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 نحو تعزيز الحماية القانونية لضحايا جرائم اإلتجار بالبشر

 تقديم :

لم تعد العدالة الجنائية ترتكز فى إقامتها على مالحقة مرتكبى الجريمة وعقابهم   

فحسب , وإنما أصبحت فى جانب كبير منها تهتم بما خلفته الجريمة من آثار سلبية على 

بدأ اإلهتمام بضحايا  –عقب الحرب العالمية الثانية  –الضحايا ....فمنذ وقت ليس بالبعيد 

د المحور الرئيسية لتحقيق العدالة , فال شك أن العدالة ال يضيرها الجريمة باعتباره أح

 إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها بقاء اآلثار السلبية للجريمة على ضحاياها . 

تعتبر جريمة اإلتجار بالبشر من أقدم جرائم المجتمع اإلنسانى التى تستغل و

شكل هذه الجريمة أحد أشكال الرق , وت 1, ومن مختلف األعماراإلنسان من الجنسين 

وهو اإلنسان كسلعة تباع وتشترى !! استخدام  –قديماً وحديثاً , حيث تعتمد على استعمال 

 ما يتناقض مع حماية وقداسة الكرامة اإلنسانية .

فإن جرائم اإلتجار بالبشر تعد من أخطر وأعقد وعلى صعيد السياسة الجنائية  

الة الجنائية , إذ بلغت هذه الجريمة حداً مذهالً وتجاوزت المشكالت التى تواجهها العد

ا دون اتباع هقدرات الحكومات والمنظمات الدولية وأصبح من العسير حلها ومواجهت

 خطوات دولية منسقة ومشتركة .

                                                           
: السياسة الجنائية فى مواجهة جرائم  الدكتور / عبد هللا عبد المنعم حسن على(  1

,  2017الطبعة األولى  –دراسة تحليلية مقارنة . دار النهضة العربية  –اإلتجار بالبشر 

 .3ص 
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جريمة اإلتجار بالبشر ثالث أكبر الجرائم خطورة على المستوى الدولى , إذ  وتعد 

وطنية إلى جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية والدولية ؛  –تحولت من جريمة محلية 

فضالً عن استغالل الجماعات اإلجرامية المنظمة هذا النوع من الجرائم لتحقيق مبالغ 

ال وتجارة ا فى غيرها من الجرائم الكبرى كغسيل األمومالية كبيرة يمكنهم اإلستعانة به

المخدرات والسالح ؛ وتشير اإلحصائيات إلى تحقيق جرائم اإلتجار بالبشر أرباح طائلة 

وتجارة   Drugsوالمؤثرات العقلية تجعلها فى المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات

 سنوياً . حصد من ورائها ماليين الدوالرات, حيث ي    Gunsسلحةاأل

إحكام تشريعاتها الداخلية بتضمين وتسعى الحكومات فى معظم دول العالم إلى  

مرتكبى تلك الجرائم  ومالحقة ومعاقبة تجريم يلزم من تشريعات تكفل قوانينها العقابية ما

, كما تسعى المنظمات اإلقليمية والدولية فى العديد من المحافل الدولية إلى عقد 

ات لوضع األسس والمبادئ التى تكفل الحد من هذه الظاهرة اإلجرامية المؤتمرات والندو

 الجريمة (المخدرات والخطيرة ؛ ومن ذلك جهود منظمة األمم المتحدة ) مكتب مكافحة 

بتجريم  2010لسنة  64وفى ذات اإلطار فقد أصدر المشرع المصرى القانون رقم ؛ 2

 من الدول قوانين عقابية فى ذات الشأن .كافة صور اإلتجار بالبشر , كما أصدرت العديد 

                                                           
خطة العمل العالمية لمكافحة  2010( اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة فى عام  2

بالبشر , وحثت الحكومات فى جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة اإلتجار 
لهزيمة هذه اآلفة اإلجتماعية الخطيرة , كما حثت الخطة على ادراج مكافحة اإلتجار 
بالبشر فى برامج األمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية , كما أقرت 

مم المتحدة مسألة إنشاء صندوق األمم المتحدة اإلنمائى  الجمعية العامة فى خطة األ
 للتبرع لضحايا االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال .

