلي مــن الجرائ
ــكام  ــا أح ــة منه ــوال املتحصل ــل األم ــىل غس ــرسي ع ــام ي ــام 2002 ك ــم 80 لع رق
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القانــون املذكــور.”

3-10  حاميــة الشــهود: ال تتضمــن أي مــن القوانــني العربيــة عــىل أي نصــوص محــددة تختــص 
بحاميــة الشــاهد يف ســياق االتجــار بالبــرش، باســتثناء مــا يي:

· ــري 	 ــاء س ــهود أثن ــة الش ــىل حامي ــام 2010 ع ــم 64 ع ــري رق ــون امل ــص القان ين
اإلجــراءات القضائيــة  “ لتجنــب أي تأثــري عليهــم “ و”اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــري 

ــادة 23(.  ــم” )امل ــن هويته ــاح ع ــدم اإلفص لع
· ــة 	 ــة الالزم ــري الحامي ــاال “لتوف ــه مج ــادة 10 من ــي يف امل ــون العراق ــح القان ويفس

ــة  ــة ملكافح ــة املركزي ــادة 2 “ اللجن ــو امل ــا، تدع ــهود.” أيض ــم وللش ــي عليه للمجن
ــم.”  ــي عليه ــهود واملجن ــة الش ــبة ....لحامي ــري املناس ــرتاح التداب ــرش إىل “ اق ــار بالب االتج

· وينــص قانــون الجزائــر ملكافحــة الفســاد عــام 2006 عــىل معاقبــة أي شــخص يقــوم 	
بالرتويــع ، أو التهديــد ، أو االنتقــام بأيــة صــورة  مــن الشــاهد، أو الخبــري، أو املجنــي 
عليــه، أو أفــراد األرسة، أو األشــخاص القريبــني منهــم ، بالســجن ملــدة 6 شــهور إىل 

5 ســنوات وغرامــة. 

3-11  الواليــة القضائيــة : يطبــق القانــون عــىل املواطــن الــذي يرتكــب جرميــة االتجــار بالبــرش 
داخــل إقليــم الدولــة؛ غــري أن هنــاك بعــض اإلســتثناءات : 

· ــة إىل غــري املواطنــني الذيــن 	 ــه القضائي متــّد املــادة 16 مــن القانــون املــري واليت
ــن  ــن وســيلة م ــت الجرميــة عــىل م ــل االتجــار يف الخــارج إذا ارتكب ــون فع يرتكب
وســائل النقــل الجــوي أو الــربي أو املــايئ وكانــت مســجلة لــدى ج م ع أو تحمــل 
ــة أو  ــداد للجرمي ــم اإلع ــا؛ أو ت ــم مري ــم أو أحده ــي عليه ــا؛ أو كان املجن علمه
التخطيــط أو التوجيــه أو اإلرشاف عليهــا أو متويلهــا يف ج م ع ؛ أو ارتكبــت الجرميــة 
بواســطة جامعــة إجراميــة منظمــة متــارس أنشــطة إجراميــة يف أكــر مــن دولــة مــن 
بينهــا ج م ع ؛ أو كان مــن شــأن الجرميــة إلحــاق رضر بــأي مــن مواطنــي ج م ع  
أو املقيمــني فيهــا أو بأمنهــا أو بــأي مــن مصالحهــا يف الداخــل أو الخــارج؛ أو وجــد 

مرتكــب الجرميــة يف ج م ع  بعــد ارتكابهــا ومل يتــم تســليمه. 
· ــق 	 ــادة 25 بتطبي ــة يف امل ــدأ العاملي ــىل مب ــادي ع ــريب اإلسرتش ــون الع ــص القان وين

ــة : ــوال اآلتي ــني يف األح ــري املواطن ــىل غ ــون ع القان
·  1- إذا ارتكبــت الجرميــة عــىل مــن وســيلة مــن وســائل النقــل  الجــوي أو الــربي أو 	

املــايئ وكانــت مســجلة لــدى الدولــة أو تحمــل علمهــا؛
·  2- إذا كان الضحايا أو أحدهم يحمل جنسية الدولة؛	
·  3- إذا تــم اإلعــداد للجرميــة أو التخطيــط  أو التوجيــه أو اإلرشاف عليهــا أو متويلهــا 	

داخــل حــدود الدولة؛
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· ــة منظمــة متــارس أنشــطتها يف 	  4- إذا ارتكبــت الجرميــة بواســطة جامعــة إجرامي
أكــر مــن دولــة مــن بينهــا الدولــة؛

·  5- إذا وجد مرتكب الجرمية يف إقليم الدولة بعد ارتكابها ومل يتم تسليمه.	

· 4-  وضع الضحية يف الترشيع العريب ملكافحة االتجار بالبرش	
4-1  مجنــي عليــه أم ضحيــة ؟ : مــا هــو املصطلــح املناســب؟ مثــة تــردد مــن جانــب بعــض 
املرشعــني العــرب يف اســتخدام مصطلــح “ الضحيــة “ عنــد اإلشــارة إىل الشــخص الــذي تــم 
االتجــار بــه . فمثــال، يســتخدم القانــون املــري والقانــون العــامين والقانــون البحرينــي 
ــري  ــىل توف ــني ع ــذه القوان ــن ه ــص كل م ــه. وتن ــدال من ــه “ ب ــي علي ــح “ املجن مصطل

الحاميــة للمجنــي عليــه.

4- 2  تعريــف الضحيــة: تختلــف قوانــني العــامل العــريب املكافحــة لالتجــار يف تعريفهــا 
ــه.  ــي علي للمجن

· ــه “ 	 ــار بأن ــة االتج ــف ضحي ــد يف تعري ــار فري ــة االتج ــري ملكافح ــون امل القان
ــص  ــىل األخ ــوي ، وع ــادي أو معن ــرض ألي رضر م ــذي تع ــي ال ــخص الطبيع الش

الــرر البــدين أو النفــي أو العقــىل أو الخســارة االقتصاديــة.”
· ــا أو 	 ويعــرف القانــون العراقــي الضحيــة بأنــه “ شــخص طبيعــي عــاىن رضرا مادي

معنويــا نتيجــة لجرميــة منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.”
· وينــص القانــون اللبنــاين يف املــادة  586 )1( عــىل أن “ضحيــة االتجــار” تعنــي أي 	

شــخص طبيعــي ممــن كان موضــوع اتجــار باألشــخاص أو ممــن تعتــرب الســلطات 
املختصــة عــىل نحــو معقــول بأنــه ضحيــة اتجــار باألشــخاص بــرف النظــر عــام 

إذا كان مرتكــب الجــرم قــد ُعرفــت هويتــه أو قبــض عليــه أو حوكــم أو أديــن.”
·  ويختلــف القانــون الســوري ملواجهــة االتجــار بالنســبة إىل تأكيــده عــىل ضحيــة 	

االتجــار وليــس عــىل الجرميــة ذاتهــا، حيــث ينــص القانــون رصاحــة عــىل أهــداف 
القانــون ويحــدد أربعــة أهــداف: )أ( منــع ومكافحــة االتجــار باألشــخاص وإيــالء 
اهتــامم خــاص للنســاء واألطفــال ضحايــا هــذا االتجــار؛ )ب( حاميــة ضحايــا االتجار 
ومســاعدتهم وتقديــم الرعايــة املناســبة لهــم واحــرتام كامــل حقوقهــم اإلنســانية؛ 
)ج(تعزيــز التعــاون الــدويل يف مواجهــة مرتكبــي جرائــم االتجــار باألشــخاص؛  )د( 
إيجــاد أســاس ترشيعــي لثقافــة اجتامعيــة تســهم يف الوقايــة مــن هــذه الجرميــة 

وتحســن التعامــل مــع آثارهــا. 

4-3  درجــات متفاوتــة للحاميــة : لقــد اعرتفــت الــدول العربيــة يف قوانينهــا املكافحــة لالتجــار 
بحقــوق الضحايــا ولكــن بدرجــات متفاوتــة: 

· يضمــن القانــون املــري يف مــواده 22 و23 و25 الحقــوق التاليــة لضحايــا االتجــار:  	
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الحــق يف ســالمته الجســدية والنفســية واملعنويــة، والحــق يف صــون حريتــه 
ــه عــىل املعلومــات، والحــق يف االســتامع إىل  ــه، الحــق يف حصول الشــخصية وهويت
ــق يف  ــة، والح ــاعدة القانوني ــىل املس ــول ع ــق يف الحص ــة، والح ــهادته يف املحكم ش
الســالمة الشــخصية، والحــق يف العــودة إىل الوطــن، وحــق املــري ضحيــة االتجــار 
بالخــارج يف إعادتــه إىل مــر. وينــص القانــون املــري رصاحــة عــىل أن “ تكفــل 
ــة الظــروف املناســبة ملســاعدته  ــه، وتعمــل عــىل تهيئ ــة املجنــي علي ــة حامي الدول
ورعايتــه صحيــا ونفســيا وتعليميــا واجتامعيــا وإعــادة تأهيلــه ودمجــه يف املجتمــع 
يف إطــار مــن الحريــة والكرامــة اإلنســانية.” ومــن غــري الواضــح مــدى تبنــي القانــون 
املــري مبــدأ عــدم التمييــز بــني املواطــن وغــري املواطــن؛ غــري أن املــادة 26 تنــص 
عــىل أن “ توفــر الســلطات املختصــة برامــج للرعايــة، والتعليــم، والتدريــب، وإعــادة 

التأهيــل للضحايــا املريــني.” 
· ويصمت قانون اإلمارات العربية املتحدة متاما فيام يتعلق بحامية الضحايا.	
· ــا 	 ــة لضحاي ــري الحامي ــن تداب ــدد م ــىل ع ــن ع ــون البحري ــن قان ــادة 5 م ــص امل وتن

