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ملخص البحث
حظــي موضــوع ُمكافحــة االتجــار بالبشــر باهتمــام كافــة الــدول ،والعديــد مــن ال ُمنظمــات الدوليّــة
واإلقليميّــة ،باعتبــار أن هــذه الجريمــة مــن أخطــر الظواهــر اإلجراميّــة علــى ال ُمســتوى الدولـ ّي،
وتعبيــراً قانونيّ ـا ً عــن صــورة العبوديّــة ال ُمســتحدثة .ويقصــد باالتَّجــار بالبشــر تبنــي الجماعــات
اإلجراميّــة ألســلوب اســتغالل البشــر وبصفــة خاصــة النســاء واألطفــال فــي أعمــال الدعــارة
القســريّة أو العمــل القســر ّ
ي أو نــزع أعضائهــم وبيعهــا للقادريــن ،وترجــع خطــورة هــذه الظاهــرة
فــي تعاملهــا مــع اإلنســان علــى اعتبــاره ســلعة تُبــاع وتُشــترى ،تســتخدمها هــذه العصابــات
اإلجراميــة بهــدف تحقيــق الربــح ،وهــو مــا يُمثــل انتهــاكا ً لحقــوق اإلنســان وكرامتــه اإلنســانية.
وقــد عنيــت ال ُمنظمــات الدوليّــة واإلقليميّــة وخاصــةً ُمنظمــة األُمــم ال ُمتحــدة بدعــوة ال ُمجتمــع
الدولـ ّي لمواجهــة هــذه الجريمــة مــن خــال إبــرام بروتوكــول لمنــع و ُمعاقبــة االتجــار بالبشــر عــام
( 2000بروتوكــول باليرمــو) وهــو بروتوكــول ُمكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمنــع و ُمكافحــة
الجريمــة ال ُمنظمــة عبــر الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى اتجــاه غالبيّــة التشــريعات ال ُمقارنــة إلــى إصــدار
تشــريعات خاصــة لتجريــم االتجــار بالبشــر؛ نذكــر منهــا القانــون اإلمارات ـ ّي.
الكلمات الدالة على البحث
االتَّجــار بالبشــر-الجريمة ال ُمنظمــة -االســتغالل الجنســ ّي -العمــل القســريّ -تَّجــارة األعضــاء
البشــريّة -اســتغالل األطفــال  -القانــون االتحــادي فــي شــأن مكافحــة االتجــار بالبشــر رقــم ()51
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
ُمقدّ مــــــــــة
1.1تعريف بموضوع البحث:
حظــي موضــوع ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر  Human Traffickingبصــوره ال ُمتباينــة باهتمــام
كافــة الــدول ،والعديــد مــن ال ُمنظمــات الدوليّــة واإلقليميّــة ،باعتبــار أن هــذه الجريمــة مــن أخطــر
الظواهــر اإلجراميّــة علــى المســتوى الدولـ ّي ،وتعبيــراً قانونيّـا ً عــن صــورة العبوديّــة ال ُمســتحدثة
 ،Modern Slaveryويقصــد باالتجــار بالبشــر تبن ـ ّي الجماعــات اإلجراميّــة ألســلوب اســتغالل
البشــر وبصفــة خاصــة النســاء واألطفــال فــي أعمــال الدعــارة القســريّة أو العمــل القســر ّ
ي أو
نــزع أعضائهــم وبيعهــا للقادريــن ،وترجــع خطــورة هــذه الظاهــرة فــي تعاملهــا مــع اإلنســان علــى
اعتبــاره ســلعة تُبــاع وتُشــترى ،تســتخدمها هــذه العصابــات اإلجراميــة بهــدف تحقيــق الربــح،
وهــو مــا يُمثــل انتهــاكا ً لحقُــوق اإلنســان وكرامتــه اإلنســانيّة.
وقــد عنيــت المنظمــات الدوليّــة واإلقليميّــة وخاصــةً ُمنظمــة األُمــم ال ُمتحــدة بدعــوة المجتمــع
الدولــ ّي لمواجهــة هــذه الجريمــة مــن خــال إبــرام بروتوكــول لمنــع و ُمعاقبــة االتَّجــار بالبشــر
عــام  ،2000والمعــروف ببروتوكــول باليرمــو ،وهــو بروتوكــول ُمكمــل التفاقيــة األُمــم المتحــدة
لمنــع و ُمكافحــة الجريمــة ال ُمنظمــة عبــر الوطنيّــة .ومــن ناحيــة ثانيــة اهتمــت المنظمــات الدوليّــة
اإلقليميّــة ،وبصفــة خاصــة االتحــاد األوروبـ ّي وجامعــة الــدول العربيّــة ب ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر،
باإلضافــة إلــى اتجــاه غالبيّــة التشــريعات ال ُمقارنــة إلــى إصــدار تشــريعات خاصــة لتجريــم
االتَّجــار بالبشــر؛ نذكــر منهــا القانــون المصــر ّ
ي والقانــون الفرنســ ّي واألمريكــ ّي ،إلــى جانــب
غالبيــة التشــريعات العربيّــة كالقانــون اإلماراتـ ّي والســعوديّ ،والبحرينـ ّي والعمانـ ّي ،واألردنـ ّي.
2.2أهمية الدراسة:
ترجــع أهميــة موضــوع البحــث فــي تطرقــه لدراســة ظاهــرة االتَّجــار بالبشــر بالنظــر كإحــدى
صــور اإلجــرام ال ُمنظــم التــي باتــت تُهــدد اســتقرار ال ُمجتمعــات وســيادة القانــون((( ،حيــث تعمــل
عصابــات الجريمــة ال ُمنظمــة بشــكل خفــ ّي علــى اســتخدام أســلوب الرشــاوي والعنــف لتجنيــد
العامليــن فــي مجــال الجمــارك والحــدود فــي تســهيل عمليــات التهريــب ال ُمختلفــة .هــذا باإلضافــة
إلــى مــا أكــدت عليــه تقاريــر ال ُمنظمــات الدوليــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال تقريــر ُمنظمــة العمــل
الدوليّــة الــذي أشــار إلــى أن أكثــر مــن ( )12مليــون شــخص يقعــون كضحايــا للســخرة والعبوديّــة،
وتقريــر ُمنظمــة العمــل الدوليّــة التــي قــدرت فــي آخــر إحصاءاتهــا عــدد األشــخاص الواقعيــن فــي
(((د /طارق عبد الوهاب سليم ،التعاون الدولي في مجال مواجهة ظاهرة االتجار باألعضاء البشرية ،ورقة عمل
ُمقدمة إلى الندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وموضوعها ُمكافحة االتجار باألشخاص
واألعضاء البشرية والتي عقدت بالرياض ،المملكة العربية السعودية خالل الفترة ( ،15-17/3/2004الرياض:
مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،)2005 ،ص.406:
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نطــاق االتَّجــار بالبشــر ب ُمختلــف أشــكاله بأكثــر مــن ( )2,5مليونيــن وخمســمائة ألــف شــخص(((،
بينهــم ( )1,2مليــون طفــل ،وأن أربــاح اســتغالل النســاء واألطفــال جنس ـيّا ً تقــدر بحوالــي ()28
مليــار دوالر ســنويّاً ،بينمــا تقــدر أربــاح العمالــة اإلجباريّــة بحوالــي ( )32مليــار دوالر ســنويّاً،
وتؤكــد ال ُمنظمــة أن ( )98%مــن ضحايــا االســتغالل الجنس ـ ّي هــم مــن النســاء والفتيــات ،وهــو
مــا أكــدت عليــه تصريحــات رئيــس منظمــة اإلنتربــول فــي المؤتمــر الدول ـ ّي األول لإلنتربــول
ل ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر((( .بينمــا توضــح بيانــات مكتــب ُاألمــم ال ُمتحــدة المعنــ ّي بال ُمخــدرات
والجريمــة أنــه ال توجــد منطقــة فــي العالــم بمأمــن مــن هــذه الجريمــة وتداعياتهــا؛ إذ يتــم االتَّجــار
باألشــخاص فــي ( )127دولــة ،ويجــري اســتغاللهم فــي ( )127دولــة ،وأنــه يوجــد ( )161دولــة
تتأثــر بهــذه التجــارة(((.
وعلـى جانـب آخـر ،أشـار تقريـر ال ُمنظمة الدولية للهجرة إلـى أن ما يقدر بـ ( )500خمسـمائة ألف
امـرأة سـنويا ً يعملـن بالدعـارة؛ وهـو مـا خلـق مـا يُسـمى بظاهـرة «الجنـس التجـاري أو ال ُمتاجـرة
بالجنـس» .بينمـا أكـد تقريـر ُمنظمـة اليونيسـيف  UNICEFعلـى أن عـدد األطفـال (أقل من سـن
 )18الذيـن كانـوا محلاً لجرائـم االتَّجـار بالبشـر يقـدر بحوالـي ( )1,2مليـون ومائتـي ألـف طفـل
وطفلـة سـنويا ً((( ،يتـم اسـتخدامهم فـي تجـارة البغـاء ،وهـو مـا يُسـمى بظاهـرة «السـياحة مـن أجل
ُممارسـة الجنـس مـع األطفـال» ،أو يُسـتخدموا فـي الحـروب ،حيـث يتـم ترحيلهـم إلـى مناطـق
ال ُمنازعات ال ُمسـلحة ،ليسـتخدموا كدروع بشـريّة وضحايا لأللغام ،وهو ما يُسـمى بظاهرة «الجنود
األطفـال» ،أو للقيـام بعمليـات انتحارية ،وهو ما يُسـمى بظاهرة «األطفال اإلرهابيون»((( .وتُشـير
اإلحصـاءات إلـى أنـه يوجـد فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وحدهـا مـا يتـراوح بيـن ( 45ـ)50

(((تشير تقديرات مبادرة األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر أن الـ ( )2,5مليون شخص الذين يتم االتجار
بالبشر واستغاللهم في أعمال السخرة واالستغالل الجنسي إلى أن ما يزيد على نصف األشخاص المتجر بهم
( )56%في أسيا والمحيط الهادي ،وأن ( )10%منهم في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي ،و( )9,2%في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،و( )5,2%في بلدان جنوب الصحراء الكبرى ،و( )10,8%في البلدان الصناعية،
و( )8%في البلدان التي تمر بمراحل إنتقالية .والشك أن هذه التقديرات تشير بشكل كبير في المقام األول إلى
اتساع نطاق االتجار بالبشر في كافة أرجاء المعمورة .انظر :االتجار بالبشر ..الحقائق ،منشورات مبادرة األمم
المتحدة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر.
(((انظر :تصريحات السيد «كو بون هوي» رئيس منظمة اإلنتربول الدولية أثناء المؤتمر األول لإلنتربول لمكافحة
االتجار بالبشر الذي عقد في سوريا بدمشق في الفترة من .7-9/6/2010
(((انظر :االتجار بالبشر ..الحقائق ،منشورات مبادرة األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر ،مرجع سابق.
(((تشير التقديرات الدولية أن أعمار غالبية ضحايا االتجار بالبشر تتراوح مابين (18ـ )24سنة .انظر :االتجار
بالبشر ..الحقائق ،منشورات مبادرة األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر ،مرجع سابق.
(((أنظر للباحث ،تأمالت في األحكام الجنائية الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر في التشريعات العربية ،ج ،1مجلة
مركز بحوث الشرطة ،العدد( ،)41أبريل  ،2012ص.341
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ألفـا مـن الضحايـا الذيـن يتـم نقلهـم سـنويّا ً إلـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة((( ،بينما أشـار التقرير
السـنوي العاشـر الصـادر عـن وزارة الخارجيـة األمريكيـة عـام  2010إلـى أن ضحايـا االتَّجـار
بالبشـر قـد بلـغ عددهـم ( )12,3مليون شـخص فـي عامـي 2009ـ.2010
ومـن ناحيـة ثانيـة يتنـاول البحـث هـذه الجريمة فـي القانـون اإلماراتي الـذي يعد أول قانـون عربي
صـدر لمكافحـة هـذه الجريمـة ،وأول قانـون أدرج تعديلات علـى هـذا القانـون ،وهـو مـا يتطلـب
ضـرورة إلقـاء الضـوء علـى التطـورات التشـريعية الحادثـة فـي مجـال مكافحـة هـذه الجريمة.
3.3االتَّجـار بالبشـر ثالـث تجـارة غيـر مشـروعة فـي العالـم :الشـك فـي أن الهـدف األساسـ ّي
للعصابـات اإلجراميّـة ال ُمنظمـة هـو جنـ ّي األمـوال واألربـاح مـن عائـدات الجريمة أيـا كانت
الوسـيلة فـي ذلـك ،ومنهـا اسـتغالل البشـر فـي عمليـات الدعـارة والعمـل القسـريّ ،وتجـارة
األعضاء البشـريّة وخالفه .وتُشـير التقديرات إلى أن صور االتَّجار بالبشـر ال ُمختلفة أضحت
حاليـا ً تُمثـل ثالـث أكبـر نشـاط إجرامـ ّي فـي العالـم ،يحقـق أرباحـا ً بعـد االتَّجـار فـي السلاح
وال ُمخـدرات((( ،بـل أن بعـض الباحثين(((يتوقـع بـأن تتقـدم هـذه التجـارة (تجـارة األشـخاص)
فـي المسـتقبل علـى تجـارة السلاح؛ فهـي تشـكل بالنسـبة لعصابـات اإلجـرام ال ُمنظـم مخاطر
أقـل عـن تجـارة ال ُمخـدرات والسلاح ،ناهيـك عـن أن تعاظـم األرباح التـي يمكـن تحقيقها من
خلال اسـتغالل اإلنسـان عـدة مـرات لفتـرة طويلـة من الزمـن(((.
4.4أهداف الدراسة وتساؤالتها:
يسعى هذا البحث إلى اإلجابة عن العديد من التساؤالت أبرزها اآلتي:
1 .1إلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة االتَّجــار بالبشــر بصورهــا ال ُمختلفــة ،مــن خــال تعريفهــا وبيــان
عناصرهــا وصورهــا.
2 .2دراســة موقــف القانــون اإلماراتـ ّي فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة ،ودراســة مــدى اســتيفاء هــذا
القانــون لل ُمتطلبــات الدوليــة فــي مواجهــة تلــك الظاهــرة العالميّــة.
(((مسعود عكو ،االتجار بالبشر أو الرق مرة أخرى ،مقال منشور على شبكة اإلنترنت على الموقع اإللكتروني أمان
.www.amanjordan.org
(2) OBUAH (E.), Combating global trafficking in persons, the role of the United States
post-Septemper 2001, International Politics, Vol. 43, 2006, pp.241-265.
(((لواء.د /محمد فتحي عيد ،عصابات اإلجرام المنظم ودورها في االتجار باألشخاص ،ورقة عمل ُمقدمة إلى الندوة
العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وموضوعها( ُمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء
البشرية) والتي عقدت بالرياض ،المملكة العربية السعودية خالل الفترة ( ،15-17/3/2004الرياض :مطبوعات
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،)2005 ،ص.15:
(4) Le trafic d’êtres humains nouveau marche de la mafia,
http//www.bretagneonline.com/telegram/htdocs/art-010b070400.htm
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3 .3استعراض األحكام الجنائيّة الموضوعيّة الخاصة بمواجهة االتجار بالبشر في القانون
اإلمارات ّي.
4 .4التعــرف علــى أحــكام مشــروع القانــون االتحــادي لســنة  2013بتعديــل أحــكام القانــون
االتحــادي لمكافحــة االتجــار بالبشــر فــي دولــة اإلمــارات.
5.5منهج الدراسة:
يُعــد المنهــج الوصف ـ ّي التحليل ـ ّي هــو المنهــج األكثــر ُمالءمــة فــي دراســة الظواهــر االجتماعيّــة
ومنهــا ظاهــرة االتَّجــار بالبشــر ،ولهــذا فإننــا سنســتخدم المنهــج الوصف ـ ّي ،والــذي يُعــرف بأنــه:
«دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ووصفهــا وصف ـا ً وثيق ـا ً ويعبــر عنهــا تعبيــراً كيفيّ ـا ً أو
كميّ ـا ً بغيــة الوصــول إلــى اســتنتاجات تُســهم فــي فهــم هــذا الواقــع وتطويــره»(((؛ فهــذه الدراســة
تســعى لوصــف وتحليــل موضــوع ظاهــرة االتَّجــار بالبشــر مــن الجانــب القانون ـ ّي.
6.6أدوات الدراسة:
تتمثــل أدوات الدراســة النظريــة فيمــا يتوافــر لنــا مــن مراجــع علميــة قانونيــة ســواء أكانــت باللغــة
العربيّــة أو األجنبيّــة التــي تخــص موضــوع الدراســة ،باإلضافــة إلــى وثائــق المؤتمــرات والندوات
العلميّــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع ،والدراســات ال ُمتخصصــة النظريّــة والميدانيّــة ،والمقــاالت
واألبحــاث العلميّــة وأوراق العمــل الخاصــة بــه.
7.7خطة الدراسة:
ســوف يتــم تنــاول موضــوع هــذا البحــث فــي مبحثيــن :نتنــاول فــي المبحــث األول ماهيــة االتَّجــار
بالبشــر ،ونذكــر فــي المبحــث الثانــي األحــكام الجنائيّــة الخاصــة بجرائــم االتَّجــار بالبشــر فــي
القانــون اإلمارات ـ ّي ،وتســير الخطــة التفصيليّــة للدراســة علــى النحــو التالــي:
ُمقدمة
َّ
المبحث األول :ماهية االتجار بالبشر
المطلب األول :تعريف االتَّجار بالبشر
المطلب الثاني :صور االتَّجار بالبشر
المبحث الثاني :األحكام الموضوعية لجريمة االتَّجار بالبشر.
المطلب األول :البنيان القانوني لجريمة االتَّجار بالبشر.
المطلب الثاني :األحكام العقابية لجريمة االتَّجار بالبشر.
الخاتمة والتوصيات
((( ذوقان عبيدات وآخرون ،مناهج وأساليب البحث العلمي( ،عمان :دار صنعاء للنشر1996،م) ،ص.220:
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المبحث األول
ماهية االتَّجار بالبشر
8 .8تمهيد:
يتســم مصطلــح االتَّجــار بالبشــر بالحداثــة ،فقــد عرفــت المجتمعــات منــذ القــدم هــذا المصطلــح
باســم الــرق والبغــاء ،ولهــذا فــإن التعريــف بهــذا ال ُمصطلــح ال ُمســتحدث (االتَّجــار بالبشــر) يقتضــي
التطــرق إلــى تعريفــه وبيــان صــوره ،وذلــك مــن خــال مطلبيــن علــى النحــو التالــي:
المطلب األول :تعريف االتَّجار بالبشر
المطلب الثاني :صور االتَّجار بالبشر
المطلب األول
تعريف االتَّجار بالبشر
9 .9تمهيد:
يقتضــي تعريــف االتَّجــار بالبشــر اإلشــارة إلــى بيــان المدلــول اللغــوي والتعريــف الفقهــ ّي
والتشــريع ّي لهــذا ال ُمصطلــح ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
1010المدلــول اللغــو ّ
ي لإلتجــار بالبشــر وصــوره((( :يشــير مفهــوم االتَّجــار بالبشــر إلــى مجموعــة
مــن الصــور اإلجراميّــة ،نذكــر منهــا االســتغالل الجنســي واالســترقاق ،والســخرة ،والعمــل
الجبــريّ ،ونــزع األعضــاء .وتُعــرف التجــارة بأنهاُ «:ممارســة البيــع والشــراء» ،ويُقصــد
بهــا «تقليــب المــال بغــرض الربــح» ،وهــي حرفــة التاجــر ،وهــو الــذي ي ُمــارس األعمــال
التجاريّــة علــى وجــه االحتــراف(((؛ فهــو الــذي يبيــع ويشــتري((( ،وبالتالــي يقتصــر المعنــى
اللغــو ّ
ي للتجــارة علــى ُمبادلــة الســلع بهــدف الربــح؛ فاالتَّجــار هــو ُمزاولــة أعمــال التجــارة