ً رفيع المستوى فى عام  لتقييم خطة العمل  2013كما عقدت الجمعية العامة إجتماعا

واعتمدت الدول األعضاء القرار رقم  العالمية لمكافحة اإلتجار بالبشر ,
A/RES/68/192   عالمياً  30والذى أقرت فيه إعتبار يوم ً يوليه من كل عام يوما

اعتمد العالم جدول اعمال التنمية المستدامة  2015لمناهضة اإلتجار بالبشر ؛ وفى عام 

بما فيها أهداف وغايات بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر . منشورات األمم المتحدة  2030

 ر باألشخاص .بشأن اليوم العالمى لمكافحة اإلتجا
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وتشكل قضية اكتشاف جرائم اإلتجار بالبشر مسألة غاية فى التعقيد , حيث ترتكب 

شكل مركب فتمر بعدة مراحل وتعتمد على الجريمة بشكل مركب ومعقد , فهى ترتكب ب

ة الضحية من مكان إلى آخر بل من دولة إلى أخرى , فضالً عن استخدام كافانتقال 

السيما التحلى بالسرية التامة عند تنفيذ  – اإلمكانات المتاحة لعمليات نقل وتجنيد األفراد

؛ عالوة على ذلك فإن مما يمثل صعوبة وتحدى  أى مرحلة من مراحل اإلتجار بالبشر

 .للسلطات القائمة على إنفاذ القوانين فى الدول المختلفة " سكوت الضحية " 

 أهمية البحث :

نجاح المالحقة الجنائية لمرتكبى جرائم اإلتجار بالبشر يلعب دوراً ال شك أن 

, ويتوقف نجاح تلك المالحقة على  3حاسماً فى التصدى لهذا النوع من الجرائم الخطيرة

توافر المعلومات الكافية عن الجريمة ومرتكبها والمجنى عليه او الضحية وهو ما يمثل 

ذى يتمسك به جميع األطراف , فعلى مستوى صعوبة إذا ما قوبل بالصمت والسرية ال

مرتكبى الجريمة فإنهم يحيطون جرائمهم بسرية بالغة يكون من العسير على السلطات 

إختراقها , وعلى مستوى المعلومات عن الجريمة فإن من النادر أن تتوافر عنها معلومات 

ليل , أما على يمكن للسلطات اإلعتماد عليها كدليل لإلدانة أو كسبيل للتوصل إلى د

مستوى المجنى عليهم والضحايا فإنهم غالباً ما يفضلون الصمت واإلخفاء خشية الشعور 

 بالعار وافتضاح أمرهم .

ولضمان نجاح اكتشاف تلك الجرائم ونجاح المالحقة القانونية والقضائية لمرتكبيها 

لقانون , ولكن فإنه يجب تشجيع المجنى عليهم والضحايا على التعاون مع سلطات إنفاذ ا

لن يتأتى ذلك إال ببسط سبل الحماية لهم , وتوفير المعلومات الكافية التى تساعدهم فى 

                                                           
 –: االطار القانونى لحماية ضحايا اإلتجار بالبشر  القاضى / هانى فتحى جورجى(  3

حجر الزاوية فى منهج متسق وشامل لمكافحة جريمة االتجار باألشخاص والقضاء عليها 
-www.child. بحث منشور على شبكة االنترنت على الموقع : 

traffiking.org>files>4.pdf 
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معرفة حقوقهم والتوعية بأنهم ليسوا فى صدام مع السلطات القانونية وإنما هم ضحايا 

 يجب على السلطات حمايتهم وتقديم العون لهم .

عدم تعاون ضحايا اإلتجار  4ةوقد أرجعت الخبرة المكتسبة من خالل التجرب

بالبشر وامتناعهم عن تقديم المعلومات والمساعدة لسلطات إنفاذ القانون والقائمين على 

 -البحث والتحقيق غلى مجموعة من العوامل أهمها :

) إذ يقوم بارتكاب ذلك النوع من   الخوف من انتقام الجناة منهم أو من ذويهم -

 مايسمى بعصابات اإلجرام المنظم ( .  –الجرائم جماعات منظمة ومسلحة 

وما يترتب عليه  الشعور بالعار والصدمة النفسية والخشية من افتضاح أمرهم -

تشير اإلحصائيات إلى و –من ازدراء المجتمع لهم لدى عودتهم إلى أوطانهم 

نساء والبنات واألطفال وهو ما يجعل الخشية من أن أغلب الضحايا من ال

اإلصابة بالعار والخزى تخيم على تفكير الضحية مما يدفعه إلى الكتمان وعدم 

 اإلدالء بأية معلومات عن الجريمة أو مرتكبيها .