االتجــار التــي يجــب اتخاذهــا أثنــاء ســري إجــراءات التحقيــق واملالحقــة القضائيــة. 
ــة  ــرء القانوني ــوق امل ــري بحق ــة، أو التبص ــق يف املعرف ــري الح ــذه التداب ــمل ه وتش
بلغــة مفهومــة له/هــا، والحــق يف الحصــول عــىل الرعايــة الطبيــة والنفســية. وينــص 
ــه عــىل طبيــب مختــص إذا  ــون البحرينــي رصاحــة عــىل “عــرض املجنــي علي القان
طلــب هــو ذلــك، أو إذا تبــني أنــه بحاجــة إىل رعاية طبيــة أو نفســية .” وأيضا،يطلب 
ــة أو النفســية أو دور  ــل الطبي ــز التأهي ــه أحــد مراك ــي علي ــداع املجن ــون “إي القان

الرعايــة إذا تبــني أن حالتــه الطبيــة أو النفســية أو العمريــة تســتدعي ذلــك.”
· ــار 	 ــا االتج ــق ضحاي ــىل ح ــوري ع ــون الس ــن القان ــادة 15 )ه( م ــص امل ــا، تن أيض

ــا.”  ــة يفهمونه ــة “ بلغ ــم القانوني ــة بحقوقه ــات املتعلق ــىل املعلوم يف الحصــول ع
ــة، ومنهــا عــدم  ــا االتجــار الحــق يف الخصوصي ــون الســوري أن لضحاي ويقــرر القان
اإلفصــاح عــن أســامئهم، أواألماكــن التــي يتلقــون فيهــا الرعايــة، أو أيــة معلومــات 

أخــرى قــد تكشــف عــن هويتهــم. 
· وتوجــد نصــوص مامثلــة تكفــل حقــوق ضحايــا االتجــار يف قانــون الســعودية 	

ــة  ــة الطبي ــري الرعاي ــم توف ــد االقتضــاء، يت ــه عن ــص عــىل أن ــي تن ــادة 15، الت يف امل
ــة. ــم القانوني ــم بحقوقه ــار، وتبصريه ــا االتج ــية لضحاي والنفس

· وتنــص املــادة 5 مــن القانــون العــامين عــىل توفــري “الرعايــة الخاصــة أو اإليــواء “ و 	
الرعايــة الطبيــة والحاميــة لضحايــا االتجــار.

· ــا مــع أرسهــم. 	 ويدعوالقانــون العراقــي يف مادتــه 11 “ إىل ضــامن تواصــل الضحاي
وينــص القانــون عــىل وضــع احتياجــات األطفــال يف الحســبان. 

· ــخاص 	 ــار باألش ــة االتج ــأن مكافح ــام 2013 بش ــم 91 ع ــي رق ــون الكويت ــا القان أم
ــا،  ــة للضحاي ــري الحامي ــري تداب ــبة لتوف ــدا بالنس ــدود ج ــن فمح ــب املهاجري وتهري
ورمبــا كان ذلــك ألن القانــون يغطــي االتجــار والتهريــب، فرغــم أن الشــخص املتاجر 
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بــه يعتــرب ضحيــة تســتحق الحصــول عــىل حقــوق اإلنســان األساســية، فــإن الشــخص 
الــذي يتــم تهريبــه يعتــرب الشــخص الــذي بــدأ فعــل التهريــب وينبغــي إعادتــه إىل 
بلــده األصــي. وتشــري املــادة 12 مــن القانــون إىل مجــرد احالــة الضحايــا اىل الرعايــة 

الطبيــة واالجتامعيــة واإليــواء. 

ــادة 14  ــص امل ــس التعــاون الخليجــي : تن ــون النموذجــي ملجل ــة يف القان ــري الحامي 4-4  تداب
ــة الخــرباء املجتمعــة  ــه لجن ــذي أعدت ــون النموذجــي ملكافحــة االتجــار بالبــرش، ال مــن القان
بالريــاض يف 19-21 مــارس 2006، عــىل اتخــاذ عــدد مــن تدابــري الحاميــة أثنــاء ســري إجــراءات 

التحقيــق أواملقاضــاة. وتشــمل تدابــري الحاميــة مــا يــي:
· تبصري الضحية بحقوقه/ها بلغة ت/يفهمها	
· إتاحــة الفرصــة للضحيــة لبيــان وضعــه باعتباره/هــا ضحيــة اتجــار بالبــرش، 	

وكذلــك، وضعه/هــا القانــوين، والجســدي، والعقــي، واالجتامعــي
· عــرض الضحيــة عــىل طبيــب مختــص إذا كان الضحيــة يف حاجــة إىل رعايــة طبيــة 	

أو نفســية أو إذا طلــب/ت ذلــك. 
· ــواء إذا 	 ــز لإلي ــي، أو يف مرك ــي أو النف ــل الطب ــز للتأهي ــة يف مرك ــداع الضحي إي

ــك.  ــب ذل ــة تتطل ــية أو العمري ــة أو النفس ــا الطبي ــت حالته/ه كان
· إيداع الضحية يف دار إيواء عند الرورة، تكون معدة لهذا الغرض	
· توفــري الحاميــة للســالمة الشــخصية عــن طريــق إيــداع الضحيــة يف أحــد املراكــز 	

املخصصــة لهــذا الغــرض
· ضــامن أنــه يف حالــة “الــرورة” يبقــى الضحيــة يف الدولــة خــالل فــرتة التحقيــق 	

أو املحاكمــة، وتقــرر النيابــة العامــة أو املحكمــة املختصــة ذلــك. 

4-5  تحويــل الرتكيــز مــن التجريــم إىل الحاميــة يف القانــون النموذجــي الجديــد: كان 
ــط  ــم ومل يغ ــىل التجري ــارصا ع ــام 2006 ق ــي لع ــة النموذج ــدول العربي ــة ال ــون جامع قان
ــن  ــري تضم ــذ تداب ــة تتخ ــلطات املختص ــررت أن الس ــي ق ــادة 12، الت ــتثناء امل ــة، باس الحامي
ــا  ــم املنصــوص عليه ــن الجرائ ــالغ ع ــون باإلب ــن يقوم ــك الذي ــة أولئ ــة، وحامي ــة الضحي حامي
ــم، ومنهــم الشــهود،  ــك الجرائ ــم الــرر جــراء تل ــن أصابه ــك الذي ــة أولئ ــون، وحامي يف القان
والخــرباء، وأفــراد أرسهــم. ويغطــي القانــون النموذجــي لعــام 2012 يف مادتــه 29، الحاميــة 
وينــص رصاحــة عــىل الحقــوق التاليــة لضحيــة االتجار:الســالمة الطبيــة، والنفســية، والســالمة 
املعنويــة؛ والحريــة الشــخصية، والهويــة؛ والحــق يف املعلومــات؛ والحــق يف االســتامع إليه/هــا 

ــة .  ــة املؤقت ــة؛ واإلقام ــاعدة القانوني ــة؛ واملس يف املحكم

4-6  الرعايــة الطبيــة والنفســية: رغــم أن القوانــني املكافحــة لالتجــار قــد تختلــف يف تعريفهــا 
للضحيــة، فجميعهــا تقريبــا تنــص عــىل الحاميــة الطبيــة والنفســية للضحيــة: 
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· ــالمة 	 ــة والس ــري “الحامي ــىل توف ــري ع ــون القط ــن القان ــادة 5 م ــص امل تن
الجســدية والنفســية للمجنــي عليهم......والرعايــة الصحيــة والتعليميــة 
......وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع دول املجنــي عليهــم ، أو الــدول التــي 

ــة.” ــة دامئ ــا إقام ــون فيه يقيم
· ــة والســالمة 	 ــون الســعودي عــىل توفــري الحامي وتنــص املــادة 15 مــن القان

للضحيــة كلــام اقتضــت الــرورة. إضافــة إىل ذلــك، توفــر الســلطات املختصة 
ــد  ــل االجتامعــي عن ــادة التأهي ــة أوالنفســية، أو إع ــة الطبي ــا الرعاي للضحاي

الحاجــة. 
· ــاء ســري 	 ــة أثن ــة للضحي ــة معين ــري حامي ــىل توف ــامين ع ــون الع ــص القان وين

إجــراءات التحقيــق واملحاكمــة. وتنــص املــادة 5 عــىل تأمــني ســالمة الضحية، 
إذا اقتضــت الــرورة، وأيضــا، توفــري الرعايــة الطبيــة والنفســية. 

· وباملثــل، تنــص املــادة 5 مــن القانــون البحرينــي عــىل تأمــني الســالمة وأيضــا 	
توفــري الرعايــة الطبيــة أو النفســية.

· ــع 	 ــا م ــال الضحاي ــري اتص ــىل توف ــه 10 ع ــي يف مادت ــون العراق ــص القان وين
أرسهــم، ومــع أوطانهــم، ومــع منظــامت املجتمــع املــدين التــي تقــدم لهــم 
ــب،  ــرص العمــل ، والتدري ــري ف ــون أيضــا عــىل توف ــص القان املســاعدة. وين

ــا. ــم للضحاي والتعلي

4-7  الحق يف اإليواء: الحق يف اإليواء متضمن يف الكثري من القوانني:

· ــاون الخليجــي 	 ــس التع ــون النموذجــي ملجل ــن القان ــادة 15 )2( م ــزم امل تل
ــا االتجــار. ــأوى لضحاي ــري امل بتوف

· تنــص املــادة 5)5( مــن القانــون البحرينــي رقــم 1 عــام 2008 عــىل “ إيــداع 	
ــري  ــام بتوف ــه القي ــص ل ــأوى أو ......مرخ ــر امل ــاص يوف ــز خ ــة يف مرك الضحي

ســكن فيــه إذا تبــني أن الحالــة تســتدعي ذلــك.”
· ــون املــري رقــم 64 عــام 2010 عــىل 	 ــل، تنــص املــادة 24 مــن القان وباملث

الحــق نفســه.
· ــة 	 ــأن مكافح ــام 2009 بش ــون األردين لع ــن القان ــادة 7 م ــص امل ــا، تن أيض

ــأوى. ــة يف امل ــق الضحي ــىل ح ــرش ع ــار بالب االتج
· وتنــص املــادة 15)5( مــن املرســوم امللــي الســعودي رقــم م/40 عــام 2009 	

عــىل حــق ضحايــا االتجــار يف مســكن آمــن مثــل دور اإليــواء. 