(((هناك العديد من المصطلحات التي يقصد بها االتجار بالبشر ،فمنها االتجار باألشخاص واالتجار باألفراد ،وهي
ترجمة للمصطلح اإلنجليزي  Human Traffickingأو  ،Trafficking in personsوباللغة الفرنسية Traité
 ،des êtres humainsوالواقع أنه ال خالف بين هذه المصطلحات.
(((المعجم الوجيز( ،القاهرة :مطبوعات وزارة التربية والتعليم ،)1992،طبعة وزارة التربية والتعليم ،باب (تجر)،
ص.72:
(((الطاهر أحمد الرازي ،ترتيب القاموس المحيط ،باب التاء مادة ت ج ر  ،يتجر تجرا أو تجارة( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1979 ،م) ،ج ،1ص.360:
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بتقديــم الســلع إلــى غيــره ب ُمقابــل بطريقــة البيــع والشــراء((( .أمــا كلمــة البشــر ،فيقصــد بهــا
اإلنســان ذكــراً أو أنثــى ،واحــداً أو جمعــاً .وال يقتصــر المفهــوم اللغــو ّ
ي لالتجــار بالبشــر
إلــى اإلشــارة إلــى مدلــول ُك ٍل مــن االتَّجــار والبشــر ،وإنمــا يقتضــي األمــر اإلشــارة إلــى
صــور جرائــم االتَّجــار بالبشــر مــن اســتغالل دعــارة الغيــر والســخرة والخدمــة القســرية
(الســخرة) ،ونــزع األعضــاء ،حيــث يُقصــد بالدعــارة الفســاد والفســق والخبــث ،أمــا البغــاء،
فيقصــد بالبغ ـ ّي :األمــة أو الحــرة الفاجــرة((( .أمــا الــرق فــي اللغــة العربيــة بالكســر فيُقصــد
بــه الملــك وهــو العبوديــة ،وجمعهــا رقــوق وهــو جلــد رقيــق يُســتعمل فــي الكتابــة ،وتعــرف
أيض ـا ً بالعبوديــة وبــاألرض اللينــة والواســعة ،والرقيــق هــو المملــوك ،وجمعــه أرقــاء ،أمــا
الســخرة ،فيُقــال ســخر تســخيراً :ذلــل وكلــف غيــره عمـاً بــا أجــرة((( .أمــا نــزع األعضــاء،
فيُقصــد بالنــزع قلــع الشــيء مــن مكانــه((( ،أمــا كلمــة العضــو ،فتُعــرف فــي مــادة (عضــا)
بأنها:الواحــد مــن أعضــاء الشــاة وغيرهــا ،وقيــل هــو كل عظــم وافــر بلحمــه ،وجمعهــا
أعضــاء ،وعضــى الذبيحــة :قطعهــا أعضــاء(((.
 :)3(1111التعريــف الفقهــي لالتجــار بالبشــر :هنــاك اتجاهــان فــي تعريــف االتَّجــار بالبشــر:
(األول) تأثــر فــي تعريفــه لالتجــار بالبشــر بالتعريــف األُممــ ّي الــوارد فــي بروتوكــول
باليرمــو( ،والثانــي) عــرف االتَّجــار بالبشــر دون النظــر للتعريــف األممــ ّي ،وذلــك علــى
النحــو اآلتــي:
(1212أ) :االتجــاه األول :ذهــب جانــب مــن الفقــه الجنائ ّي(((إلــى تعريــف االتَّجــار بالبشــر  -بالنظــر
إلــى التعريــف األممــ ّي  -بأنــه « :تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم بالقــوة أو اإلكــراه أو الخــداع
(((د /محمد عبد هللا ولد محمدن ،تجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعة اإلسالمية ،ورقة عمل ُمقدمة إلى
الندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وموضوعها( ُمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء
البشرية) والتي عقدت بالرياض ،المملكة العربية السعودية خالل الفترة ( ،15-17/3/2004الرياض :مطبوعات
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،)2005 ،ص.171:
(((الطاهر أحمد الرازي ،ترتيب القاموس المحيط ،باب الدال مادة د ع ر ،ص ،:182وباب الباء مادة ب غ ى،
ص.299:
(((الطاهر أحمد الرازي ،ترتيب القاموس المحيط ،باب الراء مادة ر ق ق ،ص376:؛ و باب السين مادة س خ ر،
ص.535:
((( الطاهر أحمد الرازي ،ترتيب القاموس المحيط ،باب النون مادة ن ز ع ،ص.355:
(((ابن منظور :جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،مادة (عضا)( ،بيروت :دار صادر1990 ،م)،
المجلد ( ،)15ص.68:
(((د /فتيحة محمد قوراري ،المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر ،دراسة في القانون اإلماراتي المقارن،
مجلة الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،عدد ( ،)40أكتوبر ،2009
ص.175:
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ألغــراض االســتغالل بشــتى صــوره ،مــن ذلــك :االســتغالل الجنســ ّي ،العمــل الجبــريّ،
الخدمــة القســريّة ،التســول ،االســترقاق ،تجــارة األعضــاء البشــرية وغيــر ذلــك».
(1313ب) :االتجــاه الثانــي :وهــذا االتجــاه عـرّف االتجــار بالبشــر – دون التقيــد بالتعريــف األممي-
بأنــه « :كافــة التصرفــات المشــروعة وغيــر المشــروعة التــي تحيــل اإلنســان إلــى مجــرد
ســلعة أو ضحيــة يتــم التصــرف فيهــا بواســطة وســطاء ُمحترفيــن عبــر الحــدود الوطنيــة
تــدن أو فــي أعمــال جنســية أو مــا شــابه ذلــك،
بقصــد اســتغاللهم فــي أعمــال ذات أجــر ُم ٍ
ً
ســواء تــم هــذا التصــرف بــإرادة الضحيــة أو قســرا عنــه أو بــأي صــورة أخــرى مــن صــور
العبوديــة»((( .وفــي ذات االتجــاه أيضــا عرّفــه بعــض الباحثيــن((( بأنــه «:عمليّــة توظيــف
وانتقــال ونقــل أو تقديــم مــاذ ألنــاس بغــرض اســتغاللهم ،وتتض ّمــن عمليــة االتَّجــار القيــام
بأعمــال غيــر مشــروعة كالتهديــد أو اســتخدام القــوة وغيرهــا مــن أشــكال اإلكــراه أو الغــش،
وهــذا االســتغالل يتــم مــن خــال إجبــار الضحيــة علــى البغــاء أو علــى أي شــكل مــن أشــكال
االســتغالل الجنس ـ ّي عبوديّــة أو غيرهــا مــن ال ُممارســات ال ُمقاربــة للعبوديّــة».
1414رأي الباحــث فــي تعريــف االتَّجــار بالبشــر :ومــع كامــل تقديرنــا للتعريفــات الســابقة لالتجــار
بالبشــر ،فإننــا نــرى مــن جانبنــا تعريــف جريمــة االتَّجــار بالبشــر بأنهــا يقصــد بهــا «:أي
فعــل يقــع علــى إنســان أو علــى أحــد أعضائــه دون رضــاه – مــن خــال أ ّ
ي وســيلة قســريّة
 بهــدف اســتغالله ماديـا ً وتحقيــق الربــح منــه» .فاالتَّجــار بالبشــر يمكــن أن يقــع عــن طريــقأي فعــل يــؤدي إلــى اســتغالل اإلنســان أو أحــد أعضائــه دون رضــاه عــن طريــق وســائل
قســرية كاإلكــراه المــادي أو المعنــوي أو عــن طريــق الخــداع والحيلــة بغيــة اســتغالله كســلعة
والربــح مــن ورائهــا(((.
(1515ثانياً) التعريف التشريع ّي لالتَّجار بالبشر في القانون اإلمارات ّي:
نصــت المــادة ( )1مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة  2006علــى أنــه :تجنيــد أشــخاص أو
نقلهــم أو ترحيلهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال
القســر واالختطــاف أو التحايــل أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة اســتغالل حالــة
الضعــف أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر
(((د /سوزي عدلي ناشد ،االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي( ،القاهرة :المكتبة القانونية،
2005م) ،ص.17:
(((د /خالد مصطفى فهمي ،النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ضوء القانون رقم  64لسنة 2010
واالتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ،دراسة مقارنة( ،القاهرة :دار الفكر العربي2011،م) ،ص.82:
(((انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري والتشريعات المقارنة وفي ضوء االتفاقيات والمواثيق
الدولية( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)2011 ،ط ،1ص.81
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
لغــرض االســتغالل .ويشــمل االســتغالل جميــع أشــكال االســتغالل الجنســي أو اســتغالل دعــارة
الغيــر أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد
أو نــزع األعضــاء .ويتضــح مــن النــص الســابق أن القانــون اإلماراتـ ّي تأثــر فــي وضــع تعريفــه
لالتجــار بالبشــر بالصياغــة الــواردة فــي بروتوكــول باليرمــو.
إال أن المشــرع اإلماراتــي ورغبـةً منــه فــي أن يتواكــب قانونــه الوطنــي لمكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر مــع كافــة المســتجدات المتصلــة بهــذه الجريمــة ،رأى التوســع فــي مدلــول االتجــار بالبشــر
ليشــمل صــوراً أخــرى لالتجــار المتمثلــة فــي أفعــال البيــع والعــرض للبيــع والشــراء والوعــد
بهمــا ،واالســتخدام واإليــواء ،حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن مشــروع القانــون االتحــادي لســنة
 2013بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة  2006فــي شــأن مكافحــة جرائــم
االتجــار بالبشــر ،والمتضمنــة إضافــة المــادة ( )1مكــرراً « »1إلــى نصــوص قانــون مكافحــة
جرائــم االتجــار بالبشــر ،والتــي نصــت علــى أنــه 1-«:يعــد مرتكبــا ً جريمــة االتجــار بالبشــر
كل مــن:أ -بــاع أشــخاصا ً أو عرضهــم للبيــع أو الشــراء أو الوعــد بهمــا .ب -اســتخدم أشــخاصا ً
أو جنّدهــم أو نقلهــم أو رحلهــم أو آواهــم أو اســتقبلهم بوســاطة التهديــد بالقــوة أو باســتعمالها أو
غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة
أو إســاءة اســتغالل حالــة الضعــف ،وذلــك بغــرض االســتغالل.ج -أعطــى أو تلقــى مبالــغ ماليــة
أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل 2-.يعتبــر
اتجــاراً بالبشــر ،ولــو لــم ينطــو علــى اســتعمال أي مــن الوســائل المبينــة فــي الفقــرة الســابقة مــا
يلي:أ-اســتخدام طفــل أو نقلــه أو ترحيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله بغــرض االســتغالل.ب -بيــع
األطفــال أو عرضهــم للبيــع أو الشــراء 3-.يشــمل االســتغالل فــي حكــم هــذه المــادة ،جميــع أشــكال
االســتغالل الجنســي أو اســتغالل دعــارة الغيــر أو الســخرة أو نــزع األعضــاء أو الخدمــة قســراً
أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد»((( ،وهــذا النهــج محمــود مــن قبــل
المشــرع اإلماراتــي.
(1616ثالثاً) تعريف االتَّجار بالبشر في المواثيق واالتفاقيات الدولية:
أوردت العديــد مــن االتفاقــات الدوليــة تعريف ـا ً لجريمــة االتَّجــار بالبشــر؛ نذكــر منهــا بروتوكــول
باليرمــو ،ال ُمكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة ل ُمكافحــة الجريمــة ال ُمنظمــة عبــر الوطنيــة ،واالتفاقيــة
األوروبيــة لمكافحــة االتَّجــار بالبشــر ،واالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر
الحــدود الوطنيــة ،فضــاً عــن اإلشــارة إلــى تعريــف االتَّجــار بالبشــر فــي القانــون النموذجــي
(((مقال بعنوان«:إحالة تعديالت مشروع قانون جرائم االتجار بالبشر إلى لجنة الوطني» ،منشور بجريدة دار الخليج
اإلماراتية ،بتاريخ  ،10/3/2013ومنشور على الموقع اإللكتروني:
=http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id
19700&Year=10/03/2013
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
لمكافحــة جرائــم االتَّجــار باألشــخاص الصــادر عــن مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات
والجريمــة ،ومشــروع القانــون العربــي النموذجــي لمواجهــة االتَّجــار بالبشــر ،وهــو مــا ســوف
نشــير إليــه علــى النحــو اآلتــي:
 )1(1717بروتوكــول باليرمــو :تنــاول بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتَّجــار بالبشــر المعــروف
ببروتوكــول باليرمــو وضــع تعريــف محــدد لجريمــة االتَّجــار بالبشــر فــي المــادة (/3أ) ،حيــث
نصــت علــى أنــه يقصــد بتعبيــر االتَّجــار بالبشــر «:تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو ترحيلهــم أو
إيوائهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك من أشــكال القســر أو
االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو اســتغالل حالة اســتضعاف،
أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص
آخــر لغــرض االســتغالل .ويشــمل االســتغالل كحــد أدنــى اســتغالل دعــارة الغيــر أو ســائر
أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو االســترقاق أو الممارســات
الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء».
وقد أشار البروتوكول إلى جانب وضع تعريف محدد ألفعال االتَّجار بالبشر إلى أمرين هامين:
(األول) هو عدم جواز االعتداد بإرادة المجني عليهم في جرائم االتَّجار بالبشر؛ وبذلك أخذ
البروتوكول بمبدأ افتراض صفة الضحية على األشخاص الذين تقع عليهم أفعال االتَّجار بالبشر،
حتى ولو كان منسوبا إليهم ارتكاب جرائم جنائية في تشريعات الدول األعضاء في البروتوكول،
أما األمر (الثاني) ،فيتمثل في تشديد العقاب في حال كون المجني عليه حدثا (لم يبلغ ثمانية عشر
سنة) ،حتى ولو لم يستخدم الفاعلون الوسائل القسرية المشار إليها في التعريف ،بغية تقرير حماية
خاصة وأكبر لألطفال في نطاق جرائم االتَّجار بالبشر.
 :)2(1818االتفاقيّــة األوروبيّــة للعمــل ضــد االتَّجــار بالبشــر :عرفــت المــادة (/4أ) مــن االتفاقيــة
األوروبيــة ل ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر عــام  2005االتَّجــار بالبشــر بأنــه يقصــد بــه «:تجنيــد
األشــخاص أو نقلهــم أو ترحيلهــم أو إيوائهــم واســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها
أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة
أو اســتغالل حالــة اســتضعاف أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة
شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل .ويشــمل االســتغالل – كحــد
أدنــى – اســتغالل دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو الخدمــة
قســراً أو العبوديّــة أو ال ُممارســات الشــبيهة بالعبوديّــة أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء».
ويالحــظ فــي هــذا الشــأن تطابــق التعريــف األوروبـ ّي مــع التعريــف األممـ ّي ،كمــا يشــار فــي
ذلــك األمــر إلــى أن التوصيــة رقــم ( 11 )2000الصــادرة فــي  19مايــو  2000عــن المجلــس
األوروبــي قــد ســبق أن أشــارت إلــى تعريــف االتَّجــار بالبشــر بأنــه « :االتَّجــار بالبشــر
بغــرض االســتغالل الجنســي يشــمل الحصــول علــى شــخص أو أكثــر  -ســواء أكان شــخصا ً
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طبيعيـا ً أم معنويـا ً  -و/أو تنظيــم اســتغالل أو نقــل أو هجــرة األشــخاص  -ســواء أكانــت هجــرة
شــرعيّة أو غيــر شــرعيّة  -حتــى ولــو بموافقتهــم لغــرض اســتغاللهم جنسـيّا ً فــي جملــة أمــور
عــن طريــق اإلكــراه والســيما العنــف أو التهديــد أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو
اســتغالل موقــف ضعــف».
 )3(1919االتفاقيّــة العربيّــة لمكافحــة الجريمــة ال ُمنظمــة عبــر الحــدود الوطنيّــة :أوردت االتفاقيــة
العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة ،تعريف ـا ً مشــابها ً مــع التعريــف
األممــي؛ إذ نصــت المــادة ( )11مــن االتفاقيــة العربيــة المعنونــة بـــ «االتَّجــار باألشــخاص
وبخاصــة النســاء واألطفــال» علــى أنــه :تتعهــد كل دولــة طــرف أن تتخــذ مــا يلــزم مــن
تدابيــر فــي إطــار قانونهــا الداخلــي ،لتجريــم ارتــكاب أو ال ُمشــاركة فــي ارتــكاب األفعــال
اآلتيــة التــي تقــوم بهــا جماعــة إجراميــة منظمــة:
1 .1أي تهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو
الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو اســتغالل حالــة الضعــف وذلــك مــن أجــل اســتخدام أو
نقــل أو إيــواء أو اســتقبال أشــخاص لغــرض اســتغاللهم بشــكل غيــر مشــروع فــي ممارســة
الدعــارة (البغــاء) أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو
االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد ،وال يعتــد برضــا الشــخص ضحيــة
االتَّجــار فــي كافــة صــور االســتغالل متــى اســتخدمت فيهــا الوســائل المبينــة فــي هــذه الفقــرة.
2 .2يعتبــر اســتخدام طفــل أو نقلــه أو إيوائــه أو اســتقباله لغــرض االســتغالل اتجــارا باألشــخاص
حتــى إذا لــم ينطــو علــى اســتعمال أي مــن الوســائل المبينــة فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة،
وفــي جميــع األحــوال ال يعتــد برضــاه.
وأخيــراً نــود اإلشــارة إلــى تشــابه التعريفــات الســابقة مــع تعريــف االتَّجــار بالبشــر الــوارد فــي
القانــون النموذجــي الــذي أعــده مجموعــة مــن خبــراء مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات
والجريمــة((( ،وكــذا مشــروع القانــون العربــي النموذجــي لمواجهــة جرائــم االتَّجــار بالبشــر،
الصــادر فــي الــدورة الحاديــة والعشــرين لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــي تونــس فــي الفتــرة
مــن(.((( )4-6/1/2004
(((عرفت المادة ( )8من القانون النموذجي الذي أعده مجموعة من خبراء مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة االتجار بالبشر بأنه 1-”:أي شخص يقوم بما يلي) :أ( تجنيد (تطويع) شخص آخر أو نقله أو تنقيله
أو إيواؤه أو استقباله؛ )ب) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسْر ،أو االختطاف أو
االحتيال أو الخداع ،أو استغالل حالة استضعاف ،أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له
سيطرة على شخص آخر؛ )ج) لغرض استغالل ذلك الشخص؛ يكون مذنبا ً بارتكاب جُرم االتّجار باألشخاص،
وعند إدانته يُعاقب بالسجن لمدة أو بغرامة قدرها  /.تبلغ [غرامة من فئة] أو بكلتا هاتين العقوبتين.”.
(((عرف مشروع القانون العربي في مادته األولى االتجار باألشخاص بأنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
المطلب الثاني
صور االتَّجار بالبشر
2020تمهيد:
تتنــوع وتتعــدد صــور االتَّجــار بالبشــر ،بــل هــي تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى ،وتتمثــل أبــرز
صــور االتَّجــار بالبشــر فــي صــور الدعــارة واالســتغالل الجنس ـ ّي ،والعمــل القســر ّ
ي والســخرة،
وتجــارة األعضــاء البشــريّة ،واســتغالل األطفــال ،وفيمــا يلــي نتنــاول صــور االتَّجــار بالبشــر
علــى النحــو اآلتــي:
(2121أوالً) االستغالل الجنس ّي:
يمثــل االســتغالل الجنسـ ّي أهــم وأخطــر أشــكال وصــور االتَّجار بالبشــر وأكثرهــا انتشــاراً ،ونظرا
لألربــاح الطائلــة التــي تحُققهــا مثــل هــذه التجــارة ،فــإن الكثيــر مــن تجــار الســاح وال ُمخــدرات
قــد هجــروا نشــاطهم األصلــ ّي واســتبدلوها باالتَّجــار فــي البشــر وذلــك لكونــه أقــل ُمخاطــرة
وعقوبــة((( .باإلضافــة إلــى اســتمراريّة الربــح بســبب االســتغالل ال ُمســتمر لهــؤالء األشــخاص(((،
ويشــمل ضحايــا البغــاء الســيدات والفتيــات صغــار الســن (أقــل مــن 25ســنة) وكذلــك األطفــال
ســواء مــن الذكــور أو اإلنــاث(((.
2222االســتغالل الجنســي :يقصــد باالســتغالل الجنســي اســتخدام المجنــي عليــه إلشــباع الغرائــز
إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال
أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ،لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدنى استغاللهم في
الدعارة أو سائر أشكال االستغالل الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو االسترقاق أو للممارسات الشبيهة بالرق
أو االستعباد أو نزع األعضاء”.
(((حرصت غالبية التشريعات المقارنة ومنها القانون المصري على تشديد العقوبة في جرائم األسلحة والمخدرات،
حيث تصل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في القانونين رقمي ( )394لسنة  1954في شأن األسلحة والذخائر
(المواد  26وما بعدها) ،و( )182لسنة  1960في شأن مكافحة ال ُمخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها
(المواد  33وما بعدها) ،حيث عاقبت المواد السالف اإلشارة إليها على صور التعامل في األسلحة والمخدرات
من إحراز وحيازة واتجار وتصنيع ونقل بعقوبة الجنائية التي قد تصل في بعض األحيان إلى عقوبة اإلعدام،
على خالف جرائم االستغالل الجنسي المعاقب عليها في القانون رقم ( )10لسنة  1961في شأن مكافحة الدعارة،
بعقوبات أخف من العقوبات المقررة لجرائم األسلحة والمخدرات .ومن ناحية ثانية تواجه هذه العصابات صعوبات
ومخاطر عديدة في إتمام عمليات تهريب المخدرات واألسلحة عبر الحدود الدولية وتخزينها ،على خالف ما يقوم
به عصابات االتجار بالبشر في إدارة بيوت الدعارة.
(2) Elizabeth Dill (S.): The international trafficking and prostitution of women and children, www.Angelfire.com .
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.41
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الجنســية لغيــره بمقابــل ،وتتعــدد صــور االســتغالل الجنســي لتشــمل اســتغالل المجنــي عليــه
فــي أعمــال الدعــارة ،أو فــي إنتــاج صــور أو أفــام أو رســوم إباحيــة بغــرض تســويقها(((.
2323البغــاء :يقصــد بالبغــاء إشــباع النســاء لشــهوات اآلخريــن نظيــر مقابــل مال ـ ّي أو أي منفعــة
ماديــة دون تمييــز ،ويشــمل ضحايــا البغــاء مــن الســيدات والفتيــات صغيــرات الســن األقــل
مــن ( )25ســنة ،ويتــم تقســيم الــدول بالنســبة لتجــارة البغــاء إلــى دول ُمصــدرة للبغــاء،
ودول ُمســتوردة لــه ،وأن الــدول ال ُمصــدرة غالب ـا ً مــا تعانــي مــن ظــروف اقتصاديّــة ســيئة،
وتتركــز فــي دول شــرق أســيا ،جمهوريــات االتحــاد الســوفيتي الســابق ،شــرق أوروبــا،
أمريــكا الالتينيّــة والكاريبــي وأفريقيــا .أمــا الــدول ال ُمســتورة ،فتشــمل دول أمريــكا الشــماليّة
وغــرب أوروبــا ،والشــرق األوســط .وتشــير التقديــرات الدوليــة إلــى أن هنــاك دوالً ُمصــدرة
للبغايــا ،وقــد أشــارت هــذه التقديــرات إلــى أن تايالنــد والهنــد مــن أكثــر الــدول تصديــراً
للبغــاء((( .وأخيــراً تجــدر اإلشــارة إلــى إحــدى القضايــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة التــي
أدانــت فيهــا محكمــة دبــي أحــد األشــخاص لقيامــه بإيهــام الضحيــة بالحصــول علــى فرصــة
عمــل كخادمــة لــدى أحــد أصدقائــه مقابــل راتــب شــهري ،واتفــق علــى بيعهــا بمقابــل نقــدي
بغــرض اســتغاللها فــي ُممارســة الدعــارة(((.
(2424ثانياً) العمل القسر ّ
ي واالسترقاق:
تتعــدد صــور العمــل القســر ّ
ي واالســترقاق لتشــمل صــور الســخرة ،الخدمــة قســراً ،االســترقاق،
ال ُممارســات الشــبيهة بالــرق واالســتعباد ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
(2525أ) العمــل القســري :عرفــت منظمــة العمــل الدوليــة العمــل القســر ّ
ي بأنــه «:كل عمــل أو
خدمــة تُغتصــب مــن أي شــخص تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ،ولــم يتطــوع الشــخص بأدائهــا
بمحــض إرادتــه» ،وقــد اســتثنى النــص المذكــور أعمــال الخدمــة العســكريّة ،واألعمــال التــي
تُعــد جــزءاً مــن االلتزامــات المدنيّــة للمواطنيــن فــي بلــد يحكــم نفســه ،واألعمــال التــي يــؤدى
بحكــم قضائـ ّي ،بشــرط أن يتــم تنفيذهــا تحــت رقابــة الســلطات العامــة ،دون تســليم الشــخص
إلــى أفــراد أو شــركات أو أشــخاص معنويــة خاصــة ،واألعمــال التــي تفــرض فــي حالــة القــوة
(1) Ashcroft, Attorney General, V. free speech coalition, no 00-795, april 16, 2002.
(((أشارت التقديرات أن أعداد النساء العامالت في الدعارة يبلغ في تايالند ( )2,8مليون سيدة ،وفي الهند ()2,3
مليون سيدة ،وفي الفلبين ( )300ألف سيدة ،واليابان ( )150ألف سيدة ،وفي الواليات المتحدة األمريكية (800-
 )900ألف سيدة.
Statistic on trafficking and prostitution in Asia and Pacific, ph gathered by CATWAp, January 21, 1999. www.codewan.com
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص212 :ـ.217
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
القاهــرة كالحــروب والــزالزل وغيرهــا ،واألعمــال المنفــذة مــن أعضــاء الجماعــة لمصلحتهــا
المباشــرة((( .ومــن صــور اإلكــراه المســتخدم فــي العمــل القســر ّ
ي التــي أوردتهــا منظمــة
العمــل الدوليــة فــي تقريرهــا عــام  2005العنــف الجســد ّ
ي ضــد العمــال أو أفــراد العائلــة،
العنــف الجنس ـ ّي ،التهديــد بالحجــز ،العقوبــات الماليّــة ،إبــاغ الشــرطة أو ســلطات الهجــرة
والترحيــل ،والحرمــان مــن الطعــام .ومــن هــذه المظاهــر أيض ـا ً االمتنــاع عــن دفــع األجــر،
أو دفــع أجــر غيــر مناســب مــع قيمــة العمــل وأهميتــه ،حجــز أوراق الهويــة ،واإلغــراق
بالديــن(((.
(2626ب) الخدمــة قســراً :يقصــد بالخدمــة القســرية تقديــم خدمــات تحــت تأثيــر اإلكــراه ماديـا ً كان
أو معنويــا ً(((؛ أي أن يتــم إجبــار الضحيــة علــى الخدمــة المنزليــة أو غيرهــا قســراً عنهــا،
ومــن أمثلــة قضايــا الخدمــة القســرية إدانــة محكمــة بــوردو بفرنســا ســيدة الســتغاللها حالــة
ضعــف خادمــة قاصــر لديهــا ،وارتــكاب أعمــال عنــف ضدهــا ،وعــدم دفــع أجــرة الخدمــة أو
عــدم كفايتــه(((.
(2727ج) االســترقاق واالســتعباد :عرفــت معاهــدة جنيــف المتعلقــة بالــرق لعــام  1926حالــة
االســترقاق بأنها«:حالــة شــخص تمــارس عليــه ســلطات حــق الملكيــة أو بعضهــا» ،بينمــا
عرفــت االتفاقيــة الملحقــة المتعلقــة بالــرق وتجــارة العبيــد لعــام  1956الممارســات الشــبيهة
بالــرق ،بحــاالت الخدمــة بصــك ديــن ،وهــي حالــة تقديــم المديــن لخدماتــه الشــخصية ضمانـا ً
لديــن ،أو خدمــات شــخص لــه ســلطة عليــه ،وحالــة التــزام الشــخص بالعمــل فــي أرض غيره،
وتقديــم خدماتــه بمقابــل أو دون مقابــل ،أو حالــة تســليم طفــل أو شــاب يقــل عمــره عــن ()18
ســنة مــن لــدن والديــه أو المســئول عنــه للغيــر بمقابــل أو بــدون مقابــل لغــرض اســتغالله(((.
(2828ثالثاً) استغالل األطفال:
يعــد االتَّجــار فــي األطفــال واســتغاللهم مــن أســوأ صــور االتَّجــار بالبشــر ،فهــم البنيــة األساســية
والثــروة البشــرية المســتقبلية لكافــة العالقــات باختــاف األنظمــة االقتصاديــة .وتتعــدد صــور
االتَّجــار ليشــمل العمالــة دون الســن القانونــي مجــردة مــن أي حمايــة قانونيــة أو صحيــة أو
اجتماعيــة ،واالســتغالل الجنســي ،وتجــارة األعضــاء البشــرية أو غيرهــا مــن صــور االتَّجــار
((( انظر :اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري ،والتي أبرمت في .28/6/1930
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.219:
(3) Seguin c. France, no. 42400/98,7/3/2000.
(4) Arrêt de la chambre correctionnel de Bordeaux, 18 mai 2006, publie sur http.//www.
esclalvagemoderne.org.
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.227:
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
األخــرى كالعمــل فــي المــزارع والمناجــم وخدمــة المنــازل والتســول فــي الشــوارع والعمــل فــي
قطــاع الســياحة واالنخــراط فــي النزاعــات المســلحة .وجديــر بالذكــر أن االتَّجــار فــي األطفــال
اليقتصــر علــى دول محــدودة بــل يشــمل كافــة دول العالــم خاصــة الــدول التــي تعانــي مــن الفقــر
والبطالــة واالنهيــار االقتصــادي والسياســة االجتماعيــة.
 )1(2929االســتغالل الجنســي لألطفــال :مــن أبشــع صــور االتَّجــار باألطفــال االســتغالل الجنســي
مــن خــال اســتخدامهم فــي مجــال الدعــارة وصــور االطفــال المخلــة بالحيــاء((( ،وهــذه
الصــورة مــن صــور االســتغالل تُفقــد هــؤالء األطفــال براءتهــم ،ويقضــي علــى أي مســتقبل
لهــم فــي الحيــاة .أضــف إلــى ذلــك التعــرض لكافــة ألــوان العذابــات واإلكــراه البدنــي والنفســي
لممارســة مثــل هــذه األفعــال ،وعــادة مــا يحــاول أربــاب تلــك العصابــات المنظمــة اقتــاع
هــؤالء األطفــال بالخــروج مــن األســرة واالبتعــاد عــن أي حمايــة لهــم بحثـا ً عــن حيــاة أفضل،
ويتــم االنتقــال إلــى بلــد آخــر بعيــد أو قريــب مــن موطنهــم األصلــي ممــا يجعــل هــؤالء
األطفــال بمعــزل عــن المجتمــع الجديــد الذيــن يعيشــون فيــه ،وبذلــك يكــون تحــت وطــأة
وســلطة تلــك العصابــات حيــث يتــم توجيههــم إلــى أماكــن العمــل المختلفــة التــي تتــراوح مــا
بيــن التســول فــي الشــوارع أو العمــل كخــدم فــي المنــازل كبدايــة وفــي الدعــارة كنهايــة(((.
ويترتــب علــى االســتغالل الجنســي لألطفــال العديــد مــن األضــرار الجســيمة المزمنــة التــي تلحــق
بهــم مباشــرةً مــن أمــراض وحمــل ُمبكــر وخلــل نفسـ ّي وجســد ّ
ي مــن جهــة وأضــرار غيــر مباشــرة
تصيــب المجتمــع ،وبنيتــه األساســية مــن جهــة أخــرى .وإذا كان الفقــر هــو الســبب الرئيــس
لالســتغالل الجنســي لألطفــال إال أن هنــاك عوامــل أخــرى تســاهم فــي انتشــار تلــك الظاهــرة
منهــا التفــكك األســري والنزاعــات المســلحة ،والتمييــز بيــن الجنســين واألزمــات االقتصاديــة
والسياســية التــي تعانــي منهــا كثيــر مــن الــدول وال يخفــى مــا تلعبــه شــبكة المعلومــات (االنترنــت)
مــن دور مؤثــر فــي تنامــي تلــك الظاهــرة وانتشــارها وذلــك عــن طريــق تقديــم العــروض والصور
لممارســة الجنــس وســبل االتصــال بالضحايــا وســهولة ذلــك.
وتــدل اإلحصــاءات وفقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة علــى أن عــدد األطفــال الذيــن يُمارســون البغــاء
قــد بلــغ ( )800ألــف طفــل مــن تايالنــد ،و(مليــون) فــي الفلبيــن و( )500ألــف طفــل فــي الهنــد،
كمــا أن عــدد الذيــن تــم اعتقالهــم مــن تجــار بغــاء ودعــارة األطفــال فــي آســيا خــال الفتــرة مــا بيــن
ســنة ( )25%( )1994 – 1992منهــم مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة و( )18%مــن ألمانيــا،
( )14%مــن اســتراليا )12%( ،مــن انجلتــرا و( )6%مــن فرنســا(((.
(1) La traité d’enfants, publie sur www.antislavery.org .
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.45
((( أنظر للباحث ،تأمالت في األحكام الجنائية الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر ،مرجع سابق ،ص.386
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
 )2(3030اســتغالل األطفــال فــي الحــروب ونــزع األلغــام :يُعــد اســتغالل األطفــال فــي العمليــات
العســكرية والنزاعــات المســلحة مــن أخطــر صــور االتَّجــار بالبشــر علــى المجتمــع بأســره،
حيــث يتــم اســتخدام األطفــال فــي عمليــات نــزع األلغــام ،فالحــروب والنزاعــات السياســية
بيــن الــدول قــد تســتدعي زرع األلغــام ،لذلــك تعمــل العصابــات ال ُمتخصصــة فــي االتَّجــار
فــي البشــر علــى االتجــار بهــم مــن خــال إســناد مهــام نــزع األلغــام لهــم ،فخفــة وزن
األطفــال التــي تُســاعدهم بالقيــام بهــذه المهنــة بســهولة ،والنتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي إمــا
إزهــاق أرواحهــم البريئــة أو تعرضهــم للتشــويه الجســد ّ
ي واألذى النفسـ ّي .ويتجســد اســتغالل
األطفــال فــي الحــروب فــي تجنيدهــم لل ُمشــاركة فــي القتــال أو األعمــال ال ُمســاعدة مثــل النقــل
وتجهيــز الطعــام وأعمــال التجســس ،كمــا تُســتخدم اإلنــاث منهــم كموضــوع لإلشــباع الجنسـ ّي
لل ُمقاتليــن ،والتجنيــد إمــا بحســب نــص قانونــ ّي أو بالغوايّــة أو الخطــف أو تحــت ضغــط
الحالــة ،وعــادة مــا يشــترك هــؤالء األطفــال فــي الحــروب األهليّــة وفــي الجماعــات المســلحة
غيــر النظاميّــة أكثــر مــن اشــتراكهم فــي الحــروب بيــن الــدول أو فــي الجيــوش النظاميّــة(((.
 )3(3131عمالــة األطفــال :إن االتَّجــار فــي األطفــال قــد يتعلــق باســتخدامهم فــي أعمــال مشــروعة
بطبيعتهــا لكنهــا ال تخلــو مــع ذلــك مــن مخاطــر علــى الصحــة الجســدية والنفســية لألطفــال،
فعمالــة األطفــال تتعلــق بالعمــل فــي قطاعــات مشــروعة مــن حيــث طبيعتهــا وغيــر مشــروعة
بالنســبة لتلــك العامليــن بهــا وهــم األطفــال .ويشــير بعــض الباحثيــن إلــى وجــود بعــض حاالت
عمالــة األطفــال فــي مصــر؛ إذ تعانــي مــن الكثافــة الســكانية الهائلــة والمشــكالت االقتصاديــة،
فقــد ترتــب علــى ذلــك انخــراط عــدد كبيــر مــن األطفــال فــي ســوق العمــل فــي ســن مبكــر
نظــرا لتلــك الظــروف.
 )4(3232ظاهــرة أطفــال الشــوارع((( :يقصــد بأطفــال الشــوارع ،األطفــال الذيــن ليــس لهــم مــأوى،
فهــم يتواجــدون فــي الشــارع بــا هويــة أو إثبــات شــخصية ،فأصبحــوا معرضيــن للبيــع
واالتَّجــار بأعضائهــم واســتغاللهم فــي أعمــال التســول والســرقة والنشــل وبيــع المخــدرات
والدعــارة ،دون الخــوف مــن تعرضهــم (أطفــال الشــوارع) للمســئولية الجنائيــة.
 )5(3333ظاهــرة زواج القاصــرات((( :يقصــد بــزواج القاصــرات ظاهــرة الــزواج المبكــر للفتيات،
والتــي ترتبــط بقيــام بعــض الرجــال األثريــاء مــن دول الخليــج بالســفر إلــى بعــض الــدول
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.46
(((د/عزة كريم ،أطفال وبنات الشوارع بين اإلتجار وفقدان الهوية ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،
القاهرة2009 ،م.
http://www.kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/113680-cached
(((د /إمام حسنين ،زواج القاصرات بين اإلتجار بالبشر وحقوق اإلنسان «رؤية قانونية» ،المجلة الجنائية القومية،
المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،المجلد الثاني والخمسون ،العدد األول ،القاهرة ،مارس .2009
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
العربيــة لشــراء زواج مؤقــت مــع نســاء قاصــرات (ممــن هــن تحــت ســن  18عامــا) ،حيــث
يتــم تســهيل هــذا الــزواج مــن قبــل والــد ّ
ي األنثــى وبعــض سماســرة الــزواج .وبعــد مــرور
مــدة مــن الزمــن ،يرجــع هــؤالء األزواج إلــى بالدهــم تاركيــن زوجاتهــم بعــد تطليقهــن،
ســواء أكانــوا لديهــم أبنــاء أم ال ،وهــذا األمــر يتســبب فــي وقــوع العديــد مــن المشــاكل.
(3434رابعاً) تجارة األعضاء البشرية:
يقصــد بتجــارة األعضــاء البشــرية أعمــال البيــع والشــراء لألعضــاء البشــرية كاألنســجة والجلــد
والــدم والكلــي وغيرهــا مــن األعضــاء ،حيــث أســهم التقــدم العلمــي فــي مجــال الطــب والجراحــة
فــي ازديــاد عمليــة االتَّجــار فــي األعضــاء البشــرية .وتنتشــر هــذه الظاهــرة بشــكل كبيــر فــي
اآلونــة األخيــرة بســبب انتشــار الفقــر وســوء الظــروف االقتصاديــة التــي تمــر بهــا بعــض الــدول
وأفرادهــا((( .وترجــع خطــورة هــذه الظاهــرة إلــى قيــام بعــض عصابــات الجريمــة المنظمــة بقتــل
األشــخاص مــن أجــل بيــع أعضائهــم والتربــح مــن ذلــك ،حيــث انتشــرت شــائعات فــي المــدة
األخيــرة عــن خطــف األطفــال وســرقة أعضائهــم .فتجــارة األعضــاء البشــرية ليــس الهــدف
األساســي منهــا الصحــة أو الحفــاظ علــى حيــاة األشــخاص المحتاجيــن لهــا ،ولكــن الهــدف هــو
تحقيــق الربــح كمــا هــو الحــال بالنســبة ألي تجــارة فــي األنظمــة الرأســمالية الحديثــة.
وتظهــر خطــورة هــذه التجــارة عندمــا تتــم فــي صــورة الجريمــة أي ســرقة األعضــاء البشــرية
مــن بعــض المستشــفيات فــي غيــاب الرقابــة الصحيــة ،كمــا قــد يحــدث ذلــك بموافقــة ناقــل العضــو
تحــت ضغــط الحاجــة والفقــر ،حيــث يقــوم ببيــع أعضائــه بمقابــل زهيــد ،ممــا يعــرض حياتــه
للخطــر وعــدم القــدرة علــى العمــل ،ولذلــك فهــي تعتبــر مــن قبيــل االتَّجــار فــي البشــر ،بحثــا ً
عــن مصــدر للدخــل للبائــع والربــح بالنســبة للوســيط ،أمــا بالنســبة للمشــتري فعــادة مــا يكــون
الهــدف منهــا البقــاء علــى قيــد الحيــاة أو العــاج((( .وقــد أكــدت الدراســات التــي أجريــت علــى
بعــض المجتمعــات التــي تنتشــر فيهــا تجــارة األعضــاء البشــرية ارتبــاط انتشــارها بعوامــل الفقــر
وســوء الظــروف االقتصاديــة ألفــراد هــذه المجتمعــات .واالتَّجــار فــي األعضــاء البشــرية لــه
مناطــق اســتيراد وهــي الدولــة الفقيــرة التــي تعانــي مــن مشــكالت اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة،
ومناطــق تصديــر وهــي الدولــة الغنيــة المتطــورة مــن الناحيــة العلميــة والطبيــة ،والتــي تســتخدم
األعضــاء البشــرية كذلــك فــي األبحــاث العلميــة ،واختبــار مــدى صحــة النتائــج الطبيــة الناتجــة
عــن هــذه األبحــاث.