: حيث يفتقد الضحايا والمجنى عليهم إلى  انعدام الثقة فى سلطات إنفاذ القانون -

سواء سلطات البحث الجنائى أو التحقيق  –إنفاذ القانون  الثقة فى القائمين على

مما يدفهم حتى مع اكتشاف أمر الجريمة إلى عدم التعاون  –أو المحاكمة 

 واإلحجام عن اإلدالء بأية بيانات او معلومات عن الجريمة .

 عدم توافر المعلومات الكافية عن الحماية التى يكفلها لهم القانون -

كن أن تقدمها لهم السلطات القائمة على شئون العدالة , والمساعدات التى يم

 فضالً عن غياب الوعى بحقوقهم كضحايا أو مجنى عليهم .

ً لحياة أفضل - : قد يلوذ المجنى عليه أو  الرغبة فى الهروب مجدداً إلتماسا

الضحية بالسكوت أمالً فى الحصول على معيشة أفضل إذا استطاع أن يفلت 

 نظره . من وجهة –من العقاب 

                                                           
 . 1السابق ص  ( المرجع 4



  

6 
 

والواقع أن حماية ضحايا اإلتجار بالبشر ودعمهم وإعادة تأهيلهم يضمن معاملتهم 

حافظ على كرامتهم اإلنسانية , ويساعد فى جبر الضرر الجسدى والنفسى تمعاملة 

واالجتماعى الذى لحق بالضحية , وجميع ذلك يساهم بصورة فعالة فى استرداد الضحايا 

مجتمع بما فى ذلك سلطات إنفاذ القانون , بل ويشجع الضحايا للثقة بالنفس والثقة فى ال

على اإلدالء بما لديهم من معلومات أو بيانات عن الجريمة ومرتكبيها مما يكون له أبلغ 

األثر فى القبض على مرتكبى تلك الجرائم ومعاقبتهم , وتحقيق األمن القانونى 

 واالجتماعى .

ً من آثار جريمة اإلتجار بالبشر آثرت  وألهمية هذا الموضوع باعتباره اثراً هاما

 -: المحاور التاليةأن أتعرض لدراسته من خالل 

 المحور األول : مفهوم الضحايا فى جرائم اإلتجار بالبشر . •

الحماية القانونية لضحايا اإلتجار بالبشر فى المواثيق  المحور الثانى : •

 الدولية .

لسنة  64التنظيم القانونى لحماية الضحايا فى القانون  ور الثالث :المح •

2010 . 

 

  -المحور األول : مفهوم الضحايا فى جرائم اإلتجار بالبشر :

 -األشخاص على الرغم من تناول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار ب 

المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  -5وبخاصة النساء واألطفال 

                                                           

عليه للتوقيع والتصديق ( عرض هذا اإلعالن على الجمعية العامة لألمم المتحدة وأعلن  5

الدورة الخامسة فى  25بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وإعتمد  واالنضمام

 .2000تشرين الثاني/نوفمبر 15والخمسون المؤرخ في 
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ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم  بالبشر لمسألة حماية ضحايا االتجار الوطنية

اإلنسانية ؛ واعتبار البروتوكول هذا المبدأ من األغراض األساسية التفاقية مكافحة 

ر وأوجه حماية الضحايا والتدابير التى الجريمة المنظمة , وكذلك تناول البروتوكول لصو

ينبغى على  الدول اإللتزام يتحقيقها لحماية الضحايا , إال أن البروتوكول لم يتعرض 

 لمفهوم الضحية الذى تكفل له الدولة الحماية القانونية المقررة .