4-8  الحــق يف اإلقامــة: لقــد ســارت قوانــني البحريــن، وعــامن، والســعودية عــىل نهــج القانــون 
النموذجــي ملجلــس التعــاون الخليجــي يف النــص عــىل اتخــاذ تدابــري لحاميــة ضحايــا االتجــار؛ 
غــري أن القوانــني الثالثــة تختلــف بالنســبة لحــق ضحيــة االتجــار يف اإلقامــة يف بلــد املقصــد. 
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ــون  ــة االتجــار هــذا الحــق. وتنــص املــادة 15)7( مــن القان ــح ضحي ــون العــامين ال مين فالقان
الســعودي عــىل أنــه “ إذا كان املجنــي عليــه أجنبيــا وكانــت هنــاك رضورة لبقائــه يف اململكــة، 
ــة  ــام أو املحكم ــاء الع ــة، فلإلدع ــق أو املحاكم ــراءات التحقي ــري يف إج ــاء الس ــل أثن أو العم

املختصــة تقديــر ذلــك.”
ووفقــا للــامدة 7 مــن القانــون البحرينــي، يجــب عــىل وزيــر التنميــة االجتامعيــة إنشــاء لجنــة 

تســمى “ لجنــة  تقييــم وضعيــة الضحايــا األجانــب لالتجــار بالبــرش”. وتنــص املــادة عــىل: 

للجنــة أن تطلــع عــىل كافــة التقاريــر املتعلقــة باملجنــي عليــه ولهــا ســامع أقوالــه 
أو مــن ميثلــه قانونــا . وتختــص اللجنــة مبــا يــي:

تنفيذ البند )7( من املادة الخامسة من هذا القانون؛- 1
ــي - 2 ــه األص ــه إىل موطن ــي علي ــادة املجن ــة إلع ــع وزارة الداخلي ــيق م التنس

ــة أخــرى  ــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته ، أو إىل محــل إقامتــه بأيــة دول بالدول
ــك؛ ــب ذل ــى طل مت

ــة - 3 ــه يف اململك ــي علي ــاء املجن ــض لبق ــة مقت ــد مث ــا إذا كان يوج ــة مب التوصي
ــة إىل  ــه مــن العمــل، وترفــع هــذه التوصي ــة مبــا ميكن وتوفيــق أوضاعــه القانوني
وزيــر الداخليــة العتامدهــا، وتخضــع تلــك التوصيــة حــال اعتامدهــا للمراجعــة 

ــذات اإلجــراءات كل ســتة أشــهر كحــد أقــى. ب

وتتطلــب املــادة 5 مــن القانــون البحرينــي اتخــاذ إجــراءات معينــة أثنــاء مرحلــة التحقيــق أو 
إجــراءات املحاكمــة بالنســبة لجرميــة االتجــار بالبــرش. فعــىل ســبيل املثــال، يجــب مخاطبــة 
رئيــس اللجنــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 7 مــن هــذا القانــون إذا كان املجنــي عليــه أجنبيــا 
وتبــني أنــه بحاجــة إىل العمــل ، وذلــك إلزالــة مــا قــد يعرتضــه مــن معوقــات يف هــذا الشــأن. 
ويقــدم القانــون تفصيــال أكــر إذ إنــه يعطــي اللجنــة الســلطة للنظــر يف احتياجــات الضحيــة 
بالنســبة إىل إعادتــه إىل بلــده األصــي أو إلحاقــه بعمــل إذا كان مــن الــروري بقــاء الضحيــة 
يف البحريــن ملــدة أطــول؛ غــري أن هــذه التوصيــة بالعمــل تخضــع للمراجعــة كل ســتة أشــهر 

عــىل األقــل. 

وتختلــف الترشيعــات يف الــدول األخــرى يف مســألة اإلقامــة. فقانــون العــراق ، يف املــادة 11، 
ينــص عــىل “تســهيل” إقامــة الضحيــة يف العــراق وذلــك مبنحه/هــا تأشــريات دخــول وإقامــة 
ــون املــري بالنســبة للوضــع  ــت مثــة رضورة. ويصمــت القان ــق ســفر إذا كان وإصــدار وثائ
الخــاص بإقامــة ضحيــة االتجــار؛ غــري أن “الالئحــة التنفيذيــة” للقانــون، يف املــادة 18، تنــص 
ــق  ــامن ح ــة لض ــري الالزم ــذ التداب ــة تتخ ــلطات املختص ــرر أن الس ــض، وتق ــم مناق ــىل حك ع

ــا االتجــار بالبــرش يف الحصــول عــىل إقامــة دامئــة يف مــر.  ضحاي

4-9 حق الضحية يف الحصول عىل تعويض: تتبع قوانني البلدان مناذج مختلفة.
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ــة أن  ــة الجرمي ــتطيع ضحي ــريب ، يس ــع الع ــة يف الترشي ــاف العام ــد اإلنص ــا لقواع 4-9-1 وفق
ــال: ــض . فعــىل ســبيل املث ــا التعوي ــة يلتمــس فيه ــم دعــوى مدني يقي

· ينــص قانــون األردن عــىل أن الشــخص “ الــذي أصابــه رضر بســبب إحــدى الجرائــم 	
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ميكنــه أن يســعى للحصــول عــىل تعويــض وفقــا 

للمبــادئ العامــة للقوانــني القامئــة.” 
· ــا 	 ــام 2009، ضحاي ــري ع ــة الجزائ ــراءات الجنائي ــون اإلج ــن قان ــادة 3 م ــح امل متن

الجرميــة الحــق يف إقامــة دعــوى مدنيــة، وتقــرر املــادة 239 أن أي شــخص يرغــب 
ــة  ــة جناي ــه ضحي ــادة 3 ، ويدعــي كون ــذي متنحــه إياهــا امل يف اســتخدام الحــق ال
أو جنحــة، يســتطيع أن يقيــم دعــوى مدنيــة يف نفــس الجلســة التــي تجــرى فيهــا 
ــه رضر نتيجــة إلحــدى  ــذي يصيب ــة. أيضــا، الشــخص ال بالفعــل اإلجــراءات الجنائي
ــا تعويضــا وفقــا  ــة يطلــب فيه ــة منفصل ــم دعــوى مدني ــم يســتطيع أن يقي الجرائ
للــامدة 124 مــن القانــون املــدين الجزائــري، الــذي ينــص عــىل أن أي فعــل يســبب 

ــض.  رضرا آلخــر يســتدعي التعوي
· وينــص القانــون القطــري يف املــادة 10 عــىل أنــه عــىل املحكمــة الجنائيــة املختصــة 	

بنظــر الدعــوى الجنائيــة الناشــئة عــن جرميــة اتجــار بالبــرش الفصــل يف موضــوع 
الدعــوى املدنيــة الناشــئة عــن هــذه الجرميــة.

4-9-2  ومثــة منــوذج آخــر للتعويــض يتطلــب أن تقــوم الدولــة بإنشــاء صنــدوق. وتنــص املــادة 
ــؤول  ــار “ و”ت ــا االتج ــاعدة ضحاي ــدوق “ ملس ــأ صن ــىل أن ينش ــري ع ــون امل ــن القان 27 م
ــوال  ــون، واألم ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص ــا يف الجرائ ــي به ــات املق ــة الغرام حصيل
واألدوات ووســائل النقــل التــي يحكــم مبصادرتهــا إىل الصنــدوق مبــارشة. وللصنــدوق أن يقبــل 

التربعــات واملنــح والهبــات مــن الجهــات الوطنيــة واألجنبيــة.”

ــام 2012 عــىل إنشــاء  ــة النموذجــي ع ــدول العربي ــة ال ــون جامع ــن قان ــادة 36 م ــص امل وتن
صنــدوق “ ملســاعدة ضحايــا االتجــار بالبــرش....]و[ ويتــوىل تقديــم املســاعدات املاليــة للضحايا 
ممــن لحقــت بهــم أرضار ناجمــة عــن أي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.” 
وإضافــة إىل ذلــك “ تــؤول حصيلــة الغرامــات املقــي بهــا يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هذا 
القانــون ، واألمــوال واألدوات ووســائل النقــل التــي يحكــم مبصادرتهــا إىل الصنــدوق مبــارشة، 
وللصنــدوق أن يقبــل التربعــات واملنــح والهبــات مــن الجهــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة.” 

ــرش يف  ــة االتجــار بالب ــة يف ســامعه يف املحكمــة: ينبغــي أن يكــون لضحي 4-10  حــق الضحي
ــذ هــذا  ــة. ويتطلــب تنفي ــة واملدني ــع مراحــل اإلجــراءات الجنائي ــه خــالل جمي االســتامع إلي
ــار،  الحــق كــام تقــرره املــادة 23 مــن القانــون املــري، أن تؤخــذ آراء الضحيــة بعــني االعتب
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ــام.”  ــتعانة مبح ــق يف االس ــص الح ــىل األخ ــة، وع ــاعدة القانوني ــق يف املس ــا  الح وأن “ له/ه
ــك طبقــا  ــا وذل ــدب له/هــا محامي ــة العامــة أو املحكمــة املختصــة أن تن ويجــب عــىل النياب
للقواعــد املقــررة يف قانــون اإلجــراءات الجنائية.وينبغــي أن تتخــذ املحكمــة مــن اإلجــراءات 
مــا يكفــل توفــري الحاميــة للمجنــي عليــه وأيضــا حاميــة أي مــن الشــهود الذيــن يشــهدون 
لصالــح الضحيــة . ويتطلــب القانــون أيضــا تبصــري الضحيــة بحقوقه/هــا باإلجــراءات اإلداريــة 

ــة.  ــة ذات الصل ــة والقانوني والقضائي

4-11  مبــدأ عــدم معاقبــة ضحيــة االتجــار : إن مبــدأ عــدم معاقبــة ضحيــة االتجــار مذكــور يف 
أربعــة قوانــني فقــط، إذ تنــص تلــك القوانــني رصاحــة عــىل أنــه ينبغــي عــدم معاقبــة ضحيــة 

االتجار. 