(((انظر للباحث ،مكافحة االتجار باألعضاء البشرية في القانون المصري والمقارن( ،القاهرة :دار النهضة العربية،
2011م) ،ص45ـ.53
((( أنظر للباحث ،تأمالت في األحكام الجنائية الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر ،مرجع سابق ،ص.391
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
المبحث الثاني
األحكام الموضوعية لجريمة االتَّجار بالبشر
3535تمهيد:
نســتعرض فيمــا يلــي األحــكام الجنائيــة الموضوعيــة لمكافحــة االتَّجــار بالبشــر فــي القانــون
اإلماراتـ ّي مــن خــال اإلشــارة إلــى البنيــان القانونــي لجريمــة االتَّجــار بالبشــر واألحــكام الخاصــة
بهــا ،وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو اآلتــي:
المطلب األول :البنيان القانوني لجريمة االتَّجار بالبشر.
المطلب الثاني :األحكام العقابية لجريمة االتَّجار بالبشر.
المطلب األول
البنيان القانوني لجريمة االتَّجار بالبشر
3636تمهيد:
تتكــون أي جريمــة مــن ركنيــن أساســيين همــا :الركــن المــادي والركــن المعنــوي ،ومــع ذلــك
فــإن لــكل جريمــة أركانهــا الخاصــة التــي تميزهــا عمــا عداهــا مــن الجرائــم وتُشــكل نموذجهــا
اإلجرام ـ ّي ،وهــو مــا يطلــق عليــه األركان الخاصــة للجريمــة((( ،وفيمــا يلــي نســتعرض أركان
جريمــة االتَّجــار بالبشــر (المــادي والمعنــوي) فــي فرعيــن ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
الفرع األول :الركن المادي في جريمة االتَّجار بالبشر.
الفرع الثاني :الركن المعنوي في جريمة االتَّجار بالبشر.
الفرع األول
الركن المادي لجريمة اال َّتجار بالبشر
3737تمهيد:
يقــوم الركــن المــادي للجريمــة عــادة علــى عناصــر ثالثــة :الفعــل والنتيجــة وعالقــة الســببية،
فالفعــل هــو النشــاط اإلجرامــي أو الموقــف الســلبي الــذي ينســب إلــى الجانــي ،والنتيجــة هــي
أثــره الخارجــي الــذي يتمثــل فيــه االعتــداء علــى حــق يحميــه القانــون ،وعالقــة الســببية هــي
(((د /محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،القاهرة :دار النهضة العربية1989 ،م) ،ص47:ـ.48
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
الرابطــة التــي تصــل بيــن الفعــل والنتيجــة ،وتثبــت أن حــدوث النتيجــة يرجــع إلــى ارتــكاب
الفعــل؛ أي أن الســلوك هــو الســبب فــي إحــداث النتيجــة((( ،فــإذا كانــت الجريمــة عمديــة ،وتخلفــت
النتيجــة اإلجراميــة ،فالمســئولية تقتصــر علــى الشــروع .ويتكــون الركــن المــادي لجريمــة االتَّجــار
بالبشــر– كمــا ســبق أن أشــرنا  -مــن ســلوك إجرامــي يتمثــل فــي التعامــل فــي اإلنســان مــن
خــال وســائل ُمحــددة تنتفــي معهــا إرادة المجنــي عليــه ونتيجــة إجراميــة تتمثــل فــي اســتغالل
هــذا اإلنســان ،واالســتفادة منــه فــي الحصــول علــى المــال ،وتوافــر عالقــة ســببية بيــن الســلوك
والنتيجــة ،إال أننــا قبــل التطــرق إلــى عناصــر الركــن المــادي ،فإننــا ســوف نشــير إلــى موضــوع
الجريمــة ،وال ُمتمثــل فــي اإلنســان ذاتــه ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
3838أوالً :محــل الجريمــة :يتمثــل محــل جريمــة االتَّجــار بالبشــر فــي اإلنســان نفســه ،ويشــترط
فــي هــذا اإلنســان أن يكــون إنســانا ً حيـا ً((( ،والــذي يكــون فــي الغالــب مــن األطفــال أو النســاء،
وقــد أصبــغ المشــرع الجنائــي المصــر ّ
ي واإلمارات ـ ّي حمايتــه القانونيــة علــى كافــة البشــر؛
ولــذا يســتوي أن يكــون الشــخص محــل الحمايــة وطنيــا أو أجنبيــا ،ويســتوى أن يكــون رجــا
أو امــرأة ،طفـاً أم كهـاً ،أيــا كان لونــه أو عرقــه أو ديانتــه ،بــل إن بعضهــم يــرى أن محــل
جريمــة االتجــار بالبشــر يتســع ليشــمل مرحلــة مــا قبــل الحيــاة (االتجــار باألجنــة) ومرحلــة
مــا بعــد الحيــاة (االتجــار بأعضــاء الموتــى) .وبالتالــي يخــرج مــن نطــاق هــذه الجرائــم صــور
التعامــل التــي يكــون محلهــا أي شــيء غيــر اإلنســان كاألمــوال أو الحيوانــات أو غيرهــا.
3939ثاني ـاً :الســلوك اإلجرامــي :يتمثــل الســلوك اإلجرامــي فــي ارتــكاب أي فعــل يُمثــل تعامــل
فــي اإلنســان دون رضــاه ،مــع تحقيــق النتيجــة المرجــوة مــن هــذه األفعــال والتــي تتمثــل فــي
اســتغالل هــذا اإلنســان ،وضــرورة ثبــوت أن تحقــق النتيجــة المرجــوة مــن تلــك األفعــال كان
مــن جــراء الســلوك اإلجرامــي للجانــي ،بحيــث ترتبــط النتيجــة بالســلوك وال تنفصــم عنــه.
وينقســم الســلوك اإلجرامــي فــي جريمــة االتَّجــار بالبشــر إلــى قســمين همــا :صــور الســلوك
ووســائل التعامــل ،وتتعــدد صــور التجريــم لتشــمل كافــة أشــكال اإليقــاع بالمجنــي عليــه فــي
حبائــل التنظيــم اإلجرامــي وإخضاعــه؛ مــروراً بنقلــه وتســليمه واســتالمه وإيوائــه ،وانتهــا ًء
باســتغالله علــى النحــو الــذي يخــل بكرامتــه(((.
4040صور السلوك اإلجرامي في التشريع اإلمارات ّي:
(((د /محمود نجيب حسني ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص285:؛ د /عبد العظيم مرسي وزير ،شرح قانون العقوبات،
القسم العام( ،القاهرة :دار النهضة العربية2009 ،م) ،ط ،7ص 267:وما بعدها.
(((د /منال منجد ،المواجهة الجنائية لجرائم االتجار باألشخاص في القانون السوري (دراسة تحليلية) ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد ( ،)28العدد الثاني ،2012 ،ص.43 :
((( د /خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.165:
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
تتمثــل صــور الســلوك اإلجرامــي الــواردة فــي التشــريع اإلماراتـ ّي -والتــي أخــذت بهــا العديــد مــن
التشــريعات المقارنــة  -والمنقولــة عــن البروتوكــول األممــي فــي أفعــال التجنيــد والنقــل والترحيــل
واإليــواء واالســتقبال ،وقــد نــص القانــون اإلماراتـ ّي – قبــل تعديلــه األخيــر -علــى أفعــال التجنيــد
والنقــل والترحيــل واالســتقبال دون اإليــواء ،ونتنــاول فيمــا يلــي صــور الســلوك اإلجرامــي لجريمة
االتَّجــار بالبشــر فــي التشــريع اإلماراتـ ّي وغالبيــة التشــريعات المقارنــة علــى النحــو اآلتــي:
 )1(4141التجنيــد((( :ويقصــد بــه تطويــع المجنــي عليهــم داخــل الحــدود الوطنيــة أو خارجهــا،
ســواء تــم ذلــك بواســطة وســائل قســرية أو غيــر قســرية ،بقصــد االتَّجــار بهــم((( .ويعرفــه
البعض(((بأنه«:إدخــال شــخص أو أكثــر فــي عمــل أو خدمــة معينــة ،وال عبــرة بنــوع العمــل
الــذي يتعلــق بــه التجنيــد» ،ومــن ذلــك جمــع األشــخاص واســتخدامهم ترغيبــا ً أو ترهيبــا ً
لالنضمــام إلــى الجماعــات اإلجراميــة ،ومنهــا االتَّجــار بالبشــر .ويتحقــق التجنيــد أيــا كانــت
الوســيلة التــي تــم بهــا شــفاهةً أو عــن طريــق وســائل اإلعــام كاإلعــان فــي الصحــف مثــا،
أو باســتخدام االنترنــت أو غيــر ذلــك((( .ويتــم التجنيــد غالبـا ً مــن خــال تقديــم الوعــود للمجني
عليــه أو أســرته أو المســئول عنــه ســواء بالحصــول علــى فرصــة عمــل جيــدة(((أو مــن خــال
توريــط الضحيــة بديــون كبيــرة((( ،حيــث يتــم تقديــم قــرض للضحيــة يتــم تخصيــص الجانــب
األكبــر منــه – علــى ســبيل المثــال – ألهــل الضحيــة ،مــع الوعــد بوظيفــة يمكــن أن تــدر
العائــد الكافــي لتســديد القــرض واالدخــار أو بــدء مشــروع للعمــل عنــد العــودة للوطــن ،وعنــد
وصــول الضحيــة إلــى بلــد المقصــد ،تتبخــر تلــك األمانــي حيــث ال تجــد العمــل الــذي ُوعــدت
بــه أو تلحــق بعمــل ال يكفــى لتســديد قرضهــا ،وهــو مايدفعهــا تحــت الظــروف القســرية أو
(((يُعرف التجنيد لغةً بجمع الجنود وحشدهم وتجهيزهم ويعني إصطالحا ً جمع األشخاص طوعا ً أو كرها إلعدادهم
عسكرياً.
(((أشارت االتفاقية الدولية لقمع االتجار بالرقيق األبيض لعام  1910إلى الوسائل المستخدمة للتطويع بأنها االستدراج
والتحريض والغواية ،وكذلك استخدام الخداع والقوة والتهديد أو استعمال السلطة أو أي طريقة أخرى من طرق
اإلكراه .أنظر :المستشار عادل ماجد ،مكافحة جرائم االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون الوطني
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
بالرياض خالل الفترة من 11-13/12/2006م ،بعنوان :الجهود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر( ،الرياض:
مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية) ،ص145:ـ.147
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.191:
((( المرجع السابق ،ص.192:
(((ومن أمثلة تجنيد الضحايا في جرائم االتجار بالبشر ما أشارت إليه إحدى القضايا في دولة اإلمارات العربية
المتحدة بإمارة دبي من تحقق فعل التجنيد من خالل إيهام المجني عليها بالحصول على فرصة عمل جيدة ،وقيامه
باالتفاق على بيعها للعمل في مجال الدعارة .أنظر حكم محكمة دبي االبتدائية ،جلسة  ،16/12/2007القضية رقم
( )13200لسنة  2007جزاء ،مشار إليه د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.216 :
((( مستشار .عادل ماجد ،مرجع سابق ،ص145:ـ.147
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
اإلكــراه إلــى ممارســة أعمــال غيــر مشــروعة تحــت الضغــط المتواصــل مــن المســتغلين(((.
كمــا يمكــن أن يتــم تجنيــد الضحايــا أيضــا مــن خــال تقديــم الوعــود بالــزواج((( ،حيــث يقــوم
أحــد األشــخاص بإغــواء أو تغريــر إحــدى الفتيــات عــن طريــق الوعــد بالــزواج ،وهــو مــا
يدفعهــا إلــى تــرك أســرتها والهــروب معــه ،وعنــد الوصــول إلــى بلــد المقصــد ،تجــد هــؤالء
المســتغلين يقومــون بأخــذ جــواز ســفرها ،وبحبســها والتعــدي عليهــا وإجبارهــا علــى العمــل
فــي الدعــارة(((.
 )2(4242النقــل :ويقصــد بــه تغييــر مــكان إقامــة ووجــود المجنــي عليــه ،ســواء أكان النقــل مــن
مــكان إلــى آخــر ،داخــل الدولــة أو مــن خارجهــا ليتحقــق االســتغالل فيهــا وإن تــم قســراً،
ويتحقــق النقــل إذا تــم برضــا المجنــي عليــه أو رضــا مــن لــه ســلطة عليــه((( ،فــإذا اقتــرن
النقــل بالقســر انطبــق عليــه وصــف الترحيــل ،وتتــم عمليــة النقــل باســتخدام وســائل النقــل
المختلفــة بــراً أو جــواً أو بحــراً((( .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نقــل األشــخاص الخاضــع للتجريــم
ال يتطلــب عبــوراً للحــدود ،إذ تقــوم الجريمــة بنقــل األشــخاص داخــل الدولــة ،ويســتوى
(((ومن أمثلة تجنيد الضحايا في جرائم االتجار بالبشر ما قضت به محكمة الجنايات بإمارة دبي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة بإدانة رجل وتسع فتيات من الجنسية األوزبكية بعقوبة السجن واإلبعاد الرتكابهم جريمة من
جرائم االتجار بالبشر ،حيث تتمثل وقائع القضية في استغالل الجناة ضعف فتاة من موطنهم وحاجتها للعمل
وقاموا بترحيلها من بلدها ،واستقبالها في الدولة (اإلمارات) بواسطة االحتيال والخداع ،بعد إيهامها بالحصول
على فرصة عمل بقصد استغاللها جنسياً ،ومن ث َّم تجنيدها باإلكراه والتهديد وحجز جواز سفرها ،واالعتداء عليها
بالضرب لحملها على العمل في مجال الدعارة ،بقصد الحصول على منفعة مالية لهم .انظر :حكم محكمة جنايات
دبي ،جلسة  ،24/6/2013المنشور على موقع «اإلمارات اليوم» ،اإللكتروني:
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-06-25-1.586420
(((د /عبد الرحمن خلف ،االتجار بالبشر كأحد صور اإلجرام المنظم ،ورقة عمل مقدمة لندوة االتجار بالبشر بين التجريم
وآليات المواجهة ،التي عقدت بأكاديمية الشرطة ،مركز بحوث الشرطة ،القاهرة ،20/6/2010،ص.8:
(((ومن أمثلة قضايا االتجار بالبشر التي تم فيها تجنيد المجني عليها عن طريق وعدها بالزواج ،قضية حدثت في
الخمسينات ،تتلخص وقائعها في قيام شاب بالتعرف على فتاة تدعي «سوزان دوبوا» تعمل في مكتب للنسخ،
وطلبها للزواج ،وأخبرها بأنها ستقيم معه في بلدته بشمال إفريقيا ،وأنها عندما تسافر إلى هناك ستجده في
انتظارها ،وعندما سافرت وجدت شخص آخر ال تعرفه ،قرر لها أنه صديق خطيبها ،وسوف يذهب معها ألسرته،
وعندما استقلت معه السيارة ،خدرها وأخذها إلى دار البغاء ،وأجبرت على العمل به سنتين حتى تمكنت من الهرب
مما أثار الرأي العام الفرنسي.
BARLEY (S.): L’esclavage sexuel, Paris,1969,P.91.
(((ومن أمثلة هذه الصورة قضية  Elenaوهي أم أوكرانية لطفلين ،نقلت من بلدها إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية،
مغر ،وعند وصولها وجدت نفسها مع مجموعة من الفتيات
على أمل أن تعمل خادمة في منزل لقاء راتب
ٍ
األوكرانيات يقدمن خدمات جنسية لعشرات الرجال .انظر:
Travail force: exploitation au travail et traffic d’êtres humains en Europe, publie
sur www.iol.org .
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص192:ـ.193
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
لــدى القانــون أن يكــون النقــل رضائي ـا ً أو قســرياً ،ســواء تحقــق باســتعمال طــرق مشــروعة
ووثائــق ثبوتيــة صحيحــة ،وباســتعمال وســائل نقــل ُمعتــادة ،أو باســتعمال وثائــق ُمــزورة،
ووســائل نقــل غيــر معتمــدة((( .كمــا ال يشــترط لتوافــر جريمــة االتَّجــار بالبشــر العابــر للحدود
أن يكــون المجنــي عليــه قــد دخــل الدولــة بطريقــة غيــر شــرعية ،أو أن تكــون إقامتــه غيــر
(((
قانونيــة ،فتتوافــر الجريمــة وإن كان دخــول الدولــة أو اإلقامــة فيهــا قــد تــم بصــورة قانونيــة .
 )3(4343الترحيــل :ويقصــد بــه تحويــل شــخص أو أكثــر مــن مــكان إلــى آخــر قســراً داخــل
الحــدود الوطنيــة أو عبرهــا ،ليتــم اســتغالله فــي مــكان وصولــه ،وقــد ورد مصطلــح النقــل
بالنظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمعنــى نقــل الســكان أو األشــخاص أو ترحيلهــم
مــن مــكان إلــى آخــر((( ،وهــو يعنــي اإلبعــاد القســري للضحيــة مــن دولــة المقصــد الســابق
نقلــه إليهــا إلــى دولــة أخــرى باســتخدام وســائل النقــل المتاحــة الســتغالله فــي نقطــة وصولــه
الجديــدة((( .ويمكــن التمييــز بيــن النقــل والترحيــل بالنظــر إلرادة المجنــي عليــه؛ فالترحيــل
يتــم بــاإلرادة المنفــردة للجنــاة ،وانتفــاء رضــا المجنــي عليــه أو ذويــه علــى عكــس النقــل الــذي
يمكــن أن يكــون رضائي ـا ً(((.
 )4(4444االســتقبال :ويقصــد بــه تلقــي أو اســتالم المجنــي عليــه الــذي تــم ترحيلــه أو نقلــه داخــل
الحــدود الوطنيــة أو عبرهــا عنــد وصولــه ،وقــد يســتتبع ذلــك بنقلــه إلــى مــكان إســتقراره أو
بتوفيــر اإليــواء لــه علــى أن ذلــك غيــر الزم(((.
4545الصــور المســتحدثة لالتجــار بالبشــر التــي أخــذ بهــا القانــون اإلماراتــي :الجديــر بالذكــر أن
المشــرع اإلماراتــي قــد تنبــه إلــى ضــرورة التوســع فــي مدلــول جرائــم االتجــار بالبشــر،
فتضمــن مشــروع قانونــه الوطنــي إدراج صــور البيــع والشــراء والعــرض للبيــع والشــراء
أو الوعــد بهمــا واالســتخدام واإليــواء ضمــن صــور التجريــم فــي جرائــم االتجــار بالبشــر.
 )1(4646البيــع والشــراء :وهــذا الســلوك هــو جوهــر االتجــار بالبشــر ،ويقصــد بالبيــع((( اتفــاق
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.89
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.193:
((( مستشار .عادل ماجد ،مرجع سابق ،ص145:ـ.147
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.194:
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.90
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص194:ـ.195
(((عرف القانون المدني المصري عقد البيع في المادة ( ،)418والتي نصت على أن «:البيع عقد يلتزم به البائع
أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي» ،كما يُشار في تحديد المقصود بالبيع
بالبروتوكول الملحق التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغالل األطفال فى البغاء واألعمال اإلباحية ،والذي
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
بيــن طرفيــن بمقتضــاه يتنــازل البائــع عــن حقــه فــي ملكيــة المبيــع (المجنــي عليــه) فــي مقابــل
الحصــول علــى مبلــغ مالــي أو منفعــة يحصــل عليهــا ،ففــي هــذه الحالــة يقــدم الجانــي المجنــي
عليــه للغيــر الســتغالله جنســيا ً أو فــي العمــل القســري أو لنــزع أعضائــه نظيــر الحصــول
علــى مقابــل مالــي أو منفعــة ،والتــي تأخــذ شــكل عمليــة تجاريــة قوامهــا البيــع والشــراء،
ومثالهــا حالــة بيــع الجانــي لطفــل رضيــع أو صغيــر لشــخص آخــر لتبنيــه .أمــا الشــراء،
فهــو العمليــة المقابلــة للبيــع ،وهــو اتفــاق يتــم بمقتضــاه قيــام المشــتري بدفــع ثمــن المبيــع
فــي مقابــل تنــازل البائــع عــن حقــه فــي ملكيــة المبيــع ،وقــد جــرم المشــرع ســلوك كل مــن
البائــع والمشــتري باعتبــار أن كال منهمــا فاعــل للجريمــة ،فــكل مــن الســلوكين ُمجـ ّر ٌم بنــص
القانــون.
 )2(4747العــرض للبيــع أو الشــراء أو الوعــد بهمــا :ويقصــد بهمــا التصــرف القانونــي الــذي
يعبــر ب ُمقتضــاه البائــع أو المشــترى عــن رغبتــه فــي التصــرف فــي المبيــع أو الحصــول
عليــه ،فالمشــرع الجنائــي فــي هــذه الحالــة جــرم عمليــة العــرض للبيــع أو الشــراء أو الوعــد
بهمــا بالنظــر إلــى أنهمــا مــن األعمــال التحضيريــة التــي تســبق عمليــة البيــع والشــراء ،وهــو
ســلوك يعبــر عــن نيــة صاحبــه فــي االتجــار بالبشــر ،وهــو ســلوك ينــم عــن خطــورة إجراميــة
لصاحبــه بمــا يتوجــب تجريمــه كمــا هــو الوضــع بالنســبة للبيــع والشــراء.
 )3(4848االســتخدام :ويقصــد بــه اســتعمال اإلنســان وتطويعــه وتحقيــق الســيطرة عليــه وإخضاعــه
للجانــي((( ،ومــن أمثلــة ذلــك اســتخدام الشــخص فــي الدعــارة أو الجنــس التجــاري أو أعمــال
الســخرة أو االســتبعاد أو نــزع األعضــاء وغيرهــا مــن صــور االســتخدام غيــر المشــروع(((.
 )5(4949اإليــواء :ويقصــد بــه تقديــم المــأوى؛ أي توفيــر مــكان أو تســكين الشــخص فــي مــكان
ُمحــدد ســواء أكان داخــل الدولــة أم خارجهــا ،ويتضمــن المــأوي مــكان اإلقامــة أي الســكن
الدائــم ،وهــو المحطــة األخيــرة التــي يصــل إليهــا المجنــي عليــه محــل االتجــار(((.