اإلعالن  1985وفى ذات الصدد فقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  

ى بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة , العالم

وتنفيذاً لهذا اإلعالن تم إعداد دليل الممارسين فى صدد تنفيذ اإلعالن , وقد تم توزيع 

ً لفكرة الضحية  الدليلفيما بعد على نطاق واسع ؛ وقد وضع  الدليل ضحية  –تعريفا

ً لهذا  –الجريمة وإساءة إستعمال السلطة  " بأنهم  الدليلوقد تبلور مفهوم الضحية وفقا

األشخاص الذين قد يعانون من ضرر جسدى ونفسى أو مادى أو اجتماعى , ويتعين أن 

 تؤخذ احتياجاتهم بعين اإلعتبار بقدر أكبر طوال عملية العدالة الجنائية " .

ما تم تعريف " ضحايا الجريمة " وفقاً لإلعالن السابق على أنهم " األشخاص الذين ك

اصيبوا بضرر فردى أو جماعى بما فى ذلك الضرر البدنى أو العقلى أو المعاناة النفسية 

أو الخسارة االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية عن 

تشكل انتهاك للقوانين الجنائية النافذة فى الدول األعضاء  طريق افعال أو حاالت إهمال

.".... 

ومنطلق هذا اإلعالن أنه يعتبر الشخص ضحية دون النظر إلى معرفة مرتكب  

الجريمة , وسواء كان مرتكب الفعل قد عرف أو تم مالحقته وعقابه أم ال , ويعتبر ذلك 

 لنظر عن مرتكب الجريمة .إمعاناً فى كفالة الحماية القانونية للضحية بغض ا

بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر فى مصر  2010لسنة  64وبالنظر إلى القانون رقم 

فإننا نجده قد خال من بيان لمفهوم الضحية على الرغم من تناول الفصل الخامس منه 
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لفصل األول الخاص بالتعريفات بالفقرة الثالثة من الحماية المجنى عليهم ؛ كما تناول فى 

" الشخص الطبيعي الذي تعرض ألي المادة األولى منه المقصود بالمجنى عليه بأنه 

ضرر مادي أو معنوي، و علي األخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة 

ريمة من الجرائم االقتصادية، و ذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن ج

 " . المنصوص عليها في هذا القانون

بين مفهوم المجنى عليه  ولكن من وجهة نظرنا فإن المشرع المصرى قد خلط ما

فى جرائم اإلتجار بالبشر ومفهوم الضحية , فمن وجهة نظرنا نرى أن مفهوم الضحية 

ه الجريمة بصفة أوسع نطاقاً من مفهوم المجنى عليهم , فالمجنى عليه هو من وقعت علي

ضير من ارتكاب الجريمة  يكون هو المجنى عليه وإنما من أمباشرة أما الضحية فربما ال

 ولعل المشرع كان يقصد بالمفهوم الوارد بالقانون "  ؛

الضحية " بدال من المجنى عليه  ؛ وعليه فإننا نرى ان مفهوم الضحية ال يقتصر 

المفهوم الوارد بالقانون المصرى وغنما  على المفهوم الوار باالعالن السابق وكذلك

ينصرف إلى كل شخص أضير من ارتكاب الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر , 

كان له يد فى ارتكاب  وأياً كان نوع الضرر الذى وقع عليه مادياً او أدبياً , وكذلك سواء

 ال .الجريمة أم 

الحماية القانونية إتساع دائرة ونقصد من توسيع المقصود بالضحية الذى تشمله 

لها فى  األشخاص الذين يمكنهم الحصول على الحماية بأشكالها المختلفة التى سنتعرض

المحور الثانى من البحث ؛ وبناء عليه فإننا نرى ضرورة تعديل نص الفقرة الثالثة من 

ى تعديل عنوان المادة األولى من القانون باستبدال الضحية بدالً من المجنى عليه , كما نر

الفصل الخامس ليتسق مع المواثيق الدولية ذات الصلة والتنى عبرت عن المقصود 

 الحقيقى وهو الضحايا وليس المجنى عليهم .
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إلى  6وفى إطار بيان ماهية الضحايا فى جرائم اإلتجار بالبشر ذهب بعض الفقه

سدياً ام عقلياً ام تعريف الضحية بأنه " كل شخص تعرض ألذىما سواء كان هذا األذى ج

ً , وبشكل اكثر دقة فالضحية هى كل شخص تعرض لمجموعة من العوامل أو  اقتصاديا

, والمادة /أ من بروتوكول األمم المتحدة  3كما هى محددة فى المادة  –األفعال والوسائل 