· ينــص القانــون املــري فقــط عــىل عــدم مبــدأ انعــدام املســؤولية الجنائيــة لضحيــة 	
جرميــة االتجــار بالبــرش. فتنــص املــادة 21 عــىل أنــه “ ال يعــّد املجنــي عليــه مســؤوال 
ــأت أو  ــى نش ــرش مت ــار بالب ــم االتج ــن جرائ ــة م ــن أي جرمي ــا ع ــا أو مدني جنائي
ارتبطــت مبــارشة بكونــه مجنيــا عليــه.” ومــن ثــم، يطبــق القانــون املــري مبــدأ 
ــه  ــذي ارتكب ــل ال ــني الفع ــة الســببية ب ــىل العالق ــال ع ــب دلي ــذي يتطل الســببية ال

ضحيــة االتجــار وفعــل االتجــار ذاتــه.
· ويظهــر نــص مطابــق يف املــادة 4 مــن القانــون القطــري حيــث يقــرر أن “ الضحيــة 	

ال تخضــع للمســؤولية الجنائيــة أو املدنيــة يف جرائــم االتجــار بالبــرش متــى نشــأت 
هــذه الجرميــة أو ارتبطــت مبــارشة بكونــه مجنيــا عليــه.” فضــال عــن ذلــك، تســتثني 
املــادة 25 مــن القانــون القطــري بصــورة محــددة الضحيــة مــن جميــع العقوبــات 
املنصــوص عليهــا يف القانــون 4 عــام 2009 بالنســبة ملخالفــة األجانــب قوانــني 

الدخــول واإلقامــة والكفالــة . 
· ــن 	 ــى م ــىل أن “ يعف ــاين ع ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــادة 586 )8( م ــص امل وتن

العقــاب املجنــي عليــه الــذي يثبــت أنــه أُرغــم عــىل ارتــكاب أفعــال معاقــب عليهــا 
يف القانــون أو خالــف رشوط اإلقامــة أو العمــل.” وبذلــك، يتبنــى القانــون اللبنــاين 

معيــار االكــراه أو اإلرغــام. 
· وباملثــل،  متنــح املــادة 12 )أ( مــن القانــون األردين النيابــة العامــة ســلطة التوقــف 	

عــن مواصلــة التحقيــق واملالحقــة القضائيــة لضحيــة االتجــار عــن أي مــن الجرائــم 
ــه تجــدر مالحظــة أن هــذه الســلطة  ــون االتجــار. غــري أن ــا يف قان املنصــوص عليه

تقديريــة وال ينــص عــىل أي توجيــه بشــأن متــى ينبغــي مامرســتها. 
· ويطبــق قانــون جامعــة الــدول العربيــة اإلسرتشــادي املبــدأ الخــاص بجرائــم االتجــار 	

بالبــرش. فتنــص املــادة 27 عــىل أنــه “ ال يعــٌد الضحيــة مســؤوال جنائيــا أو مدنيــا عن 
أي جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون متــى نشــأت أو ارتبطــت 
مبــارشة بكونــه ضحيــة.” وتنــص املــادة 28 عــىل أن الضحايــا “ يعفــون مــن جميــع 
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العقوبــات املقــررة عــن مخالفــة قوانــني الهجــرة والجنســية واإلقامــة متــى ارتبطــت 
مبــارشة بكونــه ضحيــة.”

4-12  مصالــح الضحيــة أم حقــوق الضحيــة: يكفــل بروتوكــول األمــم املتحــدة اتخــاذ تدابــري 
الحاميــة ملســاعدة ضحايــا االتجــار باألشــخاص.

4-12-1- املعجــم اللغــوي يف بروتوكــول األمــم املتحدة:تدعــو املــادة 6 مــن بروتوكــول األمــم 
ــا يتيحــه  ــدر م ــك” و” بق ــي ذل ــي تقت ــه “ يف الحــاالت الت ــدول األطــراف إىل أن املتحــدة ال
قانونهــا الداخــي” إىل أن تحــرص عــىل صــون الحرمــة الشــخصية لضحايــا االتجــار باألشــخاص 
وهويتهــم. وإضافــة إىل ذلــك، تقــرر املــادة 6 أن كل دولــة “ تنظــر” يف توفــري الرعايــة الطبيــة 
ــامت  ــة ومنظ ــري الحكومي ــامت غ ــع املنظ ــاون م ــبة” تتع ــاالت املناس ــية، و” يف الح والنفس
ــدية  ــالمة الجس ــامن الس ــد “ لض ــرف الجه ــة ط ــذل كل دول ــرى. و”تب ــدين األخ ــع امل املجتم
ــر .....يف  ــرف “تنظ ــة ط ــادة 7 أن كل دول ــرر امل ــا. وتق ــىل أراضيه ــم ع ــال بقائه ــا ح للضحاي
الحــاالت التــي تقتــي ذلــك” يف اعتــامد تدابــري ترشيعيــة أو تدابــري أخــرى مناســبة تســمح 
ــة أو دامئــة. وتقــرر املــادة 9  ــد بصفــة مؤقت ــا االتجــار باألشــخاص بالبقــاء داخــل البل لضحاي
ــام بإجــراء البحــوث  ــة طــرف “ تســعى”  إىل القي مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة أن كل دول
ــخاص،  ــار باألش ــة االتج ــة ملكافح ــة واالقتصادي ــادرات االجتامعي ــة، واملب ــالت اإلعالمي ، والحم
ــارص األخــرى للمجتمــع  ــة والعن والتعــاون ، حســب االقتضــاء، مــع املنظــامت غــري الحكومي

املــدين. 

4-12-2  طبيعــة التزامــات الدولــة وفقــا لربوتوكــول األمــم املتحــدة : متيــز “ املبــادئ 
الترشيعيــة التوجيهيــة إلنفــاذ بروتوكــول األمــم املتحــدة “ بــني “ التدابرياإللزاميــة “ و” التدابــري 
االختياريــة”  التــي يجــب عــىل الدولــة اتخاذهــا لتتســق مــع أحــكام بروتوكــول األمــم املتحــدة 

؛ غــري أنــه ينبغــي عــىل املــرء أن يضــع مــا يــي يف االعتبــار عنــد تفســري هــذه االلتزامــات: 

· ــاعدة 	 ــة ومس ــة بحامي ــدة الخاص ــم املتح ــول األم ــكام بروتوك ــري أح ــي تفس ينبغ
ــك االتجــار  ــا ذل ــة ضحاي ــا األســايس  وهــو “ حامي ــا االتجــار يف ضــوء غرضه ضحاي

ــادة 2(.  ــانية” )امل ــم اإلنس ــل لحقوقه ــرتام كام ــع اح ــاعدتهم م ومس
· ينبغــي تفســري أحــكام بروتوكــول األمــم املتحــدة بصــورة تتســق مــع االتفاقيــة األم 	

ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عربالوطنيــة مثلــام هــو مقــرر يف املــادة 1 التــي تقــرر 
أن “ هــذا الربوتوكــول يكمــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة 
عربالوطنيــة. ويكــون تفســريه مقرتنــا باالتفاقيــة.” ووفقــا للــامدة 25 مــن االتفاقيــة 
األم “ تتخــذ كل دولــة طــرف تدابــري مالمئــة يف حــدود امكانياتهــا لتوفــري املســاعدة 

والحاميــة لضحايــا الجرائــم املشــمولة بهــذه االتفاقيــة.” 
· ينبغــي أن تفــرس أحــكام بروتوكــول األمــم املتحــدة يف ضــوء القانــون الــدويل 	

لحقــوق اإلنســان. ويف هــذا الصــدد، تنــص املــادة 14 مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة 
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عــىل أنــه “ ليــس يف هــذا الربوتوكــول مــا ميــس بحقــوق والتزامــات ومســؤوليات 
ــدويل  ــاين ال ــون اإلنس ــك القان ــا يف ذل ــدويل، مب ــون ال ــى القان ــراد مبقت ــدول األف ال

ــوق اإلنســان.” ــدويل لحق ــون ال والقان
· ويف جميــع األحــوال، تفــرض أحــكام بروتوكــول األمــم املتحــدة “ التزامــات “ عــىل 	

الــدول باتخــاذ التدابــري الروريــة لحاميــة ضحايــا االتجــار ومنــع أفعــال االتجــار؛ 
ويف جميــع األحــوال، هــذه االلتزامــات واجبــة التنفيــذ. وبالتــايل، ليــس مــن الدقــة 
التامــة القــول، كــام هــو مقــرر يف “ الدليــل الترشيعــي” عنــد تفســري املــادة 7، إنــه 

“ ليــس مثــة إلــزام بترشيــع إجــراءات تخــص وضــع الضحيــة.”
· ومــن ثــم، هــذه االلتزامــات ليســت مجــرد توصيــات ، تقابلهــا “حقــوق” لضحايــا 	

االتجــار. وإضافــة إىل ذلــك، هــذه االلتزامــات جميعهــا إجباريــة عــىل الــدول حتــى 
لــو كانــت ذات طبيعــة مختلفــة. وأي تفســري آخــر ســيجرد بروتوكــول األمــم 
ــذي وضــع  ــه ال ــى وســيقي عــىل الغــرض ذات ــوى ذي معن ــن أي محت املتحــدة م

ــه الربوتوكــول. مــن أجل

4-12-3  االعــرتاف بحقــوق الضحيــة يف القوانــني العربيــة: إن بعــض القوانــني العربيــة رصيحــة 
ــة أن  ــىل الدول ــب ع ــا يج ــا حقوق ــار بصفته ــا االتج ــة لضحاي ــد املمنوح ــرتاف بالفوائ يف االع
تكفلهــا. فعــىل ســبيل املثــال، تنــص املــادة 23 مــن القانــون املــري عــىل “ كفالــة الحقــوق 
اآلتيــة للمجنــي عليــه:” ....” الحــق يف ســالمته الجســدية والنفســية واملعنويــة”؛ و”الحــق يف 
ــة  ــة والقانوني ــراءات اإلداري ــريه باإلج ــق يف تبص ــه”؛ و”الح ــخصية وهويت ــه الش ــون حرمت ص
ــراءات  ــل اإلج ــع مراح ــالل جمي ــه ....خ ــتامع إلي ــق يف االس ــة؛” و”الح ــة ذات الصل والقضائي
الجنائيــة؛” و”الحــق يف املســاعدة القانونيــة.” وباملثــل، تنــص املــادة 6 مــن قانــون قطــر عــىل 