5050ب) الوسائل القسرية:
حدد المقصود ببيع األطفال بأنه«:أى فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أى شخص أو مجموعة من
األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض».
((( د /خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.167:
((( د /منال منجد ،مرجع سابق ،ص.52:
((( المرجع السابق ،ص.47:
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
حــدد قانــون مكافحــة االتّجــار بالبشــر فــي القانونيــن المصــري واإلماراتــي وســائل معينــة ،اشــترط
اســتخدام الجانــي لهــا للقــول بتحقــق جريمــة االتَّجــار بالبشــر ،بحيــث لــو تحقــق النشــاط بغيرهــا
النتفــت الجريمــة .فقــد نصــت المــادة ( )2مــن القانــون المصــر ّ
ي رقــم ( )64لســنة  2010علــى
أنــه ... «:إذا تــم ذلــك بواســطة اســتعمال القــوة أو العنــف أو التهديــد بهمــا أو بواســطة االختطــاف
أو االحتيــال أو الخــداع ،أو اســتغالل الســلطة ،أو اســتغالل حالــة الضعــف أو الحاجــة ،أو الوعــد
بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا مقابــل الحصــول علــى موافقــة شــخص علــى االتَّجــار
بشــخص آخــر لــه ســيطرة عليــه ،(((»...بينمــا نصــت المــادة األولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم
( )51لســنة  2006علــى أنــه ... «:بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال
القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة اســتغالل
حالــة الضعــف أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى
شــخص آخــر لغــرض االســتغالل» .وهــذه الوســائل ال يســتلزم اســتخدامها جملــة واحــدة ،بــل
تتحقــق جريمــة االتَّجــار بالبشــر باســتخدام أيــة وســيلة مــن هــذه الوســائل .ويترتــب علــى هــذه
الوســائل ال ُمحــددة انتفــاء إرادة المجنــي عليــه؛ إذ تنتفــي إرادة المجنــي عليــه لوقــوع إكــراه عليــه
ســواء أكان اإلكــراه ماديــا أو معنويــا.
ويقصد باإلكراه أي عمل قسري يأتيه الجاني بهدف إحباط مقاومة المجني عليه أو غيره اعتراضا ً
على تنفيذ الجريمة ،أو تهديد المجني عليه أو غيره بشر ،حال مقاومته الرتكاب الجريمة((( ،ويعرفه
جانب آخر((( بأنه استخدام القوة البدنية أو الضغط النفسي لدفع شخص ما ليتصرف عكس رغباته،
أو هو ضغط مادي أو معنوي يمارسه ال ُمكره على ال ُمك َره (المجني عليه) لسلب إرادته أو التأثير
فيها ليتصرف الشخص ال ُمك َره وفقا لما يريده القائم باإلكراه .ويشترط في اإلكراه المادي أن يكون
على درجة كبيرة من الخطورة والجسامة التي ال قبل للشخص الواقع تحت تأثيرها في مقاومتها.
ويتحقق اإلكراه المادي من خالل استخدام القوة و العنف واالختطاف .بينما يقصد باإلكراه المعنوي
التأثير في إرادة المجني عليه من خالل الضغط عليه نفسياً ،سواء من خالل التهديد باإليذاء البدني
أو المعنوي ،أو التأثير فيه معنويا ً من خالل استغالل ضعفه وحاجته للمال من خالل وعده بتلقي
مبالغ مالية أو مزايا(((.
5151صــور الوســائل القســرية :نعــرض فيمــا يلــي صــور الوســائل القســرية الــواردة فــي قانــون
((( د /عبد الرحمن خلف ،مرجع سابق ،ص.7:
(((د /محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات – القسم الخاص( ،القاهرة :دار النهضة العربية1988 ،م)،
ص.921:
(((د /محمد السعيدعبد الفتاح ،أثر اإلكراه على اإلرادة في المواد الجنائية( ،القاهرة :دار النهضة العربية2002 ،م)،
ص.60:
((( د /محمد السعيد عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص.10:
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
مكافحــة االتَّجــار بالبشــر اإلمارات ـ ّي بشــيء مــن اإليجــاز علــى النحــو اآلتــي:
 )1(5252اســتعمال القــوة أو العنــف :كمــا فــي حــاالت الضــرب أو إحــداث جــروح ،ويســتوي فــي
ذلــك أن تكــون الوســيلة المســتخدمة هــي قــوة الجانــي اليدويــة أو اســتخدامه آالت أو أجهــزة
تؤثــر علــى إرادة المجنــي عليــه ،وتحملــه علــى الخنــوع وعــدم القــدرة علــى المقاومــة(((.
ويشــترط فــي اســتعمال القــوة وغيــره مــن الوســائل القســرية أن تكــون معاصــرة ألفعــال
االتَّجــار بالبشــر كالتجنيــد وغيــره ،ســواء أكان ذلــك قبــل البــدء فــي تنفيذهــا أو أثنــاء تنفيذهــا،
أمــا إذا كان الحق ـا ً عليهــا ،فــا يكــون وســيلة لهــا(((.
 )2(5353االختطــاف :عــرف جانــب مــن الفقــه الجنائي(((االختطــاف بأنــه «:انتــزاع شــخص مــن
بيئتــه ونقلــه إلــى بيئــة أخــرى  ،بحيــث يخفــى فيهــا عمــن لــه حــق المحافظــة علــى شــخصه»،
بينمــا عرفــه جانــب آخــر((( بأنــه « :الســيطرة الماديــة علــى المجنــي عليــه ،وانتزاعــه مــن
مــكان تواجــده لمــكان آخــر تحــت ســيطرة الجانــي ،وذلــك بعــد التغلــب علــى أي مقاومــة
للمجنــي عليــه وســلب إرادتــه .ويتحقــق االختطــاف بقيــام الجانــي بنقــل المجنــي عليــه مــن
المحــل الموجــود فيــه إلــى محــل آخــر بقصــد إخفائــه عــن بيئتــه ،وال يشــترط فــي وقــوع
االختطــاف اســتخدام وســيلة معينــة ،أو أن يتــم بشــكل خفــي(((.
ـر يصيبــه فــي شــخصه أو يصيــب
 )3(5454التهديــد :ويتمثــل فــي توعــد الجانــي للمجنــي عليــه بشـ ٍ
أشــخاص أعــزاء عليــه حــال مقاومتــه الرتــكاب جريمــة((( ،وال يعتــد القانــون بطبيعــة القــوة
التــي يهــدد الجانــي باســتخدامها ،فقــد تكــون بدنيــة كالتهديــد بالضــرب أو اإليــذاء البدنــي،
وقــد تتمثــل القــوة فــي أداة يتوســل بهــا الجانــي كتهديــده باســتعمال الســاح((( .وال يشــترط فــي
(((
التهديــد تحقــق اســتعمال القــوة فعليــا للقــول بتوافــره ،ويشــترط جانــب مــن الفقــه الجنائــي
((( د /خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.170:
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.198:
(((د /أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات– القسم الخاص ،القاهرة :دار النهضة العربية1991 ،م) ،ط،4
ص.702:
(((عقيد.د /أحمد السيد عفيفي ،زواج األطفال في ضوء قانون الطفل رقم ( )126لسنة  2008والقانون رقم ()64
لسنة  2010بشأن مكافحة االتجار بالبشر ،ورقة عمل مقدمة لندوة االتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة،
أكاديمية الشرطة ،مركز بحوث الشرطة ،القاهرة ،20/6/2010 ،ص.27:
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.199:
((( د /محمود نجيب حسني ،القسم الخاص ،مرجع سابق ،ص.921:
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.197:
(((د /فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام( ،القاهرة :دار النهضة العربية1982،م) ،ص.796:
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
فــي التهديــد أن يكــون علــى درجــة مــن الجســامة بحيــث يمكــن القــول بتأثيــره فــي نفــس
المجنــي عليــه بــأن بــث فيــه الخــوف والرعــب ممــا أثــر فــي حريــة اختيــاره .وأخيــراً يجــب
أن يماثــل التهديــد اإلكــراه المــادي فــي قوتــه.
 )4(5555االحتيــال والخــداع :ويقصــد بهمــا اســتعانة الجانــي بأســاليب ووســائل تمويــه وتضليــل
للمجنــي عليــه وخداعــه ،وتصويــر أمــور لــه علــى غيــر الحقيقــة ،ويقــوم االحتيــال علــى
ادعــاءات كاذبــة يتــم دعمهــا بمظاهــر خارجيــة تعضــض مــن ادعــاءات الجانــي الكاذبــة
بهــدف إيهــام المجنــي عليــه ،وحملــه علــى الخضــوع للجانــي((( .ويســتوي فــي الوســائل
االحتياليــة أن تكــون صــادرة عــن الجانــي أو غيــره ،كمــا يســتوي فيهــا أن يكــون الجانــي قــد
هيــأ ظروف ـا ً واقعيــة ،أو تهيــأت هــذه الظــروف عرض ـا ً واســتغلها الجانــي(((.
 )5(5656اســتغالل الســلطة :يســتوي لــدى القانــون أن تكــون الســلطة قانونيــة أو فعليــة ،ومــن أمثلــة
الســلطة القانونيــة الســلطة الوظيفيــة كســلطة الرئيــس علــى مرؤوســه الموظــف ،وســلطة رب
العمــل علــى عمالــه ،ومــن صــور الســلطة الفعليــة ســلطة الطبيــب علــى مريضــه ،وســلطة
المــدرس علــى تالميــذه ،وهنــاك الســلطة األبويــة كســلطة الوالــد أو ولــي األمــر ،وهــي
ســلطة أدبيــة تمكنــه مــن ارتــكاب ســلوكه المؤثــم فــي ســهولة ويســر تحــت التأثيــر العاطفــي
واألبــوي للجانــي فــي المجنــي عليــه((( .وتقتضــي هــذه الوســيلة أن يقــوم صاحــب الســلطة
باســتعمالها علــى نحــو يخالــف ُمقتضياتهــا((( ،وترجــع الحكمــة فــي ذلــك إلــى رغبــة المشــرع
فــي مواجهــة ال ُمتاجريــن بالســلطة الذيــن انحرفــوا عــن األمانــة التــي طوقــت بهــا أعناقهــم(((.
 )6(5757اســتغالل حالــة الضعــف أو الحاجــة :ويقصــد بذلــك اســتغالل حاجــة وضعــف المجنــي
عليــه ،وتتعــدد أشــكال اســتغالل ضعــف المجنــي عليــه ســواء أكان هــذا الضعــف ضعفــا ً
جســديا ً أم عقلي ـا ً أم عاطفي ـا ً أم اجتماعي ـا ً أم اقتصادي ـاً؛ إذ يمكــن أن تتجســد هــذه الحالــة فــي
حالــة كــون المجنــي عليــه مهاجــراً غيــر شــرعي أو تبعيتــه للجانــي اقتصادي ـا ً بــأن كان مــن
العامليــن لديــه أو فــي وضــع صحــي صعــب إلــى غيــر ذلــك مــن صــور الضعــف التــي
تدفــع المجنــي عليــه لقبــول اســتغالل الجانــي((( .ويعــد تقديــر توافــر حالــة الضعــف مــن
(((د /حسنين عبيد ،الوجيز في شرح قانون العقوبات – القسم الخاص( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،القاهرة2002،م)،
ص 153:وما بعدها.
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.199:
((( د /خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.172:
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.200:
((( عقيد.د /أحمد السيد عفيفي ،مرجع سابق ،ص 27:وما بعدها.
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص201:
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
األمــور الموضوعيــة ،التــي يختــص بتقديرهــا محكمــة الموضــوع((( ،وتجــدر اإلشــارة إلــى
أن القانــون الفرنس ـ ّي كان قــد اعتبــر اســتغالل حالــة الضعــف مــن الظــروف المشــددة فــي
جريمــة االتَّجــار بالبشــر ،فضـاً عــن تحديــده بشــكل صريــح الحــاالت التــي يمكــن االعتــداد
فيهــا بضعــف المجنــي عليــه ،وهــي تتعلــق بالســن ،المــرض ،اإلعاقــة ،العجــز البدنــي،
الضعــف العقلــي ،وحالــة الحمــل ،واشــترط المشــرع الفرنســ ّي أن تكــون الحالــة ظاهــرة
ومعلومــة مــن الفاعــل(((.
هــذا وقــد صاحــب مفهــوم حالــة الضعــف فــي القانــون الفرنس ـ ّي انتقــادات كثيــرة؛ إذ أُشــير إلــي
ذلــك أثنــاء مناقشــة قانــون مكافحــة جرائــم االتَّجــار بالبشــر فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســيّة
بالقــول :إن مفهــوم اســتغالل الضعــف أو حالــة تبعيــة الشــخص الــواردة فــي المادتيــن (225-13
و 14مــن قانــون العقوبــات) يتضمــن غموضـا ً مضــراً بتطبيقــه ،وأن عــدم وجــود معاييــر قانونيــة
لقيــاس حالــة الضعــف يــؤدي إلــى تفســير القاضــي للنصــوص المتعلقــة بهــا علــى نحــو ضيــق،
وهــو مــا اعتبرتــه محكمــة النقــض الفرنس ـيّة بعــد ذلــك (حالــة ضعــف الجانــي -حالــة التبعيــة)
مــن المفاهيــم الفضفاضــة التــي ال تلبــي األمــن القانونــي ،وال تســمح بتحديــد األفعــال اإليجابيــة
أو االمتنــاع الــذي يقيــم المســئولية الجنائيــة ،وأن الجــزء الــذي تــرك لســلطة القاضــي التقديريــة
يحتمــل خضوعــه للتحكــم(((.
(((قضت محكمة التمييز بدبي فيما تضمنته حيثيات أحد أحكامها أن ... «:الجريمة المسندة للطاعن وهي استغالل ضعف
المجني عليها تستلزم توافر عنصرين أولهما أن يكون االتجار على شكل من أشكال التطويع كالقسر أو الخداع أو
استغالل السلطة والثاني بأن يكون الفعل ألجل غرض استغاللي  ،»...حيث كانت وقائع الدعوى تتمثل في اتهام
النيابة العامة ثالثة أشخاص سيدة وشخصين لقيام األولى والثاني باستغالل ضعف المجني عليها المادي جنسيا ً في
حملها على الدعارة من خالل ممارستها الجنس على الراغبين من طرفهم دون تمييز بقصد الحصول على منفعة
مالية .وكانت محكمة الجنايات قد حكمت بتاريخ  10/7/2007بمعاقبة كل من المتهمين األولى والثاني بالسجن مدة
خمس عشرة سنة وإبعادهما عن الدولة وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه .انظر حكم محكمة التمييز بدبي ،جلسة
 ،19/11/2007الطعن رقم  385لسنة  2007و  387لسنة  « 2007جزاء »
(((أشار البعض إلى موقف القضاء الفرنسي ومحكمة حقوق اإلنسان األوروبية من تقدير توافر حالة الضعف لدى
المجني عليه؛ إذ قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتوافر حالة الضعف حال كون المجني عليهم رعايا
آخر
حكم
أجانب ال يتكلمون اللغة الفرنسية ومعزولين جغرافيا ً وتابعين اقتصاديا ً لمن يأويهم ،بينما قضت في ٍ
ٍ
إلى عدم توافر حالة الضعف على الرغم من صغر سنها وكونها أجنبية ،نظراً لما كانت تتمتع به من حرية في
الذهاب واإلياب واالتصال بأسرتها في أي وقت ،وقضت بأن حالة الضعف ال تترتب على مجرد كونها أجنبية،
إال أن محكمة حقوق اإلنسان األوروبية كان لها رأي آخر في ذات القضية؛ إذ قضت بتوافر حالة الضعف ،نظراً
لكون المجني عليها قاصرة ،بدون موارد ،ضعيفة ومعزولة ،ولم تكن لها أية وسيلة للعيش سوى لدى الزوجين.
Cass. Crim. 14 Mars 2006, No de pourvoi 05-83404; Cass. Crim. 11 Decembre
2001, No de pourvoi 00-87280; Affaire Siliadin C. France, No 73316/01, du 26
Octobre 2005.
مشار إلى هذه األحكام :د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.202:
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص204:ـ.205
Cass. Crim. 30 Mai 2006, No de pourvoi 05-85368.
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
 )7(5858الوعــد بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا :جــرم المشــرع الســلوك اإلجرامــي الــذي
يقتــرن بإعطــاء أو وعــد بإعطــاء أو تلقــي لمبالــغ ماليــة أو مزايــا مقابــل الحصــول علــى
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى المجنــي عليــه علــى اســتغالله .ونالحــظ أن هنــاك تشــابها ً
ظاهريـا ً بيــن هــذه الصــورة وجريمــة الرشــوة ،ولكنهمــا يختلفــان مــن حيــث الجوهــر؛ فهــذه
الصــورة تتضمــن صــورة اإلعطــاء أو التلقــي أو الوعــد باإلعطــاء لمبالــغ ماليــة أو مزايــا
للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى المجنــي عليــه الســتغالله ،بينمــا تعــرف
صــور الســلوك اإلجرامــي للرشــوة فــي الطلــب أو القبــول أو األخــذ ،والــذي يقــع علــى فائــدة
أو عطيــة بغــرض أداء عمــل أو االمتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال الوظيفــة أو مخالفــة واجبــات
الوظيفــة .وتتحقــق هــذه الصــورة فــي حالــة إخضــاع المجنــي عليــه لالســتغالل فــي مقابــل
مبالــغ ماليــة أو مزايــا يقــوم الجانــي بإعطائهــا أو الوعــد بهــا إلــى شــخص لــه ســيطرة عليــه،
أو حالــة تلقــي الجانــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا مــن غيــره لنيــل موافقــة شــخص لــه الســيطرة
على شــخص آخــر(((.
ويســتوى لــدى القانــون اســتعمال مبالــغ ماليــة أو أيــة مزايــا ســواء أكانــت ماديــة أم معنويــة
للحصــول علــى موافقــة مــن لــه ســيطرة علــى المجنــي عليــه ،كمــا يســتوى لــدى القانــون أن
تكــون ســيطرة الشــخص علــى المجنــي عليــه مصدرهــا ســلطة قانونيــة كســلطة الولــي أو الوصــي
أو ســلطة فعليــة كســلطة زوج األم علــى ابنتهــا((( .ونالحــظ أن جميــع هــذه الوســائل تنفــي إرادة
المجنــي عليــه ســواء أكان ذلــك عــن طريــق اإلكــراه المــادي أو المعنــوي أو اســتغالل الضعــف
(الغبــن) أو االحتيــال (الغــش والتدليــس) .وعليــه فــإن الســلوك إذا ارتكــب بوســائل غيــر التــي
ُذكــرت فــي التعريــف ،وتوافــرت لــدى الضحيــة إرادة حــرة؛ فــإن الفعــل ال يشــكل فــي هــذه الحالــة
جريمــة اتجــار بالبشــر((( ،وتقديــر مــدى توافــر رضــا المجنــي عليــه مــن األمــور الموضوعيــة
التــي تخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع وال رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن محكمــة النقــض.
وعلــى العكــس مــن التشــريع اإلماراتـ ّي وغالبيــة التشــريعات المقارنــة ،فــإن القانــون الفرنسـ ّي لــم
يشــر فــي تعريفــه لالتجــار بالبشــر عــن وســائل قســرية ،وإنمــا نــص علــى تجريــم أفعــال التجنيــد...
فــي مقابــل أجــر أو أي امتيــاز آخــر أو وعــد بأجــر أو امتيــاز ،...ونــص علــى تشــديد العقوبــة إذا تــم
ارتــكاب جريمــة االتَّجــار بالبشــر باســتخدام التهديــد أو اإلكــراه أو العنــف والخــداع للمجنــي عليــه
وأســرته أو أي شــخص تربطــه بــه عالقــة معتــادة (م 225-4-2مــن قانــون العقوبات الفرنسـ ّي)(((.
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.94
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص205:ـ.207
(((مكتب ُاألمم ال ُمتحدة المعني بال ُمخدرات والجريمة،-2006مجموعة أدوات ل ُمكافحة االتجار بالبشر،فيينا،ص.19
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.198:
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
وقــد أشــارت المــادة (/3ب) مــن البرتوكــول الخــاص بمنــع االتَّجــار بالبشــر والمــادة (/4ب)
مــن االتفاقيــة األوروبيــة لمكافحــة االتَّجــار بالبشــر إلــى عــدم االعتــداد بــإرادة المجنــي عليــه فــي
جريمــة االتَّجــار بالبشــر فــي حــال توافــر أيــة وســيلة مــن الوســائل الــواردة فــي تعريــف االتَّجــار
بالبشــر الــواردة بالفقــرة (أ) مــن ذات المــادة؛ فالبروتوكــول اعتبــر أن هــذه الوســائل تنفــي إرادة
المجنــي عليــه ،وبالتالــي فــا وجــه لالعتــداد بموافقــة المجنــي عليــه علــى هــذه الجريمــة مادامــت
قــد اســتخدمت فــي ارتكابهــا أحــد الوســائل الــواردة فــي تعريــف جريمــة االتَّجــار بالبشــر ،كمــا ال
يجــوز للمتهــم التاجــر التــذرع بموافقــة المجنــي عليــه للدفــاع عــن نفســه إذا كان قــد اســتخدم أي
وســيلة مــن الوســائل الــواردة فــي تعريــف جريمــة االتَّجــار بالبشــر .كمــا أشــارت المــادة (/3ج)
مــن البروتوكــول و(/4ب) مــن االتفاقيــة األوروبيــة عــدم االعتــداد بموافقــة المجنــي عليــه إذا
كان طفـاً؛ أي إذا لــم يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة عشــر عامــا ،حتــى ولــو لــم تســتخدم الوســائل التــي
وردت فــي الفقــرة (أ) ،وفــي ذلــك إقــرار للحمايــة لألشــخاص مــا دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر
مــن جرائــم االتَّجــار مــن البشــر(((.
5959ثالثاً :النتيجة اإلجرامية (استغالل شخص المجني عليه)
اسـتغالل البشـر هـو أحـد عناصـر الركـن المـادي لجريمـة االتَّجـار فـي البشـر ،إذ يمثـل النتيجـة
اإلجراميـة المتحققـة بسـبب سـلوك الجانـي ،وتتعدد صور االسـتغالل للبشـر  -كما سـبق أن أشـرنا
 فـي صـور االتجـار بالبشـر إلـى االسـتغالل الجنسـي وصـوره المختلفـة واالسـتغالل فـي العمـلبصـوره المختلفـة واالتجـار باألعضـاء البشـرية ،واالتجـار باألطفـال .هـذا وال يشـترط جانب من
الفقـه الجنائـي((( ضـرورة تحقـق االسـتغالل بالفعـل الكتمـال الركـن المـادي ،بـل يكفـي أن يكـون
المجنـي عليـه موضوعـا ً لفعـل مـن أفعال االتَّجار بوسـيلة من الوسـائل التـي حددها القانـون ،وذلك
بقصـد اسـتغالله سـواء تحقـق هـذا االسـتغالل أو لم يتحقـق ،وعليه تقـع جريمة االتَّجار بالبشـر قبل
اسـتغالل الضحيـة ،ونالحـظ أن القانـون اإلماراتـ ّي قـد أخـذ فـي تعريفـه لجريمـة االتَّجـار بالبشـر
بصـور االسـتغالل الـواردة ببروتوكـول منـع االتَّجـار بالبشـر ،حيـث نصـت المـادة األولـى مـن
القانـون االتحـادي رقـم ( )51لسـنة  2006الخاصة بتعريف االتجار بالبشـر على أنه ...«:ويشـمل
االسـتغالل جميع أشـكال االسـتغالل الجنسـي أو اسـتغالل دعارة الغير أو السـخرة أو الخدمة قسـراً
أو االسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق أو االسـتبعاد أو نـزع األعضـاء».
(6060رابعاً) رابطة السببية بين السلوك والنتيجة اإلجرامية:
تُعــد رابطــة الســببية أحــد عناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة االتَّجــار بالبشــر وكافــة الجرائــم
((( انظر للباحث ،مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري ،مرجع سابق ،ص.95
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص208:ـ.209
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الجنائيــة؛ إذ يلــزم للقــول بتوافــر الركــن المــادي ووقــوع الجريمــة ضــرورة توافــر عالقــة ســببية
بيــن الســلوك اإلجرامــي والنتيجــة ،فعالقــة الســببية هــي الرابطــة التــي تصــل بيــن الفعــل والنتيجة،
وتثبــت أن حــدوث النتيجــة يرجــع إلــى ارتــكاب الفعــل؛ أي أن الســلوك هــو الســبب فــي إحــداث
النتيجــة((( ،فــا يكفــي لقيــام الركــن المــادي أن يباشــر الجانــي ســلوكا ً إجرامي ـاً ،وأن تقــع نتيجــة
يعاقــب عليهــا القانــون ،وإنمــا يلــزم فضــا عــن ذلــك أن تقــوم بيــن األمريــن صلــة خاصــة تجعــل
األول ســببا والثانــي نتيجــة.
وقــد عنــى الفقــه الجنائــي بإيجــاد ووضــع ضوابــط تحكــم قيــام عالقــة الســببية ،ويصادفنــا فــي
الفقــه الجنائــي أربــع نظريــات فقهيــة أبرزهــا قبــوالً مــن جانــب القضــاء والفقــه الجنائــي نظريــة
الســببية المالئمــة ،ومؤداهــا أن نشــاط الجانــي يعــد ســببا للنتيجــة اإلجراميــة التــي أســفر عنهــا
هــذا النشــاط ،متــى كانــت األســباب التــي تدخلــت فــي إحــداث هــذه النتيجــة مألوفــة ومتوقعــة وفقــا
للســير العــادي لألمــور ،أمــا إذا كانــت العوامــل التــي ســاهمت فــي إحــداث النتيجــة عوامــل شــاذة؛
أي غيــر مألوفــة  -وفقــا للمجــرى العــادي لألمــور ،-فــإن عالقــة الســببية بيــن نشــاط الجانــي
والنتيجــة المترتبــة عليــه تكــون مقطوعــة ،ومــن ثــم يســأل الجانــي عــن فعلــه وقــت ارتكابــه وال
يســأل عــن النتيجــة التــي تحققــت .فــإذا كانــت العوامــل التــي ســاهمت مــع فعــل المتهــم فــي إحــداث
اإلصابــة ،عوامــل مألوفــة بحيــث يســتطيع توقعهــا أو يجــب عليــه ذلــك ،فــإن عالقــة الســببية تظــل
متوافــرة(((.