 من المعاهدة األوروبية فى شأن مناهضة اإلتجار بالبشر ..." . 4

حايا إلى خمسة أقسام بالنظر إلى عالقتها بالجريمة , ويقسم الرأى السابق الض

فتنقسم الضحايا إلى الضحية الثانوية , الضحية المستضعفة , الضحية المحتملة وأخيراً 

 . 7الضحية المفترضة

الحماية القانونية لضحايا اإلتجار بالبشر فى المواثيق المحور الثانى : 

 الدولية :

ن جرائم اإلتجار بالبشر فإننا نجد أالدولية ذات الصلة بباستقراء نصوص المواثيق 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص السابق اإلشارة إليه قد تضمن فى 

منه مجموعة التدابير واإلجراءات التى يجب على الدول  8و  7و  6المواد أرقام 

                                                           
 –: إتجاهات قانونية عامة لمكافحة اإلتجار فى األشخاص  الدكتور / محمد مطر(  6

, المشروع لقومى للترجمة  1079, العدد  2006الطبعة األولى  –منظور دولى مقارن 

 . 19بالمجلس األعلى للثقافة ومنتدى اإلصالح العربة بمكتبة األسكندرية , ص 
اص الذين يعولهم الضحية ( الضحية الثانوية : هم أعضاء العائلة المباشرة أو األشخ 7

 واألشخاص الذين عانوا من مساعدة الضحايا فى محنتهم أو لمنع وقوعهم كضحايا .
الضحية المستضعفة : هو شخص يعرف أنه فى حالة استضعاف أو ضعف غير  -

عادية إما بسبب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية او ممن لديه قابلية خاصة 
 ( . للوقوع فى فعل إجرامى ) فخ

الضحية المحتملة : هو شخص ينتمى لمجموعة معرضة للخطر ولديه قابلية  -
لإلتجار به , ويجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحول الضحية المحتملة إلى 

 ضحية فعلية .
الضحية المفترضة : هو شخص تم اإلتجار به إال أنه لم يتم التعرف عليه كضحية  -

. 
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, ومن ثم يجب على  8اتخاذها أو النظر فى اتخاذها بشأن ضحايا اإلتجار  فى البشر

 الدول المختلفة أخذهذه النصوص بعين اإلعتبار عند وضع قوانينها 

                                                           
على  فيما يتعلق بحماية ضحايا االتجار باألشخاص من البروتوكول 6نصت المادة (  8

" تحرص كل دولة طرف، في الحاالت التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه  ما يلى :
قانونها الداخلي على صون الحرمة الشخصية لضحايا االتجار باألشخاص وهويتهم 

 -بوسائل منها :

تكفل كل دولة طرف  -2 جعل اإلجراءات القانونية المتعلقة بذلك االتجار سرية. -1
احتواء نظامها القانوني أو اإلداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا االتجار 

أ( معلومات عن اإلجراءات القضائية  :باألشخاص، في الحاالت التي تقتضي ذلك ما يلي
واإلدارية ذات الصلة. ب( مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين 

في المراحل المناسبة من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة، بما ال يمس بحقوق االعتبار 
 الدفاع.

تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني واالجتماعي  -3
لضحايا االتجار باألشخاص، بما يشمل، في الحاالت التي تقتضي ذلك، التعاون مع 

المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المنظمات غير الحكومية وسائر 
 :المدني، وخصوصا توفير ما يلي

أ( السكن الالئق.  ب( المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، )
بلغة يمكن لضحايا االتجار باألشخاص فهمها .   ج( المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.   

 .م والتدريبد( فرص العمل والتعلي

تأخذ كل دولة طرف بعين االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة سن ونوع جنس   -4
 -ال سيما احتياجات األطفال الخاصة  -ضحايا االتجار باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، 

 .بما في ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية

ضحايا االتجار باألشخاص أثناء تحرص كل دولة طرف على توفير السالمة البدنية ل -5
تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على  -6وجودهم داخل إقليمها. 