ــا.” أن “ تتعهــد الســلطات املختصــة بتوفــري .......الحقــوق للضحاي

5-   إيجاد دور للمجتمع املدين لتعزيز تنفيذ ترشيع االتجار بالبرش

ــع الفعــال  ــدويل : إن الترشي ــزام ال ــدول بالتعــاون مــع املجتمــع املــدين : اإللت ــزام ال 5-1  إلت
ملكافحــة االتجــار بالبــرش البــد أن ينــص عــىل إنشــاء فريــق عمــل مــن هيئــات متعــددة 
تقــوم بتنســيق جهــود الحكومــة وتــرشف عــىل إنفــاذ القانــون. والســؤال الصعــب هــو ما 
إذا كان ينبغــي عــىل هــذه اللجنــة أن تفســح املجــال ملشــاركة املنظــامت غــري الحكوميــة 
والعنــارص األخــرى للمجتمــع املــدين. ويف الترشيــع ملكافحــة االتجــار بالبــرش، اليكــون دور 
املجتمــع املــدين يف تزويــد الضحايــا بالحاميــة املناســبة واضحــا دامئــا. ويضــع بروتوكــول 
ــع  ــدول م ــاون ال ــدول يف تع ــر ال ــب ان تنظ ــاون” يتطل ــا بالتع ــدة “التزام ــم املتح األم
املنظــامت غــري الحكوميــة والعنــارص األخــرى للمجتمــع املــدين. ووفقــا للامدتــني 6 و9 
مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة، تتخــذ الــدول األطــراف التدابــري املناســبة للحاميــة واملنــع 
وذلــك بالتعــاون مــع املجتمــع املــدين. ويصبــح الســؤال: كيــف يتنــاول الترشيــع العــريب 
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هــذا االلتــزام؟ 

ــرش:  ــار بالب ــة االتج ــريب ملكافح ــع الع ــدين يف الترشي ــع امل ــود دور للمجتم ــدم وج 5-2  ع
ــدين: ــع امل ــدور املجتم ــبة ل ــة بالنس ــني العربي ــب القوان ــت أغل تصم

· بينــام ينــص القانــون النموذجــي ملجلــس التعــاون الخليجــي عــىل 	
ــات  ــني وهيئ ــاه التنســيق ب ــة، يصمــت تج ــات الدول ــني هيئ التنســيق ب
ــادة 16 عــىل إنشــاء  ــص امل ــة هــذه وأعضــاء املجتمــع املــدين. وتن الدول
» لجنــة وطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص« تكــون مهمتهــا )أ( منــع 
ومكافحــة االتجــار بالبــرش؛ )ب( حاميــة ضحايــا االتجــار باألشــخاص مــن 
ــة وترصــد وضعهــم؛ )ج( إعــداد البحــوث،  ــا لالتجــار ثاني الوقــوع ضحاي
ــة  ــادرات اجتامعي ــة، ومب ــالت إعالمي ــام بحم ــات، والقي ــع املعلوم وجم
واقتصاديــة ملنــع ومكافحــة االتجــار باألشــخاص؛ )د( التنســيق مــع 
ــة باالتجــار  ــات املتعلق ــات واإلحصائي ــة بالنســبة للمعلوم ــات الدول هيئ

ــخاص.  باألش
· ــة املتحــدة 	 ــون اإلمــارات العربي ــل، تجعــل املــادة 13 )4( مــن قان وباملث

رقــم 51 عــام 2006 بشــأن مكافحــة جرائــم االتجــار بالبــرش مــن مهــام 
“ اللجنــة الوطنيــة” التنســيق      “ بــني مختلــف أجهــزة الدولــة املعنيــة 
مــن وزارات ودوائــر ومؤسســات وهيئــات فيــام يتعلــق مبكافحــة االتجــار 
بالبــرش،” غــري أن القانــون ال يشــري إطالقــا إىل املنظــامت غــري الحكوميــة.

· وتنــص املــادة 23 مــن القانــون العــامين عــىل أن تقــوم “ اللجنــة الوطنيــة 	
ملكافحــة االتجــار باألشــخاص” بالتنســيق بــني جميــع الســلطات الوطنيــة 
املختصــة والهيئــات واملنظــامت الدوليــة املختصــة لوضــع الضوابــط 
واإلجــراءات التــي تكفــل مكافحــة جرميــة االتجــار بالبــرش عربالوطنيــة.”

· وتخــول املــادة 5)7( مــن القانــون األردين “اللجنــة الوطنيــة للحاميــة مــن 	
ــع الجهــات الرســمية وغــري  االتجــار بالبــرش” ســلطة التعــاون مــع جمي
الرســمية لتنفيــذ برامــج التعــايف الجســدي والنفــي واالجتامعــي الالزمــة 
للمجنــي عليهــم واملترريــن مــن جرائــم االتجــار بالبــرش واإلرشاف عــىل 
إيوائهــم يف أماكــن منشــأة أو معتمــدة لهــذه الغايــة. وال يوجــد أي متثيــل 

ألي مــن املنظــامت غــري الحكوميــة يف اللجنــة الوطنيــة. 
· ــة 	 ــام اللجن ــن مه ــىل ان م ــوداين ع ــون الس ــن القان ــادة 5 م ــص امل وتن

ــمية  ــات الرس ــني “الجه ــيق ب ــرش التنس ــار بالب ــة االتج ــة ملكافح الوطني
وغــري الرســمية املعنيــة مبنــع جرائــم االتجــار بالبــرش  مبــا يف ذلــك مــن 
اجــراءات لتســيري عــودة الضحايــا اىل اوطانهــم” ، و”التعــاون مــع الجهات 
الرســمية وغــري الرســمية لتنفيــذ الربامــج الالزمــة للتعــايف الجســدي 
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الجســدي والنفــي واالجتامعــي للضحايــا” ، و “املشــاركة مــع الجهــات 
املعنيــة يف الدولــة يف املؤمتــرات واملنتديــات الدوليــة االقليميــة املتعلقــة 
مبكافحــة االتجــار بالبــر وابــراز توجــه الدولــة وسياســاتها تجــاه هــذه 

ــائل” .  املس
· وأيضــا، يســكت القانــون الســعودي عــن ذكــر أي دور للمنظــامت غــر 	

ــة.  الحكومي
· ويف البحريــن، تســتلزم املــادة 8 مــن القانــون بشــأن االتجار بالبر إنشــاء 	

“ اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص” وتختــص بالتنســيق بــن 
أجهــزة الدولــة، لكنهــا ال تشــر إىل التنســيق مــع املجتمــع املــدين. ورغــم 
ــدين ،  ــع املجتمــع امل ــة ال تشــمل التنســيق م ــة البحريني ــام اللجن أن مه
ــيح  ــة ترش ــة االجتامعي ــر التنمي ــن وزي ــل م ــب بالفع ــون يطل ــإن القان ف
ممثلــن لثــاث جمعيــات أهليــة ليكونــوا أعضــاء يف اللجنــة؛ وهــذا 

منــوذج ملشــاركة املجتمــع املــدين يســتحق اإلشــادة بــه. 
· وباملقارنــة، تنــص املــادة 2 مــن القانــون العراقــي عــى إنشــاء “ اللجنــة 	

العليــا ملكافحــة االتجــار بالبــر”، ومــن مهامهــا “ القيــام بحمــات توعية 
وتثقيــف للتحذيــر مــن مخاطــر االتجــار بالبــر بالتعــاون مــع منظــامت 

املجتمــع املــدين واملؤسســات األكادمييــة والدينيــة ومراكــز البحــوث.” 
· واملــادة 15 مــن القانــون الســوري أكــر وضوحــا بالنســبة لــدور املجتمــع 	

ــة  ــر الكفيل ــة التداب ــلطات املعني ــذ الس ــرر أن “ تتخ ــث تق ــدين حي امل
ــى  ــد املقت ــاون عن ــا االتجــار .....بالتع ــة املناســبة لضحاي ــر الحامي بتوف
مــع املؤسســات الرســمية واملنظــامت الشــعبية والنقابــات والجمعيــات 

ــة.” ــة ذات الصل األهلي
· ــة 	 ــر الحكومي ــات غ ــري إىل املؤسس ــون امل ــدة يف القان ــارة الوحي واإلش

متضمنــة يف املــادة 26 ، التــي تنــص عــى أن “ تقــوم الســلطات املختصــة 
بتوفــر برامــج رعايــة وتعليــم وتدريــب وتأهيــل للمجنــي عليهــم 
ــة.” ــر الحكومي ــة أو غ ــات الحكومي ــال املؤسس ــن خ ــواء م ــن س املري

ــون االتجــار بالبــر؟ تنــص املــادة 9 مــن بروتوكــول األمــم  5-3  هــل املنــع جــزء مــن قان
املتحــدة  عــى اآليت: 

· ــن 	 ــاملة م ــرى ش ــر أخ ــج وتداب ــات وبرام ــراف سياس ــدول األط ــع ال تض
أجــل )أ( منــع ومكافحــة االتجــار باألشــخاص؛ )ب( حاميــة ضحايــا االتجــار 

باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، مــن معــاودة إيذائهــم.
· تســعى الــدول األطــراف إىل القيــام بتدابــر، كالبحــوث، واملعلومــات، 	
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ملنــع  واالقتصاديــة،  االجتامعيــة  واملبــادرات  اإلعالميــة،  والحمــالت 
باألشــخاص.  االتجــار  ومكافحــة 

· تتخــذ الــدول األطــراف أو تعــزز، بوســائل منهــا التعــاون الثنــايئ أو متعــدد 	
األطــراف، تدابــري لتخفيــف وطــأة العوامــل التــي تجعــل األشــخاص، 
وبخاصــة النســاء واألطفــال، مســتضعفني أمــام االتجــار، مثــل الفقــر 

ــرص.  ــؤ الف ــدام تكاف ــف وانع والتخل

وينبغــي مالحظــة أن القوانــني العربيــة املكافحــة لالتجــار بالبــرش تتنــاول تدابــري املنــع فقــط 
بصفتهــا جــزءا مــن مهــام فــرق العمــل مــن الهيئــات املتعــددة وهــذه التدابــري تشــمل مــا 