(((د /محمود نجيب حسني ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص285:؛ د /عبد العظيم مرسي وزير ،القسم العام ،مرجع
سابق ،ص 267:وما بعدها.
(((قضت محكمة النقض بأن“ :عالقة السببية في المواد الجنائية عالقة مادية ،تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية
المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ”....أنظر :مجموعة أحكام محكمة النقض:
نقض  7أكتوبر  ،1982س  ،33رقم  ،152ص 736؛ نقض 7فبراير  ،1980س  ،31رقم  ،41ص  .200كما
قضت أيضا ً بأن ”:األصل أن المتهم يكون مسئوال عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن اإلصابة التي أحداثها
ولو كانت عن طريق غير مباشر “ ..أو “ ما لم تدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل
الجاني والنتيجة .أنظر :مجموعة أحكام محكمة النقض :نقض 1أكتوبر  1982س  33رقم  152ص 736؛ نقض
 6مارس  1980س  31رقم  63ص 338؛ نقض  3يناير  ،1980س  ،31رقم  ،3ص 21؛ نقض  13مارس
سنة  ،1980س  ،31رقم  ،70ص .377
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
الفرع الثاني
الركن المعنوي لجريمة اال َّتجار بالبشر
6161تمهيد:
يتكــون الركــن المعنــوي مــن العمــد أو الخطــأ ،ويتمثــل الركــن المعنــوي فــي الجرائــم العمديــة
فــي القصــد الجنائــي ،فالقصــد الجنائــي مــن أركان الجريمــة ويجــب ثبوتــه فعليـاً ،وال يصــح القــول
بالمســئولية المفترضــة إال إذا نــص عليهــا المشــرع صراح ـةً ،أو كان اســتخالصها ســائغا ً عــن
طريــق اســتقراء نصــوص القانــون واألصــول المقــررة فــي هــذا الشــأن(((.
6262القصد الجنائي:
يقصــد بالقصــد الجنائــي انصــراف إرادة الجانــي إلــى الســلوك وإحاطــة علمــه بعناصــر الجريمة أو
قبولهــا ،واإلرادة فــي القصــد الجنائــي يجــب أن تنصــب علــى الســلوك والنتيجــة المعاقــب عليهــا(((؛
وهــو يتوافــر باتجــاه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل متــى كان ذلــك مجرمــا
قانونـاً ،وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة إجراميــة مباشــرة أو أيــة نتيجــة أخــرى مجرمــة قانونـا ً يكــون
الجانــي قــد توقعهــا((( .فالقصــد الجنائــي مــن أركان الجريمــة ويجــب ثبوتــه فعليـاً ،وال يصــح القــول
بالمســئولية المفترضــة إال إذا نــص عليهــا المشــرع صراح ـةً ،أو كان اســتخالصها ســائغا ً عــن
طريــق اســتقراء نصــوص القانــون واألصــول المقــررة فــي هــذا الشــأن((( .ويعــد القصــد الجنائــي
مــن األمــور غيــر الظاهــرة (الباطنيــة) التــي يخفيهــا الجانــي ،وتــدل عليهــا األعمــال الماديــة
المحسوســة التــي تصــدر عنــه ســواء أكان ذلــك بطريــق مباشــر أم غيــر مباشــر(((.
6363عناصــر القصــد الجنائــي :يتكــون القصــد الجنائــي مــن عنصريــن أساســين همــا العلــم
واإلرادة ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
(6464أ) العلــم بــأركان الجريمــة :يتمثــل العنصــر األول فــي القصــد الجنائــي فــي علــم الجانــي
((( مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية :نقض ،11/4/1970س،21ق،140ص.586
((( د /محمود نجيب حسني ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص.582:
((( د /عبد العظيم مرسي وزير ،مرجع سابق ،ص 368:وما بعدها.
((( مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية :نقض  ،11/4/1970س ،21ق ،140ص.586
(((قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأن «:القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني ،وتدل عليه
بطريق مباشر أو غير مباشر األعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ،والعبرة في ذلك هي بما يستظهره
الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه» .أنظر مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية :نقض ،30/4/1969س،20
ق،111ص.531
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بالوقائــع التــي تقــوم بهــا الجريمــة والتــي يحددهــا النمــوذج القانونــي للجريمــة ،والتــي تشــمل
الســلوك اإلجرامــي والنتيجــة وعالقــة الســببية التــي تربــط بينهمــا ،فالعلــم هــو الصــورة
الذهنيــة التــي تتولــد لــدى الجانــي عــن عناصــر الجريمــة((( ،فيجــب أن يعلــم الجانــي بــأن مــا
يأتيــه مــن أفعــال يقــع علــى إنســان حــي ،وأنــه يدخــل فــي إطــار النمــوذج القانونــي لجريمــة
االتجــار بالبشــر بــأن يعلــم بــأن مــا يأتيــه مــن أفعــال يدخــل فــي إطــار إحــدى صــور الســلوك
اإلجرامــي المتمثلــة فــي أفعــال التجنيــد أو النقــل أو الترحيــل أو اإليــواء أو غيــر ذلــك مــن
صــور الســلوك المجــرم ،وأن يعلــم بطبيعــة الوســائل القســرية المســتخدمة فــي تحقيــق ذلــك،
وكــذا العلــم بوجــود مقابــل للفعــل الــذي يقــوم بــه والمتمثــل بكســب مــادي أو معنــوي أو وعــد
بــه أو بمنــح مميــزات وأن تتجــه إرادتــه إلــى ذلــك ،ويترتــب علــى عــدم العلــم بــأي عنصــر
مــن عناصــر الركــن المــادي انتفــاء القصــد الجنائــي لــدى الفاعــل (((.
(6565ب) إرادة الســلوك والنتيجــة :يقصــد بــاإلرادة تلــك القــوة النفســية التــي تدفــع الجانــي إلــى
ارتــكاب جريمتــه علــى الرغــم مــن إحاطتــه علمـا ً بكافــة الوقائــع المتعلقــة بالجريمــة ،ويلــزم
أن تكــون إرادة المتهــم واعيــة ومدركــة ،وتتوافــر لديــه حريــة االختيــار ،فــإذا كانــت إرادتــه
معيبــة ،إمــا لصغــر الســن أو الجنــون أو الســكر غيــر االختيــاري أو وقوعــه تحــت إكــراه
مــادي أو معنــوي ،فــإن إرادتــه يشــوبها عيــب مــن عيــوب اإلرادة تنتفــي معهــا حريــة
االختيــار لديــه ،ومــن ث ـ ّم تنتفــي عنــه المســئولية الجنائيــة((( ،فيجــب أن تتجــه إرادة الجانــي
نحــو اســتغالل المجنــي عليــه عــن طريــق تطويعهــم وتجنيدهــم أو اســتقبالهم أو إيوائهــم
أو نقلهــم أو ترحيلهــم باســتخدام وســائل قســرية تتمثــل فــي اســتخدام العنــف أو التهديــد أو
الخديعــة أو االحتيــال أو غيــر ذلــك مــن الوســائل التــي تنتفــي بهــا اإلرادة.
6666القصد الجنائي في جرائم االتَّجار بالبشر:
يقســم الفقــه الجنائــي الجرائــم مــن حيــث توافــر القصــد إلــى جرائــم ذات قصــد عــام وجرائــم ذات
قصــد خــاص ،ويقصــد بالقصــد الجنائــي العــام اتجــاه إرادة الجانــي نحــو تحقيــق واقعــة إجراميــة
مــع العلــم بكافــة عناصرهــا القانونيــة دون ســعي إلــى تحقيــق غايــة محــددة أو باعــث معيــن((( ،وال
يكفــي لوقــوع الجريمــة أي إرادة ،ولكــن يجــب أن تكــون إرادة آثمــة ،تبغــى ارتــكاب جريمــة وعلــم
مــن يرتكبهــا بــأن ســلوكه ســيؤدي للجريمــة .أمــا القصــد الجنائــي الخــاص ،فهــو يتطلــب اتجــاه
إرادة الجانــي إلــى تحقيــق غــرض أو باعــث خــاص ،ويوجــه هــذا الباعــث لنتيجــة بعينهــا يريدهــا
((( د /خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.177:
((( د /منال منجد ،مرجع سابق ،ص.50:
((( د /خالد مصطفى فهمي ،مرجع سابق ،ص.178:
((( د /أحمد فتحي سرور ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص 285:وما بعدها.
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الجانــي دون غيرهــا((( ،فــا يقتصــر األمــر فحســب علــى تحقيــق النتيجــة غيــر المشــروعة؛ مثــال
ذلــك جريمــة تزويــر محــرر رســمي ،والــذي يشــترط لتوافــر ركنهــا المعنــوي اتجــاه إرادة الجانــي
إلــى اســتعمال المحــرر المــزور ،فهــل جرائــم االتَّجــار فــي البشــر تشــترط توافــر القصــد العــام أم
القصــد الخــاص؟
والواقــع إننــا نتفــق مــع الفقــه الجنائــي((( الــذي يــرى فــي جريمــة االتَّجــار بالبشــر أنهــا مــن الجرائــم
ذات القصــد الخــاص؛ إذ يشــترط القانــون أن يكــون التعامــل فــي البشــر بقصــد اســتغالل اإلنســان،
وهــذا القصــد ال يفتــرض بحســب األصــل مــا لــم يقــم عليــه دليــل فــي األوراق ،كمــا تلتــزم المحكمــة
بالتحقــق مــن ثبوتــه فعلي ـا ً وبيانــه مــن خــال ظــروف الدعــوى((( .ويتعيــن فــي القصــد الجنائــي
أن يكــون ُمعاصــراً مــع ارتــكاب الركــن المــادي ،وتحديــداً الســلوك اإلجرامــي؛ أي توافــر نيــة
االســتغالل عنــد تجنيــد الشــخص أو نقلــه أو ترحيلــه ،أو اســتقباله بوســيلة مــن الوســائل المحــددة
قانونـاً .فــإذا انتفــى عنــد إتيــان النشــاط ،وتوافــر عنــد تحقيــق النتيجــة ،وهــي االســتغالل ،فــا تقــوم
بــه جريمــة االتَّجــار بالبشــر ،كمــا فــي حالــة قيــام شــخص بنقــل خادمــة لصديــق لــه دون توافــر
نيــة اســتغاللها ،وبعــد ذلــك قــام مســتخدمها بإجبارهــا علــى العمــل مــع حجــز وثائقهــا ،ودون دفــع
أجــر لهــا ،فــا يســأل الناقــل فــي هــذه الحالــة عــن جريمــة االتَّجــار بالبشــر(((.
وقــد نصــت المــادة األولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة  2006علــى أن االتجــار
بالبشــر هــو تجنيــد أشــخاص ....لغــرض االســتغالل .ويشــمل االســتغالل جميــع أشــكال االســتغالل
الجنســي أو اســتغالل دعــارة الغيــر أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو االســترقاق أو الممارســات
الشــبيهة بالــرق أو االســتبعاد أو نــزع األعضــاء ،وعليــه فــإن القانــون اإلماراتــي يتطلــب أن يكــون
االتجــار بالبشــر بقصــد تحقيــق غــرض معيــن هــو اســتغالل المجنــي عليــه فــي أعمــال الدعــارة
أو االســتغالل الجنســي أو الخدمــة قســراً أو غيــر ذلــك مــن صــور االســتغالل الــواردة بالقانــون.
وقــد أفصحــت المــادة ( )5/1مــن بروتوكــول باليرمــو عــن ضــرورة توافــر القصــد الجنائــي فــي
جرائــم االتَّجــار بالبشــر مــن خــال النــص علــى أن «:يتعيــن علــى كل دولــة طــرف أن تعتمــد
مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم الســلوك المبيــن فــي المــادة ( )3مــن
هــذا البروتوكــول فــي حــال ارتكابــه عمــداً » .والواضــح مــن هــذا النــص أن الركــن المعنــوي فــي
جريمــة االتَّجــار بالبشــر يتخــذ صــورة القصــد الجنائــي أو العمــد فهــي جريمــة عمديــة تســتلزم
((( د /أحمد فتحي سرور ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص 285:وما بعدها.
(((د /عبد الرحمن خلف ،مرجع سابق ،ص17:؛ د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص229:؛ د /منال منجد،
مرجع سابق ،ص50:ـ.51
((( د /عبد العظيم مرسي وزير ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص400:ـ.403
((( د /فتيحة محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص.217:
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
لقيامهــا انصــراف إرادة الجانــي إلــي إتيــان الســلوك مــع إحاطــة علمــه بالعناصــر الجوهريــة
األخــرى للجريمــة ،وإن كان ال يكفــي وفق ـا ً لنــص المــادة (/3أ) مــن البروتوكــول مجــرد توافــر
القصــد الجنائــي العــام أي مجــرد اتجــاه إرادة الجانــي إلــي مباشــرة أي صــورة مــن صــور الســلوك
الــذي يقــوم بــه الركــن المــادي مــع علمــه بذلــك ،وإنمــا يجــب – فضـاً عــن ذلــك – توافــر (قصــد
جنائــي خــاص) يتمثــل فــي أن يبتغــي الجانــي مــن وراء ســلوكه اإلجرامــي تحقيــق غــرض نهائــي
غيــر مشــروع يتمثــل هنــا فــي « اســتغالل الضحيــة» .وقــد أوضــح البروتوكــول فــي المــادة (/3أ)
منــه مدلــول االســتغالل بقوله«:ويشــمل االســتغالل كحــد أدنــى اســتغالل دعــارة الغيــر أو ســائر
أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة
بالــرق أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء».
6767إثبات القصد الجنائي في جرائم االتَّجار بالبشر:
يعــد القصــد الجنائــي فــي جريمــة االتَّجــار بالبشــر مــن المســائل الموضوعيــة التــي تختــص محكمة
الموضــوع باســتخالصها واســتنباطها مــن كافــة وقائــع ومالبســات الدعــوى المعروضــة أمامهــا،
دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن محكمــة النقــض ،وهــو مــا أشــار إليــه القضــاء اإلماراتـ ّي (محكمــة
دبــي االبتدائيــة) مــن أنــه «:لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن اعتــراف المتهــم بتحقيقــات النيابــة
العامــة بأنــه اســتغل حاجــة المجنــي عليهــا للمــال للعيــش وضعفهــا واتفــق علــى بيعهــا مقابــل مبلــغ
نقــدي مــن أجــل اســتغاللها فــي مجــال الدعــارة ،فضـاً عــن ضبــط المبلــغ بحوزتــه بعــد أن ســلم
المجنــي عليهــا للمشــترى ،فــإن كل ذلــك يقطــع بثبــوت القصــد الجنائــي الخــاص الــازم توافــره
لقيــام هــذه الجريمــة فــي حــق المتهــم»(((.
المطلب الثاني
األحكام العقابية لجريمة االتَّجار بالبشر
6868تمهيد:
تعــد العقوبــة هــي عنــوان النهــج العقابــي الــذي يأخــذ بــه المشــرع الجنائــي للتعامــل مــع الظاهــرة
اإلجراميــة ،ويتمثــل النهــج العقابــي الــذي أخــذ بــه القانــون اإلماراتـ ّي فــي ُمكافحــة جرائــم االتَّجــار
بالبشــر فــي فــرض عقوبــات رادعــة علــى الفاعليــن وشــركائهم ،ســواء أكانــوا أشــخاصا طبيعييــن
أم اعتباريــن مــع فــرض غرامــات ماليــة كبيــرة علــى مرتكبــي هــذه الجرائــم بهــدف ردعهــم
وتضييــع غايتهــم فــي الحصــول علــى أربــاح هائلــة مــن جرائــم االتَّجــار بالبشــر .وفيمــا يلــي
نســتعرض العقوبــات األصليــة والظــروف المشــددة فــي جريمــة االتَّجــار بالبشــر فــي القانــون
(((أنظر حكم محكمة دبي االبتدائية ،جلسة  ،16/12/2007القضية رقم ( )13200لسنة  2007جزاء ،مشار إليه د/
فتيحة محمد قوراري،مرجع سابق،ص.216 :
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
المصــر ّ
ي واإلمارات ـ ّي والفرنس ـ ّي وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
(6969أوالً) العقوبات األصلية لجرائم االتَّجار بالبشر:
حــدد القانــون اإلماراتــي العقوبــات األصليــة المقــررة لجرائــم االتجــار بالبشــر فــي عقوبــات
الســجن المؤقــت والمؤبــد((( والغرامــة((( ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
(أ) عقوبــة الســجن المؤقــت :نــص القانــون اإلماراتــ ّي فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون مكافحــة
االتَّجــار بالبشــر رقــم ( )51لســنة  2006علــى معاقبــة مرتكبــي جرائــم االتَّجــار بالبشــر بعقوبــة
الجنايــة؛ وهــي عقوبــة الســجن المؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات ،حيــث نصــت
المــادة ( :)2يعاقــب كل مــن ارتكــب أيـا ً مــن جرائــم االتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة
( )1مــن هــذا القانــون بالســجن المؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات .وتكــون العقوبــة
الســجن المؤبــد فــي األحــوال اآلتيــة ،»....وهــي ذات العقوبــة التــي أوردهــا مشــروع القانــون
اإلماراتــي لتعديــل أحــكام قانــون مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر.
(ب) عقوبــة الســجن المؤبــد :نــص القانــون اإلماراتــي علــى عقوبــة الســجن المؤبــد كعقوبــة
مشــددة فــي جريمــة االتجــار بالبشــر ،وهــي ذات العقوبــة المشـ ّددة التــي أخــذ بهــا مشــرع القانــون
اإلماراتــي بتعديــل أحــكام قانــون مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي
ذكــره.
(7070ثانياً) تش ّديد العقاب في جرائم االتَّجار بالبشر:
تتمثــل حــاالت التشـ ّديد فــي هــذه التشــريعات الجنائيــة فــي اقتــران هــذه الجرائــم بظــروف شــخصيّة
أو عينيّــة تقتضــي ضــرورة التش ـ ّديد فــي العقــاب ،وفيمــا يلــي نتنــاول هــذه الظــروف ال ُمش ـ ّددة
الــواردة فــي القانــون اإلماراتـ ّي علــى النحــو اآلتــي:
(7171أ) الظروف الشخصيّة:
يقصــد بالظــروف الشــخصيّة تلــك الظــروف التــي تتصــل بشــخصيّة الجانــ ّي وتكشــف عــن
(((أوردت المادة ( )66من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي لسنة  1987العقوبات األصلية ومنها عقوبات السجن
المؤبد والسجن المؤقت ،وعرّفت المادة ( )68عقوبات إماراتي السجن بأنه «:وضع المحكوم عليه في إحدى
المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبدا أو المدة المحكوم بها إن كان
مؤقتا .وال يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثالث سنوات وال أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص
القانون على خالف ذلك».
(((عرّفت المادة ( )71عقوبات إماراتي الغرامة بأنها «:إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به  ،وال
يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم وال أن يزيد حدها األقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثالثين ألف
درهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خالفه».
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
خطورتــه اإلجراميّــة ،وعليــه تتجــه التشــريعات ال ُمقارنــة ومنهــا القانــون المصــر ّ
ي والفرنس ـ ّي
واإلمارات ـ ّي إلــى تش ـ ّديد العقوبــات فــي حــال توافــر صفــة خاصــة فــي الجانــي أو عالقــة خاصــة
بينــه وبيــن المجنــي عليــه ،أو حالــة ضعــف لــدى المجنــي عليــه ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
 )1(7272خطــورة الجانــي :نــص القانــون اإلماراتــي علــى تشــ ّديد العقوبــة إذا كان الجانــ ّي قــد
أســس أو نظــم أو أدار جماعــة إجراميّــة ُمنظمــة ألغــراض االتَّجــار بالبشــر ،أو تولــى قيــادة
فيهــا ،أو كان أحــد أعضائهــا أو ُمنضمـا ً إليهــا ،فال ُمشــرع اإلماراتــي شـ ّدد العقوبــة علــى فاعــل
جريمــة االتَّجــار بالبشــر إذا تــم ارتــكاب الجريمــة فــي إطــار جماعــة إجراميّــة ُمنظمــة أيــا
كانــت صــورة ُمســاهمته فــي هــذه الجماعــة المنُظمــة ســواء أكان قــد تولــى قيادتهــا أو كان
عضــواً فيهــا ،فقــد نصــت المــادة ( )2مــن القانــون اإلمارات ـ ّي علــى أنه..«:وتكــون العقوبــة
الســجن المؤبــد فــي األحــوال التاليــة 1-:إذا كان ُمرتكــب الجريمــة قــد أنشــأ أو أســس أو نظــم
أو أدار جماعــة إجراميّــة ُمنظمــة أو تولــى قيــادة فيهــا أو دعــا لالنضمــام إليهــا 5-..إذا كان
مرتكــب الجريمــة أحــد أعضــاء جماعــة إجراميــة منظمــة أو كان قــد شــارك فــي أفعــال هــذه
الجماعــة مــع علمــه بأغراضهــا ،»..وقــد تضمــن مشــروع القانــون اإلماراتــي لتعديــل قانــون
مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر ذات الظــرف المشــدد ،وترجــع حكمــة التشـ ّديد إلــى خطــورة
دور الفاعليــن فــي ارتــكاب الجريمــة فــي إطــار جماعــات أو عصابــات إجراميــة ُمنظمــة.
 )2(7373صفــة الجانــي :شـ ّدد القانــون اإلماراتــي العقــاب فــي جرائــم االتَّجــار بالبشــر إذا توافــرت
ظــروف ترتبــط بصفــة الجانــي كمــا إذا كان الجانــي موظفــا عام ـا ً أو ُمكلف ـا ً بخدمــة عامــة،
وترجــع الحكمــة فــي تشــديد العقــاب إلــى ُمعاقبــة الموظــف العــام علــى اســتغالله لوظيفتــه
العامــة فــي ارتــكاب الجريمــة ،والتــي قــد تســهل لــه ارتــكاب جريمتــه ،فقــد نصــت المــادة
( )2/7مــن القانــون اإلماراتــي علــى أنــه «:يعاقــب كل مــن ارتكــب أيــا مــن جرائــم االتجــار
بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )1مــن هــذا القانــون بالســجن المؤقــت الــذي التقــل
مدتــه عــن خمــس ســنوات وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد فــي األحــوال اآلتيــة )7 ...:إذا
كان موظفــا ً عامــا ً أو مكلفــا ً بخدمــة عامــة ،»...وقــد أضــاف مشــروع القانــون اإلماراتــي
عبارة...«:اســتغل وظيفتــه أو مــا كلــف بــه فــي ارتــكاب الجريمــة» بعــد عبــارة« :مكلفــا ً
بخدمــة عامــة».
 )3(7474صلــة الجانــي بالمجنــي عليــه :نــص القانــون اإلماراتــي علــى تشـ ّديد العقــاب إذا توافــرت
ظــروف تتعلــق بصلــة الجانــي بالمجنــي عليــه كمــا إذا كان الجانــي زوجــا ً للمجنــي عليــه
أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو وليــه أو كانــت لــه ســلطة عليــه ،وترجــع الحكمــة فــي تشــديد
العقــاب إلــى أن وجــود صلــة بيــن الفاعــل والمجنــي عليــه قــد يكــون ســببا ً أو وســيلة للتأثيــر
فــي المجنــي عليــه للوقــوع فريســة للجريمــة ،فالمجنــي عليهــم فــي جرائــم االتَّجــار بالبشــر
غالب ـا ً مــا يكونــون مــن النســاء واألطفــال والذيــن يخضعــون لواليــة أو وصايــة أشــخاص