تدابير تتيح لضحايا االتجار باألشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن األضرار 
 .التي تكون قد لحقت بهم

ألشخاص في الدول من البروتوكول وضعية ضحايا االتجار با 7كما تناولت المادة 
 -المستقبلة كما يلى :

من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة  6اإلضافة إلى اتخاذ التدابير المبينة في المادة ب -1
طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا االتجار 

 .قتة أو دائمةباألشخاص، في الحاالت التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤ



  

11 
 

 

الداخلية بشأن مكافحة ومناهضة اإلتجار , وال يكون ذلك إال بوضع هذه التدابير 

واإلجراءات المنصوص عليها بالبروتوكول موضع التطبيق والتنفيذ ؛ ويجب فى هذا 

ً إلى المواد من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  25و 24أرقام  الصدد أن نشير ايضا

إعالن الجمعية العامة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ كما يمكن االستعانة بنصوص 

                                                                                                                                                                                

من هذه المادة، تولي كل دولة طرف االعتبار  1لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة  -2
 .الواجب للعوامل اإلنسانية والوجدانية

لقضية إعادة ضحايا االتجار باألشخاص إلى أوطانهم بالنص  8بينما تعرضت المادة 
باألشخاص من رعاياها تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية االتجار  -1: على أن

أو التي كان يتمتع بحق اإلقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، 
على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء ال مسّوغ له أو غير معقول، مع إيالء 

 .االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص

ص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار باألشخا -2
من رعاياها أو كان يتمتع بحق اإلقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، 
يراعى في إعادة ذلك الشخص إيالء االعتبار الواجب لسالمته، ولحالة أي إجراءات 

 .قانونية تتصل بكون الشخص ضحية لالتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية

بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب أن  -3
تتحقق دون إبطاء ال مسّوغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية 
لالتجار باألشخاص من رعاياها، أو كان له حق اإلقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله 

 .إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة

تسهيال لعودة ضحية اتجار باألشخاص ال توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة  -4
الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق اإلقامة الدائمة فيها 
وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف 

ق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى المستقبلة، ما قد يلزم من وثائ
 .إقليمها أو معاودة دخوله

ال تمس أحكام هذه المادة بأي حق ي منح لضحايا االتجار باألشخاص بمقتضى أي  -5
 .قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة

م كليا أو ال تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف منطبق يحك -6
 .جزئيا عودة ضحايا االتجار باألشخاص
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لألمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال 

 المواثيق الدولية . لإلسترشاد بقواعد وصور الحماية التى تكفلها تلك السلطة

فى هذه المواثيق الدولية يتبين لنا  ومن خالل بحث أوجه الحماية المنصوص عليها

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار السيما  –ان كل دولة طرف فى تلك المواثيق 

 -تصبح ملتزمة بتوفير صور الحماية التالية لضحايا اإلتجار بالبشر : – باألشخاص

عدم المساس او التعرض لحياتهم ة الشخصية للضحايا و( صون الحرم1)

, وال يتأتى ذلك إال باتباع كل دولة لحزمة من التدابير احترام كرامتهم وهويتهم الخاصة و

التشريعية واإلدارية التى تحقق تغيير ثقافة المجتمع ونظرته لضحايا الجريمة وما يترتب 

 وتقبل المجتمع له . على ذلك من تغير فى آليات التعامل مع الضحية

( ضمان تلقى الضحايا للمعلومات الكافية عن اإلجراءات القضائية ذات الصلة 2)

مشاركاتهم وأخذها بعين اإلعتبار , فضالً وإتاحة الفرصة لهم لعرض آرائهم و –بحالتهم 

عن اإلعتراف لهم بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية على مرتكبى الجريمة للمطالبة 

التعويض , ويفضل فى هذا الشأن توفير أدلة إرشادية مكتوبة للضحايا تساعدهم اب وبالعق

ويكفل لهم المشاركة فى المراحل المختلفة لهذه على معرفة اإلجراءات القضائية 

 اإلجراءات .