يــي: 
· إجــراء البحــوث، وجمــع املعلومــات، والقيــام بحمــالت إعالميــة، واملشــاركة يف 	

ــون  ــام هــو موجــود يف قان ــرش، مثل ــة باالتجــار بالب ــة املتعلق املؤمتــرات الدولي
ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة دول

· ــود يف 	 ــو موج ــام ه ــرش، مثل ــار بالب ــاص باالتج ــم الخ ــع القائ ــل الترشي تعدي
ــامن ــون ُع قان

· إنشــاء قاعــدة بيانــات للمعلومــات واإلحصائيــات حــول املوضــوع ، مثلــام هــو 	
موجــود يف قانــون ســوريا

· تنفيــذ برامــج تدريبيــة ألولئــك املســؤولني عــن تنفيــذ قانــون االتجــار بالبــرش، 	
مثلــام هــو موجــود يف قانــون ُعــامن

· ــو 	 ــام ه ــون، مثل ــذ القان ــة بتنفي ــة املختص ــلطات الحكومي ــام الس ــامن قي ض
موجــود يف قانــون البحريــن  

· الرشاكة يف املامرسات الفضىل	

هنــاك الكثــري مــن املامرســات الفضــىل ملكافحــة االتجــار باألشــخاص يف الترشيــع العــريب. ورمبــا 
رغبــت الــدول العربيــة املختلفــة يف تبنــي هــذه النــامذج املقارنــة واســتعارة مــا تــراه مناســبا 

يف عمليــة التعديــل أو اإلضافــة الترشيعيــة. 

6-1 التعــرف عــىل الضحيــة : تتضمــن املــادة 23 مــن القانــون املــري نصــا بشــأن التعــرف 
ــا، حيــث تنــص عــىل أن “ تراعــى يف جميــع مراحــل االســتدالل أو التحقيــق أو  عــىل الضحاي
املحاكمــة يف جرائــم االتجــار بالبــرش العمــل عــىل التعــرف عــىل املجنــي عليه/هــا وتصنيفــه/
هــا والوقــوف عــىل هويته/هــا وجنســيته/ها وعمره/هــا لضــامن إبعــاد يــد الجنــاة عنه/هــا.”

6-2 الحساســية تجــاه النــوع : تنــص املــادة 15 مــن القانــون الســوري عــىل اســتخدام موظفات 
مــن اإلنــاث إلجــراء التحقيقــات التــي يكــون الضحايــا فيهــا مــن اإلناث.   
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ــى  ــىل أن “ يعف ــادة 17 ع ــامين يف امل ــون الع ــص القان ــة: ين ــوم املحكم ــن رس ــاء م 6-3 اإلعف
املجنــي عليــه يف جرميــة االتجــار بالبــرش مــن رســوم الدعــوى املدنيــة التــي يرفعهــا للمطالبــة 

بالتعويــض عــن الــرر الناجــم عــن اســتغالله يف جرميــة االتجــار بالبــرش.”

ــون املــري عــىل أن “ ينشــأ  ــة: تنــص املــادة 27 مــن القان ــع للدول 6-4 إنشــاء صنــدوق تاب
صنــدوق ملســاعدة ضحايــا االتجــار بالبــرش تكــون لــه الشــخصية االعتباريــة العامــة ، ويتبــع 
ــوزراء، ويتــوىل تقديــم املســاعدات املاليــة للمجنــي عليهــم ممــن لحقــت  رئيــس مجلــس ال
بهــم أرضار ناجمــة عــن أي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون. وتــؤول حصيلــة 
ــوال واألدوات  ــون، واألم ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص ــا يف الجرائ ــي به ــات املق الغرام
ووســائل النقــل التــي يحكــم مبصادرتهــا إىل الصنــدوق مبــارشة. وللصنــدوق أن يقبــل التربعــات 

واملنــح والهبــات مــن الجهــات الوطنيــة واألجنبيــة.”

6-5  مبــدأ عــدم معاقبــة الضحيــة: ينــص القانــون القطــري، يف مادتــه 25، عــىل أن “ يعفــى 
املجنــي عليــه مــن العقوبــات املقــررة عــن مخالفــة القانــون 4 لســنة 2009 بتنظيــم دخــول 

وخــروج الوافديــن وإقامتهــم وكفالتهــم.” 

6-6  مســؤولية الشــخص االعتبــاري: تنــص املــادة 3 مــن قانــون البحريــن عــىل أنــه “ يكــون 
ــف  ــا مصاري ــف، مبــا فيه ــاري مســؤوال مــع الشــخص الطبيعــي عــن املصاري الشــخص االعتب

ــا.” ــه إذا كان أجنبي ــه إىل دولت إعــادة املجنــي علي

مالحقــة الطلــب: تعالــج املــادة 9 مــن القانــون الســوري مشــكلة الطلــب بالنــص  1-7
ــا مــن خدمــات  ــا أو معنوي عــىل أن “ كل مــن علــم بواقعــة االتجــار وانتفــع مادي

الضحيــة يعاقــب بالحبــس مــن 6 شــهور إىل ســنتني وبغرامــة.”

ســمو القانــون الــدويل: تنــص املــادة 19 مــن القانــون الســوري عــىل أنــه “ يف جميــع  1-8
ــكام  ــى األح ــي تراع ــوم الترشيع ــذا املرس ــص يف ه ــا ن ــرد عليه ــي مل ي ــاالت الت الح
املوضوعيــة ذات الصلــة الــواردة يف القوانــني واالتفاقيــات الدوليــة النافــذة يف 
ــام مل  ــه “ في ــىل أن ــادة 21  ع ــامين يف امل ــون الع ــص القان ــل، ين ــوريا.” ويف املقاب س
يــرد بــه نــص يف هــذا القانــون ، تطبــق األحــكام املنصــوص عليهــا يف قانــون الجــزاء 

ــة.” ــون اإلجــراءات الجزائي العــامين وقان

ــه “ ال يشــرتط  1-9 ــون القطــري عــىل أن ــن القان ــادة 26 م ــص امل ــم الشــكوى: تن تقدي
لتحريــك الدعــوى الجنائيــة الناشــئة عــن أي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا 

القانــون تقديــم شــكوى أو طلــب مــن املجنــي عليــه أو مــن يقــوم مقامــه.”
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نظــام التقــادم : تنــص املــادة 19 مــن قانــون جامعــة الــدول العربيــة االسرتشــادي  1-10
بشــأن مكافحــة جرائــم االتجــار بالبــرش، عــىل أنــه ال تنقــي الدعــوى الجنائيــة يف 

جرائــم االتجــار بالبــرش املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون مبــي املــدة. 

ــة  1-11 ــىل معاقب ــي ع ــون العراق ــن القان ــادة 7 م ــص امل ــت: تن ــاءة اســتخدام اإلنرتن إس
ــرش  ــار بالب ــات بقصــد االتج ــبكة املعلوم ــىل ش ــا ع أي شــخص أنشــأ أو أدار موقع
أو تعاقــد عــىل صفقــة تتعلــق باالتجــار بالبــرش أو ســهل ذلــك باســتخدام شــبكة 

ــات.  املعلوم

الحــق يف اإلقامــة: تنــص املــادة 15)7( مــن القانــون الســعودي عــىل أنــه “ إذا كان  1-12
ــاء  ــه يف اململكــة ، أو العمــل أثن ــاك رضورة لبقائ ــا وكانــت هن ــه أجنبي املجنــي علي
الســري يف إجــراءات التحقيــق أو املحاكمــة ، فلالدعــاء العــام أو املحكمــة املختصــة 

تقديــر ذلــك.” 

ــم  1-13 ــة تقيي ــون البحريــن يف املــادة 7، عــىل إنشــاء “لجن الحــق يف العمــل: ينــص قان
وضعيــة الضحايــا األجانــب لالتجــار باألشــخاص” وتكــون “مســؤولة عــن التوصيــة 
مبــا إذا كان يوجــد مثــة مقتــض لبقــاء املجنــي عليــه يف اململكــة وتوفيــق أوضاعــه 

القانونيــة مبــا ميكنــه مــن العمــل.”

حقــوق الدفــاع: تقــرر املــادة 23 )و( مــن القانــون املــري أنــه “ يف جميــع األحــوال  1-14
ــي  ــة للمجن ــري الحامي ــل توف ــا يكف ــراءات م ــن اإلج ــة م ــة املختص ــذ املحكم تتخ
ــاع  ــه دون اإلخــالل بحــق الدف ــك كل ــري عليهم.....وذل ــدم التأث ــه والشــهود وع علي

ــني الخصــوم.” ــدأ املواجهــة ب ــات مب ومبقتضي

التقريــر الســنوي: تنــص املــادة 3)8( مــن القانــون العراقــي عــىل “ إصــدار تقريــر  1-15
ســنوي فيــام يتعلــق بحــاالت االتجــار بالبــرش وجهــود الحكومــة يف مكافحتهــا.”

ملء النواقص وسد الفجوات- 3

7-1  تحويل الرتكيز من الترشيع ملكافحة االتجار إىل ترشيع متعلق باالتجار: ينبغي النظر يف 
عدد من القوانني ملعالجة األسباب الجذرية ملشكلة االتجار وحالة الضعف لدى ضحايا 

االتجار:

ــتطيع  ــث تس ــة بحي ــري الحكومي ــامت غ ــني املنظ ــني قوان ــل وتحس ــن تعدي ــد م        • الب
ــارة،  ــام ســبقت اإلش ــريب. ومثل ــامل الع ــة يف الع ــل بحري ــة العم ــري الحكومي املنظــامت غ

Book 2.indd   37 8/21/14   3:23 PM



38

ــارص األخــرى للمجتمــع  ــة والعن ــع املنظــامت غــري الحكومي ــاون م ــدول ان تتع عــىل ال
املــدين وذلــك عندمــا تبنــي الدولــة مــأوى ، أو تقــدم الرعايــة الطبيــة، أو تقيــم برنامجــا 
ــدة تعــرتف  ــك يتطلــب وضــع قوانــني جدي ــا االتجــار عــىل العمــل. وذل لتدريــب ضحاي
حقيقــة باملنظــامت غــري الحكوميــة والعنــارص األخــرى للمجتمــع املــدين بصفتهــا رشكاء 

ــية. ــة أو سياس ــة أواجتامعي ــة اقتصادي ــني يف أي تنمي رضوري
•  وينبغــي مراجعــة قوانــني اإلعــالم يف العــامل العــريب لضــامن أن للصحافيــني الحريــة يف رصــد 

العوامــل التــي تســهم يف االتجــار بالبــرش.
•  وينبغــي ســّن قوانــني أخــرى ذات صلــة باالتجــار، ومنهــا قوانــني حاميــة الطفــل، وقوانــني 
منــع العنــف ضــد املــرأة، وقوانــني تنــص عــىل تحقيــق العدالــة للجميــع، وقوانــني تضمــن 
الوصــول إىل املعلومــات، وقوانــني العمــل التــي ال متيــز ضــد العــامل األجانــب، وتوفــر 

الحاميــة لجميــع أشــكال العمــل، ومنهــا العاملــة املنزليــة.