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
آخــرون ،فــإذا كان الجانــي مــن ضمــن هــذه الطوائــف فــإن المشــرع الجنائــي يشــدد العقــاب،
فقــد أشــارت المــادة ( )2/6مــن القانــون اإلماراتــي إلــى أنــه «:يعاقــب كل مــن ارتكــب أيــا
مــن جرائــم االتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )1مــن هــذا القانــون ...وتكــون
العقوبــة الســجن المؤبــد فــي األحــوال اآلتيــة )6 ...:إذا كان مرتكــب الجريمــة زوجـا ً للمجنــي
عليــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو وليــه أو كانــت لــه ســلطة عليــه ،»...ونالحــظ أن مشــروع
القانــون اإلماراتــي قــد اســتبدل عبــارة المجنــي عليــه بعبــارة الضحيــة بــأن نــص علــى عبارة:
«زوجـا ً للضحيــة» بــدالً مــن عبــارة« :زوجـا ً للمجنــي عليــه» ،والواقــع أنــه علــى الرغــم مــن
عــدم وجــود تفرقــة جوهريــة بيــن مضمــون المجنــي عليــه والضحيــة ،وعلــى الرغــم مــن
ذيــوع اســتخدام مصطلــح الضحيــة فــي المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ،إال أن الباحــث يفضــل
مــن جانبــه– اســتخدام مصطلــح المجنــي عليــه الــوارد بالقانــون الحالــي علــى اعتبــار أن هــذاالمصطلــح القانونــي هــو األكثــر شــيوعا ً لــدى الفقــه الجنائــي المصــري والعربــي.
 )4(7575حالــة ضعــف المجنــي عليــه :هنــاك ظــروف ُمشــددة للعقــاب تقتــرن بحالــة ضعــف فــي
المجنــي عليــه كمــا إذا كان المجنــي عليــه أنثــى أو طفــا أو مــن ذوى االحتياجــات الخاصــة،
وترجــع حكمــة التشــديد إلــى رغبــة المشــرع فــي تقريــر حمايــة خاصــة للفئــات ال ُمســتضعفة
مــن البشــر كالنســاء واألطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة ،واألخــذ فــي االعتبــار اســتغالل
الجانــي لحالــة ضعفهــم .وقــد نــص القانــون اإلماراتـ ّي علــى تشــديد العقوبــة فــي حالــة ضعــف
المجنــي عليــه بــأن كان أنثــى أو طفــاً أو مــن ال ُمعاقيــن ،فقــد نصــت المــادة ( )2/2مــن
القانــون اإلماراتــي علــى أنــه ":يعاقــب كل مــن ارتكــب أيــا مــن جرائــم االتجــار بالبشــر
المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )1مــن هــذا القانــون ...وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد فــي
األحــوال اآلتيــة )2 ...:إذا كان المجنــي عليــه أنثــى أو طفــاً أو مــن المعاقيــن ،"...إال أن
مشــروع القانــون اإلماراتــي قــد نــص علــى قصــر ظــرف التشــديد علــى حالــة كــون الضحيــة
طفــاً أو معاقــاً ،دون النــص علــى كــون المجنــي عليــه أنثــى ،والواقــع أن الباحــث يــرى
أهميــة اإلبقــاء علــى النــص الحالــي لمــا يحققــه هــذا النــص مــن حمايــة قانونيــة أكبــر للفئــات
األكثــر تعرض ـا ً لالتجــار وهمــا النســاء واألطفــال.
(7676ب) الظروف العينيّة:
يميــز الفقــه الجنائــي فــي شــأن الظــروف المشــددة للعقوبــة بيــن ظــروف شــخصية يقتصــر أثرهــا
علــى مــن توافــرت فــي حقــه مــن الجنــاة دون أن يمتــد أثرهــا إلــى غيــره ،والظــروف العينيّــة
وهــي تلــك الظــروف التــي تتصــل بالفعــل ذاتــه أو تكشــف عــن خطــورة فــي الفعــل الــذي تمــت بــه
الجريمــة أو الوقائــع التــي اقترفــت بهــا كمــا فــي حــال وقــوع الجريمــة عــن طريــق اســتعمال القــوة
أو التهديــد بالقتــل أو بــاألذى الجســيم أو أعمــال تعذيــب بدنيّــة أو نفسـيّة ،وتتمثــل أبــرز الظــروف
العينيــة فــي جرائــم االتجــار بالبشــر فــي اآلتــي:
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
 )1(7777وســيلة ارتــكاب الجريمــة :نــص القانــون اإلمارات ـ ّي علــى تشــديد العقوبــة إذا ارتكــب
الفعــل بطريــق التهديــد بالقتــل أو بــاألذى الجســيم أو التعذيــب البدنــ ّي أو النفســ ّي ،وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن المــادة ( )2/3مــن القانــون اإلماراتــي نصــت علــى أنــه« :يعاقــب كل مــن
ارتكــب أيــا مــن جرائــم االتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( ...)1وتكــون
العقوبــة الســجن المؤبــد فــي األحــوال اآلتيــة )3...:إذا ارتكــب الفعــل بطريــق الحيلــة أو
صحبــة اســتعمال القــوة أو التهديــد بالقتــل أو بــاألذى الجســيم أو أعمــال تعذيــب بدنيــة أو
نفســية ،»...إال أن مشــروع القانــون اإلماراتــي قــد ُحــذف منــه عبــارة «:الحيلــة أو صحبــه
اســتعمال القــوة أو» ليصبــح نــص المشــروع«:إذا ارتكــب الفعــل بطريــق التهديــد بالقتــل أو
بــاألذى الجســيم أو أعمــال تعذيــب بدنيــة أو نفســية» ،والواضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع
اإلماراتــي قــد قصــر التشــديد فــي العقوبــة علــى حالــة اإلكــراه المــادي والعنــف والمتمثــل فــي
التهديــد بالقتــل أو بــاألذى الجســيم أو أعمــال تعذيــب بدنيــة أو نفســية ،دون أن يمتــد التشــديد
إلــى غيــر ذلــك مــن صــور الحيلــة والخــداع ،والتــي ال يســتخدم فيهــا العنــف للتأثيــر فــي إرادة
المجنــي عليــه.
 )2(7878تعــدد الفاعليــن أو حمــل ســاح :نــص القانــون اإلماراتــي علــى تشــديد العقــاب فــي جرائم
االتَّجــار بالبشــر فــي حالــة وقــوع الفعــل مــن شــخصين فأكثــر أو مــن شــخص يحمــل ســاحاً.
وترجــع العلــة فــي تشــديد العقــاب إلــى أن تعــدد الفاعليــن يقلــل مــن مقاومــة المجنــي عليــه،
ويضعفهــا؛ نظــراً لزيــادة عــدد الفاعليــن عليــه ،فض ـاً اســتخدام الفاعــل لســاح ،وهــو مــا
يعــد وســيلة لتهديــد المجنــي عليــه أو إكــراه بالشــكل الــذي يعــدم أو يقلــل مــن مقاومتــه للجنــاة،
فقــد نصــت المــادة ( )2/4مــن القانــون اإلماراتــي علــى أنــه «:يعاقــب كل مــن ارتكــب أيــا
مــن جرائــم االتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( ...)1وتكــون العقوبــة الســجن
المؤبــد فــي األحــوال اآلتيــة )4...:إذا وقــع الفعــل مــن شــخصين فأكثــر أو مــن شــخص يحمــل
الســاح .»...وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع القانــون اإلماراتــي قــد قصــر التشــديد فــي
العقوبــة علــى حالــة وقــوع الفعــل مــن شــخص يحمــل ســاحاً ،دون اإلشــارة إلــى حالــة وقــوع
الفعــل مــن شــخصين فأكثــر .والواقــع أن كال مــن الظرفيــن التعــدد وحمــل الســاح يشــير إلــى
خطــورة الفعــل اإلجرامــي المكــون لجريمــة االتجــار بالبشــر ،ويــرى الباحــث أن ظــرف
تعــدد الفاعليــن وإن ورد فــي النصــوص العامــة كظــرف مشــدد فــي جرائــم اإليــذاء البدنــي،
فالعلــة منــه أن هــذا التعــدد مــن قبِــل الجنــاة مــن شــأنه إضعــاف مقاومــة المجنــي عليــه،
والشــك – مــن جانــب الباحــث -فــي أهميــة النــص علــى هــذا الظــرف فــي جرائــم االتجــار
بالبشــر ،وكان مــن األجــدر أن يبقــي المشــرع اإلماراتــي علــى هــذا الظــرف المش ـ ّدد.
 )3(7979جســامة النتيجــة اإلجراميّــة :نــص مشــروع القانــون اإلماراتــي المعــدل ألحــكام قانــون
مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر علــى تشــديد العقــاب تبعـا ً لجســامة النتيجــة اإلجراميــة؛ فــإذا
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
نتــج عــن الجريمــة إصابــة المجنــي عليــه بإعاقــة دائمــة أو مــرض ال يُرجــى الشــفاء منــه،
وترجــع العلــة فــي تشــديد العقوبــة إلــى جســامة النتيجــة اإلجراميــة المتحققــة ،والتــي قــد
تصــل إلــى وفــاة المجنــي عليــه أو اإلصابــة بعاهــة مســتديمة أو بمــرض ال يُرجــى الشــفاء
منــه ،فقــد نصــت المــادة الثانيــة – بعــد تعديلهــا بمشــروع القانــون -علــى أنه«:يعاقــب كل
مــن ارتكــب أيـا ً مــن جرائــم االتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )1مكــرر ()1
مــن هــذا القانــون بالســجن المؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات .وتكــون العقوبــة
الســجن المؤبــد فــي األحــوال اآلتيــة 8-....إذا أصيــب الضحيــة بمــرض ال يرجــى الشــفاء منــه
أو إعاقــة دائمــة» ،وحســنا ً فعــل المشــرع اإلماراتــي بالنــص علــى تشــديد العقوبــة فــي جريمــة
االتجــار بالبشــر بالنظــر إلــى جســامة النتيجــة اإلجراميــة المتحققــة جــراء صــور الســلوك
اإلجرامــي المكــون لالتجــار بالبشــر إذا أســفرت عــن مــرض جســيم ال يرجــى الشــفاء منــه
أو إعاقــة دائمــة ،وهــو ذات النهــج العــام الــذي أخــذ بــه قانــون العقوبــات فــي تشــديد العقوبــة
فــي جرائــم اإليــذاء البدنــي إذا أســفرت عــن نشــوء عاهــة مســتديمة.
 )4(8080امتــداد الجريمــة بيــن أكثــر مــن دولــة :نــص القانــون اإلماراتــي علــى تشــديد العقــاب فــي
جرائــم االتَّجــار بالبشــر إذا كانــت الجريمــة ذات طابــع عابــر للحــدود الوطنيــة ،فقــد نصــت
المــادة ( )2/8مــن القانــون اإلماراتــي علــى أنه«:يعاقــب كل مــن ارتكــب أيــا مــن جرائــم
االتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( ...)1وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد فــي
األحــوال اآلتيــة )8...:إذا كانــت الجريمــة ذات طابــع عبــر وطنــي» ،وهــو مــا أشــار إليــه
أيض ـا ً مشــروع القانــون اإلماراتــي لتعديــل أحــكام قانــون مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر.
8181عقوبــة الغرامــة فــي جرائــم االتَّجــار بالبشــر :عاقــب القانــون اإلماراتــي بعقوبــة الغرامــة
فــي قانــون مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر علــى جريمــة عــدم اإلبــاغ عــن جرائــم االتجــار
بالبشــر مــع العلــم بذلــك ،وفــي حالــة الشــخص المعنــوي ،حيــث نصــت المــادة ( )3مــن
القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة  2006علــى أنــه« :يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عن ســنة
وال تزيــد عــن خمــس ســنوات أو الغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن علــم بوجــود مشــروع الرتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا
فــي هــذا القانــون ولــم يبلغــه إلــى الســلطات المختصــة» ،كمــا نصــت المــادة ( )7علــى أنــه:
«يعاقــب الشــخص االعتبــاري بالغرامــة التــي التقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تجــاوز مليون
درهــم إذا ارتكــب ممثلــوه أو مديــروه أو وكالؤه لحســابه أو باســمه إحــدى جرائــم االتجــار
بالبشــر وذلــك دون اخــال بمســؤولية الشــخص الطبيعــي التابــع لــه ويجــوز للمحكمــة فضـاً
عــن ذلــك الحكــم بحلــه أو بغلقــه نهائيـا ً أو مؤقتـا ً أو بغلــق احــد فروعــه».
8282عقوبــة ال ُمصــادرة فــي جرائــم االتَّجــار بالبشــر :عرفــت محكمة النقــض المصريّــة ال ُمصادرة
بأنهــا «:إجــراء الغــرض منــه تمليــك الدولــة أشــياء مضبوطــة ذات صلــة بجريمــة ،قهــراً عــن
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
صاحبهــا وبغيــر مقابــل»((( ،وقــد نــص القانــون اإلماراتــ ّي علــى عقوبــة ال ُمصــادرة فــي
جرائــم االتَّجــار بالبشــر ،إذ نــص فــي المــادة ( )9مــن قانــون ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر علــى
أنــه« :مــع عــدم اإلخــال بحقــوق الغيــر حســن النيــة يحكــم فــي جميــع األحــوال ب ُمصــادرة
األمــوال أو األمتعــة أو األدوات التــي اســتعملت فــي ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص
عليهــا فــي هــذا القانــون» ،إال أن مشــروع القانــون اإلماراتــي قــد توســع فــي تقريــر التدابيــر
الجنائيــة المرتبطــة بجريمــة االتجــار بالبشــر ،لتشــمل إلــى جانــب عقوبــة المصــادرة ،تدابيــر
إبعــاد األجنبــي الــذي يحكــم بإدانتــه فــي جرائــم االتجــار بالبشــر ،فض ـاً عــن غلــق المحــل
الــذي وقعــت فيــه جريمــة االتجــار بالبشــر ،وقــد أشــار المشــروع اإلماراتــي إلــى عــدم جــواز
التصريــح بفتــح هــذا المحــل  ،إال بتوافــر شــرطين( :األول) أن يكــون فتــح المحــل لغــرض
مشــروع( ،والثانــي) الحصــول علــى موافقــة النيابــة العامــة ،حيــث نصــت المــادة ( – )9بعــد
تعديلهــا بالمشــروع -علــى أنه«:مــع عــدم اإلخــال بحقــوق الغيــر حســن النيــة ،يحكــم فــي
جميــع األحــوال بمــا يلــي 1-:مصــادرة أدوات الجريمــة والمتحصــات 2- .إبعــاد األجنبــي
الــذي يحكــم بإدانتــه فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 3-.غلــق المحــل
الــذي وقعــت فيــه جريمــة االتجــار بالبشــر وال يصــرح بفتحــه إال إذا أعــد لغــرض مشــروع
وبعــد موافقــة النيابــة العامــة» ،وحســنا ً فعــل المشــرع اإلماراتــي بــإدراج والجمــع بيــن مثــل
هــذه التدابيــر الجنائيــة (اإلبعــاد والغلــق) إلــى جانــب العقوبــات الجنائيــة ،بهــدف تفعيــل دور
هــذه التدابيــر الجنائيــة والعقوبــات الجنائيــة فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة فــي المجتمــع
اإلماراتــي.
8383تدبيــر إبعــاد األجنبــي :ومــن الجديــر بالذكــر أن قانــون العقوبــات اإلماراتــي قــد نــص علــى
عقوبــة اإلبعــاد عــن الدولــة كأحــد التدابيــر الجنائيــة المقيــدة للحريــة ،إلــى جانــب تدابيــر حظر
ارتيــاد بعــض المحــال العامــة ،منــع اإلقامــة فــي مــكان معيــن ،المراقبــة ،اإللــزام بالعمــل،
حيــث نصــت المــادة ( )121مــن قانــون العقوبــات المعــدل علــى أنــه «:إذا حكــم علــى أجنبــي
بعقوبــة مقيــدة لحريــة أو فــي جنايــة أو جنحــة جــاز للمحكمــة أن تأمــر فــي حكمهــا بإبعــاده
عــن الدولــة ويجــب األمــر باإلبعــاد فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض  ..ويجــوز للمحكمــة
فــي مــواد الجنــح الحكــم باإلبعــاد بــدالً مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقيــدة للحريــة المقــررة
للجنحــة» .ويشــترط إلبعــاد األجنبــي قضائي ـا ً أن تكــون المحكمــة قــد أدانتــه وحكمــت عليــه
بعقوبــة مقيــدة للحريــة وهــي الحبــس أو الســجن ،وال ينفــذ اإلبعــاد إال بعــد أن يصبــح حكــم
اإلدانــة نهائيـاً ،ويســتنفد المحكــوم عليــه طــرق الطعــن المتاحــة لــه علــى الحكــم ،وبعــد تمــام
تنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة يتــم إبعــاد األجنبــي ،والقانــون فــي شــأن عقوبــة اإلبعــاد ال
(((نقض  ،22/3/1970أحكام محكمة النقض المصرية ،س ،21رقم  ،100ص 409مشار إليه د .حامد راشد ،شرح
قانون العقوبات – القسم العام ،النظرية العامة للعقوبة ،ج ،2009 ،2ص ،148هامش (.)2
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
يفــرق بيــن البالــغ والحــدث ،فقــد أجــاز القانــون االتحــادي رقــم ( )9لســنة  1976فــي شــأن
األحــداث الجانحيــن للمحكمــة إذا كان الحــدث مــن غيــر المواطنيــن أن تحكــم بإبعــاده ،وإذا
مــا أصبــح الحكــم باإلبعــاد نهائيـا ً فــا يجــوز وقــف تنفيــذه.
8484تدبيــر غلــق المحــل الــذي وقعــت فيــه الجريمــة :تضمــن مشــروع القانــون اإلماراتــي النــص
علــى تدبيــر غلــق المحــل الــذي وقعــت فيــه جريمــة االتجــار بالبشــر ،والغلــق فــي هــذه الحالــة
ليــس بعقوبــة توقــع علــى مرتكــب الفعــل ،وإنمــا هــو فــي حقيقتــه مــن التدابيــر الوقائيــة التــي
ال يحــول دون توقيعهــا أن تكــون آثارهــا متعديــة إلــى الغيــر .ال يجــب اختصــام المالــك فــى
الدعــوى عنــد الحكــم باإلغــاق متــى كان هــذا الحكــم قــد صــدر علــى أســاس أن مرتكــب
الجريمــة فــى المحــل المحكــوم بإغالقــه إنمــا كان يباشــر أعمالــه فيــه بتكليــف مــن صاحبــه(((،
والشــك فــي أن مثــل هــذه التدابيــر مــن شــأنها – إلــى جانــب العقوبــات الجنائيــة -ردع الجنــاة
فــي جرائــم االتجــار بالبشــر.
8585اإلعفــاء مــن العقــاب فــي جرائــم االتَّجــار بالبشــر :رغبـةً فــي تحفيــز ال ُمشــاركين فــي جرائــم
االتَّجــار بالبشــر علــى اإلبــاغ عــن جرائمهــم ،فقــد نــص القانــون اإلمارات ـ ّي علــى جــواز
اإلعفــاء أو تخفيــف العقــاب إذا بــادر الفاعلــون أو الشــركاء فــي الجريمــة بإبــاغ الســلطات
بالجريمــة ســواء أكان ذلــك قبــل اكتشــاف الســلطات العامــة للجريمــة أو بعــد اكتشــافها ،وقــد
رتــب القانــون علــى الفــرض الثانــي جــواز تخفيــف عقوبــة الجنــاة؛ إذ نصــت المــادة ()11
مــن قانــون ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر اإلماراتـ ّي علــى أنــه« :يُعفــى مــن العقوبــات المنصــوص
عليهــا فــي هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الســلطات القضائيــة أو اإلداريــة
بمــا يعلمــه عنهــا قبــل البــدء فــي تنفيــذ الجريمــة وكان مــن شــأن ذلــك اكتشــاف الجريمــة قبــل
وقوعهــا أو ضبــط مرتكبهــا أو الحيلولــة دون إتمامهــا ،فــإذا حصــل اإلبــاغ بعــد الكشــف عــن
الجريمــة جــاز إعفــاؤه مــن العقوبــة أو التخفيــف منهــا إذا مكــن الجانــي الســلطات المختصــة
أثنــاء التحقيــق مــن القبــض علــى مرتكبــي الجريمــة اآلخريــن».
8686المســاواة فــي العقوبــة بيــن الفاعــل األصلــي والشــريك :نــص القانــون اإلماراتــي علــى اعتبار
كل مــن اشــترك فــي ارتــكاب جريمــة االتجــار بالبشــر  -بوصفــه شــريكا مباشــراً أو متســببا
أو اشــترك عــن علــم فيهــا  -فاعـاً أصليـا ُ فــي الجريمــة ،وهــو مــا أشــارت إليــه الفقــرة الثانيــة
مــن المــادة ( )8التــي نصــت علــى أنــه «:يعــد فاعـاً للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد
( )6( ،)5( ،)4( ،)2مــن هــذا القانــون كل مــن اشــترك فــي ارتكابهــا بوصفــه شــريكا ً مباشــراً
أو متســببا ً أو اشــترك عــن علــم فــي نقــل أو إيــواء األشــخاص الذيــن وقعــت عليهــم إحــدى
جرائــم االتجــار بالبشــر ،أو قــام بحجــز الوثائــق الخاصــة بهــم إليقــاع اإلكــراه عليهــم».
((( نقض  ،20/11/1950أحكام محكمة النقض المصرية ،س20ق ،رقم .192
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جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت ( ) 46-1
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع القانــون اإلماراتــي قــد تضمــن تعدي ـاً لنــص المــادة ()8
ليصبــح 2-«:يعــد فاعــا للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد ( )1مكــرراً (،)2( ،)1
( )6( ،)5( ،)4مــن هــذا القانــون كل مــن اشــترك فــي ارتكابهــا بوصفــه شــريكا ً مباشــراً
أو متســبباً» ،وذلــك بحــذف عبــارات «:أو اشــترك عــن علــم فــي نقــل أو إيــواء األشــخاص
الذيــن وقعــت عليهــم إحــدى جرائــم االتجــار بالبشــر ،أو قــام بحجــز الوثائــق الخاصــة بهــم
إليقــاع اإلكــراه عليهــم» ،ويــرى الباحــث أن العلــة فــي ذلــك هــي دخــول العبــارات الســابقة
فــي مضمــون األفعــال المكونــة لالتجــار بالبشــر والمتمثلــة فــي أفعــال النقــل واإليــواء ،والتــي
يدخــل االشــتراك فيهــا فــي حكــم ذات النــص المذكــور.
8787المســاواة فــي العقوبــة بيــن الجريمــة التامــة وحالــة الشــروع فيهــا :يقصــد بحالــة الشــروع
 وفقــا لنــص المــادة  45مــن قانــون العقوبــات المصــري – البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــدارتــكاب جنايــة أو جنحــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال دخــل إلرادة الفاعــل فيهــا».
وقــد نصــت المــادة ( )8مــن قانــون ُمكافحــة االتجــار بالبشــر علــى معاقبــة الجانــي فــي حالــة
الشــروع فــي جرائــم االتجــار بالبشــر بعقوبــة الجريمــة التامــة نفســها ،حيــث نصــت الفقــرة
األولــى مــن المــادة المشــار إليهــا علــى أنه«:يعاقــب علــى الشــروع فــي ارتــكاب الجرائــم
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بعقوبــة الجريمــة التامــة» ،وقــد أخــذ مشــروع القانــون
اإلماراتــي بــذات النهــج ،وهــو مــا يشــير إلــى االتجــاه التشــريعي المشــدد نحــو مواجهــة
كل صــور جرائــم االتجــار بالبشــر حتــى ولــو كانــت فــي مرحلــة الشــروع ،بــل إن هــذا
التشــديد يشــير إلــى اتجــاه المشــرع اإلماراتــي إلــى اعتبــار جرائــم االتجــار بالبشــر مــن
جرائــم الخطــر ،والتــي تحتــاج إلــى مواجهــة تشــريعية دون النظــر إلــى اشــتراط تحقــق
النتيجــة اإلجراميــة.