ما فى ذلك ثناء وجودهم داخل اإلقليم للضحايا أوالنفسية ير السالمة البدنية ( توف3)

إلهتمامات واحتياجات الضحايا من خالل اإلجراءات الرسمية  إبداء اإلحترام والفهم

الرجال ( كل  –األطفال  –وذلك بما يتناسب مع تنوع الضحايا ) النساء وغير الرسمية ؛ 

 والبدنية وكذلك إحتياجاته للتدريب أو لفرص العمل أو غيرها . ةبما يالئم حالته النفسي

ضرار التى عن األب ومالئم مناسعلى تعويض الضحايا  حصولالحق فى ( 4)

لحقت بهم , فينبغى تعريف الضحايا بحقوقهم فى التماس اإلنصاف والعدل , وأن يحافظ 

؛ القائمين على إنفاذ القانون على شعور الضحايا بأن العدالة تحققت أو فى سبيلها للتحقق 
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تجار بالبشر وتشير المواثيق الدولية إلى التوجيه بإنشاء صناديق لرعاية ضحايا جرائم اإل

 بما يكفل تقديم المساعدات المادية لهم من خاللها .

 .( إتخاذ تدابير تكفل تيسير إدماج الضحايا فى المجتمع 5)

 

 64المحور الثالث : التنظيم القانونى لحماية الضحايا فى القانون 

 -: 2010لسنة 

ال سيما  –بالبشر كافحة اإلتجار بشأن م 2010لسنة  64القانون رقم  باستقراء نصوص

نجد أن المشرع المصرى قد حاول جاهداً أن  –النصوص المتعلقة بحماية الضحايا 

يواكب ما تشير إليه المواثيق الدولية بشأن حماية حقوق الضحايا وصون حرمتهم 

ا وتصنيفهم , ومن ذلك ما ورد الشخصية وحياتهم الخاصة , والتعرف على هوية الضحاي

بما فى ذلك سلطات  –لقانون والتى تؤكد على جميع سلطات الدولة من ا 23ادة رقم بالم

شر أن تراعى كفالة الحق فى فى جرائم اإلتجار بالب –اإلستدالل والتحقيق والمحاكمة 

صون حرمة الضحية الشخصية وحياته الخاصة والحفاظ على هويته ؛ كما نصت المادة 

على ضرورة الحرص على  91020لسنة  64/ ب من الالئحة التنفيذية للقانون  2

الكرامة اإلنسانية للمجنى عليهم باعتبارهم ضحايا للجريمة , وان يتم اتخاذ كافة ما يلزم 

لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم اإلنسانية المتعارف عليها وعلى صون 

 حرمتهم الشخصية .

( من الالئحة التنفيذية للقانون والتى نصت على أنه 11ومن ذلك أيضاً ما جاء بالمادة )

"علي إدارات البحث الجنائي واإلدارة العامة لمباحث أمن الدولة وأقسام ومراكز الشرطة 

                                                           
بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر  2010لسنة  64( صدرت الالئحة التنفيذية للقانون رقم   9

نوفمـــبر    29و ذلك بتاريخ  2010لسنة  3028رقم  ب قرار رئيس مجلس الوزراء
 مـ 2010سنة  
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مراعاة ضرورة  -أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها  في جرائم االتجار بالبشر–

ي عليه في تلك الجرائم وجنسيته وعمل تصنيف له، وذلك خالل التعرف علي هوية المجن

مراحل جمع االستدالالت أو التحقيق معه بهدف اتخاذ ما يلزم نحو ضمان إبعاده عن يد 

ً النيابة والمحكمة  الجناة وحمايته منهم خالل تلك المراحل ؛ كما تراعي ذلك أيضا

المرتبطة بها، خالل مراحل  المختصة بالفصل في جريمة االتجار بالبشر والدعاوي

 التحقيق القضائي أو المحاكمة ضماناً لتحقيق هدف اإلبعاد المشار إليه ".

وفيما يتعلق بتزويد الضحايا بالمعلومات الالزمة والكافية عن اإلجراءات القضائية 

وإتاحة الفرصة لهم لعرض آرائهم ومشاركاتهم وأخذها بعين  –ذات الصلة بحالتهم 

 فضالً عن اإلعتراف اإلعتبار , 

لهم بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية على مرتكبى الجريمة للمطالبة بالعقاب 

راءات إلجعلى ضرورة تبصير الضحية با 23والتعويض , فينص القانون فى مادته رقم 

اإلدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة بحالته , وضرورة حصوله على المعلومات 

 . المتعلقة بالجريمة

تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل علي من القانون على أن  (22دة )كما تنص الما