7-2  تعديــل قوانــني العمــل لتطبيقهــا عــىل العاملــة املنزليــة: إن اســتبعاد العاملــة املنزليــة 
ــا يــي أمثلــة لهــذه  مــن الحاميــة التــي يوفرهــا قانــون العمــل يحتــاج إىل إعــادة نظــر. وفي

الفجــوات:

•   تســتبعد املــادة 3 مــن قانــون العمــل القطــري رقــم 14 لعــام 2004 “ 
األشــخاص املشــتغلني باألعــامل املنزليــة مــن الســائقني واملربيــات والطباخــني.... 

ــة.” ــامل مامثل ــون بأع ــن يقوم ــن الذي واآلخري
•   وتســتبعد املــادة 2 مــن قانــون العمــل رقــم 8 لعــام 1980 يف دولــة اإلمــارات 
ــن  ــك الذي ــازل وأولئ ــون يف املن ــن يعمل ــني الذي ــة املتحــدة “الخــدم املنزلي العربي

يقومــون بأعــامل مامثلــة.”
ــخاص  ــتبعد “األش ــادة 2 يس ــامن يف امل ــام 2003 يف ُع ــم 35 لع ــون رق •   والقان
الذيــن يعملــون داخــل أو خــارج املنــزل ســائقني، وخدمــا، وطهــاة، وأولئــك الذيــن 

يقومــون بأعــامل مامثلــة.” 
•   وقانــون العمــل الكويتــي رقــم 6 لعــام 2010 يف املــادة 5 يســتبعد “ العمــل 

املنــزيل” مــن نطــاق تطبيقــه.
•   واملــادة 3 مــن قانــون العمــل الســعودي رقــم 51 لعــام 2005 تســتبعد 

ــابهة.” ــامل مش ــون بأع ــن يقوم ــك الذي ــني وأولئ ــدم املنزلي “الخ
•   وتنــص املــادة 2 مــن قانــون العمــل رقــم 36 لعــام 2012 بالبحريــن عــىل أن 
القانــون ال ينطبــق عــىل “ الخــدم املنزليــني وأمثالهــم مثــل العاملــني يف الحدائــق، 
والحراســة، واملربيــات، والســائقني، والطهــاة، الذيــن يقومــون بأعاملهــم لصاحــب 

العمــل أو ألفــراد أرستــه.”
•   ويجــب عــىل الــدول إمــا أن تعــدل قوانــني العمــل بهــا بحيــث تطبــق عــىل 
العاملــة املنزليــة وإمــا تفّعــل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189 بشــأن 
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ــة  ــة للعامل ــوق التالي ــىل الحق ــص ع ــي تن ــة، الت ــة املنزلي ــق للعامل ــل الالئ العم
ــة: املنزلي

الحرية النقابية واإلقرار الفعىل بحق املفاوضة الجامعية )مادة 3(- 1
الحق يف الحامية من جميع أشكال اإلساءة واملضايقات والعنف )مادة 5(- 2
ضــامن املســاواة يف املعاملــة بــني العــامل املنزليــني والعــامل عمومــا فيــام يتعلــق - 3

ــة  ــرتات الراح ــة وف ــاعات اإلضافي ــن الس ــض ع ــة والتعوي ــل العادي ــاعات العم بس
اليوميــة واألســبوعية واإلجــازة الســنوية مدفوعــة األجــر )مــادة 10( وحاميــة 
ــك مــا يتعلــق باألمومــة )مــادة 14( وضــامن ســبل  الضــامن االجتامعــي مبــا يف ذل
الوصــول الفعليــة إىل املحاكــم، أو هيئــات القضــاء أو أي آليــات لتســوية املنازعــات 

ــادة 11( ــني الجنســني )م ــز ب ــدم التميي ــادة 16( وع )م
الحق يف الوصول إىل آليات الشكاوي )مادة 17)1((- 4
الحــق  يف عــدم اإلقامــة يف منــزل األرسة وبخاصــة أثنــاء فــرتات الراحــة اليوميــة أو - 5

األســبوعية أو العطلــة الســنوية، وأن يحتفظــوا بوثائــق ســفرهم وهويتهــم )مــادة 
9( وإذا أقامــوا مــع األرسة توفــر لهــم ظــروف معيشــة الئقــة تحــرتم حياتهــم 

ــادة 6( الخاصــة )م
الحق يف االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم )مادة 9(- 6
الحــق يف بيئــة مناســبة للعمــل تتضمــن راحــة أســبوعية ملــدة 24 ســاعة متواصلــة - 7

)مــادة10( وتغطيــة الحــد األدىن لألجــر )مــادة 11( وتلقــي أجورهــم مبــارشة نقــدا 
ويف فــرتات منتظمــة عــىل األقــل مــرة يف الشــهر )مــادة 12( والحــق يف بيئــة عمــل 

آمنــة وصحيــة )مــادة 13(
الحــق يف معرفــة رشوط وظــروف اســتخدامهم ، عــىل نحــو مناســب، وميكــن - 8

ــود  ــطة عق ــن، بواس ــث أمك ــل حي ــن األفض ــه، وم ــهل فهم ــه ، ويس ــق من التحق
مكتوبــة تتمــى مــع القوانــني واللوائــح الوطنيــة أو االتفاقــات الجامعيــة )مــادة 7(

ــد - 9 ــا يكــون ســاريا يف البل الحــق يف تلقيهــم عــرض عمــل أو عقــد اســتخدام مكتوب
الــذي يتعــني أن يــؤدي فيــه العمــل ويتنــاول رشوط وظــروف االســتخدام قبــل عبور 

الحــدود الوطنيــة )مــادة 8(
الحق يف التعليم والتدريب للعامل املنزليني دون 18 سنة من العمر )مادة4(- 10

· ــعة 	 ــة واس ــوات إيجابي ــت خط ــد قطع ــعودية ق ــة الس ــجع أن الحكوم ــن املش وم
ــأن  ــرا بش ــدرت مؤخ ــة ص ــص الئح ــث تن ــة؛ حي ــة املنزلي ــة العامل ــبة لحامي بالنس
ــل  ــني العام ــة ب ــاس يف العالق ــو األس ــد ه ــىل أن العق ــة، ع ــة املنزلي ــوق العامل حق
ــية يف  ــرشوط األساس ــل ال ــب أن تفّص ــادة 3(؛ وتتطل ــل )م ــب العم ــزيل وصاح املن
العقــد، ومنهــا نــوع العمــل، واألجــر، والحقــوق والواجبــات لطــريف العقــد، والفــرتة 
التجريبيــة، ومــدة العقــد )املــادة 4(. وتنــص الالئحــة عــىل العديــد مــن االلتزامــات 
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ــن اإلســالمي  ــا احــرتام الدي ــا، ومنه ــاء به ــزىل الوف ــي يتوجــب عــىل العامــل املن الت
ومراعــاة القواعــد املطبقــة يف اململكــة، ومراعــاة عــادات وتقاليــد املجتمــع )املــادة 
6(. ومــن ناحيــة أخــرى،  ال يجــوز لصاحــب العمــل أن يطلــب مــن العاملــة املنزليــة 
القيــام بــأي عمــل يســبب رضرا لصحتهــا أو “لكرامتهــا اإلنســانية” )مــادة 7(. ووفقــا 
ــادة 7(  ــوم )م ــاعات يف الي ــدة تســع س ــة مل ــزيل راح ــل املن ــة يســتحق العام لالئح
وملــدة يــوم كامــل كل أســبوع )مــادة 8( وملــدة شــهر بأجــر كل ســنتني )مــادة 10( 
ــرم  ــد يح ــادة 16(. وق ــنوات )م ــع س ــة كل أرب ــة الخدم ــأة نهاي ــهر مكاف ــر ش وأج
صاحــب العمــل مــن اســتخدام عامــل منــزيل ملــدة ثــالث ســنوات إذا أخــّل بأحــكام 
ــد ال  ــرات ق ــالث م ــة ث ــاك الالئح ــرر انته ــال ك ــادة 17( ويف ح ــة )م ــذه الالئح ه

يســمح لــه باســتخدام عامــل منــزيل مــرة أخــرى عــىل اإلطــالق. )مــادة 17(

ــون  ــي أن يك ــادي: ينبغ ــريب اإلسرتش ــون الع ــوء القان ــة يف ض ــة الترشيعي ــة املراجع 7-3 عملي
ــة.  ــة ترشيعي ــة مراجع ــه أي عملي ــال لتوجي ــادي دلي ــة اإلسرتش ــدول العربي ــة ال ــون جامع قان

· يف عــام 1981، أكــدت اســرتاتيجية صنعــاء لتوحيــد الترشيــع العــريب عــىل الحاجــة 	
ــام  ــريب. ويف ع ــد ع ــكل بل ــع األخــذ يف الحســبان الظــروف الخاصــة ب ــد، م للتوحي
ــم إنشــاء لجــان  ــرب، ت ــوزراء الع ــس ال ــون األســايس ملجل ــىل القان ــاء ع 1982، وبن
إلعــداد القوانــني النموذجيــة. وكان القانــون النموذجــي األول الــذي تبنتــه جامعــة 
الــدول العربيــة، قانــون األحــوال الشــخصية يف عــام 1988. ورشع املجلــس يف كتابــة 
ــار  ــال االتج ــا مج ــون، ومنه ــة للقان ــاالت التقليدي ــتى املج ــة يف ش ــني منوذجي قوان

بالبــرش. 
· ــن، أن 	 ــرب ، واليم ــطني، واملغ ــس، وفلس ــا، وتون ــني يف ليبي ــىل الربملاني ــي ع وينبغ

ينظــروا يف القانــون العــريب النموذجــي ملكافحــة االتجــار بالبــرش الــذي يوفــر آليــة 
ــني محــددة خاصــة باالتجــار.  ــا يســنون قوان ــك عندم ــة شــاملة وذل قانوني

· وعــىل الــدول التــي أصــدرت بالفعــل قوانــني ملكافحــة االتجــار النظــر يف القانــون 	
العــريب النموذجــي عندمــا تقــوم بتعديلهــا أو تنقيحهــا. 