الخاتمـــة
اســتعرضنا فــي الصفحــات الســابقة جريمــة االتَّجــار بالبشــر فــي القانــون اإلمارات ـ ّي مــن خــال
اســتعراض مفهــوم االتَّجــار بالبشــر ،وبيــان تعريفــه اللغــوي والفقهــي والتشــريعي ،وتناولنــا
بالشــرح صورهــا المختلفــة ،واســتعرضنا بعــد ذلــك البنيــان القانونــي لجريمــة االتَّجــار بالبشــر
فــي القانــون اإلماراتــ ّي موضحيــن أركان الجريمــة الماديــة والمعنويــة ،وعقوبــة الجريمــة فــي
صورتهــا البســيطة والمشــددة.
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
(8888أوالً) :النتائج:
تمثلت أبرز النتائج التي تمخضت عنها الدراسة في اآلتي:
1 .1اتجــاه غالبيــة التشــريعات المقارنــة ،ومنهــا القانــون اإلمارات ـ ّي إلــى إقــرار قوانيــن خاصــة
لتجريــم و ُمكافحــة االتَّجــار بالبشــر.
2 .2اتجــاه غالبيــة التشــريعات المقارنــة ومنهــا القانــون اإلماراتـ ّي إلــى التوســع فــي نطــاق تجريــم
االتَّجــار بالبشــر ليشــمل جميــع صــور التعامــل فــي البشــر ،فضـاً عــن االتجــاه نحــو التشــديد
العقابــي فــي هــذه الجرائــم مــن خــال النــص علــى العقــاب عليهــا بعقوبــة الجنايــة ،والحكــم
بعقوبــة المصــادرة بعقوبــة أصليــة فيهــا.
3 .3اتجــاه غالبيــة التشــريعات العربيــة والمقارنــة ،ومنهــا القانــون اإلماراتـ ّي إلــى تشــديد العقوبــة
بالنظــر إلــى صفــة الجانــي والمجنــي عليــه وغيرهــا مــن الظــروف المشــددة للعقــاب فــي
القانــون الجنائــي.
4 .4اتجــاه غالبيــة التشــريعات العربيــة والمقارنــة ،ومنهــا القانــون اإلماراتـ ّي إلــى المعاقبــة علــى
االنضمــام لجماعــة يكــون مــن أغراضهــا االتَّجــار بالبشــر ،بــل إن بعــض التشــريعات شــددت
العقوبــة علــى ذلــك.
8989ثانياً :التوصيات:
تتمثل أبرز التوصيات التي أسفرت عنها الدراسة في اآلتي:
1 .1دعــوة المشــرع اإلمارات ـ ّي إلــى تعديــل القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة  2006بإضافــة
مــادة بالقانــون تجــرم التحريــض علــى ارتــكاب االتَّجــار بالبشــر بــأي وســيلة ولــو لــم يترتــب
علــى التحريــض أثــر.
2 .2التوســع فــي إنشــاء مراكــز إيــواء الضحايــا ودور رعايــة وتأهيــل المجنــي عليهــم فــي جرائــم
االتجــار بالبشــر بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
3 .3النظر نحو إنشاء صندوق لرعاية المجني عليهم في جرائم االتجار بالبشر.
4 .4التوســع فــي إنشــاء اإلدارات األمنيــة المتخصصــة بمكافحــة االتجــار بالبشــر داخــل الهيــكل
التنظيمــي لــوزارة الداخليــة اإلماراتيــة.
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المصادر والمراجع:
(أوالً) المراجع العامة:
أحمد فتحي سرور:

 الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص ،دار النهضة العربية،القاهرة ،ط1991 ،4م.

حامد راشد:

شرح قانون العقوبات – القسم العام ،النظرية العامة للعقوبة ،ج.2009 ،2

حسنين عبيد:

الوجيز في شرح قانون العقوبات -القسم الخاص ،جرائم االعتداء على
األشخاص واألموال ،دار النهضة العربية.2002 ،

عبد العظيم وزير:

شرح قانون العقوبات  -القسم العام ،النظرية العامة للجريمة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،ط.2009 ،7

فوزية عبد الستار:

شرح قانون العقوبات -القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1982 ،

محمود نجيب حسني:

 شرح قانون العقوبات – القسم العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،.1989
 شرح قانون العقوبات–القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة،.1988

(ثانياً) المراجع المتخصصة:
أحمد السيد عفيفي:

زواج األطفال في ضوء قانون الطفل رقم ( )126لسنة  2008والقانون رقم
( )64لسنة  2010بشأن مكافحة االتجار بالبشر ،ورقة عمل مقدمة لندوة
االتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة ،أكاديمية الشرطة ،مركز
بحوث الشرطة ،القاهرة.20/6/2010 ،

إمام حسنين:

زواج القاصرات بين اإلتجار بالبشر وحقوق اإلنسان “رؤية قانونية”،
المجلة الجنائية القومية ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،
المجلد الثاني والخمسون ،العدد األول ،القاهرة ،مارس .2009

خالد مصطفى فهمي:

النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ضوء القانون رقم 64
لسنة  2010واالتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ،دراسة مقارنة ،دار
الفكر العربي ،القاهرة2011 ،م.

رامي متولي القاضي:

	-مكافحة االتجار بالبشر في القانون المصري والتشريعات المقارنة
وفي ضوء االتفاقيات والمواثيق الدولية ،ط ،1دار النهضة العربية،
.2011
	-مكافحة االتجار باألعضاء البشرية في القانون المصري والمقارن،
دار النهضة العربية ،القاهرة2011 ،م.
	-تأمالت في األحكام الجنائية الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر في
التشريعات العربية ،ج ،1مجلة مركز بحوث الشرطة ،العدد(،)41
أبريل .2012

سوزي عدلي ناشد:

االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي ،المكتبة القانونية،
القاهرة2005 ،م.
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رامي متويل القايض ( ) 46-1
طارق عبد الوهاب سليم

التعاون الدولي في مجال مواجهة ظاهرة االتجار باألعضاء البشرية،
مطبوعات جامعة نايف للعلوم األمنية.2005،

عادل ماجد:

ُمكافحة جرائم االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،الندوة العلمية :الجهود الدولية في ُمكافحة االتجار
بالبشر المنعقدة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض في الفترة من
.11-13/12/2006

عبد الرحمن خلف

االتجار بالبشر كإحدى صور اإلجرام المنظم ،ورقة عمل ُمقدمة لندوة ورقة
عمل ُمقدمة لندوة االتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة ،المنعقدة
بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك لألمن ،القاهرة.26/6/2010 ،

عزة كريم

أطفال وبنات الشوارع بين اإلتجار وفقدان الهوية ،المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية ،القاهرة2009 ،م.

فتيحة محمد قوراري

المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر ،دراسة في القانون اإلماراتي
المقارن ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ،عدد ( ،)40أكتوبر 2009

محمد السعيدعبد الفتاح

أثر اإلكراه على اإلرادة في المواد الجنائية( ،القاهرة :دار النهضة العربية،
2002م.

محمد عبد هللا ولد محمدن

تجريم االتجار بالنساء واستغاللهن في الشريعة اإلسالمية ،ورقة عمل
ُمقدمة إلى الندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
وموضوعها( ُمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية) والتي عقدت
بالرياض ،المملكة العربية السعودية خالل الفترة .15-17/3/2004

محمد فتحي عيد

عصابات اإلجرام المنظم ودورها في االتجار باألشخاص ،ورقة عمل
ُمقدمة إلى الندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
وموضوعها ( ُمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية) والتي عقدت
بالرياض ،المملكة العربية السعودية ،خالل الفترة من .15-17/3/2004

منال منجد

المواجهة الجنائية لجرائم االتجار باألشخاص في القانون السوري (دراسة
تحليلية) ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد (،)28
العدد الثاني.2012 ،
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) 46-1 ( جرمية االتجار بالبرش يف القانون اإلمار ّايت يف ضوء أحدث التعديالت

The Crime of Trafficking in Human Beings in the
UAE Law According to the Latest Updates
Ramy M. El-Kady
Police College - Police Academy
Cairo - Egypt

Abstract
The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations,
and many of international and regional organizations, as that crime is considered
one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact,
It is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human
beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach
human exploitation, particularly of women and children in the work of forced
prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to
the able. On the other hand the seriousness of this phenomenon returns in dealing
with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal
groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights
and human dignity. The international and regional organizations; particularly the
United Nations, has been concerned to call upon the international community to
confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish
human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary
to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized
crime. In addition, The majority of comparative legislation tended to issue special
legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.
Keywords: Trafficking in Human Beings - organized crime - sexual exploitation
- forced labor – trade of human organs - the exploitation of children - the federal
law regarding the fight against human trafficking (51) for the year 20
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