ً وإعادة  ً واجتماعيا ً وتعليميا ً ونفسيا تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيا

تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة اإلنسانية، وكذلك عودته إلي 

ً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة، وطنه علي نحو  سريع وآمن إذا كان أجنبيا

 وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

( من الالئحة التنفيذية للقانون على أن " تتولي 12وفى ذات الصدد نصت المادة )

بشر بالتنسيق مع الوزارات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع االتجار بال

 والجهات المعنية كفالة الحقوق اآلتية للمجني عليه :

 الحق في سالمته الجسدية والنفسية والمعنوية.  (أ)

الحق في صون حرمته الشخصية وهويته والعمل علي تهيئة السكن الالئق له  (ب)

 وخدمة التعليم والرعاية الواجب حصوله عليها.



  

15 
 

دارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، الحق في تبصيره باإلجراءات اإل (ج)

وحصوله علي المعلومات المتعلقة بها خاصة ما يتعلق بحقوقه القانونية، علي أن 

يتم ذلك بلغة يمكن للمجني عليه فهمها، مع األخذ بعين االعتبار نوع وجنس 

 المجني عليه واحتياجاته الشخصية خاصة األطفال والنساء وعديمي األهلية.

االستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين االعتبار خالل مراحل اإلجراءات  الحق في

الجنائية والقضائية التي تمر بها الجريمة وحتي الحكم النهائي البات فيها وبما ال يمس 

 " . بحقوق الدفاع

( من الالئحة على أن " للمجني عليه في جرائم االتجار بالبشر 13)كما نصت المادة 

ول علي المساعدة القانونية، وعلي األخص الحق في االستعانة بمحام الحق في الحص

ً وجب علي النيابة  في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا

ً للقواعد  العامة أو المحكمة علي حسب األحوال أن تندب له محامياً، وذلك طبقا

 ام للمتهم" .المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية بشأن ندب مح

وفى تقديرنا أن القانون المصرى لم يرتق إلى استيفاء متطلبات تفعيل وضمان حق 

الضحية فى الحصول على المعلومات الكافية عن حالته , بما فى ذلك إلتزام السلطات 

القائمة على االستدالل والتحقيق والمحاكمة بهذا الحق , فضالً عن عدم وجود أية أدلة 

الضحية اللوذ بها لمعرفة حقوقه اإلجرائية واإلدارية التى  تمكنه من  إرشادية تستطيع

  اتخاذ القرار الصحيح واإلجراء المناسب .

وفيما يتعلق بتوفير السالمة البدنية والنفسية للضحايا أثناء وجودهم داخل اإلقليم ما 

اإلجراءات فى ذلك إبداء اإلحترام والفهم إلهتمامات واحتياجات الضحايا من خالل 

من الالئحة التنفيذية باإلشارة إلى ذلك  (9مادة )الرسمية وغير الرسمية , فقد جاء نص ال

تكفل الدولة من خالل الجهات المعنية حماية المجني عليه في جرائم بالنص على أن " 

االتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السالمة له وإعادة دمجه في 
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وفى شأن الحق فى حصول الضحايا على تعويض مناسب ومالئم عن األضرار التى 

منه على أن " ( 27مادة )اللحقت بهم , نجد أن قانون مكافحة اإلتجار بالبشر نص فى 

ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر، تكون له الشخصية االعتبارية العامة، يتبع 

ويتولي تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم رئيس مجلس الوزراء، 

ويصدر بتنظيم هذا ئم المنصوص عليها في هذا القانون ؛ أضرار ناجمة عن أي من الجرا

ر تمويله قرار من رئيس الصندوق و تحديد اختصاصاته األخري وموارده ومصاد

المنصوص عليها في هذا  وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم الجمهورية ؛

القانون، واألموال واألدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلي الصندوق مباشرة، 

 بات من الجهات الوطنية واألجنبية" .وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح واله

 

وعلى الرغم من وجود هذا النص بالقانون إال أن التعويض يظل يقدم فى شكل 

الدولة أن تحرم منه من تشاء , لذا فإننا نرى ضرورة تغيير الهدف مساعدة تستطيع 

ً على الدولة بتعويض وليس مساعدة ضحايا اإلتجار  من هذا الصندوق ليكون إلتزاما

 بالبشر .

 

 