· وتدعــو االســرتاتيجية العربيــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش الــدول العربيــة إىل “ ضــامن 	
توفرهــا يف الــدول العربيــة عــىل نطــاق واســع ومــن ثــم، قــد تتخذهــا هــذه الــدول 
دليــال يف تحديــث وتطويــر ترشيعهــا الوطنــي” )املحــور 7( وأيضــا، “تعقــد حلقــات 
نقــاش، وورش عمــل، ودورات تدريبيــة رضوريــة لنــرش وتطبيــق القانــون يف الــدول 

العربية.” 

ــني  ــة ب ــة يف العالق ــة الدولي ــوق اإلنســان: وتســمو االتفاقي ــريب لحق ــاق الع ــز امليث 7-4  تعزي
ــاق  ــن امليث ــادة 43 م ــص امل ــدد، تن ــذا الص ــة. ويف ه ــة اإلقليمي ــة واالتفاقي ــة الدولي االتفاقي

ــه : ــىل أن ــوق اإلنســان ع ــريب لحق الع
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ــوق  ــن الحق ــص م ــو ينتق ــى نح ــه ع ــاق أو تأويل ــذا امليث ــر ه ــوز تفس ال يج
والحريــات التــي تحميهــا القوانــن الداخليــة للــدول األطــراف أو القوانــن 
املنصــوص عليهــا يف املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان التــي 
صدقــت عليهــا أو أقرتهــا مبــا فيهــا حقــوق املــرأة والطفــل واألشــخاص املنتمــن 

إىل األقليــات. 

وبالتــايل، تقــرر املــادة 43 أن املعايــري الدوليــة يكــون لهــا الســيادة عــىل الوثائــق اإلقليميــة؛ 
ومــن ثــم، ينبغــي قــراءة املادتــني 9، 10 مــن امليثــاق وفقــا للامدتــني 6، 7 مــن بروتوكــول األمم 
املتحــدة ملنــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال. وبالتــايل، ال 
يكفــي أن تحــرّم أو تجــرّم إحــدى الــدول العربيــة االتجــار االتجــار بالبــرش. ويتطلــب القانــون 
الــدويل أيضــا، أن توفــر الدولــة املســاعدة والحاميــة لضحايــا االتجــار. وبعبــارة أخــرى، رغــم 
أن امليثــاق العــريب ال يشــري رصاحــة لحاميــة ومســاعدة ضحايــا االتجــار، فــإن هــذه االلتزامــات 

ميكــن أن تســتنبط مــن املــادة 43 مــن امليثــاق العــريب. 

7-5 تفســري قانــون مكافحــة االتجــار وفقــا لربوتوكــول األمــم املتحــدة: ينبغــي تفســري القوانــني 
ــة  ــىل االتفاقي ــق ع ــى التصدي ــو مقت ــذا ه ــدة. وه ــم املتح ــول األم ــا لربوتوك ــة وفق العربي
الدوليــة الــذي يتطلــب مــن الــدول األطــراف آلليــة قانونيــة دوليــة االلتــزام بهــا. ومثــة نصــوص 
ــىل  ــة. فع ــدة الوطني ــىل القاع ــة ع ــدة الدولي ــو القاع ــىل عل ــة ع ــاتري العربي رصيحــة يف الدس

ســبيل املثــال:
· يقــرر دســتور املغــرب يف ديباجتــه، مبــدأ “ ســمو “ القانــون الــدويل عــىل القانــون 	

ــىل  ــا ع ــور نرشه ــة “ تســمو ف ــات الدولي ــل االتفاقي ــا يجع ــك عندم ــي، وذل الوطن
الترشيعــات الوطنيــة”، وفضــال عــن ذلــك، يدعــو الدســتور الســلطات املختصــة إىل 

“ مالءمــة هــذه الترشيعــات مــع نصــوص الترشيــع الوطنــي ذات الصلــة.” 
· وتنــص املــادة 132 مــن دســتور الجزائــر عــىل أن “ املعاهــدات التــي يصــدق عليهــا 	

ــىل  ــتور، تســمو ع ــا يف الدس ــرشوط املنصــوص عليه ــة حســب ال ــس الجمهوري رئي
القاوانــني التــي يصدرهــا الربملــان.”

· ــن 	 ــادة 143 م ــإن امل ــدويل، ف ــون ال ــم القان ــىل تقدي ــة ع ــص رصاح ــدم الن ــم ع رغ
دســتور قطــر تنــص عــىل أنــه “ ال يرتتــب عــىل العمــل بالدســتور اإلخــالل بأحــكام 

ــا فيهــا.” ــة طرف ــة التــي تكــون الدول ــات الدولي املعاهــدات واالتفاقي
· وباملثــل، ينــص دســتور البحريــن يف املــادة 121، عــىل أنــه “ ال يخــل تطبيــق هــذا 	

ــة مــن  ــات الدولي ــدول والهيئ ــن مــع ال ــه مملكــة البحري الدســتور مبــا ارتبطــت ب
ــات.” معاهــدات واتفاقي

· ــه “ ال 	 ــة املتحــدة عــىل أن ــارات العربي ــة اإلم ــادة 147 مــن دســتور دول ــص امل وتن
ــه اإلمــارات األعضــاء يف االتحــاد مــع  يخــل تطبيــق هــذا الدســتور مبــا ارتبطــت ب
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ــا أو  ــر تعديله ــا مل يج ــات م ــدات أو اتفاقي ــن معاه ــة م ــات الدولي ــدول والهيئ ال
ــة.”  ــني األطــراف املعني ــاق ب ــا باالتف إلغاؤه

· وتنــص املــادة 81 مــن النظــام االســايس للمملكــة العربيــة الســعودية عــىل أنــه “ ال 	
يخــل تطبيــق هــذا النظــام مبــا ارتبطــت بــه اململكــة العربيــة الســعودية مــع الــدول 

والهيئــات واملنظــامت الدوليــة مــن معاهــدات واتفاقيــات.” 

7-6  صياغــة التقاريــر والتنســيق : مهمتــان مختلفتــان: عنــد تعريــف مهــامت فــرق العمــل او 
اللجــان الوطنيــة املشــكلة ملكافحــة االتجــار بالبــرش، ال متيــز القوانــني العربيــة بــني التنســيق 
وصياغــة التقاريــر، وال تؤكــد عــىل الرصــد بصفتــه واحــدا مــن أهــم وســائل آليــات التعزيــز. 

فعــىل ســبيل املثــال: 
· يجعــل قانــون البحريــن مــن مهــام “ لجنــة مكافحــة االتجار باألشــخاص” أن تشــارك 	

مــع الســلطات الحكوميــة املختصــة يف إعــداد تقاريــر يتــم تقدميهــا إىل لجــان األمــم 
املتحــدة ، غــري أنــه ال ينــص عــىل آليــة يتــم مبوجبهــا قيــام اللجنــة ذاتهــا بإصــدار 
تقريــر ســنوي أو دوري لتقدميــه للربملــان. عــىل أيــة حــال، تعهــد املــادة 8 )5( مــن 
ــة  ــول متابع ــة ح ــر الخارجي ــر إىل وزي ــم تقري ــة بتقدي ــن إىل اللجن ــون البحري قان

تنفيــذ ااالتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون اململكــة طرفــا فيهــا.
· ــن 	 ــر ع ــداد تقاري ــادة 13 إع ــدة يف امل ــة املتح ــارات العربي ــون اإلم ــن قان ويتضم

التدابــري التــي تتخذهــا الحكومــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش بصفتهــا مــن مهــام “ 
ــر  ــا ال تنــص عــىل إصــدار تقري ــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش” ولكنه ــة الوطني اللجن

ســنوي.
· ويتضمــن القانــون العراقــي يف املــادة 3 يف مهــام “ اللجنــة العليــا ملكافحــة االتجــار 	

ــات  ــا لالتفاقي ــرش وفق ــار بالب ــة االتج ــة مبكافح ــر املتعلق ــداد التقاري ــرش “ إع بالب
ــار  ــاالت االتج ــق بح ــام يتعل ــنوي في ــر س ــدار تقري ــة” و “ إص ــة ذات الصل الدولي

ــا.” ــة يف مكافحته ــود الحكوم ــرش وجه بالب

ــن  ــر ع ــم تقاري ــان تقدي ــوق االنس ــريب لحق ــاق الع ــراف يف امليث ــدول األط ــن ال ــوب م ومطل
التقــدم الــذي تــم إحــرازه لتعزيــز حقــوق اإلنســان، ومنهــا حقــوق ضحايــا االتجــار بالبــرش. 
وإضافــة إىل ذلــك، الــدول مطالبــة بتقديــم تقاريــر عــن وضــع االتجــار بالنســاء وفقــا للــامدة 
ــز ضــد النســاء”  ــع أشــكال التميي ــة األمــم املتحــدة بشــأن “القضــاء عــىل جمي 6 مــن اتفاقي
وعــن وضــع االتجــار باألطفــال وفقــا للــامدة 35 مــن “اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق 
ــيق  ــأة لتنس ــة املنش ــات، أو املؤسســات الوطني ــان، أوالهيئ ــي استشــارة اللج ــل.” وينبغ الطف

جهــود مكافحــة االتجــار باألشــخاص عنــد إعــداد هــذه التقاريــر.      
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